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پیشگفتار

ٞط چبِكی زض ظ٘سٌی اظ ز ٚضاٞی  ٚیب چٙسضاٞی ٞبیی ثٚ ٝرٛز ٔی آیس
و ٌٝ٘ٛ ٝای ا٘تربة ضا پیف ضٚی ٔب ٔیی ٌیصاضز  ٚییب ایٙىیٔ ٝیب ضا ثیٝ
ا٘تربثی رجطی ٔی وكیب٘س وی ٝزض ٞیط ویساْ اظ ضا ٜیُ ٞیب ٔؿیب ُ ٚ
ٔهب ت  ٚیب ٔٛاٞجی ٟ٘فت ٝاؾت و ٝثبیس ثیب زییسی ٚؾیٗت ٍ٘یط ثیساٖ
ا٘سیكیس  ٚذٛیف ضا اظ ایٗ تٙف ٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؾبِٓ  ٚثب فّ ٛٞییت
فطزی ذٛز ٖجٛض ٕ٘بییٓ تٙف اظ ثبضی ٞیزب٘ی ثطذٛضزاض اؾت و ٝثط ٔیب
زض ضا ُ ٜثطای ٔؿب ُ ایزبز ٔی ٌطزز اٌیط وی ٝزلیت ٌیطزز زض ٕٞیٝ
ٔؿب ُ ٞیزب٘ی قی ٜٛای وٙتطَ اظ ثیط ٖٚثطٔب تحٕیُ ٔی قٛز و ٝأىیبٖ
تؿّیٓ ٌكتٗ ٔیب ضا ٘ؿیجت ثی ٝزیٍیطاٖ ٔ ٚؿیب ُ  ٚچیبِف ٞیب ثیكیتط
ٔیٌطزا٘س ثطای پی ثطزٖ ث ٝقی ٜٛثطذٛضزی ذٛز ٘ؿجت ث ٝلًیبیبی ثیٝ
ٚرٛز آٔسٔ ٜی تٛا٘یٓ ٔالن ضا ضيبیت یب ٖسْ ضيبیت ذٛز لطاض زٞییٓ
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 ٚایٗ أطی زض٘ٚی اؾت ؤ ٝییعاٖ تؿیّیٓ پیصیطی  ٚییب تجٗییت ٔیب ضا
ٔیؾٙزس و ٝاٌط ذٛز ثساٖ ضيب زٞییٓ اییٗ قیی ٜٛی زض٘ٚیی  ٚأیطی
ٔب هُ ْطفیت  ٚتٛاٖ ذٛز زض ثطذٛضز ثب ٔؿب ُ ثیط٘ٚی ذٛاٞس ثیٛز ٚ
اٌط و ٝثساٖ ضيبیت ٘ساقت ٝثبقیٓ ٔیساْ زض پیی تییییط اٚيیبٔ  ٚتییییط
بالت فطزی  ٚارتٕبٖی ذٛیف ذٛاٞیٓ ضفت  ٚاییٗ چٙییٗ ٔؿیب ُ ٚ
تٙف ٞب ضا اظ زیسٌب ٜقٙبذتی  ٚثب پطٞیع اظ ثبض ٞیزب٘ی آٖ ٔی ٍ٘طیٓ وٝ
ایٗ ذٛز بنُ زضوی اظ ٔؿئّ ٝاؾت ؤ ٝب ثساٖ ضيیب ٘یساز ٚ ٜزض پیی
انالح  ٚیب تیییط أٛض ُٔبثك ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛیف ٌبْ ٔی ٟ٘یٓ تٙفٞب
زض پی چبِف ٞبیی ایزبز ٔی ٌطز٘س و ٝاٌط زض آٖ ٔٛفمیت بنُ ٌطزز
قبزی وبشثی ضا ایزبز ٔی وٙس ؤ ٝست ظٔبٖ ظییبزی ثیَ ٝی٘ َٛرٛاٞیس
وكیس  ٚبَ اٌط قىؿت ثرٛضز ٔیعاٖ ایٗ ذؿبضت ث ٝض ٚی ٚ ٝاٍ٘یعٜ
فطز ث ٝا٘تٓبضی اؾت و ٝزض پی آٖ ثط فطز ٔؿتِٛی ذٛاٞس ٌطزیس  ٚاییٗ
اظ تٙكی اؾت وٕٞ ٝطا ُ ٜچبِف ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت و ٝث ٝزضریبت
٘بضا تی رع ی ٔمُٗی تب پبیبٖ زازٖ ث ٝظ٘سٌی ذیٛیف ٌؿیتطز ٜاؾیت
چبِف ٞب زض یه ٚاغ ٜثؿی ؾٔ ُٟی ٕ٘بیب٘یس أیب زض ثیبَٗ أیط ثؿیبٌ
ذٛقجرتی  ٚؾٗبزت  ٚیب ٔهیجت ٘ ٚبقبزی ٞبیی اؾت وی ٝثیب وٙتیطَ
زضآٚضزٖ آٖ  ٕٝٞأٛضات ُٔبثك ذٛاؾتٞ ٝبی ٔب ذٛاٞس ٌطزیس  ٚثب ٖسْ
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وٙتطَ ،ذٛیف ضا تؿّیٓ لًب  ٚلسض ٔی ٌطزا٘یٓ  ٚایٗ ذُطی اظ رب٘یت
ثی اضازٌی ضا ثط ٔب تحٕیُ ٔی ٌطزا٘س زض قیی ٜٛای زٌیط ٍ٘طیؿیتٗ ثیٝ
چبِف ٔب ٘جبیس ٔٙتٓط ثبقیٓ  ٚثب زیسی تٟسیس ٌ ٝ٘ٛث ٝچبِف ٞب ثٍٙیطیٓ
ثّى ٝثبیس زض ایزبز  ُ ٚآٟ٘ب فٗبال٘ ٝزذیُ ٌطزیٓ  ٚتٙكٟب ضا ٔیسیطیت
ٕ٘بییٓ بَ چ ٝثب ْطفیت  ٚتٛاٖ فطزی  ٚچ ٝثب وٕه ٞبی اَطافییبٖ ٚ
ٕٞسِی ٕٞ ٚیبضی ٞبی ارتٕبٖی ثبیس ث ٝایٗ ٞسف ٘ب ُ ٌطزیٓ زض زأٝٙ
ٌؿتطز ٜتیطی چیبِف ٞیب ٔیب ضا آثسییس ٚ ٜثی٘ ٝیىیی  ٚثیسی ٞیب آقیٙب
ٔیٌطزا٘ٙس أیس اؾت ٍٕٞبٖ زض یه رٟت تؿٍّ ثیط چیبِف ٞیب ٌیبْ
ٌصاضیٓ  ٚذٛز ضا ٘ ٝتؿّیٓ زض رٟت چبِف ٞبیی و ٝزیٍطاٖ زض ثٛرٛز
آٔسٖ آٟ٘ب ٘مف ٔؿتمیٕی زاقت ٝا٘س ثّىٔ ٝؿٍّ ثط چبِف ٞبیی ثبقیٓ وٝ
ذٛز زض ایزبز آٖ زذییُ ثیٛز ٜاییٓ چیبِف ٞیبیی وی ٝزیٍیطاٖ ایزیبز
ٔیٕ٘بیٙس ثطای ذٛاؾتٞ ٝب  ٚؾٛز آ٘بٖ اؾت  ٚچبِف ٞبیی ؤ ٝب فٗبال٘ٝ
زض ایزبز آٖ ٘مف زاضیٓ زض رٟت ذٛاؾتٞ ٝیب  ٚؾیٛز ذٛزٔیبٖ اؾیت
پیكٟٙبز ٔتٗ بيط چٙیٗ اؾت و(( ٝذٛز وٙتطِی)) زض رٟیت ایزیبز ٚ
ُ چبِف ٞبیی اؾت وی ٝاظ ذٛاؾیتٞ ٝیبی فیطزی  ٚارتٕیبٖی ذیٛز
قرم  ٚیب ذٛز ارتٕیبٔ ٘كی ت ثٍییطز وی ٝثی ٝز٘جیبَ آٖ ٔؿیئِٛیت
پصیطفتٗ ٖٛالت تهٕیٕبت ضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت زض بِی وی ٝاٌیط
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زیٍطاٖ چبِف ٞب ضا تسٚیٗ ٕ٘ب٘یس ٘ ٝتٟٙب ٔؿئِٛیت ضا ٘رٛاٙٞس پصیطفت
ثّىٔ ٝب ضا ثب ثبض ٞیزب٘ی آٖ زض ثطٞ ٝٞبی ٘بأیس وٙٙس ٜای اظ ظ٘سٌی ضٞیب
ٔی وٙٙس وٖٛ ٝالت زٞكتٙبوی ضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقیت ِٚیی اٌیط ثیٝ
ٔٛفمیت زؾیت یبثٙیس ؾیٗی زض ثی ٝچٙیً زضآٚضزٖ ٔٙیبفٕ زض لجیبَ آٖ
ٞؿتٙس پؽ ؾٗی ٕ٘بییٓ ذٛز چبِف ضا ایزبز  ٚ ُ ٚذیٛز ٔؿیئِٛیت
ٔٛفمیت یب وؿت تزطث ٝضا ثپصیطیٓ ٔٛضز زیٍط اظ وؿت تزطث ٝاؾت وٝ
اٌط ذٛز زض ایزبز چبِف ٘مف زاقت ٝثبقییٓ زض ٞیط ٖیسْ ٔیٛفمیتی ثیٝ
وؿت تزطث ٝزؾت ٔی یبثیٓ زض بِی و ٝاٌط زض ایزبز آٖ ٘مكی ٘ساقتٝ
ثبقیٓ ٘ ٝتٟٙب وؿت تزطث ٝای ٘رٛاٞیٓ زاقت ثّى ٝثط اٍ٘یعٔ ٜب ثط ازأٝ
ٔؿیط ٘یع ت حیطی ٔٙفی ذٛاٞس ٌصاقت أیس اؾت و ٝث ٝایٗ ٞسف زؾت
یبثیٓ  ٚذٛیف ضا زاذُ زض ایزبز  ٚیُ ٔ ٚؿیئِٛیت پیصیطفتٗ زض ٞیط
قطایُی  ٚثب وؿت ٞط ٘تیز ٝای ٌطزا٘یٓ

ا -ل
1397
 Afshinsafarnia@Hotmail.com
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چالص
تعارض
ٌ ٝ٘ٛای چبِف زض ظ٘سٌی ثبٖج ض٘ٚسی اظرٙؽ تٗبضو ٔی ٌطزز ویٝ
چبِف اظٔٗٙبی إَیٙبٖ ٘ساقتٗ ث ٝایٙى ٝوساْ رٟیت ضا ٔیی تیٛاٖ ٌیبْ
ٟ٘بز أب ایٗ تٗبضو زضٌ ٝ٘ٛزٚضاٞی ٞب یب چٙسضاٞی ٞب ٘تیز ٝذٛاؾیتٗ
اظ ٔٗٙبی ثطتطیٗ  ٚثٟتطیٗ ٞبؾت ٔیب ٔتِٛسٌكیت ٝاییٓ  ٚثیب ذهیبیم
غ٘تیىی و ٝاظ٘ؿُ ٞبی لجُ ث ٝاضث ثطز ٜایٓ  ٚثب ٌ ٝ٘ٛتیصیی ٚ ٝضفتیبض ٚ
تزبضة ٔحیُی و ٝذٌ ٛطفت ٝایٓ ٌ ٝ٘ٛای ذٛاؾیتٗ ٌ٘ٛٚی ٝای اضازٚ ٜ
تٛا٘بیی  ٚاٖتٕبز ث٘ ٝفؽ زض بِت زٌٚبٍ٘ی ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاضیٓ وٝ
ایٗ ذٛزؾجت زؾت یبفتٙی ٞبی ٔبؾت أب زضایٗ ضاؾتب ٔیب زض ٔیٛاضزی
ثبٌصقت اظ ذٛاؾتٞ ٝبیٕبٖ ٔؿیطذٛاؾتٞ ٝب ضا ثٔ ٝربِف ٖمبیس ذٛیف
تیییط رٟت ٔی زٞییٓ ٚاییٗ زضنیٛضتی اؾیت ویٔ ٝیب زض ثطذیٛضز ثیب
ذٛاؾتٞٝب ٌ ٝ٘ٛای چبِف اظرٟت ٘بثٛزی  ٚیب ٔریبِف ذٛاؾیتٞ ٝیبی
زیٍطاٖ ضا زضن ٔی ٕ٘بییٓ بَ ایٗ زض ٔؿیطذٛاؾتٞ ٝبیٕبٖ ٔیی تٛا٘یس
رٟت تیییطات ٔب ضا ث ٝؾٕت رّ ٛثطزٖ ذٛاؾتٞ ٝب تؿطیٕ ثركیس  ٚییب
ایٙىٔ ٝی تٛا٘س زض ایٗ ضاؾتب آٖ ضا اظرٟت ٔٙحطف  ٚیب وٌٙس  ٚیب ویبٔال
ذٛاؾت ٝث ٝوٙبضی ٌصاقتٌ ٝطزز ٔ ٚؿیط ا٘عٚا ٌٛٚقیٌ ٝییطی  ٚؾیىٖٛ
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پیكٌ ٝطزز چبِف ثبٖج طوت ٚذٛاؾتٗ ٚزضن ٔؿیط ٚذٛاؾتٞ ٝیبی
رسیس  ٚثطذٛضز ثب لًبیبی زیٍط زضٔحُ ٞب  ٚظٔبٖ ٞبی زیٍط  ٚزِییُ
ثٟتط ذٛاؾتٗ  ٚثطتط زا٘ؿتٗ ثٛاؾُ ٝغطٚض زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚیی ویٔ ٝحیُ
اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ ٔب ٔی ٌطزز؛ اؾت ٔب زضذٛاؾتٗ زضن ٔیی ٕ٘یبییٓ ویٝ
ٚرٛز زاضیٓ  ٚچٚ ٖٛرٛز زاضیٓ پؽ ٘یبظٔٙسی ٞبیی زاضییٓ  ٚثٛاؾیُٝ
چٙیٗ ٘یبظٞبیی زض غ٘تیه ٔ ٚحییٍ  ٚتزیبضة ذیٛیف ذٛاؾیتٞ ٝیبی
ذٛیف ضا تٓٙییٓ ٔیی ٕ٘یبییٓ ثٙیبثطایٗ ٘یبظٞیب ٌ٘ٛی ٝای ٔٙجیٕ اظ ثیطای
چبِفٞبی ٔب زض َی ٌصضٖٕط اؾت أب ٔؿیط ٘یبظٞیب ذیٛز اظ ٔیٛاضزی
ٔب٘ٙس رٟت تٛا٘بیی ٞبی ٔب ٘یع ثطذٛاؾیت ٝاؾیت ٔیب َجیك ٘ییبظی ویٝ
ٔیَّجیٓ  ٚثٛاؾُ ٝزضن تٛا٘بیی ٞبی ذٛیف  ٚأىب٘بت ٔٛرٛز  ٚقیٜٛ
ٖالل ٝزاقتٗ ث ٝأطی آٖ ضا ٔی َّجییٓ  ٚزض اییٗ ذٛاؾیتٗ احیط ٟٔیبضی
زیٍطاٖ ٖ ٚمبیس ٞؿتی قٙبؾب٘ ٝثٔ ٝب٘ٙس زضن ٔٗٙیبی ٔیطي  ٚظ٘یسٌی،
ضیك ٝای ثؽ آقىبض زاضز اظٔٗٙیبی ٚاغٌیبٖ ٔیطي ٚشظ٘یسٌی زضَّیت
ذٛاؾتٞ ٝب ٘جبیس غبفُ ٌكت ایٗ ٚاغٌبٖ ثؿیبض ،زیٍط ٞؿیتی قٙبؾیب٘ٝ
ذٛز زض َّت ٘یبظٞبی ٚرٛزی  ٚضٚظٔطٌیی  ٚرٟیت ذٛاؾیتٞ ٝیب ثیٝ
ؾٕت ٌ ٚیطایف اییسٚ ٜآٔیبَ ذیٛیف ییب وؿیبٖ زیٍیط ثیب قیٗبضٞبی
ایسٜآِیؿتی  ٚظ٘سٌی ثطتط  ٚثٟتط ثب ضفتٗ ثیٔ ٝؿییطی وی ٝآ٘یبٖ ٔتهیٛض
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ٔییؾیبظ٘س لبثیُ وٙىییبـ فّؿیفی ٚاذاللیی ٚا٘ؿیب٘ی  ٚایییس ِٛٛغیىی
ٔیثبقس زضزضن ز٘یبی ٞطوؿی  ٚقٙبذت ا ٚاظ ٚاغٌبٖ ٕٞیٗ ثیؽ ثیٝ
ذٛاؾتٞ ٝب ٚایسٜآَٞبی ا ٚزض نٛضت لسضت یبفتٗ و٘ ٝكیبٖ ٘یطٞٚیبی
ثبِمَّٚ ٜٛت ا ٚثب تٛا٘بیی ٞبی ذیٛز وی٘ ٝكیبٖ ٚالٗییت ثبِفٗیُ زض اٚ
ٔیثبقس؛ ٔی تٛاٖ قرم ضا زضچبِكی اظ ٘ٛٞ ٔٛیت ٚرٛزی ویَ ٝجیك
٘یبظٞبی فیعیِٛٛغیىی  ٚضٚا٘كٙبذتی اؾیت لیطاض زاز وی ٝزضاییٗ ضاؾیتب
ٕٞیٗ چبِف ذٛز ٘مُ ٝای اؾت و ٝثب آٖ ٔی تٛاٖ ثی ٝاٞیساف ذٛزویٝ
ٕٞب٘ب َّت ٘یبظ ٚذٛاؾت ٝاؾت ،زؾت یبفت
لضاٍت
ٕٞبٖ َٛض و ٝزضُٔبِت پیكیٗ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثیبٖ زاقت ٝقس ٜاؾت چبِف
ٌ ٝ٘ٛای زیبِىتیه ٔی ثبقس و ٝثٛاؾیُ ٝذٛاؾیتٗ  ٚاضاز ٚ ٜتٛا٘یبیی ٚ
اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ زضٔٛضز ایٗ ٌ ٝ٘ٛذٛاؾتٗ ثٛرٛز ٔی آیس أیب زیبِىتییه
ٔطث ٌٛاظ٘ ٔٛز ٌٝ٘ٛ ٚی ٔربِف ٘یؿت وٕٞ ٝسیٍط ضا زفٕ ٕ٘بیٙس ثّىیٝ
ز ٌٝ٘ٛٚای و ٝث ٝقی ٜٛایٕٞ ،پٛقی ثیٗ آ٘بٖ ثطلطاض اؾت أب ایٗ قیٜٛ
زٌٚبٍ٘ی ذٛز ربی ثحیج زاضز وی ٝقیرم ٞیٓ ٔیی ذٛاٞیس ٞ ٚیٓ
ٕ٘یذٛاٞس أیب اییٗ ذٛاؾیتٗ ٘ ٚرٛاؾیتٗ تحیت قیطایُی اؾیت ویٝ
ذٛاؾتٗ ا ٚاظ ضٚی ٔییُ زض٘ٚیی ٘ٚرٛاؾیتٗ ا ٚاظ ضٚی ارجیبض ثیط٘ٚیی
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اؾت و ٝایٗ زٛٔ ٚضز ضا چٙیٗ ث ٝبِت ٔریبِف لطاضٔیی زٞیس أیب زض
ٍ٘بٞی اظ ثبال ثٔ ٝؿئّ ٝچٙیٗ ٔی ٕ٘بیس و ٝذٛاؾتٗ ٘ ٚرٛاؾیتٗ اظ ییه
ٌٔ ٝ٘ٛی ثبقٙس  ٚایٗ تهٛض ٚرٛز زاضز وٞ ٝط ز ٚاظ یه ضیكٞ ٝؿتٙس ٚ
ایٗ چٙیٗ ثبٖج چبِف ٞبیی زض ضٚاثٍ ارتٕیبٖی ٔیی ٌیطزز َ ٚیطفیٗ
ٔزبزِ ٝای ثٛاؾیُ ٝچٙییٗ ٍ٘یبٞی اظ ذٛاؾیتٗ ٞیب ٘ ٚرٛاؾیتٗ ٞیبی
ٕٞسیٍط ،زض ٔٛضز ضٚاثُكبٖ  ٚایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛثطذٛضز ٕ٘بیٙس لًیبٚتی اظ
ٌ ٝ٘ٛای زض٘ٚی ٔی ٕ٘بیٙس زض بِی وی ٝتٕبییُ قرهیی ثیٔ ٝیٛضزی ٚ
تٕبیُ ٘ساقتٗ قرم زیٍط ٔی تٛا٘س زض ذٛاؾتٗ تٕبیُ زض٘ٚی ثبقس ٚ
أب زض ٘رٛاؾتٗ آٖ زالیُ ثیط٘ٚی ىٓ ضا٘س  ٚزض ٞط زٛٔ ٚضز ایٗ زضن
اظ قیطایٍ زض چٙیییٗ ٚيیٗیتی ،ذییٛز اظوٙىیبـ ٖمّییی  ٚزضن ٔٗٙییبی
چبِفٞب ضیك ٝزاضز ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ُّٔت اقبضٕ٘ ٜیٛز وی ٝزض
ضٚاثٍ ذٛیف  ٚچبِف ٞبیی اظ ٘ ٔٛذٛاؾتٗ ٔب ٘ ٚرٛاؾتٗ زیٍطاٖ ،ثٝ
چٙیٗ ٌعیْ ٝٙطیفی تٛرٌ ٝطزز أب ایٗ وُ ٔبرطا ٘یؿت ثّى٘ ٝىتی ٝای
اؾت و ٝاغّت زض ضٚاثٍ ٔب ذٛز ضا ٔی ٕ٘بیب٘س غبفُ اظ ایٙىی ٝقرهیی
و ٝارجبض ثیط٘ٚی زاضز ثٛاؾُٞ ٝط زِیّی اظ ثیبٖ ارجبض ثیط٘ٚی ذٛیف ٘ییع
ارتٙبة ٕ٘بیس و ٝایٗ ذٛز ثبٖج ویسٚضت ٞیب ٙٗٔ ٚیبی ٔربِفیت  ٚزض
ٔٛاضزی زقٕٙی تٗجیط ٔی ٌطزز پؽ زض ٞط بِتی تالـ ٕ٘یبییٓ وی ٝاظ
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لًبٚت ٞبی ؾُحی پطٞییع ٕ٘یبییٓ  ٚثیب ؾیٗ ٝنیسض زض زضن ٔٗٙیبی
٘رٛاؾتٗ زیٍطاٖ ٕٞت وٙیٓ  ٚثب آٌبٞی اظزِییُ ارجیبضثیط٘ٚی لًیبٚتی
ٔٙهفب٘ ٝاضا  ٝزٞیٓ
اًتظار رسیذى
زض ٔؿیط ظ٘سٌیٛٔ ،الٗی ؤ ٝب یه أیطی ضازض هیبض ا٘سیكی ٝذیٛیف
ٚالٕ ٔی ٌطزا٘یٓ ا٘تٓبض ضؾیسٖ ث ٝاٖالی آٖ ضا زضؾط ٔی پطٚضا٘یٓ یبَ
ذٛاؾتٗ ٞب ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛزضُٔبِت پیكیٗ شوطآٖ ضفیت اظ ٘یبظٞیبیی ضیكیٝ
زاضز ،بَ ایٗ ٘یبظٞب اظ ضیكٞ ٝبیی رساٌب٘ ٝثٙٔ ٝهْٟٛ ٝض ثطؾس؛ ٘تیزٝ
زض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ذطز ٚا٘سیكی ٝثی ٝؾیٛز ٔیی ثبقیس ٚزض نیٛضت
اؾتفبز ٜاظزازٞ ٜبی ذبْ ٘ٚتیزٌ ٝیطی غٍّ ث ٝظیبٖ ٚذؿطاٖ ٔی ا٘زبٔس
زض ٕ٘ ٝ٘ٛای چٙبٖ ٔی ٌطزز و ٝقرهی ا٘تٓبض ضؾیسٖ ث ٝاٖالی آضأف
اظَطیك زؾت یبثی ثٛٔ ٝايٕ التهبزی ضا زاضز أب زضٔمبثُ آضأف ضا٘ییع
زض ٔٛايٕ فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی  ٚقٗٛض  ٚذطز ربیٍب ٜثٟتط  ٚضفتبض َجك
ٔٛاظیٙی ضا زاضز و ٝزض ضا ٜضؾییسٖ ثی ٝذیطز تفىیطات إٞییت زازٖ ثیٝ
آٌبٞی  ٚآٌبٞی ثركی ٌ ٚصضا٘سٖ ظٔبٖ ث ٝقیّٕٖ ٜٛی ٔی ثبقس ٚزضایٗ
ضاؾتب اٞساف چیسٔ ٜی ٌطزز  ٚاِٛٚیت ٞبی ظ٘سٌی تٗطیف ٔی ٌطزز ٚ
زض نٛضت ضا ٜربیٍعیٙی وی ٝآضأیف التهیبزی اؾیت آییب ثیب تالقیی
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ًٔبٖف ٌٚصقتٗ اظ ظٔبٖ تفىطات ّٖٕی ٚا٘سیكی ٝآٌیبٞی ثركیی ثیٝ
ؾٛز ذٛیف ،زؾت ثٞ ٝطٌ ٝ٘ٛالسأی زضرٟت افعٚزٖ ٔٙبفٕ ذیٛیف ٚ
ؾٛز ثیكتط ٔی ظ٘س  ٚزض ایٗ ضاؾتب لبِت التهبزی و ٝزض آٖ  ٕٝٞوؽ ٚ
 ٕٝٞچیع زضؾٛز ٚظیبٖ ذالنٔ ٝی ٌطززتٗطیفی اظ رٟت ٔٙیبفٕ ضاثییبٖ
ٔی زاضز بَ ان َٛاذاللی ّٖٕی  ٚضفتبض ارتٕبٖی زض لبِیت ا٘سیكیٝ
ای ضاپطٚضا٘سٖ و ٝزضآٖ ضٚاثٍ ثب ثركییسٖ آٌیبٞی  ٚذییط ٍٕٞیب٘ی زض
وٙبض لبِت التهبزی و ٝزضآٖ ضٚاثٍ ثبٌطفتٗ ؾٛز ذٛیف اظ زیٍیطاٖ ثیٝ
ٞطلیٕت  ٚذیطقرهی ضأس٘ٓط لطاض زاز ٜاؾت ٕ٘ی تٛاٖ زض یه ٔحیُ
تاللی زاز ثٙیبثطایٗ ثبییس اٞیساف قرهیی ٚا٘تٓیبضات ضاؾیتیٗ ّٔٗیْٛ
ٔٚكرم ٌطزز  ٚزض ضاؾتبی ثٟجٛز اٚيبٔ زضآٖ ٔؿیط تمالییی ثیب ثیصَ
ٚلت ،ثركف ٌ ٚصقتٗ اظذٛاؾتٞ ٝبیی زیٍط تالـ ٕ٘یٛز ثی ٝاٞیساف
ذٛیف زؾت یبفت ٔكىُ زض ذٛاؾتٗ  ٚا٘تٓبضات ٔی ثبقس تب قرم
٘تٛا٘س تكریم زٞس و ٝچٔ ٝی ذٛاٞس ٕ٘یی تٛا٘یس ا٘تٓیبض ٔٛفمییت ضا
زاقت؛ ٔٛفمیت زض چبِف ثٛرٛز ٔی آیس  ٚچبِف ذٛز اظ ذٛاؾتٗ ویٝ
ٔب ضا ث ٝؾٕت ٔٚؿیط بِتی اظ ثطتط ثٛزٖ  ٚثٟتطٌكتٗ ؾٛق زٞس ٚاییٗ
نطفب ثب آٌبٞی ثْ ٝطفیت ٞبی ثبِم ٚ ٜٛأىب٘بت ٔٛرٛز ٚفًبی ضٚا٘یی
 ٚارتٕبٖی بوٓ ثط ظ٘سٌی قرهی ٚارتٕبٖی ٚذٛز ضا زض اییس ٜآَ ٚ
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آضٔبٖ ٌطایی  ٚیب ٚالٕ ثیٙی ٚ ٚالٕ ٌطایی زیسٖ ضیكی ٝزاضز وی ٝزض ٞیط
أطی وٖ ٝاللٚ ٝوكف زاضیٓ ٔؿیط ظ٘سٌی ضا زضچبِف ٞبیی و ٝثٛرٛز
ٔی آیس ٕٛٞاض ویطز أیب اٌیط وؿیی ثیطای ضؾییسٖ ثی ٝذٛاؾیتٞ ٝیب ٚ
زاقتٞٝبی زیٍطاٖ تالـ ٕ٘بیس اییٗ زیٍیط ظ٘یسٌی ا ٚ ٚذٛاؾیتٞ ٝیبی
ثبِم ٜٛا٘ ٚیؿت ثّى ٝظ٘سٌی  ٚذٛاؾتٞ ٝبی ثبِفٗیُ زیٍیطاٖ اؾیت ویٝ
ؾبی ٝذٛز ضا ثط ا٘سیك ٚ ٝاذالق  ٚضفتبض ٚرٟت ٌیطی ٔٛايیٕ  ٚؾییط
ظ٘سٌی ا ٚا٘ساذتٝا٘س ثٙبثطایٗ ((ثسا٘یٓ چٔ ٝی ذیٛاٞیٓ ٚآٖ ضا ذٛاؾیتبض
ثبقیٓ))  ٚأب زض زاقتٗ ٞب تٟٙب ث ٝذیٛز قیرم ضریٌ ٔٛطززوی ٝچیٝ
ْطفیت ٞبی ثبِم ٜٛای زاضز ؤ ٝی تٛا٘س ثبِفُٗ ٌطزز ٚایٗ ثب ٕٞطایی ٚ
ٕٞىبضی ٘یع ٔیؿط ٔیثبقس ((زض ظ٘سٌی زاقتٗ ٞبٔ ،تّٗیك ثی ٝزیٍیطاٖ
اؾت ،زض ظ٘سٌی ثبیس ثب اضاز ٜای پٛالزیٗ  ٚاٖتٕبز ث٘ ٝفؽ زاقتٗ ٘ؿجت
ث ٝذٛز ،ذٛاؾتٗ ذٛیف ضا ث ٝوطؾی ٘كب٘س  ٚایٗ نیطفب ثیب لی ٜٛزضن
ارتٕبٖی ٖ ٚمال٘یتی اذاللی  ٚا٘ؿب٘ی ٔیؿط ٔی ثبقس ))
آرهاى خَاّی
زضٍ٘ب ٜا َٚثٚ ٝاغ ٜآضٔبٖ ٌ ٝ٘ٛای اییس ٜآَ ٕٞی ٝچیعثی ٝشٞیٗ ٔتهیٛض
ٔیٌطزز؛ قرهی و ٝآضٔب٘ی ٚیػٚ ٜذبل زضٔٛضز ٔٛيٖٛی زاضز اییٗ
ایس ٜثٙبی تفىطات زیٍط ا ٚضا پی ٔی ضییعز  ٚا ٚضا ثیٔ ٝؿییطٞبی زیٍیط
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ثیإٞیت ٔی ٕ٘بیس ٚیب زض ٔٛاضزی ٔربِفت ٔی وٙس أب آضٔبٖ ذیٛاٞی
ذٛز ٔی تٛا٘س ٔجٙبی زضزؾیطآفطیٗ تیطیٗ قیی ٜٛثطذیٛضز ثبٔٛيیٖٛبت
ٔرتّف ثبقس و ٝقرم ضا اظ ٚالٕ ثیٙی ٚزضن ٚالٗیبت ارتٕیبٖی ٚییب
ٞط ٔٛضز زیٍط ثبظ زاضز قرم ٔی تٛا٘س زض ضاؾتبی آضٔبٖ ذٛیف ٌیبْ
ٟ٘س أب ا یٗ ِعٔٚب ٘جبیس  ٕٝٞآضٔبٖ تحمك یبفت ٝثبقس ثّى ٝث٘ ٝؿجت تیٛاٖ
 ٚأىب٘بت ٔٛرٛز ٞطا٘ساظ ٜو ٝأىبٖ آٖ فطا ٓٞثبقس ٔی تٛا٘س ا ؿیبؼ
ضيبیت اظذٛیف ٕ٘بیس  ٚایٗ چبِف ٔساْ زضاوخطٔٛاضز ث ٝؾطا٘ قرم
ٔی آیس و ٝث ٝوسأیٗ ؾٕت ٚؾٌ ٛطٚز؟ آیٙس ٜضا چٍ ٝ٘ٛتطؾیٓ ٕ٘بییس؟
 ٚاظ ثطای ذٛیف چٍ ٝ٘ٛایس ٜآَ ٚآضٔب٘ی ضا ثُّجس و ٝتحمیك آٖ ٔؿییط
ضيبٔٙسی ضا ایزبز ٕ٘بیس أب قرم  ٚیب ربٔٗ ٝای وی ٝآضٔیب٘ی زاضز ٚ
اٞساف ذٛز ضا تطؾیٓ ٕ٘ٛز ٚ ٜپبیٍب ٜذٛیف ضا ثط اییس ٜای ٟ٘یبز ٜاظآٖ
ٔؿیط زض ضاؾتبی ضيبٔٙسی ؾٛز ٔی رٛیس ٚایٗ ضا اظ ثطای ذٛز افتریبض
ٔی ثیٙس ثٙبثطایٗ آضٔبٖ قرهیی ثیب قیرم زیٍیط  ٚییب ربٔٗی ٝای ثیب
ربٔٗٝای زیٍط ٔتفبٚت ٔی ثبقسٚاٌط قرهی ٚییب ربٔٗی ٝای ٞطٌ٘ٛیٝ
آضٔب٘ی زاضز زض نٛضتی و ٝآٖ آضٔبٖ ثبٖج آظاض  ٚاشیت زیٍطاٖ  ٚزیٍط
رٛإٔ ٍ٘طزز  ٚثصض ٘فبق ٚزقٕٙی ٘ ٚعأ ضا ٘ىبضز ٔی تٛاٖ ٘ؿجت ث ٝآٖ
ث ٝزیس ٜا تطاْ ٍ٘طیؿت بَ آضٔبٖ ذٛاٞی  ٚتٗییٗ ٘مُٞ ٝیسف ٔیب ضا
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اظ ٔؿیط وذ ضفتٗ ثبظ ٔی زاضز  ٚاٌطو ٝثٔ ٝؿیط ثیطا٘ ٝٞیع زض ثط ٝٞای اظ
ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ا٘سیكٚ ٝیب ُٖٕ ٕ٘ٛزیٓ آضٔبٖ ذٛاٞی ٔب ضا ث ٝؾٕت ربزٜ
زضؾت ٞسف ذٛیف ثبظٔی ٌطزا٘س ثٙبثطایٗ آضٔبٖ ٌ ٝ٘ٛای تمسؼ یبفتٝ
اظ ا٘سیك ٝای اؾت و ٝاظثطای ٞط قرم ٚییب ربٔٗی ٝای زِییُ تیالـ
ثیكتط ث ٝؾٕت آٖ ٔی ٌطززٚایٗ ا٘سیكٚ ٝاال ذیٛز ٔجٙیبی ثٟتطٌكیتٗ ٚ
ثطتط پٙساقتٗ ٚاٖتٕبزث٘ ٝفؽ ٚاضاز ٜای پٛالزیٗ ٔی ٌطزز ((تٗییٗ ٘مُیٝ
ٞسف  ٚیبزآٚضی ایس ٜآَ ذٛیف اظ ٔؿیط ا٘حطافی رٌّٛیطی ٔی وٙس))
برخَردّایی از ًَع احساس
ٌ ٝ٘ٛای چبِف ؤ ٝساْ زض ٌَ َٛصضاٖ ٖٕط  ٚزض لًبٚت ٞبیٕبٖ ثساٖ
زچبضٔی ٌطزیٓ ایٗ اؾت و ٝزض ٔٛالٗی و ٝفّٗی یب ا٘سیك ٝای ضا
ٔیذٛاٞیٓ ث ٝا٘زبْ ضؾب٘یٓ زض ْطفیت ا ؿبؾی ذٛیف افعایف تٕبیّی
ضا ٔی یبثیٓ و ٝایٗ ٌٛیب وككی ٘بذٛاؾت ٚ ٝیب ایٙى ٝاظ ضٚی تٗمُ
ٔیثبقس و ٝزض ٞط نٛضتی ثساٖ تٛر ٝذبل ضٚا ٌطزز؛ ایٗ ٌ ٝ٘ٛای
فُٗ  ٚا٘فٗبَ زض ؾیؿتٓ ِیٕجیه ٚا٘تمبَ زٙٞسٞ ٜبیی اؾت و ٝض٘ٚس
ٞیزبٖ ضا زض زؾت زاض٘س زض قی ٜٛثطذٛضز ا ؿبؼ ثب لًبیب ثبیس ثٝ
غ٘تیه  ٚتزبضة ٔحیُی قرهی ٚقی ٜٛضفتبضارتٕبٖی  ٌٝ٘ٛ ٚای
ؾجه قرهیتی ا ٚتٛرٌ ٝطزز و ٝزض وساْ ٌط ٜٚاظ افطاز لطاض ٔی ٌیطز

11

چالش های زندگی

 ٚایٙى ٝزض ثطذٛضز ثب لًبیب ،آیب قرم ٔی تٛا٘س ٞیزب٘بت ضاوٙبض
ثٍصاضز  ٚثتٛا٘س ٖمالیی لًبٚت ٕ٘بیس ٔب ِحٓبت ثٛرٛز آٔس ٜاظ
ظ٘سٌیٕبٖ ثب اتفبق ٞبی ذٛقبیٙس ضا زض اٚد تزطثٞ ٝیزب٘ی ذٛیف
ٌصضا٘س ٜایٓ  ٚایٗ ضا ثٟتطیٗ ِحٓبت ظ٘سٌی ٔی زا٘یٓ ِٚحٓبتی ؤ ٝب
ثیٗ أٛضات ث ٝچبِكی شٙٞی اظ ٘٘ ٔٛجٛزٖ ٞیزبٖ  ٚتهٕیٕبت ٖمال٘ی
ٔٙزطث ٝقىؿت ثٛز ٜایٓ ث ٝتّد تطیٗ ِحٓبت ٘بْ ٔی ثطیٓ أب ایٗ زض
ذبَطات ٔب ث ٝچٙیٗ ذٛقبیٙسی  ٚچٙیٗ ٘بذٛقبیٙسی یب چبِفٞبیف
لبثُ تٛنیف اؾت

بَ اٌط زض ٔٛضز ٌ ٝ٘ٛای چبِف ٖمّی  ٚشٙٞی ثب

چبِف ا ؿبؾی زچبضٌطزیٓ ٔ ٚبثیٗ ٖمُ ٚا ؿبؼ ثبیس ا٘تربة ٞبیی
اظ ٌ٘ ٔٛطایكی ٕ٘ٛز  ٚایٗ زض بِی اؾت و ٝثب ٞیزبٖ ٚا ؿبؾبت ثٝ
قٛض ٚ ٚرس ٔی آییٓ  ٚثب ٖمُ ٚوٙىبـ شٙٞی ث ٝزٚضی اظ آٖ
ٔیا٘سیكیٓ  ٚزض ٔٛاضزی و ٝقٛض ٔب ظیبز ثبقس ؾٗی زض احجبت ٖمّی اظ
ثطای آٖ ٔیٕ٘بییٓ  ٚزض ٔٛاضزی وٖ ٝمال٘یت بوٓ ثبقس  ٚثساٖ اٖتمبز
یبثیٓ؛ تالـ ٔی ٕ٘بییٓ و ٝقٛض ٞ ٚیزبٖ آٖ ضا ثبال ثجطیٓ أب ایٗ ٖ٘ٛی
فطیت ٔی ثبقس ؤ ٝب ذٛیف ضا ثساٖ زچبض ٔی ٌطزا٘یٓ زض ٔٛاضز
ٞیزب٘ی  ٚقٛض ا ؿبؾیٖ ،مُ ضاربیٍبٞی ٘یؿت ٘ٚجبیس آٖ ضا زذبِت
زاز  ٚزض ایٗ ٔٛاضز ٕٞچٙبٖ و ٝزضآییٗ  ٚزیٗ ٘یعثساٖ اقبضٌ ٜطزیس ٜثٝ
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ٖٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ یىی اظ ٞیزبٟ٘ب (ٖهجب٘یت) زض ٔٛالٕ ذكٓ ٘جبیس تهٕیٓ
ث ٝا٘زبْ فّٗی ٕ٘ٛز  ٚزض ٔٛالٗی و ٝثبیس تهٕیٕی ٌطفت ثبیس اظ
ٖمال٘یت ٚوٙىبـ شٙٞی ٔسز رؿت  ٚضا ٜضا ثطقٛض  ٚا ؿبؼ ثؿت
زض بِی و ٝتهٕیٓ ٖمالیی زض ٞط ٔط ّ ٝای ٔی تٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝاظ
قٛض  ٚقٗف ا ؿبؾی ٘ؿجت ث ٝآٖ ٔٛضز زضأبٖ ٘یؿت؛ ثبیس تالـ
ٕ٘ٛز ؤ ٝیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ا ؿبؼ زض تهٕیٕبت ؾط٘ٛقت ؾبظ ثٝ
سالُ وبٞف یبثس  ٚایٗ اظ ؾٛی ارتٕبٖبت ا٘ؿب٘ی و ٝظ٘سٌی آیٙسٌبٖ
ضا ثب تهٕیٕبت ذٛز ضلٓ ٔی ظ٘ٙس ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای رسی ٔس٘ٓط
لطاضٌیطز
اًجام فعل طبك هَازیي خَیص
یىی اظ ٔٛاضزی و ٝثبٖج تٙف ٚچبِكی زض ضٚاثٍ ٔب ٔی ٌیطزز ایٙؿیت
و ٝچٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘یٓ ثی ٝا٘زیبْ فّٗیی اظ ؾیٛی زیٍیطی َجیك ٔیٛاظیٗ
ذٛزٔبٖ اٖتٕبز ٕ٘بییٓ؟  ٚآیب ایٗ فٗیُ ا٘زیبْ یبفتی ٝزض ٟ٘بییت ٔیطاز ٚ
ٔمهٛز ٔب ضا ث ٝؾطا٘زبْ ضؾب٘س ٜاؾت؟ زض ایٗ ٔٛضز ذبل ثبیس ٞیط زٚ
ؾٛی ضاثُ ٝضا ٔیٛضز ثطضؾیی  ٚوٙىیبـ لیطاض زاز  ٚاٌیط نیطفب َجیك
ثطضؾیٞبی یىی ،زیٍطی ضا ٘ٓطی ارٕبِی افىٙس ضا ٜا٘سیك ٝث ٝذُیبیی
زچبض ٔیٌطزز زض ؾٕتی و ٝقرم ٔی َّجس و ٝاٖتٕبز ٕ٘بیس ثبیس انُ
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غ٘تیه  ٚتزبضة ٔحیُیی ا ٚضا زض ٘ٓیط ٌطفیت تزیبضة ٔحیُیی ویٝ
قىُزٙٞس ٜثبفت فىطی ٚان َٛآٔٛذتی ٝقیس ٜا ٚ ٚانیِٛی اؾیت ویٝ
ذٛزـ ثساٖ زؾت یبفت ٚ ٝچ ٝأطی اظ ثطای ا ٚاضظـ  ٚىٓ انیُ ضا
زاضز قرم ثب ثطضؾیی ذیٛز زضاییٗ ضاؾیتب اٞیسافی اظ ثیطای ذیٛیف
تٗطیف ٔی ٕ٘بیس و ٝضا ٜضؾیسٖ ث ٝآٖ ضا ٘یع ٔتهٛض ٔیی ثبقیس یبَ اٚ
ثبیس ثتٛا٘س تكریم زٞس و ٝچ ٝوؿی ث ٝچٙیٗ اٞسافی  ٚچٙیٗ ٔؿییطی
٘عزیه اؾت زض ایٗ ٔٛضز ذبل ثبیس ٌفت و ٝیبفتٗ وؿیی وی ٝزلیمیب
ُٔبثك فُٗ زضذٛاؾتی ُٖٕ ٕ٘بیس ٔحیبَ اؾیت چی ٖٛزض اییٗ فطيییٝ
اٖتٕبزی ٔب ،قرهی ثب آظازی ُٖٕ ذٛیف ثساٖ ٔی پطزاظز ٘ ٚی ٝایٙىیٝ
ُٔبثك ٔبقیٗ ذٛزوبض  ٚیب زض ٌطٞ ٜٚبی ٘ٓبٔی فطأیٗ َجیك زؾیتٛض ٚ
اَبٖت ضلٓ ٔی ذٛضز ثٙبثطایٗ ضا ٜچیبضٕٞ ٜب٘یب ٌصضا٘یسٖ اضظـ ٞیب ٚ
ٔؿیط ا٘سیك ٝذٛیف اظنبفی اضظقٟبی زیٍطی  ٚث ٝیه ٘تیزی ٝای ویٝ
بنُ آٖ ثیكتط ٘عزیه ث ٝا٘سیك ٝذٛزٔبٖ ٔی ثبقس بَ قرهی ویٝ
فُٗ ث ٝأ ٚحٔ َٛی ٌطزز ٘یعٔی َّجس وی ٝاٖتٕیبزی ٕ٘بییس وی ٝاٍ٘ییعٜ
ا٘زبْ فُٗ ضا زضُٖٕ ثطٚظ زٞس َٚجك قٗف ٚرٛزی ثیساٖ ثپیطزاظز اٚ
٘یع ثب ثطضؾی قرم ٔمبثُ ٚاضظـ ٞیبی ا٘سیكی ٝای ذیٛز  ٚقیرم
ٔمبثُ ٔی ثبیس ٞط ز ٚضا اظ نبفی ثٍصضا٘س و ٝاٌط ٘تیزٞ ٝط چ ٝثیكتط ثٝ
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ذٛزـ ٘عزیه ثٛز  ٚبٚی اُ٘ٗبف ثیكتط ثبقیس ا٘زیبْ فٗیُ ضا پیصیطا
ٌطزز زضثطضؾی ٞط ز ٚث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی ضؾیٓ و ٝقرهی و ٝفّٗی ضاثٝ
زیٍطی ٚاٌصاضٔی وٙس؛ ٔی َّجسو ٝقرهی ضا ثطٌعیٙس وٞ ٝط چ ٝثیكتط
ٔٛاظیٗ اضظقی ؾرت ٌیطا٘ ٝای زاضز  ٚقرهی و ٝا٘زبْ فُٗ ضا پیصیطا
ٔیٌطززٔ ،ی َّجس زضٌصضا٘سٖ ا٘سیك ٝذٛز  ٚقرم ٔمبثُ ث ٝایٗ ٘ىتٝ
تٛرٕ٘ ٝبیس و ٝا٘سیك ٝقیرم ٔمبثیُ ٞطچی ٝثیكیتط ٔٛايیٕ اُ٘ٗیبف
پصیطتطی ضا زاقت ٝثبقیس ٚاییٗ ٔؿیئّ ٝچبِكیی ،زض ضٚاثیٍ قرهیی ٚ
ارتٕبٖی ٚؾیبؾی  ٚقیّی ٚ

بوٓ اؾت و ٝزض ثطضؾیی آٖ ثبییس ٞیط

چ ٝثیكتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز
تٌْایی
ٌفت ٝقس ٜو ٝا٘سیك ٚ ٝقیٚ ٜٛؾجه تفىطات ثط ضفتبض ٌطٞٚی  ٚرٕٗیی
 ٚارتٕبٖی ٕٞرٛا٘ی زاضز ثٙبثطایٗ ثبیس چٙیٗ ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛزوٞ ٝیط وؿیی
و ٝذطز ٘یه پٙساضی ضأی پطٚضا٘س ٔی تٛا٘س ا٘تٓیبض ٘ییه ضفتیبضی ٘ییع
زاقت ٝثبقس أب چبِف اظ ربیی بنُ ٔی ٌطزز و٘ ٝیه پٙساضی ث٘ ٝیه
ضفتبضی ٔٙزطٕ٘ی ٌطزز  ٚزض ایٗ ٌ ٝ٘ٛای ٘ىبت ضیعٟ٘فت ٝاؾت و ٝربی
ثحج زاضز ٘یه پٙساضی نطفب أطی ا٘تعاٖیی اؾیت زض یبِی وی٘ ٝییه
ضفتبضی بنُ فّٗی اظ أط ٚالٕ  ٚزیسٖ اظ ٕ٘بیی ثیط٘ٚی اؾت؛ ٔیتٛاٖ

11

چالش های زندگی

٘یه پٙساض ٘جٛز ِٚی ٘یه ضفتبضثٛز ِٚی ٕ٘ی تٛاٖ ٘یه ضفتیبض ٘جیٛز ِٚیی
٘یه پٙساض ثٛز ٌیط ٜٚا َٚوی٘ ٝییه پٙساض٘یؿیتٙس ِٚیی ؾیجه ضفتیبضی
قبیؿتٝای پیكٔ ٝی ؾبظ٘س ایٙبٖ زضذسٖ٘ٚ ٝیطٍ٘ی اظ ثیطای ضؾییسٖ ثیٝ
ٔمهٛزی زضتالـ ا٘س وٍٕٞ ٝبٖ ضاثب آٖ ثفطیجٙس  ٚزض ایٗ ضاؾتب ثیٞ ٝیط
ضفتبض ارتٕبٖی  ٚثب  ٓٞثٛزٖ زؾت ٔی ظ٘ٙس ایٙبٖ ٕٞیك ٝثیب ٓٞثیٛزٖ ٚ
زض وٙبض  ٓٞثٛزٖ ضا ثط تٟٙب ثٛزٖ تطریح ٔی زٙٞیس تٟٙیبیی ثیطای ایٙیبٖ
ٖصاثی اؾت وٕ٘ ٝی تٛا٘ٙس ث ٝاٞساف ذٛز زؾت یبثٙس  ٚزض ا٘یعٚا ایٙیبٖ
ٞطچ ٝثیكتط زض ؾٛزای ٘بثٛزی زیٍطا٘ٙس اظیطا وی ٝا٘سیكی ٚ ٝذیطزی زض
آ٘بٖ اظ رب٘ت ا تطاْ ٚرٛز ٘ساضز ٞ ٚط چٞ ٝؿت ٘یطٍ٘ی ثؿیبٖ زؾیت
یبفتٗ ثٔ ٝمهٛز ذٛیف ٔی ثبقس بَ ٌط ٜٚز ْٚو٘ ٝییه پٙساضٞؿیتٙس
ایٙبٖ ثٛاؾُٖ ٝمبیس ا٘تعاٖی زض ا تیطاْ ثیٍٕٞ ٝیبٖ  ٚپییطٚی ٕ٘یٛزٖ اظ
ان َٛذٛیف وٕٞ ٝب٘ب ٘یه پٙساضی اؾت زض ضا ٜضؾیسٖ ثی ٝآٖ اٖٕیبَ
٘یه ضفتبضی ٘یع زؾت ٔی ظ٘ٙس أب ایٗ ثؿبٖ ٘ییه ضفتیبضثٛزٖ زض ٕٞیٝ
ٔٛاضز ٘یؿت چ ٖٛزض نح ٝٙارتٕبٔ ثٛاؾُٔ ٝربِفت ٞب  ٚزقٕٙی ٞبیی
و ٝثب آ٘بٖ ضٚا ٔی ٌطزز؛ ایٗ أطی ٔحیبَ ٔیی ٕ٘بییس  ٚثبییس زض ٔمبثیُ
زٚؾتبٖ ٘ ٚیه پٙساضاٖ ضاؾتیٗ ٘یه ضفتبضی ضا پیك ٝؾبذت  ٚزض ٔمبثُ
٘یه ضفتبضاٖ زضٚغیٗ و ٝا٘سیك ٝزقٕٗ پٙیساضی ضا زاض٘یس ٔمبثّیٕ٘ ٝیٛز
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ثٙبثطایٗ اٌط زضایٗ ٔٛضز وٛتب ٜثیبییٓ ث ٝؾؿتی تٗجیط ٔی ٌطززو ٝاییٗ اظ
٘یه پٙساضی تفؿیطی ثؿبٖ يٗف  ٚمبضت اؾیت ٘ی ٝأیطی وی٘ ٝییه
پٙساضی ضا اٖال زضر ٝا٘ؿب٘یت ثسا٘س ٚایٗ چبِكی اؾت ویٔ ٝیساْ ثیب آٖ
ضٚثطٞ ٚؿتیٓ
کار
چبِكی و ٝزضا٘زبْ فّٗی  ٚتحمك یبفتٗ أطی ثساٖ ٘یبظٔٙسیٓ ایٗ اؾیت
و ٝثب تٕبْ تٛاٖ چطخ فٗبِیت  ٚتالـ ذٛیف ضا ث ٝپیف ثطا٘یٓ یب ایٙىیٝ
ثب َٕ ٘ی ٚ ٝٙآضأف ذبَط تالقی زض رٟت ثٟتطیٗ ٞب ٚؾیبذتٗ ٚذّیك
ایسٜٞبی تبظ ٚ ٜآضٔبٖ ٌطایی اظ ٘ ٔٛییبفتٗ ضاٞیی وی ٝزضآٖ ثٟتیطیٗ ٞیب
بوٓ ثط اٖٕبَ ٔب ثبقس؛ اؾت زضٞط بِتی وی ٝتیالـ ٕ٘یبییٓ فٗیُ ثیٝ
تحمك ٔییبثس و ٝزض بِت ا َٚا٘زبْ تٗساز ظیبز تالـ  ٚفٗبِیت ٚتحمك
یبفتٗ وبض  ٚتالـ زض ٔستی ّٔٗی ٚ ْٛفطاٚا٘یی ثیبال  ٚزض ٔیٛضز ز ْٚزض
بِتی آضأف ٌ ٝ٘ٛا٘زبْ  ٚتحمك یبفتٗ فّٗیی ٔخٕطحٕیط  ٚثبویفییت ثیب
ٔٛضزی اظ ا٘زبْ ٚتحمك یبفتٗ أطی زض ٔست ظٔب٘ی قبیس َٛال٘ی و ٝزض
ایٗ ٔحُ ا٘زبْ زضؾت فُٗ اظ ظٔبٖ  ٚتٗساز فطاٚا٘ی اضرح تطاؾت ِٚی
زض ٔٛضز ا َٚظٔبٖ  ٚتٗساز زفٗبت  ٚفطاٚا٘ی اضریح تیط اظویبض زضؾیت
اؾت زض ظ٘سٌی ثبچٙیٗ چبِف ٞبیی زچبضیٓ و ٝضا ٜچبض ٜتٗییٗ اٞسافی
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پیف ؾبذت ٝاظ ضا ٜذّك ایسٞ ٜبیی ٘یٛیٗ زض ضاؾیتبی ا٘زیبْ افٗیبِی ثیب
ضٚقی ؾٛزٔٙس ٔی ثبقس بَ زضتٗییٗ اٞساف زٛٔ ٚضز ٔی تٛا٘س ٔس٘ٓط
لطاضٌیطز و ٝظٔبٖ چمسضإٞیت زاضز  ٚفطاٚا٘ی ا٘زبْ فُٗ ث ٝریٔ ٝییعاٖ
ٔٔ ٟٓی ثبقس  ٚزض ٔٛضز زیٍط ث ٝچٔ ٝیعا٘ی قی ٜٛزضؾیت ویبضوطزٖ زض
اِٛٚیت ،لطاضزاضز و ٝثؿت ٝث ٔٛ٘ ٝوبضٚتالقی زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔتفیبٚت
٘تیزٞ ٝبی ٔرتّفی اظ ا٘سیك٘ ٝؿجت ث ٝآٖ بنُ ٔی ٌیطزز وی ٝچٙییٗ
أطی ٘یع زض ضیك ٝذٛز ذیطَّجی ٙٔ ٚفٗت رٛیی ٔ ٚخٕطحٕط ثٛزٖ ضاثٙب
ث ٝالتًبی ذٛز زضپی ٔی آٚضز و ٝقرم ذٛز ٔیی تٛا٘یس ثیب وٙىیبـ
ٖمّی ٘ؿجت ث ٝآٖ ٘ٓطی ذیطذٛاٞب٘ ٝزاقت ٝثبقس  ٚزض ضا ٜتحمیك فٗیُ
ذٛیف ٟ٘بیت تالـ ٚوٛقف ذٛیف ضا ثٕٙبیس  ٚچبِف ذٛیف ضا ثیٝ
ٌ ٝ٘ٛنحیح ُ ٕ٘بیس
ضکست
ٞط یه اظ ٔب زض زض ٖٚذٛز بٚی لسضت ٞبی ٔمبثّ ٝای زض ٔٛاری ٝثیب
ثطذٛضزٞبیی اظ ٘ ٔٛزقٕٙی ٚیب ذهٔٛت  ٚییب ایٙىی ٝزض تیالـ ثیطای
أطی ٘بوبْ ٔی ٌطزیٓ  ٚزچبض قىؿت ٔی قٛیٓ اییٗ اظ شات قىؿیت
اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ثٔ ٝبتٓ فطأی ذٛا٘س أب قىؿت یه ذبنیت زیٍطی
٘یع زاضز و٘ ٝیطٞٚبی ثبِم ٜٛقرهی ضاو ٝثبِفُٗ ٍ٘كت ٝثی ٝا ٚییبزآٚضی
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قٛز ٘ ٚیطٞٚبیی و ٝلجال اظ ضٚی آٖ زؾت ث ٝضؤییبپطٚضی ٔیی ظز آٖ ضا
ث ٝوٙبضی ٔی ٟ٘س ٔٚؿیطٞبیی ٘ٛیٗ ضازض ضاؾیتبی پییطٚظی ٞیبی آیٙیسٜ
ٔیییٌكییبیس قىؿییت تٕییبْ ا٘ییطغی قرهییی ضا زض یییه ٔحییُ تزٕییٕ
ٔیٌطزا٘س و ٝزض ٔىبٖ  ٚظٔبٖ زیٍط ثتٛا٘س ثی ٝذٛاؾیت ٝذیٛیف زؾیت
یبثس بَ ٔبتٓ ٘یع ٌ ٝ٘ٛای زٚؾٌٛطایب٘ٔ ٝی ثبقس ٚث٘ ٝح ٜٛثطذٛضز ٔیب
ثب آٖ ثؿتٍی زاضز ذُط اظ ربیی زضوٕیٗ اؾیت وی ٝتٕیبْ ثیبِمٞ ٜٛیبی
ذٛیف ضا ثبِفُٗ ٕ٘ٛز ٜثبقیٓ  ٚزیٍط ثیبِم ٜٛای اظثیطای ٔجیبضظ ٜثٗیسی
ٔٛرٛز ٘جبقس  ٚبَ ْطفیت ٚرٛزی ذٛیف ضاذبِی یبفتی ٝپٙیساضیٓ زض
ایٗ نٛضت ثؿبٖ أطی وٕ٘ ٝی تٛاٖ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتالقی ٕ٘یٛز  ٚاٚيیبٔ
تیییط٘بپصیط ٔی ثبقس فطز زؾت ثیٚ ٝییطاٖ ویطزٖ ثٙییبٖ ٚریٛزی ذیٛز
ٔیظ٘س بَ اٌطقرهی چٙیٗ پٙساضز وْ ٝطفیت ٞبی ثیبِم ٜٛای ٙٞیٛظ
زض أ ٚی ثبقس ؤ ٝی تٛا٘س آٖ ضا ثطٚظ زٞس  ٚثبِفُٗ ضؾیب٘س  ٚاظ ثیطای
ٔجبضظ ٜآیٙس ٚ ٜتیالـ  ٚضؾییسٖ ثی ٝذٛاؾیت ٝذیٛیف آٖ ضا ثىیبضٌیطز
ثٙبثطایٗ ذٛز ربی أیسٚاضی ایزبز ٔی ٕ٘بیس و ٝثتٛاٖ ث ٝآٖ تىیی ٝزاز ٚ
نطفب ٔبتٓ  ٚافؿطزٌی ٔٛلتی قرهی ثٗس اظ قىؿیت تزطثی ٝذٛاٞیس
ٕ٘ٛز بَ اٌط قرم ثب آٌبٞی اظْطفیت ٞبی ثبِم ٜٛذٛیف ثبظ ٘تٛا٘س
ضا ٜذٛز ضا ثیبثس  ٚث ٝچٍٍ٘ٛی ٔجبضظ ٜا٘سیكٕ٘ ٝبیس ث ٝوٕیه ٔكیبٚض ٚ
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ضإٙٞبیی زٙٞس ٜای زضٌكٛزٖ ٔؿیطتالـ ٔ ٚجبضظ ٜا تیبد ٔی ثبقس ویٝ
ثتٛاٖ ث ٝا ٚاٖتٕبز ٕ٘ٛز  ٚذٛز ضا اظا٘سیكٞ ٝبی ا٘حطافی ضٞبیی زاز  ٚثب
فٗبَ ٕ٘ٛزٖ ْطفیت ٞبی ثبِم ٜٛزیٍط زض ذٛیف و ٝثتٛاٖ آٖ ضا ثبِفٗیُ
ضؾب٘س ٘كبٖ تالـ زٚثبض ٜای اؾت  ٚظ٘یسٌی ضا زض ٔؿییطی زیٍیط ثیٝ
چبِكی زیٍط ٞسایت ٕ٘ٛز
هطالعِ
زض ٞط فّٗی ا٘تٓیبض ٘تیزی ٝآٖ ذٛزٕ٘یبیی ٔیی وٙیس ٚزض بِیت ُٔبِٗیٝ
٘یعا٘سیك ٚ ٝآٌب ٜؾبظی ٚآٌب ٜپطٚضی ٚتفىط ٖٕیك ضا ٔی تٛاٖ زض ٘تیبیذ
ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز ُٔبِٗ ٌٝ٘ٛ ٝای اظ ذطزی ضافٗبَ ٔی ٕ٘بیس وی ٝزضرٟیت
آٖ ُٔبِٗٔ ٝی ٌطزز  ٚذٛز رٟت آٖ ٘یع ثؿتٍی ث ٝچبِف ٞبی پیكییٗ
ٔب زض ظ٘سٌی  ٚتزبضة ذیٛیف زاضز وی ٝثی ٝویُ شٚق  ٚتٕیبیالت ٔیب
ٛٔٚضز زیٍط و ٝاظ اِٛٚیت ٞبی إٞیت زازٖ لطاض زاضز زض اذتییبض ثیٛزٖ
ٔٙبثٕ ثٙبث ٝشٚق ٚوكف افطاز ٔی ثبقس بَ ذیٛز ُٔبِٗی ،ٝثؿیتٍی ثیٝ
ُٔبِت اضا  ٝقیس ٚ ٜاِٛٚییت ٘یبظٞیب  ٚظٔیبٖ ٔ ٚىیب٘ی وی ٝزض اذتییبض
قٟط٘ٚساٖ لطاض ٔی ٌیطز؛ اؾت زض بِت ٞبیی وی ٝا٘سیكی ٝای اظ ثیبال
تعضیك ٔیٌطزز ُٔبِٗ ٌٝ٘ٛ ٝای ظٔبٖ تّف وطزٖ تّمی  ٚیب تی قیىّی
اظ ضفتبض غیطٙٞزبضی ٔی ثبقس و ٝتب ٔی تیٛاٖ ثبییس اظآٖ پطٞییع ٕ٘یٛز ٚ
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ثبیس ث ٝتفىطات ؾُحی ٚته رٕالت ثؿٙس ٚ ٜاوتفب ٕ٘یٛز چی ٖٛض٘ٚیس
ا٘سیكٝؾبظی  ٚآٌب ٜپصیطی افطاز ٚربٔٗ ٝث ٝزؾتبٖ ٖس ٜای لطاضزاز ٜقسٜ
 ٚزیٍطاٖ زضآٖ ثٔ ٝب٘ٙس ضثبت ٞبیی و ٝآٖ ا٘سیك ٝؾبذت ٚ ٝپطزاذت ٝقسٜ
اظ ثبال ضا زضظ٘سٌی پیبزٕ٘ ٜبیٙس  ٚض٘ٚس تیییطات زض چٙیٗ ربٔٗ ٝای ٘ییع
وٙس  ٚزض ثًٗی ٔٛاضز و ٝوؿب٘ی اظثصَ ربٖ ا٘سیك ٝپطٚضی ٔی وٙٙیس ٚ
زض وُ ،ظ٘سٌی ذٛیف ضاتجب٘ ٚ ٜیبثٛز ٔیی ؾیبظ٘س ثی ٝقیىّی اظ بِیت
ذطزٌ ٝ٘ٛثٛرٛز ٔی آیس و ٝفمٍ ٘فؽ ٔی وكٙس أب زضتییییطات ٘مكیی
ا٘سن  ٚیب تی ثٛاؾُٖ ٝسْ زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثٕ آٌب ٜؾبظی ٔی تٛاٖ ثیبٖ
زاقت و ٝزض س نفط ٔی ثبقس بَ ُٔبِٗ ٝو ٝزض چٙیٗ ربٔٗ ٝای وٝ
زض اِٛٚیت ٘یؿت چطا ثبیس زغسغُٔ ٝبِٗ ٝضا زاقت آیب ٔمهٛز ُٔبِٗیٝ
ضاؾتیٗ اؾت  ٚیب ُٔبِٗ ٝای زض ضاؾتبی ا٘سیك ٝای ذبل ٔی ثبقس ویٝ
تطٚیذ آٖ ٘یعآظاز ٔی ثبقس  ٚا٘سیكٞ ٝبی زیٍط ضا ثؿبٖ زقیٕٗ لّٕیساز
ٔیوٙس اِٚیٗ فُٗ ا٘زبْ یبفت ٝزضایٗ ذهٛل ٔحیسٚز ٕ٘یٛزٖ فًیب ٚ
ظٔبٖ ٙٔ ٚبثٕ ویفی  ٚوٕی زض س اٖالی ذٛیف اؾیت یبَ اٍ٘ییعٚ ٜ
قٛض ٘ ٚكبٌ ُٔبِٗ ٝذٛز ث ٝذٛز ٘یع اظ ربٔٗ ٝضذت ثط ذٛاٞس ثؿیت
یىی اظ وبضوطزٞبی ُٔبِٗ ٝو ٝثساٖ ٘یع تٛرٟی ٕ٘ی ٌطزز  ٚیب وٓ ثیساٖ
پطزاذتٌ ٝكت ٝایٗ اؾت و ٝتجیبزالت  ٚچیبِف ٞیبیی اظ ٘ی ٔٛثطذیٛضز
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ا٘سیكٞٝب ٔیتٛاٖ ثبقس و ٝزض ٔٙبظٖبت ّٖٕی ؾبِٓ ذٛز ضا ثطٚظ ٔیزٞس
و ٝثٚ ٝاؾُ ٝایٙى ٝنب جبٖ لیسضت زض ظٔیٙی ٝذیطز اظ ثطذیٛضز ثیب ٞیط
ا٘سیكٝای زض س ٔٙبظٖبت ّٖٕی  ٚث ٝچبِف وكییسٖ ذٛزقیبٖ پطٞییع
زاض٘س زیٍط ُٔبِٗ ٝثؿبٖ أطی و ٝزض ذالء ٔی ثبقس ٔ ٚجٙیبی تییییطات
ٖٓیٕی اؾت ث ٝؿبة ٕ٘ی آیس  ٚتی چبِف ٞیبی ٘عاٖیی وی ٝزِییُ
قییٛض  ٚاقییتیبق ثیی ٝوؿییت ّٖییٓ ثیكییتط ُٔ ٚبِٗییٔ ٝییی ثبقییس ذییٛز ضا
زض هبضی تٔ ًٙی یبثسو ٝقرهی ؤُ ٝبِٗٔ ٝی وٙس اظ وُ ظ٘سٌی ثٝ
ٚضَ٘ ٝبثٛزی ٔی ضٚز اظیطا وی ٝاِٛٚییت ظ٘یسٌی زض چٙییٗ ربٔٗی ٝای
وؿت ٔٙبثٕ لسضت  ٚضفب ٜاؾت  ٚوؿیب٘ی وی ٝاظ ا٘سیكیٞ ٝیبی ٔٛافیك
ؾرٗ ٔی ضا٘ٙس ٔٛفمتط  ٚپیطٚظٔٙستط٘س  ٚوؿب٘ی و ٝثیٚ ٝاؾیُ ٝثیصَ ٚ
ثركف ٘ ٚبثٛز ؾیبذتٗ ظٔیبٖ ظ٘یسٌی ذیٛیف زض پیی آٌیب ٜؾیبذتٗ
ذٛیفا٘س ث ٝبقی ٝضا٘سٔ ٜی ق٘ٛس  ٚایٗ ذٛز زِیُ زیٍطی ثطای ؾٛق
٘یبفتٗ ث ٝایٗ یُ ٝقٙبذتی وٕٞ ٝب٘ب ُٔبِٗی ٝاظ ثیطای ا٘سیكی ٝپیطٚضی
ٔیثبقس؛ اؾت زض ٟ٘بیت آ٘چٔ ٝؿّٓ اؾت ُٔبِٗ ٝذٛزثبٖیج تیییطاتیی
اؾت ٚوؿب٘ی و ٝاظ تیییطات ٚا ٕٝٞزاض٘س آٖ ضا زقٕٗ ٔی پٙساض٘س  ٚثیٝ
آٖ زض ضاؾتبی رٟت  ٚؾٛق زاز٘ف تالـ ٔیوٙٙس و ٝثبٖج ا٘سیكٞٝبی
افطاَی زض ثیٗ نب جبٖ لّٓ  ٚیب یی ؼ ٌٛ ٚقیٌ ٝییطی ٚثیی اٍ٘یعٌیی
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٘ؿجت ث ٝآٖ ٔیٌطزز  ٚایٗ تٛنیفی و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ ٔیی تیٛاٖ زاقیت
ؾرت أب قیطیٗ ٔی ثبقس
برافرٍختِ گطتي
زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثؿی اتفبلبت ٚضذسازٞبی ؾیبٚ ٜؾیفیس  ٚزض ثًٗیی
ٔٛاضز ضٍ٘یٙی ثٛرٛز ٔی آیس وی ٝثٙیب ثی ٝزییسٌب ٜقیرم زضٌییط زضآٖ
ٔیتٛاٖ ذٛیف ضا زضٔجبضظ ٜای اظ ثطای ثٟتط ثیٛزٖ  ٚقیسٖ یبفیت  ٚییب
ایٙى ٝفطنتی و ٝثب آٖ اظ یه ؾىٛثٔ ٝىب٘ی ثٟتط ذٛز ضا پطتیبح ٕ٘یٛز
أب آیب ٞیچ ٚلت تٛا٘ؿت ٝایٓ اظ ذٛز ثپطؾیٓ وی ٝزض اییٗ ضذیسازٞب چیٝ
ا٘ساظٔ ٜب ثطای زیٍطاٖ تٛا٘ؿت ٝایٓ ٔخٕطحٕط ثبقییٓ  ٚچی ٝا٘یساظ ٜثبٖیج
ذؿطاٖ چٙیٗ وؿب٘ی اظرٙؽ ذٛزٔبٖ ٌكت ٝایٓ ْٚیفٔ ٝیب زض ثطذیٛضز
ثبضٚیسازٞبی ظ٘سٌی چیؿت؟  ٚزض ٔمبثُ زیٍطاٖ چ ٝا٘ساظٔ ٜؿئِٛیٓ؟ ٚ
چٍ ٝ٘ٛثطذٛضزی ضاقبیؿتٔ ٝی اٍ٘بضیٓ؟  ٕٝٞایٗ ؾؤاالت ث ٝایٗ ذیتٓ
ٔیٌطزز و ٝآیب ٔب ٘یت ٚافٗبَ ذیطَّجی زضؾطٔی پیطٚضا٘یٓ  ٚییب ایٙىیٝ
٘یت ٚافٗبَ ؾٛزرٛیب٘ٙٔ ٚ ٝفٗت َّجی ضازضثطذٛضز ٚ ٚضٚاثٍ ذیٛیف
تٛر ٝزاز ٜایٓ اٌط ؤ ٝب ذٛز ضا ثٔ ٝب٘ٙس ییه ٔىیبٖ ٔٚی ٔٙی اظ ثیطای
زیٍطاٖ ٔییبثیٓ ٘ ٚمُ ٝاتىبیی و ٝثتٛاٖ ثب آٖ اظٔكىالت ٖجٛض ٕ٘ٛز زض
ایٗ نٛضت ْٚیفٔ ٝب ثؿی ٔتفبٚت اؾت تب ایٙىیٔ ٝیب ذیٛیف ٚاضز زض
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ٔكىالت  ٚیه رب٘ج ٝاظ ثٟط ؾٛز ذٛز ٚاضز ٌطزیٓ ثٙبثطایٗ ٔب ثبیس ثیٝ
ٔب٘ٙس ذٛضقیس و ٝربٖ ٔی زٞس ٚضٚقٙبیی ٔیی ثركیس  ٚاظ تیبضیىی ٚ
ّْٕبت ثیطٔ ٖٚی ثطز  ٚضٚح أیس ضا ٔی پطٚضا٘س ،ثؿی لسضتٕٙس ثبقیٓ ٚ
ایٙى ٝذٛز ٘یع ٞطٌع پبیبٖ ٘یبثیٓ ٚذٛز ث ٝزضز زیٍطاٖ زچیبض ٍ٘یطزیٓ ٚ
ٕٞسَ ٕٞ ٚیبض ثبقیٓ ٘ ٝایٙىٕٞ ٝیسضز  ٚغٕریٛاضٌطزیٓ وٕیه ویبض ٚ
وٕه زٙٞس ٜثبقیٓ تب ایٙىی ٝثیبضی ثیطزٚـ  ٚثبٖیج ٘یبضا تی زیٍیطاٖ
ٌطزیٓ زض وُ زٙٞسٚ ٜچیعی ثطای ثركف زض ٚرٛز ٔب ثبقس زض یبِی
وٛٔ ٝضز زیٍط ثٔ ٝب٘ٙس قٕٗی اؾت و ٝذٛزـ ٘بثٛز ٔی ٌیطزز  ٚتیی
زض نٛضت یبت ٘یعفًبی ٔحسٚزی ضا ضٚقٙبیی ٔی ثركس  ٚاظ ثیطای
ذٛز ٘یع ٔفیس ٘یؿت  ٚتٛاٖ ؾطپب ٍٟ٘ساقتٗ ذٛز ضا ٘ساضز تب چی ٝضؾیس
ث ٝایٙى ٝثركٙس ٚ ٜزٙٞس ٜثبقس چٙیٗ قرهی ذٛز ضا ٘بثٛز ٔی وٙس تیب
ایٙى ٝزیٍطاٖ وٕی ٘ٛض زضیبفت زاض٘س  ٚایٗ فساوبضی ثیعٚزی فطأیٛـ
ٔی ٌطزز ا ٚزٙٞسٚ ٜثركٙس٘ ٜیؿت إٞ ٚسضز اؾت ٕ٘ٞ ٝیسَ  ٚچٙییٗ
قرهی ضا ٘جبیس زٙٞس ٚ ٜثركٙس ٜزا٘ؿت تّٗییٓ  ٚییبزٌیطی اظ زاز٘یی
نطف و ٝثبٖج ٚاثؿتٍی رؿٕی ٚضٚا٘ی ٔی ٌطزز ثٟتط اؾیت  ٚچٙییٗ
چبِكی زِیُ اٖتالی ضٚاثٍ ٔی ٌطزز
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ًتیجِ تالش
ظٔب٘ی ثطای فّٗی و ٝا٘زبْ ٔی زٞیٓ؛ اٌطو٘ ٝتیز ٝویبضٚتالـ ٚظ ٕیت
زض رٟت ؾٛزٔٙسی ثٛز ٜثبقس اظآٖ قبز ٔی ٌیطزیٓ  ٚذیٛز ضا ا٘ؿیب٘ی
ٔٛفك ٔی یبثیٓ بَ اٌط بنُ تالـ ٚظ ٕت ٔیب ثیط رٟیت قىؿیت
ضٞؿپبض ثبقس ٚاظ آٖ ٞیچٍ ٝ٘ٛؾٛزی ٖبیس ٍ٘طزز ٘ ٝتٟٙب قبز ٕ٘یٌطزیٓ
ثّى ٝزض رٟت قىؿت ا تٕبَ زاضز زچبضذؿطاٖ ٘ ٚیبظ ٘یع ٌكت ٝثبقیٓ
ثٙبثطایٗ زض ایٗ نٛضت چبِف ٚتٙبلًی ثٛرٛز ٔی آیس و ٝاظ ؾٛیی ثیٝ
ٌ ٝ٘ٛای ا٘تعاٖی فُٗ ٛٔ ُٕٖ ٚفك ضا زض تالـ  ٚوٛقف ٔی یبثیس  ٚاظ
ؾٛیی زیٍط ثب ثطذٛضز قرهی ٘ؿجت ث ٝاٖٕبَ  ٚتالـ ٞیبی ذیٛیف
قىؿت ضاٖبیس ٔی ٕ٘بییس ثٙیبثطایٗ اییٗ زٌٚیبٍ٘ی ذیٛز ضا ثی ٝؾیٕت
تٙبلًی ٔی وكب٘س و ٝالرطْ ثبیس ُ ٌطزز و ٝزض نیٛضت ٖیسْ یُ
چبِف آؾیت رجطاٖ ٘بپصیطی زض ا٘تٓبضٔی ثبقس اٌط و ٝبنُ تالـٞب
پیٛؾت ٝثبقس  ٚقرم اٍ٘یعٞ ٜبی ثیط٘ٚی ضا زض آٖ زذیُ زا٘یس زض اییٗ
نٛضت قرم  ٚربٔٗ ٝای و ٝقىؿت ذٛضز ٜزضپی زقٕٙی ثیب ٔٙجیٕ
قىؿت ٔی ضٚز  ٚایٗ ثصض ذك٘ٛت ٖ ٚهجب٘یت ضا ٔی پبقب٘س بَ اٌط
ٔٙجٕ فطيی  ٚیب ٚالٗی ثیط٘ٚی و ٝثبٖج قىؿیت ٌكیت ٝتٛا٘یبتط ثبقیس
اٍ٘یع ٜزقٕٙی ذٛز ضا زض ِجبؼ ٔجسَ ؤ ٝربِفت ِٚزجبظی ٘ٚبفطٔب٘ی ضا
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ثطٚظٔی زٞس  ٚاٌط قرم  ٚییب ربٔٗی ٝای وی ٝزِییُ قىؿیت ٌكیتٝ
يٗیف تط ثبقس زض نٛضتی و ٝذٛیف آٔبزٌی زاقت ٝثبقیٓ ٖهجب٘یت ٚ
ذكٓ ث٘ ٝعاٖی ذ٘ٛیٗ ٔٙزطٔی ٌطزز  ٚایٗ ث ٝؾجه ٞیبی قرهییتی ٚ
ٌ ٝ٘ٛتزبضة  ٚفًبی ضٚا٘ی بوٓ ثطقرم  ٚیب ربٔٗ٘ ٝیع ٔطثٔ ٌٛی
ثبقس و ٝچٍ ٝ٘ٛزض ٚالٕ قىؿت ذٛز ضا ثبؾبظی ٔی ٕ٘بییس یبَ اٌیط
ٔٙجٕ ٞبی قىؿت ضا زاذّی ثسا٘یٓ ٙٔٚبثٕ ذیٛیف ضا يیٗیف تیط اظآٖ
ثسا٘یٓ و ٝث ٝچٙیٗ ٔٛلٗیتی زؾت یبثیٓ ثٙبثطایٗ چٙیسیٗ بِیت ثٙیب ثیٝ
ٚيٗیت ضٚا٘یی  ٚقرهییتی ٙٔ ٚیبثٕ ٕیبیتی ثیط٘ٚیی  ٚزض زؾیتطؼ
ذٛیف ثؿتٍی زاضز اٌط ویٙٔ ٝیبثٕ ٕیبیتی ثیط٘ٚیی ٔٙبؾیت ثبقیس ٚ
ٚيٗیت ضٚا٘ی  ٚقرهیتی ٘یع زض س  ٚا٘ساظ ٜای ٔتٙبؾت ثیب ْطفییت
ُ ٔكىالت ٔٛرٛز ثبقس ٔیتٛاٖ زٚثبض ٜذٛیف ضا ثبؾبظی ٕ٘ٛز  ٚزض
ٔٛاضز ٔتٗسزی تالـ ضا افع ٖٚوطز ٚاظقىؿت ٞیبی ٕٔتیس ٘بضا یت ٚ
ؾطافىٙسٍ٘ ٜكت  ٚث ٝظ٘سٌی ذیٛیف ازأی ٝزاز  ٚزض نیٛضت تیالـ
ثیكتط زض آٖ ٛظ ٜذٛز ضا ٔحك پیطٚظی ییب قىؿیت ،ا٘تٓیبض زاقیت ٚ
ضاٞی زیٍط ایٙى ٝث ٝوُ آٖ ٔٛفمیت و ٝزض شٔ ٗٞی ٌصضز ث ٝقطٌ ایٙىٝ
ٔؿئّ ٝای ٔٛرٛز ٘جبقس إٞیت ذٛیف ضا اظزؾت زازٔ ٚ ٜؿیط ٔٛفمیت
ضا زض تالـ ثطای ٘تیزٞٝبیی اظ افٗبَ زیٍط رؿت ٞ ٚسف  ٚیب اٞیساف

11

چالش های زندگی

ضا تیییط زاز ٚاٌط ؤ ٝؿئّ ٝای ٚرٛزی ثبقس زیٍط ضاٞی ث ٝرع ٔٛفمیت
٘یؿت ثٙبثطایٗ ثبیس تالقی زض س ٚا٘ساظٕٛ٘ ٜز و ٝثتٛاٖ چٙییٗ ضاٞیی ضا
َی ٕ٘ٛز بَ اٌط ٔٙبثٕ ٕبیتی  ٚضٚا٘ی زض٘ٚی ٚثیط٘ٚیی ٔٙبؾیجی زض
زؾتطؼ ٘جبقس ٔ ٚؿئّ ٝای ٚرٛزی زضزؾت ییبثی ثیٛٔ ٝفمییت ُٔیطح
ثبقس زض ایٗ نٛضت ترطیجی ث ٝوُ  ٚكتٙبن ا٘تٓبض ضا ٔی وكیس ٍٔیط
ایٙىٗٔ ٝزع ٜای ضخ زٞیس ٚأییس اییٗ ضا زاقیت وی ٝقیرم ْطفییت
ٚرٛزی ثیكتط زض س  ٚا٘ساظٔ ٜكىالت بنیُ اظ قىؿیت ضا زاقیتٝ
ثبقس ٞط قىؿت ٘یطٚیی ثبِم ٜٛثب تالـ  ٚوٛقیف  ٚأییس فیطاٚاٖ ثیٝ
ٔٛفمیت ،ث ٝقىؿت ٔٙزط ٌطزز  ٚزیٍط ثبِم ٜٛای ٘جبقس و ٝثب آٖ ا٘تٓبض
تالـ ٚوٛقف زٚثبض ٜضا زاقت ز ٚضاٚ ٜریٛز زاضز ییب ایٙىی ٝقیرم
ٔؿیطضا لجُ اظ ایٙىْ ٝطفیتٞبی ثبِم ٜٛاـ تٕبْ ٌطزز؛ تیییط رٟت زٞس
و ٝاٌط ثٙیبزی ٚ ٚرٛزی ثبقس ثؿی ؾرت ٔی ثبقس  ٚیب ایٙى ٝذیٛیف
ضا تب س ٘بثٛزی وبُٔ زض ٔؿیط ٍ٘ب ٜزاضز ٚزض ٟ٘بیت زض نیٛضت ٖیسْ
زؾتیبثی ثٛٔ ٝفمیت زض رٟت ٘یطٞٚبی ٘بثٛزٌط ٔحیُی ٌبْ ٟ٘یس وی ٝاظ
ثطای ذٛز  ٚربٔٗ ٝثؿی ذُط٘بن ٔی ثبقس ثٔ ٝب٘ٙس افؿطزٌی  ٚاٖتییبز
 ٚؾطافىٙسٌی َ ٚطز  ٚا٘عٚا ٙٔ ٚعٚی ثٛزٖ اظ ربٔٗ ٝتیب یسی وی ٝزض
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ٟ٘بیت تفطیٍ ث ٝذٛزوكی ٔٙزط ٔی ٌطزز أیس اؾت چٙیٗ چبِف ٞبیی
ثطای ٍٕٞبٖ ٖبلجت ذٛثی زاقت ٝثبقس
هذیریت ًوَدى
ضا ٜوبضٞبی ٔرتّفی ثیطای ا٘زیبْ اٖٕیبَ ٚریٛز زاضز ٚثؿیت ٝثی ٝایٙىیٝ
زضتحمك یبفتٗ اٖٕبَ ْٚیف٘ ٚ ٝمف ٔب چٍ ٝ٘ٛاؾت  ٚایٙى ٝفُٗ ا٘زیبْ
یبفت ٝث ٝچ ٝا٘ساظ ٜاظثطای ٔیب زض اِٛٚییت لیطاض زاضز ٚثیطای آٖ إٞییت
لب ّیٓ ٔیتٛاٖ ٔٛيٕ ٌیطی اقیربل  ٚرٛأیٕ  ٚفطٙٞیً ضا ٔكیبٞسٜ
ٕ٘ٛز و ٝث ٝچ٘ ٝحیٛی ذیٛز ضا زضٔٛلٗییت لیسضت  ٚییب يیٗف لیطاض
ٔیزٙٞس بَ وؿب٘ی زض ٚيٗیت لسضت ٔ ٚحك اظ ثطای فّٗی ٞؿتٙس ٚ
زیٍطاٖ ثٛاؾُ٘ ٝمكی و ٝزاض٘س ث ٝظیطزؾتبٖ تكجیٔ ٝی ٌطز٘س ٔیسیطیت
ثٛاؾُ ٝاٖٕبَ ؾیبؾت  ٚضاٞىبضٞبی ذٛیف ز ٚضا ٜپییف ضٚی زاضز ییب
ایٙى ٝاٖتٕبز ٕ٘بیس و ٝزیٍطاٖ اٖٕبَ ضا ا٘زبْ زٙٞس  ٚییب ایٙىی ٝثیب ٖیسْ
اٖتٕییبز زض ضا ٜا٘زییبْ اٖٕییبَ ذییٛز ضا زضٌیییط ٕ٘ییٛزٔ ٚ ٜییساْ زض ٘مییف
آظاضزٙٞس ٜاظ ثطای ٔزٕ ،ٖٝٛذٛیف ذٛز ضا ثطٚظ زٞس ٚفًیبی ضٚا٘یی
ٔزٕ ٖٝٛضا ٔتكٙذ ٌطزا٘س  ٚثسٞ ٖٚیچ ٌ ٝ٘ٛك اْٟبض ٘ٓیطی اظثیطای
اًٖبی ٔزٕ ٖٝٛذٛیف زؾتٛضات ذٛز ضا الظْ االرطا زا٘س اییٗ تیٙف
چبِكی اؾت ؤ ٝزٕ ٖٝٛثساٖ زچبض اؾت ؤ ٝساْ ثطذٛضزٞبیی اظ٘یٔٛ
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ضٚا٘ی ثٛرٛز ٔیآٚضز بَ ایٗ تٙف ضا ثب تیییط قیّٕٖ ٜٛىطز ٔیسیطیتی
ٔی تٛاٖ ثرٛثی ٔسیطیت ٕ٘ٛز ٚیب ایٙى ٝثستط وطز زضایٗ ٔحُ ٔسیطیت
٘مف ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜاٖٕبَ ضا زاضز؛ ٘ ٝا٘زیبْ زٙٞیس ٜافٗیبَ  ٚا ٚوؿیی
اؾت و ٝثبیس بٔی  ٚپكتیجبٖ زضرٟت فًبی ضٚا٘ی ُّٔٛة ثبقیس؛ ٘یٝ
ایٙى ٝذٛز ًٛض ذٛیف ٘یع اظ ثطای ٌط ٜٚتٙف ٚچبِف اٍ٘یع ثبقیس ٚ
٘یطٚی ضٚا٘ی ٔزٕ ٖٝٛنطف ثطذٛضز ثب ًٛض ٔسیطیت ٌطزز  ٕٝٞایٗ
افٗبَ ٔسیطیت ث ٝؾجه ٚقیٙٔ ٜٛف ٔسیطیت زض ضاؾتبی ٘میف ضٞجیطی
وٙٙس ٜثط ٔی ٌطزز و ٝآیب ٔیی تٛا٘یس زض٘میف ٔیسیطیت ثریٛثی اریطای
ْٚیفٕ٘ ٝبیس ثب ایٙى ٝا ٚاظثطای اییٗ ٘میف ٕ٘یی تٛا٘یس ٘ییطٚی ٔفییس ٚ
ٔخٕطحٕطی ثبقیس زض ٞیط ٔط ّی ٝای اٖتٕیبز ٕٞٚیبٍٙٞی ثییٗ اًٖیبی
ٔزٕٚ ٖٝٛایٙى ٝفًبی ضٚا٘ی قبز ٔ ٚفطح ثب ٚرٛز ًٛض اًٖبء فطآٞ
ٌطزز  ٚایٙى ٝثتٛاٖ ثب ٚرٛز ٕٞسیٍط ،ا٘طغی ٌط ٜٚثیكتط ٌطزز ٔسیطیت
ثبیس ثتٛا٘س و ٝثپصیطز وٞ ٝطوؿی ثٙب ثْ ٝطفیت  ٚتٛا٘بیی ذٛزـ اٖٕیبَ
ضا ا٘زبْ زٙٞس  ٚثْ ٝطفیت  ٚتٛا٘بییٟبی تٕبْ اًٖبء ٚالف ثبقیس ٞ ٚیط
وبضی ضا و ٝاًٖبء ٔی تٛا٘ٙس ث ٝا٘زبْ ضؾب٘ٙس ث ٝآ٘بٖ ٔحٌ َٛطزا٘س  ٚاظ
ته ضٚی ثپطٞیعز بَ ثبیس اٞساف ٘یع اظثطای ٔزٕ ٖٝٛتٗیییٗ ثبقیس ٚ
ضٞجطیت ٔٚسیطیت ٔزٕ ٖٝٛنطفب اظثطای ٞسف تٛافك قس ٜث ٝپیف ضٚز
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 ٚاظ ان َٛا تطاْ ثٌ ٝط ٜٚتجٗیت ٕ٘بیس ٚربیٍب ٜقرهیی  ٚارتٕیبٖی
ٚفطٍٙٞی ٞط یه اظ اًٖبء ضا ث ٝضؾٕیت ثكٙبؾس بَ زضٔٛضز اًٖیبء
٘یع اٚيبٔ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔی ثبقس و ٝآ٘بٖ ٘یع ثبیس ذاللیت زض ثطذٛضز ثیب
ٔسیطیت ٚا٘زبْ فُٗ ضا ثٕ٘ ٝبیف ٌصاض٘س  ٚتٗبزِی ثییٗ ذٛاؾیتٞ ٝیبی
ٔسیطیت  ٚضٞجطی ٘ ٚیبظٞبی ا٘زبْ فٗیُ زاقیت ٝثبقیٙس ٚذیٛیف ضا زض
هبض تٓ٘ ًٙطات ٚلیٛز ٔسیطیتی لطاض ٘سٙٞس اظیطا وٓ٘ ٝطات ٔسیطیت
 ٚضاٞجطی وٙٙس ٜزض س ا٘تعاٖی ٔی ثبقس  ٚاظ اییس ٜآَ ٞیب  ٚاٞیساف اظ
پیف تٗییٗ قس٘ ٜبقی ٔی ٌطزز و ٝثس ٖٚتٛری ٝثی٘ ٝیبظٞیبی ظٔیب٘ی ٚ
ٔىب٘ی ا٘زبْ اٖٕبَ تئٛضی ٞبی اضا ٌ ٝكت ٝاؾت زض بِی و ٝزض ٔط ّیٝ
ا٘زبْ اٖٕبَ ثؿی ٔكىالتی ثٛرٛز ٔی آیس وٕ٘ ٝی تٛاٖ ثَٛ ٝض لُٗیت
 ٚوبُٔ ٘ٓطات ا٘تعاٖی ضا ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س چ ٖٛثبٖیج تیٙف  ٚچبِكیی
ٖٓیٓ ٔ ٚربِفت ٞبیی ٌؿتطزٔ ٜی ٌطزز ثٙبثطایٗ زض ٔط ّ ٝا٘زبْ اٖٕبَ
چٙیٗ تٗبزِی ثیٗ ا٘تعاٖیبت ضٞجطییت ٔ ٚیسیطیت ثیب ٔط ّی ٝثیٕٖ ٝیُ
ضؾب٘سٖ ٘ٓطات ٘ ٚیبت چبِكی اؾت و٘ ٝیبظٔٙس ذاللیت ٚتیٛاٖ ا٘زیبْ
اٖٕبَ  ٚزض ٘ٓطٌطفتٗ ٘ٓطات ٔسیطیتی زاضز
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دیر ضذى
ٔساْ زضتىبپ ٛاظثطای اٞسافی ٞؿتیٓ وٞ ٝط ِحٓ ٝآٖ ضا تیییط ٔی زٞیٓ ٚ
آٖ  ٓٞثٙب ثٛٔ ٝلٗیت ْٚطفیت ٞبی ٚرٛزی  ٚأىب٘یبت زض زؾیتطؼ ٚ
ایٗ ضا ذٛاؾت ٞبی ذٛیف زضرٟت ثٟتط قسٖ  ٚثطتطٌكتٗ ٔی ٘یبٔیٓ
زضایٗ ا یٛاالت زض٘ٚیی ذیٛز ضا بنیُ اٞیسافی وی ٝثسؾیت آٔیسٚ ٜ
قىؿتٞبیی و ٝث٘ ٝتیز ٝای لبثُ پصیطـ اظثیطای ذیٛیف ٔیی زا٘ییٓ
ثٙبثطایٗ اظ ایٗ  ٕٝٞذٛاؾت ٝو ٝزاقیت ٝاییٓ تٟٙیب ٖیس ٜای اظ آٖ قیب٘ؽ
ٔٛفمیت یبفت ٝا٘س  ٚثمیی ٝزض ضاؾیتبی تییییط ظٔیبٖ ٔ ٚىیبٖ  ٚض ٚییبت
زض٘ٚی تیییط یبفتٚ ٝرٟت آٖ ثب اٞسافی زیٍط ربیٍعیٗ ٌكت ٝاؾت بَ
زضٔییبثیٓ ثب ٌصض ظٔبٖ ذٛیف ضا زاذیُ زض رٕٟٙیی اظ ذٛاؾیتٞ ٝیبی
تحمك ٘یبفت ٚ ٝثٟكتی اظ ذٛاؾتٞ ٝبی ٔحمك ٌكتٔ ٝیی ییبثیٓ رٟی ٓٙاظ
رٟت آٖ ذٛاؾتٞ ٝب ثؿبٖ آضظٞٚبی زض٘ٚی ٔؿیط ٚرٟت ٔب ضا زضتالقی
ٚالٕ ٌطزا٘یس ٜا٘س  ٚا٘طغی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ْٚطفیت ٞبی ثیبِمٔ ٜٛیب ضا
ٞسض زاز ٜا٘س  ٚزیٍط ظٔبٖ ٔٚىبٖ اظثطای رجطاٖ آٖ ث ٝؾط آٔس ٚ ٜبنُ
آٖ تالـ ٞب ٘ ٝتٟٙب ٔٛفمیت ٘جٛز ٜثّى ٝذؿطاٖ  ٚظییب٘ی اظ شات زؾیت
٘یبفتٙی  ٚقىؿتی ٖٕیك ثٛز ٜا٘س أب أطی و ٝبَ تحمك یبفت ،ٝاٌط ویٝ
زض رٟت ذٛاؾتٞ ٝبی ٔب ثٛز ٜاؾیت ٔیب ذیٛز ضا پیطٚظٔٙیس  ٚثی ٝاییٗ
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ٔٛفمیت فرط ٔی ٚضظیٓ ٚاظرٟت آٖ زچبض غطٚضی ٔی ٌطزیٓ و ٝضیكٝ
زض ذٛاؾتٞ ٝبی لجّی ٔب زاضز  ٚأب اٌط و ٝقىؿت ذٛضز ٜاییٓ بنیُ
آٖ ضا زض ضفتبض  ٚاٖٕبَ ارتٕبٖی  ٚذٛز قرم ٔی تٛاٖ رؿتبض ٕ٘یٛز
و ٝذٛز ضا زض ٌٛق ٝای اظ ظٔیبٖ ٔٚىیبٖ ،تٟٙیب یؽ ٔیی ٕ٘یبییٓ ویٝ
ْطفیتٞبی ثبِم ٜٛذٛیف ضا زضآٖ ذٛاؾت ٝاظزؾت زاز ٚ ٜأىب٘یبت ٔیب
ٔحسٚزتط ٌكت ٝاؾت و ٝبنُ چٙیٗ أطی تیییط ؾجه ٚرٟت ٌییطی
فىطی ذٛیف اظٌ ٝ٘ٛای زض٘ٚی  ٚثی اضظـ ٌكتٗ زیٍیط ذٛاؾیتٞ ٝیب
ٔیثبقس أب زض شات أط ثبیس ث ٝذٛاؾتٞ ٝبیی زیٍط زض ٞط ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ
پطٚثبَ زاز  ٚاظ ثطای آٖ ا٘طغی ذیٛز ضا ٔتٕطویع ٕ٘یٛز  ٚاییٗ ضٚاَ تیب
ظ٘سٌی زض رطیبٖ اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای چبِف اٍ٘یع ازأ ٝذٛاٞس زاقت
هرداب
ظٔب٘ی أطی اظ زض ٖٚفكبض ٔی آٚضز  ٚذ ٖٛضا ث ٝرٛقف ٔی وكب٘س أب
ٔٛإ٘ ثیط٘ٚی أىبٖ ثطٚظ آٖ ضا ٘ساضز  ٚذٛاؾت ٝزض٘ٚی زض ا٘سض ٖٚزچبض
ذفٍی ٔی ٌطزز ظٔب٘ی و ٝذٛاؾت ٝزض٘ٚی اظثطای ارتٕبٔ ٔفیس ٔی ثبقس
ِٚی ذٛز ٕٞیٗ ثٙیبٖ ارتٕبٖی ٚرٛز آٖ ضا پصیطا ٘یؿت  ٚزیٍطا٘ی ٘ییع
ٚرٛز ٘ساض٘س و ٝآٖ ضا زضن  ٚفٕ٘ ٟٓبیٙس ظٔب٘ی ؤ ٝی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘یٛز
أب ایٗ ثیبٖ اظ ثطای ذٛز ثؿی ٘بضا تی ٞبیی ثی ٝز٘جیبَ زاضز ظٔیب٘ی زض
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ٌصقت ٝثب ٚرٛز ٔكىالت اظ٘ٔ ٔٛحیُی ٚوٕجٛز أىب٘بتی زؾتطؾیی ثیٝ
أطی زچبضاقىبَ ٌطزیس ٚ ٜزض ظٔیب٘ی زیٍیط زض پیی رجیطاٖ ذؿیبضت
ثٛرٛز آٔس ٜتالقی ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾیب٘یٓ  ٚیبَ زیٍیط ظٔیبٖ ذیّیی اظ
زؾت ضفت ٝاؾت ٞٚیچ ٘ ٔٛتالقی لبثُ ذٛا٘ف ثب ٘ی ٔٛتیالـ ثٛریٛز
آٔس٘ ٜیؿت  ٚتالـ ٞب ٍٕٞی ث ٝقىؿت ٔٙزط ٔی ٌیطزز اییٗ چٙییٗ
ثحخییی ثیی ٝزضزی ٖٕیییك ،قییرم ضا زچییبض ٚارتٕییبٔ ضا ٚاضز زض ظیییبٖ
ٔیٌطزا٘س و ٝظیبٖ ثٛرٛز آٔس ٜاظثٙیبٖ ذبوؿتط أیسٞبیی اؾت و ٝضٚظی
قىٛفٞ ٝبی آٖ ُٖط ضٚح اٍ٘یعی ثٛٞ ٝا ٔی افكیبز  ٚظیجیبیی آٖ أییس،
اٍ٘یع ٜای ضا ثٙیبٖ ٔی ٌصاقت وی ٝثیب آٖ ٞیط تالقیی زض آٖ ضاؾیتب ثیٝ
قیٜٛای ذؿتٍی ٘بپصیط ذٛیف ضا ٔی لجٛال٘س  ٚأیسٞب ٍٕٞی زض ؾٕت
 ٚؾٛی ضقس  ٚتٗبِی ثٛز٘س ث٘ ٝبٌب ٜوكیتی أییس ثیٔ ٝطزاثیی ثطذیٛضز
ٔیوٙس و ٝضا٘ ٜزبت اظ آٖ ٕٞب٘ب زؾت  ٚپب ظزٖ ٔی ثبقس زض یبِی ویٝ
ٕٞیٗ زؾت  ٚپب ظزٖ زِیُ ثیكتطی اؾت اظ ایٙى ٝذٛز ضا زض آٖ ٔطزاة
فطٚیبفت ٝتط ٔی یبثیٓ  ٚقىؿت ٟ٘بیی ضا ث ٝچكٓ ذٛیف ٘ٓبضٔ ٜی وٙیٓ
و ٝاٌط زؾت  ٚپب ظ٘یٓ ثیكتط فطٔ ٚی ضٚیٓ  ٚاٌط ؾبوٗ ٚثس ٖٚتحیطن
ثبقیٓ ثبظ ضا٘ ٜزبت ٕٞب٘ب ٘بثٛز ٌكتٗ اؾت ثٙبثطایٗ ا٘یسٞٚی ٖٓییٓ اظ
٘بتٛا٘ی زض ٔؿیط أیسٞب بوٓ ٔی ٌطزز و ٝتٛا٘بیی ٔمبثّی ٝثیب آٖ ٚریٛز
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٘ساضز  ٚرٛقف زض٘ٚیی ثیطای ضٞیبیی اظ آٖ ثی ٝی ؾیی فطاٌییط تجیسیُ
ٔیٌطزز  ٚثبیس ٔٙتٓط ثٙكییٙیٓ تیب ایٙىی٘ ٝیبری اظ ضا ٜضؾیس ٔ ٚؿییط ضا
ٕٛٞاض ٕ٘بیس  ٚیب ایٙىٙٔ ٝتٓط ثبقیٓ و ٝزضآٖ ٔطزاة ذیٛز ؾیبذت ٝفیطٚ
ضفت و ٝایٗ چبِكی اظ ٘ ٔٛظ٘سٌی ٔ ٚطي ایزبز ٔی وٙیس وی ٝأییس ثیٝ
تریالت تجسیُ ٌكت٘ ٚ ٝبثٛزی ٚالٗیتی لبثُ ِٕؽ ٌكت ٝاؾت
بردگی
قرهی ضا ث ٝتهٛض آٚضیس ؤ ٝساْ اظ قىؿت ٞبی ذٛیف زض ظ٘سٌب٘ی
فطزی  ٚارتٕبٖی ٔتٛؾُ ث٘ ٝبِ ٝقس ٜاؾت؛ ا ٚاظ ٔٛاضزی ٔی ٌٛیس ویٝ
زٚؾت زاقت ٝثساٖ زؾت یبثس أب أىبٖ آٖ ثطایف فطاٍ٘ ٓٞكیت ٝاؾیت
ٔی تٛاٖ ایٗ ؾؤاَ ضا ثیبٖ زاقت و ٝآیب زٚؾت زاقتٗ ثطای ا٘زبْ فّٗی
ٕٞطا ٜذٛاؾتٗ اظ رب٘ت ا ٚثٛز ٜاؾت یب نیطفب اظثیطای اضيیبی أییبَ
ذٛیف اظ ٘ ٔٛظیجبیی قٙبؾی ٚیب قٙبذت ٚیب اضيبی تٕبیالت زیٍط ٚیب
تىطاض ٔىطضات ثٛٔ ٝضزی چ ٝثهطی  ٚچ ٝقٙیساضی ث ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛؽ ٚ
ٖالل ٝپیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت ٞٚیچ ٌ ٝ٘ٛذٛاؾتٙی زض ٔیبٖ ٘جٛز ٜو ٝثتیٛاٖ آٖ
ضا ٞسف تالـ لطاض زاز ٖس ٜای ایٗ ضا قىؿت تّمی ٔی ٕ٘بیٙیس غبفیُ
اظ ایٙى ٝقىؿت زض ذٛاؾتٗ ٚتیالـ ٕ٘یٛزٖ ٔٚؿییط  ٚض٘ٚیس ثٛریٛز
ٔیآیس وٕ٘ ٝی تٛاٖ آٖ ضا ثٞ ٝیچ ضٚی قىؿت ٘بٔیس اظیطا وی ٝاٌیط زض
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تالـ ث ٝآٖ زؾت یبثیٓ آٖ ٔٛفمیت اؾت  ٚبَ اٌط زضتالـ فطاٚاٖ ثیٝ
آٖ زؾت ٘یبفتیٓ ثبظ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا قىؿیت ٘بٔییس اظییطا وی ٝقیرم
ْطفیت ٞبی ثبِم ٜٛذٛیف ضا ث ٝوبض ثؿت ٝاؾت ٕٞٚیٗ ٔمیساض ْطفیتیی
و ٝزاقت ٝثطٚظ زازٞ ٚ ٜیچ ٌ ٝ٘ٛوٛتبٞی ٘كس ٜاؾت یبَ قىؿیت زض
ظٔب٘ی ثٛرٛز ٔیآیس وی ٝقیرم أیطی ضا اضاز ٚ ٜذٛاؾیت ٚ ٝتٛا٘یبیی
ضؾیسٖ ث ٝآٖ َجك ٔٛاظیٗ ْطفیت ٞبی ثبِم ٜٛای وی ٝثبِفٗیُ ٍ٘كیت ٝضا
زضاذتیبض زاقت ٝاؾت ِٚی ٘تٛا٘ؿت ٝاظآٖ اؾتفبزٕ٘ ٜبیس ٚیب اٌط و ٝتٛا٘ؿتٝ
آٖ ضا ث ٝوبض ٘جؿت ٝاؾت زض ایٗ نٛضت چٙیٗ ذٛاؾتٙی ٘بضا ت وٙٙیسٜ
 ٚثب ا٘س ٚ ٜٚپكیٕب٘ی ٘ ٚبضا تی ٕٞطأ ٜی ثبقس أیب اٌیط ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای
ٔتٛاِی چٙیٗ قىؿتٞبیی ضا تزطثٕ٘ ٝبییٓ  ٚاٖٕبَ ٘ ٚیبتی زاقت ٝثبقیٓ
اظ ْطفیتٞبی ٚرٛزی ذٛیف زض ضاؾتبی زؾت یبفتٗ ث ٝآٖ ثٟط٘ ٜجطیٓ
ا٘جبقت چٙیٗ ذٛاؾتٗ ٞبیی و ٝث٘ ٝتیزٙٔ ٝزط ٘كس ،ٜثبٖیج ٔكیىالت
ض ٚی  ٚضٚا٘ی ٚ ٚاثؿتٍی  ٚيٗف قرهییتی ٚاذیتالالت ٞیزیب٘ی ٚ
اؾتفبز٘ ٜب ث ٝرب اظ ٔىب٘یعْ ٞبی زفبٖی ٔی ٌیطزز  ٚضٚاثیٍ قرهیی ٚ
ارتٕبٖی ضا تحت ت حیط لطاض ٔی زٞس اٌط قىؿت ضا زض ه٘ َٛتیبیزی
زذیُ ثسا٘یٓ و ٝثساٖ زؾت ٘یبفت ٝاییٓ زض بِیىی ٝثیطای آٖ تیالـ ٘ییع
ٕ٘ٛٙز ٜایٓ ایٗ ٌ ٝ٘ٛقىؿت زِیُ ٌ ٝ٘ٛای ضیب زض ٘یبضا تی قیرم اظ
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ثطای ذٛیف ٔی ٌطزز و ٝثٙیب٘ی زض ٚالٗیت ٘ساضز ِٚی قیرم انیطاض
ث ٝقىؿت زاضز تب ایٙى ٝاظ ٔٛاٞت ٔحیٍ ارتٕبٖی زض زؾتطؼ اؾیتفبزٜ
ٕ٘بیس تب ثتٛا٘س ذٛیف ضا اغٙب ٕ٘بیس وی ٝآٖ ضا َبِیت ثیٛز ٚ ٜزض ضا ٜآٖ
تالـ ٕ٘ٛز ٚ ٜتٕبْ ْطفیتٞبی ذٛیف ضا ث ٝوبض ثؿت ٝاؾت تیب اظ قیط
ٖصاة ٚرساٖ ٘ ٚبضا تی  ٚؾرٙبٖ اَطافییبٖ وی ٝاظ ثیطای آٖ ذٛاؾیتٗ
تالقی زض ذٛض ٘ساقت ٝاؾت؛ ذٛیف ضا زض هبضی اظ أٙیت لطاض زٞیس
زض بِیى ٝذٛز قرم ث ٝیمییٗ ثی ٝاییٗ أیط اشٖیبٖ زاضز وی ٝنیطف
ٕٞطاٞی َٛال٘ی ثب فّٗی یب ٘یتی ٚیب ؽ ٖ ٚالل ٝای ٘بذٛزآٌیب ٜثی ٝآٖ
ا٘سیكیسٞ ٚ ٜیچ ٌب ٜذٛاؾت ٝای ثطای تهب ت زض ٚرٛز قرم پطٚثبَ
٘یبفت ٝو ٝاظ ثطای آٖ تالـ ٕ٘بیس  ٚآٖ ضا زض رٟت ٘یبظٞبی ذٛیف لطاض
زٞس و ٝآٖ ضا ثب ٞط لیٕتی ذٛاؾتبض َ ٚبِت ٌیطزز ((ثطزٌیی اظ ریبیی
بنُ ٔی ٌطزز و ٝقرم  ٚیب ارتٕبٔ ثٚ ٝاؾُ ٝذٛاؾتٗ ٞبی ٕٔتیس
زض ه٘ َٛتیز٘ ٝبتٛاٖ ٌكت ٝا٘س  ٚبَ ثب ٞط ٘كب٘ی اظ ٘ٛض ،ثبضلٞ ٝبی
أیس ٌكبیف زض ا ٛاَ  ٚاٖٕبَ ذٛیف ثب قٗفی زیٛا٘ٚ ٝاض ؾط تٗٓییٓ
اظثطای ٞط قرم  ٚیب ارتٕبٖی فطٚز ٔی آٚض٘س و ٝآ٘بٖ ضا أییسی چیٝ
ٚاٞی  ٚیب ٚالٗی ثكبضت زٞس ))
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توسخر
ٞط ّٖٕی ٚاوٙكی ٔربِف ٛٔٚافك ذٛز ضا ثٕٞ ٝطأ ٜی آٚضز وؿب٘ی وٝ
ٔربِف ا٘س ٔٛايٕ ذٛیف ضا َجك أٛضات  ٚضٚاثٍ ارتٕیبٖی ٚفًیبی
بوٓ ّٖٙی  ٚیب غیطّٖٙی ٔی ٕ٘بیٙس  ٚبَ ٔٛافك ٞب اٌط ربیٍب ٜثطتطی
زاقت ٝثبقٙس ث ٝضا تیی آٖ ضا ّٖٙیی ٔیی ٕ٘بیٙیس اییٗ ٖٕیُ زض ضٚاثیٍ
ارتٕبٖی  ٚضٚاثٍ فی ٔبثیٗ ا٘ؿیبٟ٘ب اٌیط ثیٌ٘ٛ ٝی ٝا تیطاْ اٍ٘ییع  ٚزض
ضاؾیتبی ٕٞىییبضی ٕٞ ٚییسِی ٕٞ ٚیییبضی نیٛضت پییصیطز ٘تیزیی ٝاضا ییٝ
ذٛثیٞب ثٕٞ ٝسیٍط ٔی ٌطزز ٚاٌطٔجب ج ٔٙفٗیت َّجیی  ٚثی ٝچیبِف
وكیسٖ ٔٛلٗیت زیٍطاٖ  ٚثطتط٘كبٖ زازٖ ذٛیف اظٌ٘ٛی ٝثٟتیط  ٚثطتیط
ثٛزٖ ثبقسٕٛ٘ ،ز آٖ زض اذاللیبت تٕؿرطزیٍطاٖ ثیطٚظ ذٛاٞیس یبفیت
تٕؿرط ٔىب٘یؿٕی اؾت و ٝقیرم ثٛاؾیُ ٝآٖ اظ ٔكیىالت ذیٛیف
فطاض ٔی وٙس پؽ قرهی و ٝث ٝوطاض تٕؿیرط ٔیی وٙیس؛ قیرم ضٚاٖ
ض٘زٛضی ٔی ثبقس و ٝزض نٛضت افعایف آٖ ثٛ٘ ٝضٚظ (اذیتالَ ضٚا٘یی
ذفیف) زض ٔؿب ُ ضٚا٘ی زچیبض ٔیی قیٛز یبَ اظ ظاٚیی ٝارتٕیبٖی ٚ
ضٚاثٍ فی ٔبثیٗ ،قرهی وی ٝتٕؿیرط ٔیی وٙیس ا٘سیكی ٝذیبض ٕ٘یٛزٖ
قرم ٔمبثُ ضا زض رٟت ؾبذتٗ ضاثُ ٝای ذهٕب٘ ٝپی ٔیی ٌییطز ویٝ
زضایٗ ضاثُ ٝذهٕب٘ ٝا ٚذٛز ضا زض ربیٍب ٜثطتط  ٚزیٍیطی ضا زض رٟیت
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يٗف  ٚمبضت ٔی یبثس ٚثب ایٗ وبض زض ضاؾتبی ٔٙفٗت َّجی و ٝثتٛا٘یس
بوٕیت ذٛیف ضا زض ضاثُ ٝاحجبت ٕ٘بیسٔ ،ی ثبقس  ٚأب قرهیی ویٝ
ٔٛضز تٕؿرط لطاض ٌطفت ٝاؾت اٌطزض ٔٛلٗیت يٗیف تطی لیطاضزاضز اظ
ثطای ٘تٛا٘ؿتٗ  ٝ٘ ٚایٙى٘ ٝرٛاؾتٗ ث ٝارجبض زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ث ٝؾىٛت
پٙبٔ ٜی ثطز  ٚاٌط و ٝلسضت ٔمبثّ ٝزاقت ٝثبقس ا ٚیه ضأ ٜتٕس٘ب٘ ٝتطن
ضاثُ ٝضا ثس ٖٚایزبز چبِف َی ٔیی ٕ٘بییس ٚییب اٌطوی٘ ٝتٛا٘ؿیت  ٚزض
ْطفیت ٚرٛزی ذٛیف چٙیٗ ضاٞی أىبٖ ٘ساقت ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ ٔیوٙس
و ٝذٛز ٕٞیٗ ثبٖج ٘عأ ٞیبیی زض ضاثُیٔ ٝیی ٌیطزز  ٚاٌیط تٕؿیرط،
ٌ ٝ٘ٛای اثیعاضی اظثیطای ایزیبز ىٔٛیت يیٗیفبٖ ا٘سیكی ٚ ٝضٚاٖ ثیط
زیٍطا٘ی اظ ٞط ٘ ٚ ٔٛرٙؽ ٔی ثبقس وی ٝثیب آٖ ثتٛا٘یس ضٚاٖ  ٚا٘سیكیٝ
ذٛیف ضا ؾطٚؾبٔبٖ زٙٞس  ٚاظ ٔكىالت ذٛز فیطاض ٕ٘بیٙیس اظ چٙییٗ
وؿب٘ی ثٛاؾُٕٞ ٝییٗ تحمییط ویطزٖ  ٚآظاض ضؾیب٘سٖ ٙٔ ٚفٗیت َّجیی
ثبالرجبض ثبیس زٚضی رؿت چ ٖٛایٙبٖ ثٞ ٝییچ ٚری ٝچٙییٗ ضفتیبضی ضا
تطن ٘رٛاٙٞس وطز اظیطا و ٝا تطأی ثطای زیٍطاٖ لب ُ ٘یؿتٙس
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یادآٍری هطکالت
چبِف ٔب زض ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت ٔساْ ثسثیٗ ٌ ٝ٘ٛثٛز ٜو ٝثب ٌیصض ظٔیبٖ
آٖ ضا فطأٛـ ٔیی وٙییٓ ٚثیب آٔیسٖ ٔكیىالت زیٍیط آٖ ضا اظ نیحٝٙ
یبزآٚضی ذبَطات پبن ٔی ٕ٘بییٓ أب ٔكىالت ؾُحی ضا قیبیس ثتیٛاٖ
چٙیٗ ُٖٕ ٕ٘ٛز ٚلتی ٔكىالت ٖٕیك تط  ٚغضف تط ٚریٛزی ٚأیٛضی
وٛٞ ٝیت  ٚوُ ٚرٛز ٔب ضا ث ٝذُط ا٘ساذت ٚ ٝیب ظ٘سٌی ذٛزٔیبٖ  ٚییب
ٖس ٜای  ٚربٔٗ ٝای ضأتحٕٛ٘ َٛز ٜثٞ ٝیچ ٚرٕ٘ ٝیی تیٛاٖ فطأیٛـ
وطز بَ زضأٛضات زض٘ ٔٛؾُحی آٖ تىّیف ٚايح اؾت و ٝبفٓ ٝضا
ثبیس زض رٟت ؾُحی ٍ٘طی آٖ ٔكىالت زا٘ؿت ٚآٖ ضا ثس ٖٚتىطاض ٚ
ٔطٚض وطزٖ زضفطایٙس ظٔبٖ اظ ش ٗٞپبن ٕ٘ٛز اظیطا ؤ ٝكىُ ٌصضا ثیٛزٜ
اؾت بَ زض ثطاثط ٔكىالت ٖٕیك تط اٌط وٌ ُ ٝكت ٝثبقس ظٔیبٖ آٖ
ضا وٕطً٘ ٔی وٙس  ٚزض ثًٗی و ٝوبُٔ ُ ٌكت ٝض٘یً آٖ ثیكیتط ثیٝ
ؾطزی ٔی ٌطایس  ٚزض ثًٗی زیٍط و ٝثٔ ٝمساضی ُ قس ٜث ٝا٘ساظ ٜآٖ
ٔمساض ُ ٌكت ٝوٕطً٘ ٔی ٌطزز  ٚزض ثًٗی و ٝفمٍ ؾیطوٛة قیسٜ
ثٔ ٝب٘ٙس آتف ظیطذبوؿتط ٔی ثبقس ٞ ٚیط آٖ ٔیی تٛا٘یس ظثب٘ی ٝوكیس ٚ
ذبٔٛـ قسٖ آتف آٖٔ ،كىُ ٔمُٗی ٌ ٚصضاؾت زض ٔٛضز ذیبَط ٜآٖ
اٌط و ٝثتٛا٘یٓ ذٛیف ضا ثب فٗبِیت ٞبیی ٔكیٕ٘ َٛیٛز ٚ ٜشٞیٗ ذؿیتٝ
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ٌطزز  ٚیب ٔكیِٛیبت شٙٞی ثسؾت آٚضیٓ ٚیب اٍ٘یعٞبیی اظ ٘ی ٔٛاٖٕیبَ
ذٛقبیٙس ثٚ ٝرٛز آیس؛ یٗٙیی آٖ قىؿیت ٔٚكیىُ زض ظ٘یسٌی ثبٖیج
ٔكىالتی زض آیٙس ٜقس ٜثبقسٔ ،ی تٛاٖ ثب آٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٙبض آییٓ ِٚیی
اٌط آٖ ٔكىُ ٚقىؿت ثبٖج ض٘ٚسی ترطیجی زضویُ ظ٘یسٌی ثبقیس ٚ
آحبض آٖ ثٞ ٝیچ ضٚی لبثُ پبن وطزٖ ٘جبقس  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ظ٘سٌی اظ ض٘ٚس
ضٚیسازٞب ضا٘تٛاٖ رؿت ث ٝچٙیٗ بفٓ ٝای فمٍ ٔی تٛاٖ ٔؿىٗ ٞیبیی
اظ ٘ٔ ٔٛمُٗی ثب قبزی ٞیبی ٌیصضا ثركییس ٚأییسٞبیی وی ٝثٙییب٘ی زض
ٚالٗیت ٘ساضز ٚایٗ چٙیٗ أیسٞبیی زض ظٔبٖ ا٘سوی ث ٝؾطزی ٔی ٌطاییس
 ٚآحبض آٖ ٔكىُ ٚقىؿت زضنح ٝٙظ٘سٌی ذٛزٕ٘بیی ٔی وٙس ثٙبثطایٗ
زض ٔٛضز ایٗ چبِف ؤ ٝكىالت ضا ثبیس اظ بفٓ ٝپبن ویطز ٚییب ثیب آٖ
ؾبذت ٔی تٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝبفٓ ٝای وبضا ٔ ٚفیس ٔی تٛا٘یس ثبقیس
و ٝثٔ ٝمساض ثیكتطی ٔكىالت  ٚقىؿت ٞبی ظ٘سٌی ضا اظ ییبز ثجیطز ٚ
زض نٛضت ؾبظٌبضی ثب ٔكىُ آٖ ضا وٕطً٘ تط اظ لجُ ٕ٘بیس  ٚثیٞ ٝیط
زضر ٝای  ٚثب ٞط طث ٚ ٝتالقی أیس ظ٘یسٌی ضا ثیطای ازأیٔ ٝؿییط ثیٝ
ٚرٛز آٚضز
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برخَرد با ضکست ّا
زض پی ثطزٖ ث ٝقطایُی و ٝثبٖج ضفتبضٞبیی اظ ؾٛی ٔب ٔی ٌطزز ٚایٙىٝ
ایٗ ضفتبضٞب ضیك ٝزض ذٛزآٌبٞی ٚیب ٘بذٛزآٌبٞی ٔب زاضز  ٚزض چ ٝثؿتط
فىطی ثساٖ ٔی پطزاظیٓ  ٚزض ایٗ ثؿتط زضچ ٝفًبی ضٚا٘یی -ارتٕیبٖی
ٌطفتبض ٞؿتیٓ  ٚبَ زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ چٙیٗ ضفتبضی ذٛیف ضا ٔٛفك ٚیب
قىؿت ذٛضزٔ ٜی یبثیٓ؛ تفبٚت ثؿیبضی ذٛاٞیس زاقیت ظٔیب٘ی ٘ٓیط
ثطا٘زبْ فّٗی اظ ٘ ٔٛتطن ٚیب ٌطیع اظ چیعی ٚیب ٔىب٘ی زاضییٓ وی ٝاییٗ
نطفب اظ ٘بأیسی  ٚقىؿت ٞبی ٔؿتٕط ٕٔىٗ اؾت ایزبز قیس ٜثبقیس
بَ ذٛز ضا ٔحك ٔی یبثیٓ و ٝزضایٗ اؾتیهبِی وٌ ٝطفتبضیٓ تهٕیٓ ثیٝ
أطی ٔی ٌیطیٓ و ٝوُ نح ٝٙثبظی ظ٘سٌی ضا ثطٔ ٓٞی ظ٘س ٚایٗ ثؿیی
ذُط٘بن ٔی ٕ٘بیب٘س زض ثؿتط فىطی و ٝچٙیٗ ٕ٘ٛز ٔی یبثس ٔی تٛاٖ ثٝ
قی ٜٛا٘سیكیسٖ ث ٝآیٙس ٚ ٜایٙى ٝایٗ ذیٛز زِییُ أییسی ثیطای ذیٛیف
٘یبفت ٝاؾت بَ زض ٘بأیسی وبُٔ زؾت ث ٝتطن  ٚیب فطاض ظز ٜاؾت وٝ
اٌط ایٗ ضا ثتٛاٖ ث ٝذٛثی ثطضؾی ٕ٘ٛز اظ زیسٌب ٜيطث ٝظزٖ ث ٝذیٛیف
ثؿی ٔتفبٚت اؾت ثب وؿی و ٝزضپی ٘بثٛزی ذٛز ثطٔی آیس قرم اَٚ
أیس ضا زض ٔىبٖ  ٚظٔبٖ زیٍط ٔی یبثس ٛٙٞ ٚظ ث ٝوُ لُیٕ أییس ٕ٘ٙیٛزٜ
اؾت  ٚچبض ٜوبض ضا زض تیییط ٚيٕ ٔٛرٛز ٔی یبثیس  ٚثیب اییٗ ٖٕیُ ٚ
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ضفتبض  ٚتفىط ٚاوٙكی زضپی آضأكی ٔمُٗی ٚا٘سیكیسٖ ثیٛٔ ٝيی ٔٛزض
ظٔبٖ ٔٚىبٖ زیٍط اؾت تب قبیس زض٘ح ٜٛثطزاقت ذٛیف ثتٛا٘س تییییطی
بنُ وٙس ٚاظ تفىط قىؿت ثیط ٖٚآییس ٚزضٔجیبضظ ٜای زیٍیط فطنیت
ضقس  ٚتٗبِی ذٛز ضا زٚثبضٞ ،ٜطچٙس ثب تی ذیط ٚزَ قىؿیتٍی ثیبظٔبییس
تب قبیس فطری بنُ ٌطزز ایٗ فطاض اظ ٔكىالت ٘یؿت ثّىی ٝفطنیت
ثٟجٛزی ث ٝذٛیف اظثطای ظذٓ ٞبیی اؾت و ٝضٚاٖ ا ٚضا آظضزٚ ٜزضاییٗ
ٔیبٖ اٌط و ٝچبض٘ ٜجبقیس ثٟتیطیٗ ٌعیٙی ٝثیطای تییییط ٚيیٗیت ضٚا٘یی
ٔیثبقس  ٚأب وؿب٘ی زیٍط و ٝضا ٜز ْٚضا پی ٔی ٌیط٘س ٚزؾت ث ٝاٖٕبَ
ذك٘ٛت آٔیع اظثطای پبیبٖ زازٖ ث ٝض٘ٚس ظ٘سٌی ذٛیف ٔی ظ٘ٙیس آ٘یبٖ
ظذٓ ٖٕیك تطی ضا ٔتحُٕ ٌكت ٝا٘س  ٚایٗ ظذٓ ٕٞچٙیبٖ ثیبظ اؾیت ٚ
تٕبْ ا٘طغی قبٖ ضا ث ٝتحّییُ ثیطزٔ ٚ ٜزیبِی ثیطای تفىیط ویطزٖ  ٚییب
ا٘سیكیسٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔخجت ثطای ذٛز ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛز ٜا٘یس  ٚییب تیی
غیطٕٔىٗ ٌكت ٝاؾت  ٚزض ایٗ ٌییطٚزاض ثیب تٍّٙیطی اظ رب٘یت فًیبی
پیطأ٘ٛی ثٔ ٝب٘ٙس زیٍی رٛقبٖ وٕط ث٘ ٝبثٛزی ذٛیف ٔی ٌیط٘س  ٚبَ
ْٚیف ٝاَطافیبٖ پی ثطزٖ ث ٝظذٓ ضٚا٘ی اؾت و ٝآ٘بٖ ضا أىبٖ ٔی زٞیس
زضرٟت ثٟجٛز ٚيٗیت ا ٚیبضی ٌط ٕٞٚطا ٜثبقٙس ایٗ چیبِف ٕٞیٛاضٜ
زض فّٗی وٙٔ ٝزط ث ٝتهٕیٓ ثٗسی ٔی ٌطزز زض ٟ٘بیت أط ٔٛفمیت  ٚیب
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قىؿت ضا زضپی ذٛاٞس زاقت  ٚثطای آٖ ثبیس ثط٘بٔ ٝضیعی ٕ٘یبییٓ ویٝ
زض ٞط ز ٚنٛضت چٍ ٝ٘ٛذٛز ضا ؾبِٓ ٚیب پطاٍ٘یع ٜاظثطای آیٙس ٜای پیط
اظ أىب٘بت ضٚا٘ی ٘یط ٚثرف ٌطزا٘یٓ
لَی بَدى
چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ثب ض٘ٚس افعایف ٔكىالت ،ذٛیف ضا ٔحىیٓ ٌطزا٘یس ٚ
اظ وٙبض ٔكىالت ثٔ ٝب٘ٙس وٞٛی اؾتٛاض ٌصض ٕ٘ٛز آیب رع ایٗ اؾت ویٝ
ٔكىالت ضا اظ فًبی ثیط٘ٚی ثٍٙطیٓ  ٚآٖ ضا زاذُ زض ذٛیف ا ؿیبؼ
ٕ٘بییٓ؟ آیب رع ایٗ اؾت ؤ ٝكىالت ضا ٔساْ زضوٙىبـ لیطاض زٞییٓ ٚ
٘مییبٌ لییٛت  ٚيییٗف ٘ ٚیطٞٚییبی ذییٛیف ضا ثطضؾییی ٕ٘ییبییٓ؟ ٕٞییٝ
ٔكىالت ذٛز ثؿبٖ ٘یطٞٚبی قط  ٚثس ٘یؿتٙس ثّى ٝآٖ ٔی تٛا٘یس ریعٚ
چیعی ثبقس ؤ ٝب ضا اظآیٙس ٜای ٘بٍّٔٗ٘ ْٛب ٜزاضز  ٚایٙى ٝایٗ ٔكیىُ ٚ
٘بضا تی أىبٖ زاضز و ٝاظ ٔكىُ ٘ ٚبضا تی ثعضٌتطی ؤ ٝیب اَالٖیی اظ
آٖ ٘ساضیٓ ٕٔب٘ٗت ٕ٘بیس ٔب ٔساْ ذٛز ضا زض ٘بضا تی ٞبیی زضٌصض ٖٕیط
ا ؿبؼ ٔی وٙیٓ  ٚزض ایٗ أط ذٛیف ضا قىؿت ذٛضز ٚ ٜییب بنیُ
وؿت تزطثٔ ٝیییبثیٓ أیب اٌیط وی ٝآٖ ضا زض ض٘ٚیس ذیٛز ثؿیبٖ لیٛی
ٌطزا٘سٖ ٘یطٞٚبی ثبِم ٜٛثیبثیٓ و ٝزض ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ٔٙبؾت ٔیی تیٛاٖ اظ
ْطفیت ٘یطٞٚبی ثبِفُٗ زض ٔٛلٗیت ضٚا٘ی ٔتٙبؾیت ثٟیط ٜثیطیٓ اییٗ ضا
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ٔیتٛاٖ بٚی وؿت تزطث ٝپٙساقت و ٝثطای ٔب زض وٛتبٔ ٜست (وی ٝاظ
آٖ اثٟبْ زاضیٓ) ٘بضا ت وٙٙسٔ ٜی ٕ٘بیس ِٚیی زض ثّٙسٔیست ٔیب ضا تٛا٘یب
ٔیٌطزا٘س  ٚبنُ پیطٚظی ٞبی ثٗسیٞ ،ط چٙس ثب ؾیرتی ٞیبی زیٍیط
ٔیثبقس زض ٔٛضز زیٍط اٌط وی ٝقىؿیت ٘ ٚیبضا تی ضا بنیُ اتٕیبْ
٘یطٞٚبی ذٛیف  ٚپبیبٖ تالـ ذٛز زض آٖ ٔٛضز ذبل ثسا٘یٓ ثٙیبثطایٗ
ایٗ قىؿتی اؾت و ٝثبیس پصیطا ٌطزیٓ ٚآٖ ٔیٛضز اذیم ضا ثی ٝتیبضید
ثؿپبضیٓ ٛٔ ٚفمیت  ٚپیطٚظی  ٚتالـ ضا زضٔٛاضز زیٍط رؿیتبض ٕ٘یبییٓ
أب ایٗ ذٛز اٌط و ٝثبٖج ٘بضا تی ٖٓیٕی زض قرهی قٛز زِیُ ایزیبز
٘مُ ٝای ؾیب ٜزض ٔىبٖ نفح ٝظ٘سٌی و ٝؾفیس ٔی ثبقیس؛ ٔیی ٌیطزز ٚ
بَ اٌط و٘ ٝمُ ٝای ؾیب ٜو ٝبنُ قىؿت ٞبیی زض َ َٛظٔیبٖ  ٚزض
ٔٛلٗیت ٞبیی فطای ا٘تٓبضات اؾت؛ افعٌ ٖٚیطزز اییٗ ذیٛز زِیّیی ثیط
٘بضا تی ٖٓیٓ ٕٞ ٚیكٍی  ٚتیییط ؾجه  ٚقی ٜٛظ٘سٌی ٔی ٌیطزز (ویٝ
ثساٖ زض ظثبٖ ٖبٔیب٘ ٝزَ قىؿتٗ ٘یع ٌفتٔ ٝی قٛز) ٔیٛضزی ضا تهیٛض
ٕ٘بییس و ٝقىؿت ٞبی پیبپی نفح ٝؾفیس ظ٘سٌی ضا ثیب ٘مُیٞ ٝیبیی اظ
ؾیبٞی ا٘جبقت ٕ٘ٛزٚ ٜثب ٞط ٔٛفمیت ثٗسی ٘یع و ٝبنُ ٔی ٌیطزز آٖ
ؾیبٞی ا تٕبَ وٕطً٘ قسٖ زاضز أب ٞطٌع اظ ثیٗ ٘رٛاٞس ضفت ثٙبثطایٗ
چٙیٗ قرهی چبضٜای رع تیییط ؾجه ظ٘سٌی ٘ساضز؛ چ ٖٛایٗ تییییط اظ
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پی آٔس ثٙبیی ىبیت زاضز و ٝاظ ا٘سض ،ٖٚقرم ضا ث ٝذٕیسٌی ضٚا٘یی
ٌطفتبض ٕ٘ٛز ٜاؾت ٘بضا تی و ٝث ٝزَ قىؿتٗ زض ظثیبٖ ٖبٔیب٘ی ٝتٗجییط
ٔیٌطزز بنُ یه ٔٛضز ذبل ٚیب یه قىؿت ٔمُٗیی  ٚییب زؾیت
٘یبفتٙی ث ٝأطی ذبل ٘یؿیت ثّىی ٝبنیُ ا٘جبقیت ٔیٛاضز ذیبل ٚ
قىؿت ٞبیی ضیك ٝزاض اظثطای قرهی ( ٝ٘ ٚتفؿییط زیٍیطاٖ اظ آٖ) ٚ
ٌصضا٘سٖ تٕبْ تالـ ٞب  ٚیُ ٝذٛز ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ ث ٝزِییُ وبؾیتٗ
اظ ا٘طغی ٞبیی و ٝاظ تالـ ٞبی ٔٙزط ث ٝقىؿت ٞعیٙی ٝضفتی ٝاؾیت ٚ
ایٗ چٙیٗ فطز ٘بضا ت ٌكت ٝو ٝوُ ا٘طغی ٞبی ذیٛز ضا نیطف ٕ٘یٛزٜ
چبضٜای رع ا٘عٚای ؾٍٙیٗ ٘ساضز تب زض آٖ فًبی ؾىٛت ظذٕی ض ٚی
و ٝز ٗٞثبظ ٕ٘ٛز ٜاؾت اظ ظذٓ ظثبٖ ٞبیی و ٝثٔ ٝب٘ٙس ٔیىطٚثیی ؾیٕی
ثییط ضٚح  ٚضٚاٖ ا ٚيییطثٚ ٝاضز ٔییی ؾییبظ٘س  ٚاظ ضفتییبض ا٘حطافییی  ٚیییب
قىؿتٗ ثیكتط رٌّٛیطی ٕ٘بیس  ٚثب ایٗ ظذٓ ٞبی ؾط ثبظ ٔساْ ذیٛز ضا
زض چبِكی اظ ٘ٔ ٔٛب٘سٖ  ٚیب ضفتٗ ٚیب ٘بثٛز ؾبذتٗ ٌطفتبض ثیٙس أب ٕٝٞ
چیع ث ٝأىب٘بت ٔٛرٛز  ٚفًبی ضٚا٘ی ْ ٚطفیت  ٚتٛاٖ ذٛز قیرم
ٕٖ ٚك ظذٓ ٞیبیی وی ٝثیب آٖ ضٚح  ٚضٚاٖ ذیٛیف ضا آظضز ٜا ؿیبؼ
ٔیوٙسٚ ،اثؿت ٝاؾت أب چبض ٜوبض چیؿت؟ آیب رع ایٗ اؾت و ٝقرم
ثبیس ؾٗی زض اِتیبْ ظذٓ ٞب آٖ  ٓٞث ٝقی ٜٛای ضیكی ٝزاض ٕٖ ٚییك  ٚزض
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ٔٗطفی ذبنی اظ ثطای ٞط ظذٓ  ٝ٘ ٚزضٔب٘ی ٔكتطن ثطای ظذٓ ٞبیی اظ
رٙؽ ٞبی ٔرتّف الساْ وٙس ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٞ ٝط ثیٕبضی زاضٚی ذیبل
ٔ ٚطالجت ٔتفبٚتی ٔی َّجس ثٙبثطایٗ ٞط ظذٓ ض ٚی  ٚضٚا٘ی و ٝبنُ
قىؿتٗ ٖٕیك زض ٔط ّ ٝای اظ ظ٘سٌی ثٛز ٜاؾت ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای زیٍط
آٖ ضا تحّیُ ٕ٘ٛز و ٝآیب آٖ قىؿتٗ ٖٕیك ثٛز ٚ ٜیب ایٙى ٝتهٛضات ٔیب
ث ٝچٙیٗ زیسٌبٞی زاغی ظز ٜاؾت أب ٞط زضٔب٘ی ٘یع نٛضت ٌیطز ییه
٘ىتٔ ٝؿّٓ اؾت وٞ ٝیچ زضٔب٘ی ٕ٘ی تٛا٘س ضٚح  ٚضٚا٘ی و ٝقىؿت ضا
پصیطا ٌكت ٝث ٝبِیت اِٚیی ٝذیٛیف ثطٌطزا٘یس ثّىی ٝآٖ زضٔیبٖ نیطفب
ٔیتٛا٘س زض ازأٔ ٝؿیط قیرم ضا ییبضی ٕ٘بییس وی ٝثیب آٖ ظذیٓ ضٚاٖ
ذٛیف ضا ؾبظٌبض ٌطزا٘س ((زض تٗطیفی اظ رٙج٘ ٝبضا تی ،ظ٘یسٌی ثؿیبٖ
ِ ٛی ؾفیس ٔی ٔب٘س و ٝزض ٞط ٘بضا تی و ٝبنُ ؾیسٞبی ذیٛز  ٚییب
زٌط ؾبذت ٝای ثبقسٞ ،ط ٘بضا تی آٖ ضا ث ِٛ ٝی ؾیفیس ثیب ٘مُیٞ ٝیبیی
ؾیب ٜو ٝزض ٞط ٔط ّ ٝای ثطآٖ ٘مف ذٛاٞس ثؿت ،ثسَ ٔی وٙس ))
اتفاق
((ٌٛیی ٞطآٖ چ ٝضا ثرٛاٞی ،ثساٖ زؾت ٕ٘یی ییبثی)) اییٗ رّٕی ٝضا
ثؿی ثی ٝویطاض اظ اقیربل ٔتفیبٚت زض لبِیت ٞیبی فىیطی ٔتفیبٚت
قٙیسٜایٓ آیب رع ایٗ اؾت و ٝذٛاؾتٗ  ٚاضاز ٜوطزٖ ضا اقبضٔ ٜی وٙیس
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و ٝث ٝآٖ ؾٕت ٘طٚیٓ بَ زض ظ٘سٌی ثب ٔؿب ُ ثؿیبضی زؾت  ٚپٙزیٝ
٘طْ ٔی وٙیٓ  ٚزض ٞطٔٛضز و ٝآٖ ضا ذٛاؾتبض ثٛز ٜایٓ  ٚثب تٕیبْ ٚریٛز
َبِجف ثیٛز ٜاییٓ ٚزض آٖ ضاٌ ٜیبْ ٟ٘یبز ٜاییٓ؛ آٖ ضا ٞطٌیع ثی ٝزؾیت
٘یبٚضزٜایٓ  ٚتی ٌٛیی و ٝذٛاؾت ٔب ثب ٔربِفت ثیب ذٛاؾیت أیطی
زیٍط اؾت ٌٛٚیی أطی زض ٚالٗیت ذٛز ٔربِف اٖٕبَ ٔب ٟٔیطٞ ٜیبی
ثبظی ظ٘سٌی ضا چیسٔبٖ ٔی وٙس  ٚاٌط ٘یع ثساٖ ثب تالـ  ٚؾٗی فطاٚاٖ
زؾت یبثیٓ چ ٖٛو ٝبوٓ ٔ ٚؿئ َٛثبظی ا٘ ٚجٛز ،ٜث ٝضا تی ثیب ثیبزی
ٔربِفٛٔ ،ضزی و ٝثب تالـ ثؿیبض ثسؾت آٚضز ٜایٓ ث ٝضا تی اظ زؾت
ٔی زٞیٓ  ٚذٛیف زض ٘بثٛزی ذٛاؾت  ٚاضاز ٚ ٜتالـ ذٛز ثٓ٘ ٝیبضٜ
ٔی ٘كیٙیٓ أب ایٗ ذٛز زِیُ ٔٛرٟی ثطای ٖسْ ذٛاؾتٗ  ٚتالـ ٞبی
زیٍط ٔب ٘یؿت یه أطی لُٗی ٔ ٚؿّٓ اؾت و ٝزض وُ ذٛاؾتٗ ٞبی
ٔب  ٚتالـ ٞبیٕبٖ چیعی ث٘ ٝبْ اتفبق  ٚبزحٚ ٝرٛز ذٛاٞس زاقت وٝ
تب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ذبل ثساٖ ٍ٘ٙطیٓ ذٛیف ضا زض هبض ذٛاؾیتٗ ذیٛز
ٔی یبثیٓ و ٝنطفب ثٔ ٝب٘ٙس اضاز ٜای زض ؾٕت  ٚؾٛیی اؾیت ویٞ ٝییچ
ٌ ٝ٘ٛاتفبلی زض ضیك ٝآٖ ٚرٛز ٘ساضز ثب اتفبق ،قرم اضاز ٚ ٜتالـ ٚ
ذٛاؾت ذٛز ضا ٔتٕطوع ٔی ٕ٘بیس  ٚثی ٝذٛاؾیت ٝذیٛیف ٘ییع زؾیت
ٔییبثس اظیطا اتفبق  ٚبزحٕٞ ٝبٖ ىٓ ثبظی اؾت و ٝث ٝذٛثی چیسٔبٖ
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ٌكتٔ ٚ ٝب فمٍ ثبیس تالـ ذٛز ضا ربثزب ٕ٘بییٓ بَ ٖیس ٜای زض اییٗ
ٔٛضز وٛتبٞی ٔی وٙٙس  ٚآٖ ضا ث ٝذٛز ٚا ٔی ٌصاض٘س و ٝایٗ  ٓٞزالییُ
ث ٝذهٛنی زاضز و ٝاظ زایط ٜثحج ذبضد ٔی ثبقس  ٚأب اٌط آٖ ضا ثیٝ
زضؾتی ربثزب ٕ٘بییٓ؛ ٔیی تیٛا٘یٓ اضاز ٜای یبٚی ت یییسات اتفیبلی ٚ
بزح ٝای زاقت ٝثبقیٓ  ٚایٗ ذٛز ثؿی ٔمیب ْٚتیط اظ أیطی اؾیت ویٝ
ذٛاؾت ٔب نطفب ثط ٔجٙبی ذیبالت ذٛیف ثٛزٞ ٚ ٜیچٍ ٝ٘ٛاتفیبلی زض
ظ٘سٌی آٖ ضا پبیٌ ٝصاضی ٕ٘ٛٙز ٜاؾت پؽ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٍ٘بقت ویٝ
زض تٕبْ قىؿت ٞب ث ٝچٙیٗ أطی تٛرٕ٘ ٝبییٓ و ٝیب ظٔبٖ ٔٛفمییت ثیب
اتفبلی ذٛقبیٙس فطا ٘طؾیس ٚ ٜیب ایٙىی ٝاییٗ انیال زض رٟیت اتفبلیبت
ٔخجت ٔب ٘رٛاٞس ثیٛز  ٚثبییس آٖ ضا ضٞیب ٕ٘یٛز  ٚتكیریم آٖ ٘ییع ثیب
ٔخجتا٘سیكی بنُ ٔی ٌطزز و ٝزض ٔٛالٕ ؾرتی ث ٝزضؾتی ٕ٘ی تٛاٖ
ثساٖ پی ثطز ٞطٌ ٝ٘ٛضؾیسٖ ث ٝاتفبلبت ذٛقبیٙس ٌ ٝ٘ٛای ٘یبظ ٔب ضا زض
آٖ ٟ٘فت ٝزاضز و ٝایٗ اتفبق زض ؾٕت  ٚؾٛی ٘یبظی اظ ٚرٛز ٔیب ضیكیٝ
زاضز ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا الَ ٔكىالت ٘بٔیس اتفبلیبت اییٗ چٙیٙیی زض
َ َٛظ٘سٌی ثؿیبض٘س و ٝزض ٔٛالٕ ثحطا٘ی  ٚزض ِحٓبت ٟ٘بیی اظ ریبیی
و ٝا٘تٓبض آٖ ٕ٘ی ضفت ،ٝثب اتفبق  ٚیب بزح ٝایٔ ،كىالت ٔیب وی ٝثؿیی
ؾرت ٔی ٕ٘ٛز ث ٝؾبزٌی  ٚثس ٖٚتالـ ظیبز ُ ٌكت ٝاؾت ذُبی
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ٔب زض ثطآٚضز ِحٓ ٝآذط  ٚتٛاٖ ْ ٚطفیت ٔب زض ُ وطزٖ ٔكیىالت ٚ
ایٗ ؤ ٝكىالت ثؿبٖ ٘یطٚیی ذیبضری وی ٝؾیس ضأ ٜیب ٌكیت ٝا٘یس ٚ
ْطفیت  ٚا٘طغی ٔب ضا ترّیٕٛ٘ ٝز ٜا٘یس ٌ٘ٛی ٝای ٘بأییسی اظ اتفبلیبتی
اؾت و ٝلطاض اؾت ثب بزح ٝای ؾٕت  ٚؾٛی ٔیب ضا ثی ٝرٟیت ٔخجیت
تیییط زٙٞس و ٝایٗ ذٛز بٚی ظٔب٘ی اؾت و٘ ٝیبظ ٔیب ثی ٝزضری ٝای اظ
ثحطاٖ ضؾیس ٜثبقس  ٚذٛاؾت زض٘ٚی ٔب ثط آٖ ىٓ ضا٘س  ٚتالـ ٔب ضا
ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس  ٚأب ایٗ ذٛز ٘كبٖ اظ أطی ذبضد اظ تٛاٖ
 ٚذٛاؾت ٔب ٔی ثبقس
رفتارّای هتٌالط
ٞط قرهی اثٗبز ٚ ٚیػٌیٟبیی اظ ذٛز ثطٚظ ٔی زٞس ؤٕ ٝىٗ اؾت ثیب
 ٓٞاذتالف  ٚیب ایٙى ٝثب  ٓٞؾبظٌبض ثبقٙس بَ چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ایٗ ضا
ث ٝوُ قرهیت ا٘ ٚؿجت زاز  ٚاظ ضٚی یه ثٗس ٘ؿجت ثی ٝتٕیبْ اثٗیبز
قرهیتی آ٘ ٚط افىٙس؟ چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ تفؿییطی ٔٗمی َٛاظ قرهیی
اضا  ٝزاز و ٝا ٚذٛیف زض رساَ ثب اثٗبز ٔرتّفی اؾت و ٝثٞ ٌٝ٘ٛ ٝیبی
ٔتٖٛٙی پطٚضـ یبفت ٝا٘س  ٚیب ایٙىی ٝزض ییه فًیبی ضٚا٘یی ٕٞبٙٞیً،
پصیطـ  ٚت ییس ٍ٘كت ٝا٘س اثٗبز ؿیی ذیٛز ثیٌ٘ٛ ٝیٞ ٝیبی ٔرتّفیی
ٔیثبقس  ٚاظ ظٔب٘ی و ٝؽ ٞبی ٔرتّف ٔٛضز ثطضؾی لیطاض ٌطفیت ٚ
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زاضٚیٗ ٞیزبٟ٘ب ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز تب ث ٝأیطٚظ ض٘ٚیس قٙبؾیبیی ٚ
ثیٙف ٘ؿجت ث ٝا ؿبؾیبت زض ٕٞی ٝپیبضازایٓ ٞیبی ضٚا٘كٙبؾیی ٔیٛضز
وٙىبـ لطاض ٌطفت ٝا٘س و ٝاییٗ ذیٛز یبٚی ٘ٓیطات  ٚقیٙبذت اثٗیبز
ٔرتّف یه ؽ ٔی ثبقس  ٚذٛز ٘مُُٖ ٝفی زض ا ؿبؾبت ٔی ثبقس
بَ اٌط اظ ذٛز ا ؿبؼ ،ثٖٛٙ ٝاٖ یه وُ ٘بْ ثجطیٓ ایٗ ذٛز ٔی تٛا٘س
قرهی و ٝثب ایٗ تٛنیفبت ث ٝضفتبض  ٚاٖٕبَ زؾیت ذٛاٞیس ظز ثؿیی
ٔتفبٚت ٌطزز  ٚوؿی و ٝاظ ٌٖ ٝ٘ٛمّی  ٚتفىیطی  ٚییب اٖتمیبزی  ٚثیٝ
ٌ ٝ٘ٛای وّی شٙٞی ،ضفتبض ٕ٘ ُٕٖ ٚبیس و ٝاییٗ زٌ٘ٛٚی ٝچی ٖٛاظ ییه
رٙؽ ٘یؿتٙس ثٙبثطایٗ زض ٔٛالٗی پیف ٔی آیس و ٝآ٘بٖ ٘سای ٘بٕٞبٙٞیً
ؾط ٔی زٙٞس  ٚایٙى ٝآ٘بٖ زضوی اظ َطف ٔتمبثیُ ٘ساض٘یس  ٚییب اٌیط ویٝ
زاض٘س ثٕٖ ٝس لهس آظاض ضؾب٘سٖ ثٕٞ ٝسیٍط ضا زاض٘یس یبَ اٌیط وٕیی
زلت ٕ٘بییٓ وؿب٘ی اظ ٌ ٝ٘ٛا ؿبؾی ضفتبض ٕٛ٘ ُٕٖ ٚز ٚ ٜتمبيب ٘ ٚیبظ
ا ؿبؾی ضا ذٛاؾتبض ثٛز ٜا٘س  ٌٝ٘ٛٚزیٍیط تٗمیُ  ٚوٙىبقیی شٙٞیی ٚ
ضفتبضٞبی ازضاوی  ٚؾرٙبٖ  ٚثطزاقت تٗمّی ذبِی اظ ا ؿبؼ  ٚایٗ ٞط
ز ٚزض یه ذٍ ٔٛاظی ؾیط ٔی وٙٙس ث ٝربی ایٙىٕٞ ٝیسیٍط ضا زض ییه
٘مُٚ ٝنُ ٌطزا٘ٙس آیب ٔی تٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝقرهی بٚی ا ؿبؾی
نطف ثبقس  ٚقرم زیٍط بٚی تٗمُ نطف؟  ٚبَ چٍ ٝ٘ٛا٘ؿیبٖ
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ا ؿبؾی  ٚیب تٗمّی ضا زض یه لبِیت ٌٙزب٘یس؟ ٞییچ ویؽ ثی ٝتٟٙیبیی
بٚی ا ؿبؼ  ٚیب تٗمُ نطف ٕ٘ی ثبقس؛ ٞیچ وؽ تٕیبْ ذهیبیم
ٔطزا٘ ٝضا ث ٝوُ ٘ساضز ٞ ٚیچ وؽ ذهبیُ ظ٘ب٘ ٝضا ث ٝوُ ٘ساضز  ٚزضرٝ
ای اظ زیٍطی ضا زض ذٛیف ذٛاٞس زاقت أب ٔٛٓٙض اظ ایٗ ؾرٗ ییه
ٔطز ٔٗم ٚ َٛیه ظٖ ا ؿبؾی ٘یؿت ثّى ٝظٖ ثٔ ٝخبث ٝذهبیُ ظ٘ب٘ ٝوٝ
زض ٔطزاٖ ث ٝزضربت ٔتفبٚتی ٔٛرٛز ٔی ثبقس ٛٓٙٔ ٚض اظ ٔیطز ٔٗمی،َٛ
ٔطزی و ٝث ٝزضربت ٔتٖٛٙی ذهبیم ظ٘ب٘ی ٝضا ٘ییع زض ذیٛز پطٚضا٘یسٜ
اؾت بَ ا٘ؿبٖ اظ ٞط رٙؿی ذهبیُ تٗمّی زاقت ٝثبقس زِییُ ٘جیٛزٖ
ا ؿبؼ ٘یؿت  ٚاٌط ذهبیُ ا ؿبؾی ضا زاقت ٝثبقس زِییُ ثیط ٘جیٛزٖ
تٗمُ زض ا٘ ٚیؿت و ٝزض ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ث ٝزضربت ٔتفبٚتی ٚریٛز زاضز
ثٙبثطایٗ زض ضٚاثٍ ارتٕبٖی ث ٝچٙیٗ أطی تٛرٕ٘ ٝبییٓ وی ٝچٍ٘ٛیٔ ٝیب
ذٛیف ضا ثب ا ؿبؼ  ٚیب تٗمُ قیرم ٔتمبثیُ ٕٞبٙٞیً ٕ٘یبییٓ ویٝ
ٔكىّی ثٛرٛز ٘یبیس أب یه ٘ىت ٝای و ٝربی ثحج زاضز  ٚآٖ ایٙىٞ ٝط
قرهی ٔی تٛا٘س اظ ٞط ز ٚذهیه ٝا ؿبؼ  ٚتٗمُ ثٟطٙٔ ٜس ثبقیس ٚ
زض رٙؿیت اٞ ٚیچ تفبٚتی ثب زیٍطاٖ ٘جبقس بَ زض ٔٛاضزی ا ٚا ؿبؼ
نطف  ٚزض ٔٛاضزی تٗمُ نطف ضا ثىبض ٔیی ٌییطز أیب زض ویُ ظٔبٟ٘یب
ٕ٘یتٛاٖ تٗمُ  ٚیب ا ؿبؼ نطف ضا ث ٝوبض ثطز و ٝاٌط وؿیی زض ٕٞیٝ
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ظٔبٖ ث ٝیه رٙج ٝا ؿبؼ  ٚیب تٗمُ ٌطایف زاقیت ٝثبقیس ٕ٘یی تٛا٘یس
زیٍط رٙج ٝضا پطٚضـ زٞس بَ زض ضٚاثیٍ قرهیی ،تٗمیُ ٌطاییی ثیب
ٔٙفٗت َّجی ٕٞطا ٜاؾت  ٚیب ایٙى ٝان َٛا٘ؿب٘ی ٚاذاللی وی ٝزض ٞیط
ٔٛضزی چٔ ٖٛؿئّ ٝای شاتی ٘یؿت ثّى ٝاظ قی ٜٛثطزاقت ثٛرٛز ٔیآیس
ٌ ٝ٘ٛؾُحی ٍ٘طی ٔی ثبقس ِٚی زض ا ؿبؼ چی ٖٛقیرم ثیب تٕیبْ
ٚریٛز آٖ ضا ییؽ ٔییی ٕ٘بیییس َ ٚبِیت  ٚذٛاؾییتبض آٖ ٔییٛضز ذییبل
ٔیٌطزز  ٚزض قٛض شاتی ذٛز غّتبٖ اؾت؛ ث ٝشات ٚ ٚرٛز  ٚضیكی ٝآٖ
ضا ثطٚظ ٔی زٞس ثٙبثطایٗ زٚؾت زاضز و ٝزیٍطی ٘یع چٙییٗ ضیكی ٝای ٚ
شاتی  ٚا ؿبؾی ضفتبض ٕ٘بیس  ٚأب اٌط وؿی ثب ا ٚؾُحی ُٖٕ ٕ٘بییس اٚ
ٔ یٛؼ  ٚزِؿیطز  ٚا٘یسٍٞٚیٗ ٔیی ٌیطزز چٙییٗ وؿیب٘ی ثی ٝؾیبزٌی
ٔیقىٙٙس  ٚایٗ اظ ضٚاٖ ُِیف  ٚثطٚظ ضاؾتیٗ ذٛزقیبٖ ثیٛز ٜاؾیت ٚ
وؿبٖ زیٍط ثؿرتی ٔی قىٙٙس اظیطا و ٝآ٘یبٖ ؾیُحی ثیطٚظ زاز ٜا٘یس ٚ
ؾییُحی ذٛاؾییتبض ٌكییت ٝا٘ییس ٕٞ ٚیی ٝأییٛضات ضا زض ٔحبؾییجبتی ٚاضز
ٔیؾبظ٘س و ٝشاتی  ٚضیك ٝای ٘یؿت
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در حاضیِ بَدى
زض بقی ٝثٛزٖ ٕٞیك ٝثؿبٖ فطأٛقیی ٘یؿیت ثّىی ٝلیسضتی اظ ثیطای
٘یطٚیی ٚرٛزی ایزبز ٔی ٕ٘بیس و ٝثب ایٗ ٘ییطٚی پیط لیسضت ٚریٛزی
ٔیتٛاٖ وٙىبـ ٞبیی ضیك ٝای اظ ز٘یبی ا تٕبالت ا٘زیبْ زاز  ٚثیب اییٗ
وٙىبـ ٞب زض ؾیط تیییطات ثٔ ٌٝ٘ٛ ٝخجت  ٚزض ضا ٜضقس ٚتٗبِی ٌبْ ٟ٘بز
و ٝایٗ ذیٛز ٔبیی ٝقیٗف اظ ثیطای ٚرٛزٞیبی تیالـ ٌیط  ٚذیبِمٍط
أیسٞبیی زض ضیك ٝظ٘سٌب٘ی ٔی ٌطزز ض٘ٚس تیییطات ثٌ٘ٛ ٝی ٝای اؾیت
وٌ ٝبٞی فطأٛـ ٔی ٕ٘بییٓ وی ٝزض وزیبی تییییطات لیطاض زاضییٓ آییب
ذٛیف زض آٖ ٘مف  ٚربیٍبٞی زاقت ٝایٓ  ٚاٌط آضیٔ ،طظ ٘مف ٞبیٕبٖ
تب وزبٞب أتساز زاضز ا٘ؿبٖ ث ٝىٓ اذالق  ٚض ٚی ٝارتٕبٖی وی ٝاظ آٖ
ثٟط ٜثطز ٚ ٜایٙىٚ ٝرٛزی اظ ٘ ٔٛارتٕبٔ پطٚضی ٔی ثبقس؛ ٔی َّجس وٝ
زض ارتٕبٔ ثطای ذٛیف ٘مف ٞبیی تٗطیف ٕ٘بیس  ٚثب ایٗ ْٚبیفی و ٝاظ
ثطای ذٛز تٗطیف ٕ٘ٛز ٚ ٜزضذٛاؾت ٞیبی زیٍیطاٖ  ٚذٛاؾیت ٞیبی
ذٛیف ثتٛا٘س تٗطیفی اظ ذٛیف اضا  ٝزٞس و ٝزض آٖ ضيبیت زض٘ٚیی اظ
ذٛز زاقت ٝثبقس ثب ایٗ ُٖٕ زض ض٘ٚس ٌصضاٖ ٖٕیط ثتٛا٘یس ٔفییس ثیٛزٖ
ذٛیف ضا تزطثٕ٘ ٝبیس بَ ا٘ؿبٖ ٔی ذٛاٞس ثطتیط  ٚثٟتیطیٗ ثبقیس ٚ
ثطتط  ٚثٟتطیٗ یٗٙی اظ ٔیبٖ ٖٛ٘ ٓٞبٖ ذٛیف ثتٛا٘س ثی ٝاحجیبت تٛا٘یبیی
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ذٛز ٘ب ُ آیس  ٚثؿت ٝث ٝقرهیت ٙٔ ٚف  ٚض ٚی ٝذٛیف َبِت رّت
تٛر ٚ ٝت ییس اظ رب٘ت زیٍطاٖ اؾت و ٝثب آٖ اٍ٘یعٞ ٜبی زض٘ٚی  ٚضفیبٜ
 ٚضقس ٚتٗبِی ضا ایزبز ٕ٘بیس بَ وؿب٘ی وی ٝثیكیتط ثی ٝاٍ٘ییعٞ ٜیبی
زض٘ٚی تٛرٔ ٝی ٕ٘بیٙس زض ض٘ٚس ت ییسات ذٛیكتٗ ث ٝزض ٚ ٖٚضيیبیت
اظ ذٛز تىیٔ ٝی ٕ٘بیٙس  ٚایٙى ٝثتٛا٘ٙس اٞساف تٗییٗ ٌكیت ٝذیٛز ضا ثیٝ
٘تیز ٝثطؾب٘ٙس  ٚزض اییٗ ٔییبٖ أىب٘یبت ٔٛریٛز اظ ثیطای آ٘یبٖ ىیٓ
ت ییسات اظ رب٘ت ایزبز اٍ٘یع ٜا تیبری ٘رٛاٙٞیس زاقیت  ٚتیی اییٗ
ت ییسات ٔؿیط ٞ ٚسف آ٘بٖ ضا تیییط ذٛاٞس زاز ثٙبثطایٗ تالـ ذیٛیف
ضا زض بقی ٝثٛزٖ اظ ارتٕبٔ  ٚت ییسات قرهی اظ ثطای ذیٛیف لیطاض
ٔی زٙٞس اظیطا و ٝتفىطات ٖٕیك زض بقی ٚ ٝذّٛت  ٚث ٝزٚض اظ ٞیبٛٞ
 ٚرٙزبَ ٞبی پطیكبٖ ٚاض وٙٙس ٜضیك ٝزاضز أب وؿب٘ی و ٝایٗ ٌ٘ٛی ٝزض
بقی ٝثٛزٖ ضا تطریح زاز ٜا٘س ضا ٔٙیعٚی اظ ارتٕبٖیبت ا٘ؿیب٘ی تٗجییط
ٔیٕ٘بیٙس ٌٚطیعاٖ اظ ارتٕبٔ ضا ث ٝایٙبٖ ثطچؿت ٔی ظ٘ٙس زض بِی ویٝ
ایٙبٖ ثب تٕبْ ٚرٛز  ٚضٚح  ٚضٚاٖ ذیٛیف زض زض ٚ ٖٚضیكی ٝذیٛز ،زض
ٔیبٖ ارتٕبٖبت ثب تفىطات ٖٕییك اذاللیی  ٚفّؿیفی ّٕٖ ٚیی ًیٛض
زاض٘س و ٝایٗ اْٟبض ٘ٓط زضثبض ٜایٙبٖ و ٝثٌ٘ٛ ٝی ٝای ٔتٛايیٗب٘ ٝزض پیی
وكف مبیك اظ ثطای وٕه ث ٝضقس  ٚتٗبِی  ٚثٟتط ٕ٘یٛزٖ ٔؿییط  ٚضاٜ
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ظ٘سٌی ٞؿتٙس ٌ ٝ٘ٛای ارحبف ث ٝربیٍب ٜآ٘بٖ ٔی ثبقیس؛ چی ٖٛایٙیبٖ
تییالـ ٌییط اظ ثییطای اٞییساف ذییٛیف ا٘ییس ٘ ٚیی ٝتییالـ ٌییط اظ ثییطای
ذٛاؾتٞٝبی زیٍطاٖ ایٙبٖ ذٛاؾت  ٚتٕبیُ  ٚاٍ٘ییعٞ ٜیبی ذیٛز ضا زض
تالـ ثطای تحمك ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز لطاض زاز ٜا٘س زض بِی و ٝزیٍیطاٖ
ذٛاؾت  ٚتٕبیُ  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ت ییس ٚاض زیٍطاٖ ضا زض تیالـ ٞبیكیبٖ
پصیطا ٌكت ٝا٘س ٌ ٝ٘ٛای چبِف ٚرٛزی زض ایٗ ٔحُ لطاض زاضز وی ٝآییب
ث ٝذٛاؾت ذٛز ُٖٕ ٕ٘بیٙس  ٚیب ایٙى ٝزض پی ٘یبت زیٍیطاٖ ثبقییٓ تیب
ثتٛاٖ ثب ت ییسات آ٘بٖ ض٘ٚسی اظ پصیطـ ٞیب  ٚزؾیت ییبثی ثیٛٔ ٝاٞیت
ٔبزی  ٚربیٍبٞی ثسؾت آٚضز  ٚبَ ٌ ٝ٘ٛزیٍط و ٝث ٝت ییسات زیٍطاٖ
ا تیبد زاض٘س زض پی تفىطات ؾُحی  ٚض٘ٚس تجّییبت ث ٝاقىبَ ثیبظاضی
اظ ثطای زؾت یبثی  ٚضؾٛخ ث ٝزض ٖٚزیٍطاٖ و ٝزض آٖ ثتٛا٘ٙیس ربیٍیبٜ
ذٛیف ضا اظ ثطای ارتٕبٔ ثٟتط  ٚثطتط ٌطزا٘ٙس و ٝثب ایٗ ُٖٕ ث ٝضيبیت
زض٘ٚی و ٝبنُ ت ییسات زیٍطاٖ اؾت؛ زؾیت یبفتی ٝثبقیٙس زض ٔییبٖ
ایٙبٖ ضلبثت ثٞ ٝط قىُ اظ اقىبَ ٚرٛز زاضز  ٚثیب اییٗ ضلبثیت ٔزیٛظ
ٞطٌ ٝ٘ٛضفتبض غیطاذاللی ضا اظ ثطای ذٛیف ٔزبظ ٔی پٙساض٘یس اظ ثیطای
ایٙبٖ ضقس  ٚتٗبِی ربٔٗ٘ ٟٓٔ ٝیؿت ثّى ٝایٙبٖ ضقس  ٚتٗبِی ذٛیف ٚ
زؾت یبثی ث ٝربیٍبٚ ٚ ٜيٗیت ْیبٞطی ثطتیط  ٚثٟتیطی ضا زض ا٘سیكیٝ
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زاض٘س آ٘بٖ (وؿیب٘ی وی ٝزض تحمیك اٞیساف ثیٓ٘ ٝیطات ذیٛیف اوتفیب
ٔیٕ٘بیٙس) زض زؾت یبثی ث ٝضقس  ٚتٗبِی ارتٕیبٔ ایخیبضٌط  ٚفیساوبض ٚ
ایٙبٖ (وؿب٘ی و ٝزض تحمك اٞساف ثٓ٘ ٝطات زیٍطاٖ تٛری ٝزاض٘یس  ٚزض
پی فّ ْبٞط  ٚوؿت تٛرٔ ٝی ثبقٙس) ٔرطة ٘ ٚبثٛزٌط ٔیی ثبقیٙس
بَ ٔی تٛاٖ لًبٚت ٕ٘ٛز و ٝوساْ ٌطٔ ٜٚفیس ث ٝبَ ارتٕبٔ  ٚویساْ
ٌط ٜٚذؿطاٖ وٙٙس ٜارتٕبٖبت اؾت
خرٍج از هَلعیت ٍیراًگر
ٞط اظ ٌبٞی زض ثطاثط ٔكىالت ذٛیف ضا ثطضؾی  ٚتٛا٘بییٟب ْ ٚطفیتٟبی
ذٛز  ٚأىب٘بت ٔٛرٛز  ٚفًبی ضٚا٘ی بنیُ اظ آٖ ٘ ٚتیبیذ بنیُ
ٌكت ٝاظ آٖ ضا زض ٘ٓط ٔی ٌیطیٓ  ٚث٘ ٝتبیزی اظ ٘ ٔٛازأیٔ ٝجیبضظ ٚ ٜییب
ایٙىٔ ٝجبضظ ٜضا اظ یه ٘مُ ٝپبییبٖ زاز  ٚزض ییه ٔؿییط زیٍیط ،ذیٛز ضا
آظٔٛز أب ٞط وساْ اظ ایٗ ازأٔ ٝؿیط  ٚیب ذطٚد اظ ٔؿیط ٔجبضظ ،ٜاظ ٘ٔٛ
ٚرٛز أىب٘بتی اؾت و ٝثبیس ثساٖ ث ٝزیس ٜوُ ْطفیت قرهی ثطای ٞط
وساْ اظ آٖ و ٝأىب٘ف فطا ٓٞاؾت؛ ٍ٘طیؿیت ٔیٛالٗی ٔیب ذیٛیف ضا
ثطای ازأٔ ٝؿیط ٘بتٛاٖ  ٚذٛاؾتبض ذطٚد اظ ٔؿیط ٞؿتیٓ أیب ٌكبیكیی
زض اٖٕبَ ذٛز ٔكبٞسٕ٘ ٜی ٕ٘بییٓ و ٝثٛاؾُ ٝآٖ ثتٛا٘یٓ اظ ٔؿیط ذطٚد
یبثیٓ ،پؽ چبض ٜوبض چیؿت  ٚچٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ٔؿیط قىؿت ذٛضز ٜضا
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ازأ ٝزاز؟ ایٗ ذٛز زِیُ ثؿی تفىطات ٔی ثبقس و ٝا٘ؿب٘ی و ٝقىؿیت
ذٛضز ٜاؾت زض ازأٔ ٝؿیط چٍ ٝ٘ٛثتٛا٘س ذٛیف ضا ؾبظٔب٘سٞی ٕ٘بیس ٚ
زض ایٗ ضا ٜاظ ٔكىالت آیٙس ٜثب چْ ٝطفیت ٘ ٚیطٚیی ذیٛز ضا ثؿیالٔت
ٖجٛض زٞس ٘یطٚیی ؤ ٝكىالت ٌصقت ٝآٖ ضا تحّیُ ثطز ٜاؾت  ٚزض ایٗ
ضاؾتب ا ٚضا ٘بتٛاٖ ؾبذت ٝاؾت بَ أ ٚی َّجس و ٝذیطٚد ٕ٘بییس أیب
ْطفیت ٞب  ٚأىب٘بت ٔٛرٛز ذبضری اربظ ٜچٙیٗ السأی ضا ٕ٘یی زٞیس
ٌٛیی و ٝا ٚزض یه لفؿی ٔحجٛؼ ٌكت ٝو ٝث ٝتسضیذ زض بَ ٘یبثٛزی
اٚؾت أب آیب اییٗ تهیٛضات ذیٛز ا ٚاظ تٛا٘یبیی ٘ ٚیطٞٚیبی ذیٛزـ
ٔیثبقس  ٚایٗ و ٝایٗ تهٛضات ث ٝچٔ ٝیعاٖ ثٚ ٝالٗیت ٘عزیه اؾیت ٚ
زض ٞط تالقی ثطای ذطٚد اظ ایٗ تٍٙٙبی تهٛضی ا ٚچٍ٘ٛی ٝثیط زیٓ
٘بتٛا٘ی ذٛیف ٔی افعایس  ٚچٍ ٝ٘ٛتٛا٘یبیی ٞیبی ذیٛیف ضا ؾیبظٔب٘ی
زٚثبضٔ ٜی ثركس زض ٞط نٛضت ا ٌٝ٘ٛ ٚای چطذف ث ٝؾٕت ٘بضا تی
اظ ذٛز ثطٚظ ٔی زٞس و ٝاظ ا٘جبقت آٖ زض پٙساض ،قىّی اظ غبِت ٌكیتٗ
٘بضا تی ٞب  ٚافؿطزٌی زض وُ ٚرٛز قرهی ٕ٘بیبٖ ٔیٌطزز وٚ ٝرٛز
ا ٚضا تجبٔ ٜی ٕ٘بیس بَ ثب ثطضؾی أىب٘بت ٔٛرٛز تهیٕیٓ ثی ٝذیطٚد
ٔی ٕ٘بییٓ أب زیٍط ٚيیٗیت ثؿیی ٔتفیبٚت ٌكیت ٝاؾیت ٔیستی ویٝ
٘یطٞٚبی ترطیت ٚ ٚیطاٖ ٌط بوٓ ثٛز ٚ ٜویُ ٚریٛز ا ٚضا ثی ٝتجیبٞی
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وكب٘سٌ ،ٜصقت ٝاؾت ٘ ٚیطٞٚبیی اظ ٘ٔ ٔٛخجت ضٚی ث ٝقرم ٕ٘ٛزٜا٘س
 ٚا ٝ٘ ٚث ٝزِیُ فكبض ٔكىالت و ٝضاٞكبٖ ٕٛٞاضٌ ٜكت ٝثّى ٝنیطفب ثیٝ
زِیُ ایٙىٞ ٝیچ وساْ اظ ایٗ فبوتٛضٞبی ٔخجت زض پٙساض قرم ٕ٘یتٛا٘س
آٖ ترطیت ٚ ٚیطا٘ی ٚرٛزی ا ٚضا ا٘طغی زٚثبض ٜثركس ثٙیبثطایٗ ا ٚثیط
ذطٚد انطاض ٔی ٚضظز  ٚذطٚد ضا زض ٔط ّ ٝای ثبٖج اتٕبْ چبِفٞیب
تهٛض ٔیٕ٘بیس چبِف ٞبی ظ٘سٌی اظ ٌ ٝ٘ٛتٛاٖ ٔمبثّ ٚ ٝییب ذیطٚد اظ
ٔٛلٗیت ٚیطاٍ٘ط  ٚیب ٚیطاٖ وٙٙیس ٜلجّیی زض ویُ زٚضاٖ ظ٘یسٌی ازأیٝ
ذٛاٞس زاقت
حسرت
تٕبیالت  ٚوكف زض٘ٚی ٔؿیط تٙف  ٚیب آضأیف ضا اظ ثیطای آیٙیس ٜای
آضٔب٘ی  ٚیب ٚالٗی ثسؾت ٔی آٚضز بَ اٌط ٘ؿجت ث ٝأطی و ٝربٔٗیٝ
ٙٞزبض ٔی ٘بٔیٓ ذٛز ٘یع تٕبیُ زاقت ٝثبقیٓ أب زیسٌب ٜآضٔب٘ی ثبٖج ٌبْ
ٟ٘بزٖ زض آٖ ٔؿیط ٍ٘طزز ایٗ ذٛز زِیُ ٘بضا تی ٞب ٔ ٚكیىالتی اؾیت
و ٝقرم ذٛز ضا زض هبضی ٔی یبثس و ٝیبضای ٔمبثّ ٝثب آٖ هیبضٞب
ضا ٘ساضز ٞ ٚط ضٚظ ضا ث ٝضٚظ زیٍط اضربٔ ٔی زٞس تب قبیس فطری بنُ
ٌطزز  ٚزض ایٗ وكبوف تٕبیالت  ٚشٚق زض٘ٚیی  ٚهیبضٞبیی اظ ٘یٔٛ
زیٍطاٖ  ٚیب ذٛزؾبذت ٝزِیُ ثؿیی آظاضٞیبی ضٚا٘یی اظ ثیطای قیرم
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ٔیٌطزز ٚ ،أب ا ٚا٘تربة ظیبزی ٘ساضز؛ یب ایٙى ٝث ٝوُ اظ ٔٛئ ٔٛیٛضز
تٕبیُ ،تزطث ٝوؿت ٔی وٙس  ٚآٖ ضا ثب تٕبیالت زیٍط اظ ریٙؽ ٘ ٚیٔٛ
زیٍط ربیٍعیٗ ٔی ٕ٘بیس  ٚزض ضا ٜضؾیسٖ ث ٝآٖ تٕبیالت اٞساف ٘یٛیٙی
ذّك ٔی ٕ٘بیس وٕٞ ٝبٖ ضا ٞسف ٌصاضی وٙس ٞ ٚیط ِحٓی ٝذیٛز ضا ثیب
چبِكی تبظٛٔ ٜار ٝثیٙس و ٝضاٞی رع ٔكیی َٛقیسٖ ثیكیتط اظ ثیطای اٚ
ثبلی ٍ٘صاضز  ٚزیٍط تٕیبیّی ٘ساقیت ٝثبقیس وی ٝآٖ ضا َّیت ٕ٘بییس أیب
ٔیتٛا٘یس تٕیبیالت زیٍیطی ضا ثی ٝوٙیبضی ٟ٘یس  ٚاظ آضٔیبٖ ٌطاییی ثیٝ
ٚالٗیتٌطایی ثطٌكت ٕ٘بیس  ٚث ٝتٕبیُ انّی ذیٛیف ثپیطزاظز أیب ثیٝ
زِیُ ایٙى ٝایٗ تٕبیُ انّی ذٛز ؾس ضا ٜتٕیبیالت زیٍیط ٌكیت ٝاؾیت
٘عاٖی زض٘ٚی ٔبثیٗ آضٔبٖ ٚ ٚالٗیت زض ٔیی ٌییطز وی ٝزض اییٗ ٔط ّیٝ
ٕٞیبضی  ٚوٕه اَطافیبٖ ٔی تٛا٘یس ٔیؤحط ثبقیس  ٚقیرم تهیٕیٕبت
ذٛیف ضا ثٙب ث ٝأىب٘بت ٔٛرٛز  ٚفًبی ضٚا٘ی بيط زض ٘ٓط ٌیطز أب
 ٕٝٞایٗ أٛضات ث ٝایٗ ثؿتٍی زاضز و ٝقرم زض ضؾیسٖ ث ٝتٕبیالتف
زض ٌصقت ٝزچبض قىؿیت ٌكیت ٝاؾیت  ٚییب ذییط؟ وی ٝزض اییٗ ٔیٛضز
ٔؿئّ ٝای زیٍط ثٛرٛز ٔی آیس و ٝقرم زض ٔؿیئّ ٝانیّی ویٙٞ ٝزیبض
ارتٕبٖی ٔی ثبقس زچبض ثحطاٖ ٌكت ٝاؾت  ٚزیٍط تٕبیّی ثٌ ٝبْ ٟ٘بزٖ
زض ٔؿیطی و ٝلجال قىؿت ضا ثٙب ث ٝزِیُ وٕجٛز أىب٘بت ٔٛرٛز تزطثیٝ
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ٕ٘ٛز ٜاؾت؛ ٘ساضز ثٙبثطایٗ ،ثب انطاضی ثی پبیبٖ ث ٝز٘جبَ تٕبیالت زیٍیط
ثب ه٘ َٛتیز ٝای ٘بٌّٔٗ ْٛبْ ٔی ٌصاضز و ٝثب ٘یٓ ٍ٘بٞی ث ٝقىؿیت
ذٛز زض َّت ا٘سیك ٝانّی ٘یع ظ٘سٌی  ٚآیٙس ٜذٛز ضا تطؾیٓ ٔی ٕ٘بیس
أب چٙیٗ قرهیی ثیبُِجٕ زیٍیط ظ٘یسٌی ذیٛز ضا زض هیبض أىب٘یبت
ٔٛرٛز یبفت ٚ ٝاظ آظازی ٖٕیُ ویِ ٝیع ْٚآٖ زؾیت ییبثی ثی ٝتٕیبیالت
ٔیثبقس ٔحطٌ ْٚكت ٝاؾت ثٙبثطایٗ ظ٘سٌی ثیطای ا ٚزض پكیت هیبض
ؿطت ٕٞچٙبٖ ازأٔ ٝی یبثس  ٚأب ثطای ٌط ٜٚزیٍط وی ٝثی ٝتٕیبیالت
ذٛیف زؾت یبفت ٝا٘س ظ٘سٌی ضً٘ ؾٗبزت  ٚقٗف ٚقیبزٔب٘ی اؾیت
ِٚی ٌط ٜٚؿطت ذٛضز ٜزض ظ٘سٌی ،نطفب زض ض٘ذ ٖٚصاة ٘ ٚیبضا تی
ضٚظٌبض ٔی ٌصضا٘ٙس
در هیاى هطکالت هاًذى
زض ٞط پبؾری ث ٝرٛا٘ت  ٚفًبی ثیط٘ٚی قرهیٕٔ ،ىٗ اؾت ٌٝ٘ٛای
ٚاوٙف ذبنی ثٔ ٝحطوٟبی ذبضد اظ قرم اتفبق افتس  ٚییب ٌ٘ٛی ٝای
تٗمُ  ٚآیٙسٍ٘ ٜطی  ٚثطضؾی قطایٍ ٔس ٘ٓط لطاض ٌیطز زض ٞط ٔیٛضزی
إٔ ٚىٗ اؾت تهٕیٕبتی ٔمُٗی  ٚیب ت حیطٌصاض  ٚثٙیبزیٗ اتربش وٙیس ٚ
ایٗ ث ٝؾجه ا٘سیكٌ ٝیطی ا٘ ٚ ٚحی ٜٛتٕٗیك ا ٚثی ٝثطضؾیی ٔكیىالت
ٔطثٔ ٌٛی ثبقس اٌط وی ٝزض چیبضچٛة ا ؿبؾیی ثٍٙیطیٓ قیرم زض
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ٔكىالت ظ٘سٌی ثب چبِف ٞبیی ٔٛارٔ ٝی ثبقس و ٝاٌط آٖ ضا ٔطث ٌٛثٝ
٘ح ٜٛتالـ ْ ٚطفیت ذٛیف ثٍٙطز آٖ ضا ث ٝقىؿت اذاللی  ٚض ٚی
 ٚثٙیبزیٗ زض ذهٛل ذٛیف ٔی ثیٙیس  ٚاٌیط آٖ ضا اظ رب٘یت فًیبی
ذبضد اظ ذٛیف ثٍٙطز  ٚا ٚتٛاٖ ٔمبثّی ٝثیب آٖ ضا ٘ساقیت ٝثبقیس ثیبظ اظ
٘ٓطٌب ٜا ؿبؾی ا ٚزچبض ثحطاٖ ٔی ٌیطزز یبَ اٌیط ا ٚثتٛا٘یس ثیب آٖ
ٔمبثّٕ٘ ٝبیس ٔیعاٖ ذؿبضت ض ٚی ث ٝا ٚثؿی وٕتط اظ آٖ چییعی اؾیت
و ٝلبثُ ثیبٖ ثبقس أب زض ٞط نٛضت ا ٚتٕبیُ زاضز ثیب تیطن نیح ٝٙاظ
ٔیعاٖ فكبض ثط ذٛیف ثٍطیعز ثٙبثطایٗ تهٕیٓ ا ؿبؾیی ثیس ٖٚثطضؾیی
رٛا٘ت ٔ ٚیعاٖ ْطفیت ٞبی ذٛیف اتربش ٔی ٌطزز و ٝآیب ٔی تٛا٘س زض
نح ٝٙثبقس  ٚیب ثبیس اظ آٖ ثٍطیعز و ٝچٙیٗ تهٕیٕی ث ٝثٙیبز أ ٚطثٌٛ
ٔی ث بقس و ٝآیب ْطفیتٟب  ٚأىب٘یبت ٔٛریٛز  ٚثیبِم ٚ ٜٛزض زؾیتطؼ اٚ
أىبٖ ضفتٗ ث ٝؾٕت ٞسفی ضا ث ٝقرم ذٛاٞس زاز  ٚاٌط چٙیٗ اؾیت
ثبیس وٞ ٝط چ ٝظٚزتط نح ٝٙضا تطن ٕ٘بیس  ٚزض غیط ایٗ نٛضت ا ٚثبیس
٘ح ٜٛثطذٛضز ذٛیف ضا تیییط زٞیس  ٚاظ زٌطٌی٘ٛی تفىیط  ٚا٘سیكیٚ ٝ
قیٍ٘ ٜٛطیؿتٗ ث ٝلًبیب اظ ثطای ذٛز ٌ٘ٛی ٝای زضن ریبیٍعیٗ ایزیبز
ٕ٘بیس و ٝایٗ قی ٜٛثطذٛضز ،تیییطی اظ ا ؿبؼ ث ٝتفىیط ،ذیٛز ٌٛییبی
قىؿت ا ؿبؾی  ٚذیبِی ٕ٘یٛزٖ ذیٛیف اظ ٞطٌ٘ٛی ٝزضن ِ ٚیصات
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ا ؿبؾی ٔی ثبقس بَ ا ٚثب زضن ٖمّی  ٚثیٙكیی تٗمّیی زض ضاؾیتبی
ایزبز ؾبظٚوبضی زفبٖی وٕٞ ٝب٘ب ثی ؽ ٕ٘ٛزٖ  ٚثی تفبٚتی ا ؿبؾی
اظ ثطای وٕتط يطث ٝذٛضزٖ ٔی ثبقس و ٝچٙیٗ وؿیبٖ ثیب ٘یبثٛزی ثٙییبٖ
ا ؿبؾی ِ ٚصات آٖ ذٛیف ضا زض هبض تٗمالتی اظ قی ٜٛثیی تفیبٚتی
ٌطفتبض ٔی یبثٙس و ٝایٗ چٙیٗ قی ٜٛؾجه  ٚثیبٖ ظ٘سٌی نٗٙتی اظ ٌٝ٘ٛ
رسیس ٌكت ٝاؾت و ٝضا ٜثط ٖٚضفت اظ آٖ ثؿی ٔحبَ ٔی ٕ٘بیس ٘ ٚؿیُ
ٌطفتبض زض آٖ ضا ثبیس لطثب٘ی آٖ زا٘ؿت
فریاد فرٍ خَردُ درٍى
نسایی اظ زض ٖٚفطیبز ثطٔی آٚضز زض بِی و ٝاظ ثیطٔ ٚ ٖٚحیٍ ریب٘جی
 ٚفًبی ضٚا٘ی آٔبزٌی ثطای چٙیٗ ٘یسایی ٚریٛز ٘یساضز اییٗ فطییبز اظ
تٕٙبی چیعی ٕٔ ٚب٘ٗت تٛؾٍ أطی اؾت و ٝثی ٝا تٕیبَ ظییبز تحیت
ت حیط تزبضة ٌصقت ٝقرهی ثْ ٌٝ٘ٛ ٝبِٕب٘ی ٝای ثیٔ ٝب٘ٙیس چیبِف زض
زض ٖٚقط ٔٚث ٝفطیبز ٔی وٙس و ٝایٗ ذٛز فطیبزی ثیط٘ٚی اؾت وٙٔ ٝبثٕ
ثیط٘ٚی  ٚفًبی ضٚا٘ی قرهی اربظ ٜچٙیٗ فّٗی ضا ٕ٘ی زٞس ثٙیبثطایٗ
قرم اظ زض ٖٚذٛز ضا زض ٔٛار ٝثب آٖ ٔی ثیٙس زض چٙیٗ ٔیٛالٗی آیییب
ثبیس تؿّیٓ ٌكت ٌ ٚصاقت ؤ ٝؿیط  ٚظٔبٖ فطیبز َی ٌطزز  ٚثٔ ٝب٘ٙس
ٌّٛی فكطز ٜو٘ ٝبی فطیبز ٘یع ٘ساضز؛ ایٗ ٔست ضا َی ٕ٘ٛز  ٚییب ایٙىیٝ
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ضاٞىبضی ٚرٛز زاضز ضا ٜوبض ٞطچ ٝثبقس نطفب ٔؿىٗ ثطای تحُٕ زضز
اؾت  ٝ٘ ٚایٙى ٝزضز فطیبز زض٘ٚی ضا اظ ثیٗ ثجطز ثّىٞ ٝیسف اظ ضاٞىیبض
چٙیٗ اؾت و ٝآٖ ضا ثب ذُطات وٕتطی اظ ثیٕبضی ٞبی رؿٕی ،لّجیی ٚ
یب ؾطَبٖ  ٚا٘ٛأ زیٍط ضٚاٖ تٙی ثٔ ٝب٘ٙس ظذیٓ ٔٗیسٚ ٜ

پكیت ؾیط

ثٍصضا٘یٓ اَطافیبٖ ٘مف تٗییٗ وٙٙس ٜای زاض٘س و ٝزض چٙیٗ فًیبیی اَٚ
اظ  ٕٝٞآٖ ضا ثٛٔ ٝلٕ تكریم زٙٞس  ٚزض تؿّی قرهی ییب ٕٞبٙٞیً
ثبقٙس  ٚیب ایٙى ٝذٛز ثبٖج تكسیس اٚيبٔ ٍ٘طز٘س  ٚاٌط و ٝتٙكی زاض٘س
آٖ ضا ث ٝظٔبٖ زیٍط ٔٛوٕ٘ َٛبیٙس ذٛز قیرم ٘ییع ثبییس ضاٞىبضٞیبی
زفبٖی ثطای ذٛز پیف ثیٙی وٙس  ٚیب پیك ٝؾبظز  ٚذٛیف ثیب ذاللییت
زض ایٗ ضاٞىبضٞب تیییطاتی زض چبضچٛة قرهیتی  ٚؾجه فیطزی ذیٛز
اضا ٕ٘ ٝبیس ٌطیع اظ آٖ ٕٔىٗ ٘یؿت ثّى ٝثبیس ثب آٖ ٔٛارٌ ٝكت  ٚثیٝ
ٔب٘ٙس ٔٛری َٛ ٚفب٘ی آٖ ضا پكت ؾط ٌصاقت أب ثبییس ثتیٛاٖ زض اییٗ
ٔٛد َٛ ٚفبٖ پٙبٍٞب ٜأٙی یبفت  ٚاظ ترطیت ثیكتط ثٕب٘ٙس وؿب٘ی و ٝثٝ
اٖتیبز ضٚی ٔی آٚض٘س پطٞیع ٕ٘ٛز  ٚضاٞىبضی ٔخجت تط زض س قرهیی
 ٚأىب٘بت ٔٛرٛز ضا زض ٘ٓیط ٌطفیت وی ٝآٖ ثیٟٖ ٝیس ٜذیٛز قیرم
ٚاٌصاقتٔ ٝی ٌطزز و ٝثب ثطضؾی  ٕٝٞرٛا٘ت تهیٕیٓ ٔخجتیی زض رٟیت
ضفٕ تٙف  ٚچبِف ثٛرٛز آٔس ٜاتربش ٕ٘بیس ٚ ،أب زض زضذٛاؾت وٕیه
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ٕٞ ٚیبضی ٘یع ذٛز قرم ثبیس اظ زیٍطاٖ وؿت وٕه وٙیس  ٚأیب اٌیط
ذٛیف  ٚاَطافیبٖ ٘تٛا٘ؿتٙس تٙف ضا ثطَطف ٕ٘بیٙیس ثٛاؾیُ ٝذُیطات
ض ٚی  ٚضٚا٘ی ٚرؿٕی و ٝقرم ضا تٟسیس ٔی ٕ٘بیس ا ٚثبیس ثی ٝییه
ٔترهم ٔطارٗ ٝوٙس  ٚاظ آؾیت ا تٕبِی پیكٍیطی ٕ٘بیس
فاصلِ ،هابیي خَاستِ ّایواى
فبنّ ٝچیعٞبیی ؤ ٝی ذٛاٞیٓ ٌبٞی اٚلبت زض ٔب ٌ٘ٛی ٝای تطزییس ثیٝ
ٚرٛز ٔی آٚضز  ٚزض ایٗ چبِف ذٛاؾتٗ ،اٌط زٛٔ ٚضز  ٚیب چٙس ٔیٛضز
ثب  ٓٞؾط ٘بؾبظٌبضی زاقت ٝثبقٙس وی ٝزض نیٛضت ٚریٛز أىب٘یبت زض
زؾتطؼ یىی اظ ذٛاؾتٞ ٝبیٕبٖ ،زیٍطی ضا ثبیس ث ٝوٙبضی ٟ٘بز أب اییٗ
ثؿی ض٘ٚس زقٛاضی زض ا٘سیكٞ ٝب ایزبز ٔی وٙس  ٚاییٗ ذیٛز ِعٔٚیب ثیٝ
ضفتبض  ٚاٖٕبَ وكیس ٜذٛاٞس ٌطزیس زض ٔیٛضز تهیٕیٓ ثیطای ثطٌعییسٖ
ٌ ٝ٘ٛای اظ ٔٛاضز ث٘ ٝبچبض ثبیس ضا ٜزیٍط ٔٛضز ضا زض ا٘سیك ٝؾس ٕ٘ٛز وٝ
زض غیط ایٗ نٛضت ثبٖج ض٘زف شٙٞی  ٚذٛضان ٘بؾبظٌبضی ٔی ٌطزز
و ٝذٛز زض ٘عزیىتطیٗ تمبَٕ فىطی ،چبِكی ٖٓیٓ ضا اظ ثیطای قیرم
ثٛرٛز ٔی آٚضز و ٝضا ٜچبض ٜاظ آٖ ٌصقت ٝاظ ٛٔ ٕٝٞاضز ذٛاؾیت ٝقیسٜ
اؾییت  ٚایییٗ اظ ظیییبز ٜذییٛاٞی ٘ ٚتٛا٘ؿییتٗ ا٘ترییبة ٔییبثیٗ تٕییبیالت
ا ؿبؾی ٖ ٚمال٘ی ٖ ٚسْ تٕبیع ثیٗ زضن اضرحیت آٖ اظ ثطای ذٛزٔبٖ
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ٔی ثبقس  ٚأب ضا ٜچبض ٜچیؿت؟ ضا ٜچبض ٜآٌبٞی ث ٝتٛا٘بییٟب  ٚقیطایٍ
ٔٛرییٛز  ٚأىب٘ییبت زض زؾییتطؼ  ٚتٕییبیالت زض٘ٚییی  ٚؾییبظٌبض ثییب
ذطزٚضظی ارتٕبٖی ٔی ثبقس و ٝزض نٛضتی و ٝایٗ ٌ٘ٛیٕٖ ٝیُ ٌیطزز
ا٘تربة ٔب ؾبظٌبض ثب ذٛیف  ٚاظچبِف ٞبی ثٗسی رٌّٛیطی ٔی ٌطزز
چ ٝذٛة ٔی ٕ٘بیس و ٝلجُ اظ زؾت یبظیسٖ ثٌ٘ٛ ٝی ٝای ا٘تریبة آٖ ضا
اضرح تطیٗ ثسا٘یٓ  ٚزض ٞط قیطایُی وی ٝایزیبة ٔیی وٙیس اظ ا٘تریبة
ذٛیف زِؿطز ٘ ٚبزْ ٍ٘طزیٓ  ٚآٖ ضأ ٚ ٜؿیط ثطٌعیس ٜضا ازأی ٝزٞییٓ
ٞط چٙس و ٝزض ٞط ٌ ٝ٘ٛای ضاٞی و ٝثطٔی ٌعیٙیٓ زض ٔؿییط پییچ ٞیبیی
ٔٛرٛز اؾیت وی ٝذیٛز ٔیب زض ٌصضا٘یسٖ آٖ ثیب ؾیالٔت ذیبَط ٘میف
تٗییٗوٙٙس ٜای زاضیٓ زض نٛضت وٛتبٞی زض ٕٞطاٞی ثب ٔؿییط ثطٌعییسٜ
ذٛیف ٔب ثبالرجبض زض ٞط پیچ  ٚزؾت ا٘ساظی ذیٛیف ضا اظ ٔؿییط زٚض
ٔی ٌطزا٘یٓ  ٚث ٝا٘ساظ ٜاقتجب ٜذٛز اظ ٔؿیط ثطٌعییس ٜوی ٝزض اثتیسا آٖ ضا
ا٘تربة ٕ٘ٛز ٜایٓ؛ فبنّٔ ٝی ٌیطیٓ و ٝاٌط چٙیٗ ازأ ٝیبثس زض ٔط ّٝای
و ٝزیٍط چبض ٜای ٘جبقس ث ٝوُ ثبیس اظ ا٘تربة ثطٌكت ٔ ٚؿیط ضا زٚثبضٜ
ثٖ ٝمت ثطٌطزا٘س تب ثتٛاٖ ا٘تربة زیٍط ضا ثطٌعیس و ٝاییٗ ذیٛز زیٍیط
أىبٖ ٘بپصیط اؾت چ ٖٛثطٌكت ٔحبَ  ٚا٘تربة ٔ ٚؿیط زیٍط ٚرٛزی
ذبضری ٘ساضز ٔ ٚب تٟٙب زض و ِٝٛثبضی اظ ا٘س ٜٚغٚ َٝٛض ٔی ٌیطزیٓ ویٝ
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زِیُ ٘سأت ذٛیف  ٚیب زیٍطاٖ ٔی ثبقس  ٚایٗ ثبٖج ٔكىالتی شٙٞیی
 ٚضٚا٘ی  ٚاذاللی  ٚفطٚپبقیسٖ ثؿبٌ اضتجبَبت ؾبِٓ ٔی ٌیطزز وی ٝزض
نٛضت ا٘تربة َجك ٔٛاظیٗ ثیبٖ ٌكت ٝزض ایٗ ٔتٗ ٔ ٚؿیط زضؾیت ثیٝ
ٞیچ ضٚی اظ ربز ٜفبنّٕ٘ ٝی ٌیطیٓ  ٚاٌط ٔؿیط ضا زض ٔط ّی ٝایٌ ،یبْ
وذ ٟ٘بزیٓ زٚثبض ٚ ٜزض ظٔبٖ ٔٙبؾت ویٙٞ ٝیٛظ فطنیت ثیبلی اؾیت ٚ
أىب٘بت زض زؾتطؼ ٔی ثبقس ث ٝآٖ ثب زیس ٜثهیطت  ٚتٕبیُ زض٘ٚی ثیبظ
ٔیٌطزیٓ و ٝزض غیط ایٗ نٛضت فبنّٔ ٝبثیٗ ذٛاؾتٞ ٝبیٕبٖ آٖ ا٘یساظٜ
ظیبز ٔیٌطزز و ٝزیٍط ٔزبَ پطزاذتٗ ثیٞ ٝییچ ویساْ فیطا٘ ٓٞیؿیت ٚ
قىؿت زض ظ٘سٌی تٕی ٔی ٌطزز پؽ تب فطنت ثبلی اؾت ظ٘سٌی ضا
ثب ا٘تربة ٞبی زضؾت زض ضؾیسٖ ث ٝاٞساف قرهیی وی ٝزض اضرحییت
ثطای ذٛز ٔبؾت؛ زض ریبز ٜای قیبزٔبٖ  ٚثیسٚض اظ تیٙف ٕٞ ٚیطا ٜثیب
چبِفٞبیی و ٝبٚی ضقس  ٚتٗبِی ٔب ٔی ٌطزز؛ ازأ ٝزٞیٓ
تصویوات
ٔٛالٗی ٔب ذٛیف ضا زض ثُٗ لًبیب ٔی ثیٙیٓ  ٚظٔب٘ی زیٍیط ثیٖٙ ٝیٛاٖ
تٕبقبچی ،و ٝزض ٞط ز ٚنٛضت اٌط زیسٌب ٜرٟت زاضی زاقیتیٓ قیىُ
رب٘جساضی ذٛز ،زض ضفتبض  ٚافىبض ٔب ثطٚظ ٔی یبفت  ٚاٌط و ٝرٟیت زاض
٘جٛزیٓ  ٚرب٘جساضا٘یٕٖ ٝیُ  ٚا٘سیكیٕ٘ ٝیی ٕ٘یٛزیٓ ذیٛز ضا ذیبِی اظ
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ا ؿبؼ ث ٝلًبیب ٔ ٚؿب ُ پیف آٔس ٜنطفب ثٔ ٝب٘ٙیس ٍ٘یبٞی ارٕیبِی ٚ
ثسٚض اظ زا٘ؿتٗ زِیُ ؾرت ثٛزٖ تهٕیٕبت زض ض٘ٚس فُٗ ا٘زبْ یبفتی،ٝ
لًبٚتی بٚی اضظـ ٞب 1ا٘زبْ ٔی زازیٓ أب اٌط وؿیب٘ی چٙیسیٗ ثیبض
تهٕیٕبت ذٛیف ضا آظٔٛز ٚ ٜذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ضا پیٕٛز ،ٜزض ٞط ثیبض
ثب ٘بأیسی ثٓ٘ ٝبض ٜاظ ثیٗ ضفتٗ حٕط ٜظ ٕبت  ٚتالـ ٞبیكیبٖ ذیٛز ضا
زض هبض قىؿت ٞبیی اظ ٘ ٔٛچبِكی زٚثبض ٜذٛا٘ی ٔی ٕ٘ٛز٘یس اییٗ
چٙیٗ وؿبٖ تهٕیٕبت رٟت زاضی بٚی ثبض ا٘س ٜٚذیٛیف زض زؾیت
٘یبفتٗ ث ٝذٛاؾتٞ ٝبیكبٖ ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاض٘س زیٍطاٖ ثیس ٖٚض٘ٚیس
ا٘زبْ تهٕیٓ  ٚنطفب زض ٘تیز ٝزیسٖ اٖٕبَ  ٚافىیبض قرهیی ،ا ٚضا ثیب
ٕٞبٖ ٍ٘ب ٜاضظقی ،لًبٚتی اظ ٘ ٔٛتحمیط  ٚتٕؿرط اٖٕبَ ٔی ٕ٘بیٙیس ٚ
ایٗ ذٛز چبِكی زیٍط اظ ٘ ٔٛزقٕٙی پٙساضا٘ی ٝاظ ثیطای ذیٛز قیرم
تّمی ذٛاٞس ٌكت زض ایٗ بِت افىبض پطیكبٖ وٙٙسٔ ٚ ٜرتیُ وی ٝزض
ظ٘سٌی قرهی  ٚارتٕبٖی ٕ٘ٛز آٖ ٔكرم ٔیی ٌیطزز؛ ثیط قیرم
ٔؿتِٛی ذٛاٞس قس بَ قرهیی ثیب ا٘یس٘ ٚ ٜٚیبضا تی وی ٝاظ اتریبش
تهٕیٓ ثط ا ٚىٓ ٔی ضا٘س ثبیس اظ رب٘ت ثیط٘ٚی ٘یع ثتٛا٘س ٔمبثّٕ٘ ٝبیس؛
ایٗ چٙیٗ أطی نطفب ذٛز ضا زض اٖٕبَ  ٚافىبض ا ٚثطٚظ ٔی یبثیس یبَ
 1زض ض٘ٚس تزبضة  ٚفًبی ضٚا٘ی قىُ یبفت ٝاؾت
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ْٚیف ٝزیٍط ٘عزیىبٖ ٕٞ ٚطاٞبٖ چٙیٗ اؾت و ٝا ٚضا بٔی  ٕٝٞرب٘جیٝ
ثبقٙس و ٝثتٛا٘س ثبض ؾٍٙیٗ چٙیٗ أطی ضا تحُٕ ٔ ٚكىُ ضا ضفٕ ُ ٚ
ٕ٘بیس  ٚزیٍطاٖ و ٝاظ زیسٌب ٜثیس ٖٚؾیٌٛیطا٘ ٚ ٝرب٘جساضا٘ی ٝزض ٔؿیب ُ
ٚاضز ٔی ٌطز٘س؛ ایٙبٖ ثس ٖٚثیبض ا ؿبؾیی  ٚنیطفب تزیبضة اضظقیی ٚ
فطٍٙٞییی  ٚارتٕییبٖی  ٚفًییبی ضٚا٘ییی ذییٛز ضا ثییطٚظ ٔییی زٙٞییس  ٚاظ
ذبَطات ذٛز ثطای تفؿیط أط ٚالٕ ثٟطٔ ٜی ثط٘س ٘ ٝایٙى ٝثٕٖ ٝك ا٘زبْ
فُٗ  ٚیب تی پیكی ٝٙتهٕیٓٓ٘ ،طی افىٙٙس ثّى ٝذیٛز ضا زض ربیٍیبٞی
لطاض ٔی زٙٞس و ٝثٔ ٝب٘ٙس ٖمبثی زض ثبالی وٞٛی وی ٝثی ٝپیبییٗ ٍ٘یبٞی
ذٛاض ٔی افىٙس ذیٛیف ضا ٔحیك ثیط ٘ٓیطی بنیُ تزیبضة ذیٛیف
ٔیثیٙٙس  ٚأب ذٛز قرم تهٕیٓ ٌیط٘س ٚ ٜثبظیٍط زض ٔؿب ُ ،اٌیط ویٝ
ثتٛا٘س اظ بقیٞ ٝب ذبضد  ٚا٘ ٚیع ثیط ثیبالی وی ٜٛافىیبض  ٚثی ٝتهیٕیٓ
ذٛیف یمیٗ زاقت ٝثبقس بَ ا ٚذٛز وٞٛی اؾت وی ٝاظ اییٗ ثبزٞیبی
ٔربِف ا٘سن آؾیجی ٘رٛاٞس زیس
توایل بِ لذرت ٍ تسلط داضتي
ایٗ تٕبیُ ذٛز ٌ ٝ٘ٛای بوی اظ ٖسْ اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ  ٚؾٛء اٖتٕبز زض
ضٚاثٍ فی ٔبثیٗ ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت و ٝوؿی ثس ٖٚتٛر ٝث ٝا تطاْ ٔتمبثُ
 ٚثس ٖٚایٙى ٝاٖتٕبزی زضٔیبٖ ثبقس ث ٝز٘جبَ تؿٍّ ثیكتط  ٚا ؿبؼ ٘یبظ
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زیٍطی ث ٝذٛز اؾیت ویٕٞ ٝیكی ٝزض ٔٛيیٕ ثطتیط ثبقیس  ٚثتٛا٘یس زض
آضأكی بوی اظ لسضت زاقیتٗ ٘ ٚی ٝا تیطاْ ،ذیٛیف ضا زض هیبضی
ایٕٗ ٚالٕ ٌطزا٘س اٌط و ٝایٗ ضا زضثیبض ٜاضثبثیبٖ پی ٚ َٛلیسضت ٖٙیٛاٖ
ٕ٘بییٓ تٕبیُ ث ٝلسضت ٌ ٝ٘ٛای ٖسْ اٖتٕبز  ٚتؿٍّ زاقتٗ ،آٖ هیبض
ایٕٗ اؾت و ٝثب آٖ ثتٛا٘ٙس اٞساف ذٛیف ضا ث ٝپیف ثط٘س زض ٞط ٌ٘ٛیٝ
ضٚاثٍ ارتٕبٖی ؤ ٝتهٛض ثبقیٓ افطازی ٞؿیتٙس ویٕٞ ٝیكی ٝثی ٝز٘جیبَ
تؿٍّ ثط ٔب ث ٝقیٞ ٜٛبی ٔرتّف ٞؿتٙس  ٚایٗ تؿٍّ ِعٔٚب التهیبزی ٚ
رجطی  ٚیب اظ ٔٛيٕ زؾتٛضات ٘یؿت ثّى ٝوؿب٘ی و ٝثب ٔحجت ٌصاقتٗ
ثیكٕبض زض زضذٛاؾت وبضی تی ٘یبٔٗم ،َٛقیرم ضا زض هیبضی اظ
تطزیسٞب لطاض ٔی زٙٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛچٙیٗ فّٗی ضا ا٘زبْ زٙٞیس  ٚاٌیط ویٝ
ا٘زبْ ٘سٙٞس چٍ٘ٛی ٝاظ ظییط ثیبض ٔٙیت ٞیبی ٌصقیت ٝذالنیی یبثٙیس
زضذٛاؾت ٞبی زیٍیطاٖ اظ ذیٛیف ضا زض لبِیت زؾیتٛضاتی ٔیی تیٛاٖ
ٌٙزب٘س و ٝچٙیٗ زضذٛاؾت ٞبیی زض چ ٝنٛضتی ٔی تٛا٘س ا٘زبْ پصیطز
 ٚیب ایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛلسضت زاقتٗ  ٚتؿٍّ یبفتٗ ثط ضٚاثٍ  ٚزضذٛاؾتٟب ٚ
یب ث ٝلِٛی زؾتٛضات ضا وبٞف ذٛاٞس زاز وٞ ٝط چی ٝلیسضت  ٚتؿیٍّ
ثیكتط ٔی ٌطزز؛ زضذٛاؾتٟبی زؾتٛضی ٘یع وٕتط  ٚوٕتط ذٛاٞس ٌطزییس
ایٗ چٙیٗ وؿب٘ی و ٝاظ زؾتٛضات زض لبِت زضذٛاؾیتٟب  ٚپیكیٟٙبزٞبیی
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و ٝاضا ٔ ٝی ٌطزز ٔی تٛا٘ٙس ثیب لیسضت ثیكیتطی وی ٝوؿیت ٔیی وٙٙیس
ثٍطیع٘س بَ لسضت  ٚتؿٍّ اظ ٌ ٝ٘ٛاؾتمالَ زاقتٗ  ٚیبفتٗ ٘ییع ٟٔیٓ
ٔی ثبقس وؿب٘ی لسضت  ٚتؿٍّ زض ضٚاثٍ ضا ث ٝاؾتمالَ تفؿیط ٔی وٙٙس
 ٚایٙبٖ ثب اٖتٕبز ث٘ ٝفؿی و ٝزاض٘س ٔی تٛا٘ٙس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔؿیتمُ ٖٕیُ
ٕ٘ب یٙس ٞ ٚیچ ٘ییبظی ثی ٝوؿیت اریبظ ٜلیسضت فطازؾیتی ٘ساض٘یس  ٚثیب
آؾٛزٌی ذبَط  ٚآظازی ُٖٕ ث ٝاٖٕبَ ذٛیف ٔكیٔ َٛی ٌطز٘یس أیب
شوط ٘ىت ٝای الظْ اؾت وی ٝچٙییٗ وؿیبٖ اظ يیٗف زض٘ٚیی اظ ضٚاثیٍ
ارتٕبٖی وٕ٘ ٝی تٛا٘ٙس ث ٌٝ٘ٛ ٝای وبضا ذٛیف ضا اظ لبِت زضذٛاؾیتٟب
ثطٞب٘ٙس ؾٗی زض ایزبز هبضی ثٙبْ لسضت  ٚتؿٍّ یبفتٗ ٔی ٕ٘بیٙس وٝ
ایٗ هبض آ٘بٖ ضا ٘ ٝایٙى ٝاظ زؾتٛضات  ٚزضذٛاؾتٟب ٔیی ضٞب٘یس ثّىیٝ
آ٘بٖ ضا اظ ارتٕبٖبت ا٘ؿب٘ی رسا ٙٔ ٚفه  ٚزِیُ لُٕ تٗبٔالت ٔیٌطزز
اظیطا و ٝلسضت ثیكتط ثطای ا٘زبْ ٘سازٖ زضذٛاؾت زیٍطاٖ ثٌ٘ٛ ٝی ٝای
ذهٔٛت تٗجیط ٔی ٌطزز و ٝقرم ذٛز ضا چٙبٖ ٔی پٙساضز و ٝتی ثب
تٞٛیٗ ٘یع ؾٗی زض تؿٍّ ییبفتٗ زاقیت ٝثبقیس أیب زض زضذٛاؾیت ٞیب
٘مُٝای اظ ٕٞىبضی  ٚزٚؾتی ٘یع ٔٛرت ٔی ٌطزز  ٚاٌط وی ٝاظ رب٘یت
ٔحجت زض یه ضٚاثٍ ارتٕبٖی ٍ٘طیؿیتٌ ٝیطزز ذیٛز زیٍیط ٘ییبظی ثیٝ
لسضت یبفتٗ  ٚتؿٍّ زض ضٚاثٍ ٕ٘ی ثبقس أب شوط ایٗ ٘ىتی ٝالظْ اؾیت
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و ٝثبیس ثتٛاٖ زض ضٚاثٍ ث ٝچٙبٖ ْطفیتی زؾت یبثیٓ وی ٝذٛاؾیتٞ ٝیبی
ذٛیف ضا ٔٗمٕ٘ َٛبییٓ  ٚاظ تٛا٘بیی َطف ٔمبثیُ إَیٙیبٖ ییبثیٓ  ٚزض
ٔط ّ ٝثٗس َطف ٔمبثُ ٘یع زض نٛضت ٖسْ أىبٖ ا٘زبْ آٖ ثتٛا٘س آٖ ضا
ا٘زبْ ٘سٞس ٞ ٚیچ ٌٔ ٝ٘ٛكىّی زض ضٚاثٍ ثٛرٛز ٘یبیس ثٙبثطایٗ لیسضت
 ٚتؿٍّ ذٛز ٌ ٝ٘ٛای ذهٔٛت ثیكتط  ٚتفطل ٚ ٝریسایی زض ضٚاثیٍ ضا
ثبٖج ٔی ٌطزز  ٚؽ ٕٞىبضی  ٚفًبی زٚؾتی ضا اظ ٔیبٖ ثطٔی زاضز
هواًعت
ثطضؾی وبضوطز قی ٜٛاضتجبٌ فطازؾتبٖ  ٚفط ٚزؾتبٖ زض یه ؾیؿتٓ  ٚییب
ربٔٗٔ ٝی تٛا٘س ٔٛي ٔٛتحمیمبت ثبقیس أیب زض اییٗ اضتجیبٌ ٌ٘ٛی ٝای
ذٛزذٛاٞی  ٚیب ٔٛيٕ لسضت  ٌٝ٘ٛ ٚای زیٍط اظ ؾط يٗف ٘ ٚبچبضی
ث ٝؾؿتی ٌطاییس ٚ ٜتٗٓیٓ وٙبٖ ٔٛايٕ ذٛز ضا ثی ٝپییف ٔیی ثط٘یس آٖ
یىی ثب ارجبض  ٚایٗ یىی ثب اِتٕبؼ ،و ٝزض ٞط ز ٚبِت ٞط وؿیی تیبثٕ
ٔٛلٗیت  ٚفًبی ضٚا٘ی  ٚارتٕبٖی  ٚتزبضة ذٛیف ٔی ثبقیس یبَ
زض ثطضؾی چٙیٗ اضتجبَی ثؿی ٔٛاضز ٟ٘فت ٝاؾت و ٝپیطزاذتٗ ثیٕٞ ٝیٝ
آٟ٘ب ثٟٖ ٝس ٜذٛا٘ٙسٌبٖ ٔی ثبقس ٔٛضزی و ٝزض ایٗ ٔحُ لبثُ ت ٔیُ ٚ
ا٘سیكیسٖ ٔی ثبقس ٕٔب٘ٗت اظ ه َٛزؾت یبثی ثیٛٔ ٝفمییت  ٚثٟیطٜ
ثطزٖ اظ حٕط ٜفٗبِیت ذٛیف ٔی ثبقیس یبَ زض ٞیط ز ٚؾیٛی اضتجیبٌ
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چٙیٗ أطی ٕٔىٗ اؾت اتفبق افتس و ٝبوٕب٘ی زض هیٛٔ َٛفمییت ٚ
زؾت یبثی ث ٝوٕبَ ربٔٗ ٝذٛیف زؾت ث ٝاٖٕبَ ٔمطضاتی ٔی ظ٘ٙس ویٝ
زض آیٙسٞ ،ٜسف اظ آٖ ٔٗیٗ ٔ ٚكرم ذٛاٞس ٌكیت أیب زض ٘یٕی ٝضاٜ
ٖس ٜای اظ ظیطزؾتبٖ ثب ٔربِفت ٕٔ ٚب٘ٗت ٝ٘ ،تٟٙب ٔؿیط ٔٛفمیت بوٓ،
ثّى ٝذٛیف ضا ٘یع زض ثبتاللی ٔی ا٘ساظ٘یس وی ٝضا٘ ٜزیبت اظ آٖ ٔحیبَ
ٔیٕ٘بیس ٚ ،زض ٔٛاضز زیٍط ظیط زؾتبٖ زض ا٘زبْ ثًٗی ٔٛاضز  ٚذٛاؾتبض
ثٛزٖ أٛضاتی زیٍط زض پی آؾیٛزٌی ذیٛز وی ٝزض اییٗ نیٛضت ثبٖیج
لسضت ٞط چ ٝثیكتط بوٓ  ٚفطازؾتبٖ ٔی ٌطز٘س و ٝزض ایٗ ٔٛفمیت ٘یع
فطا زؾتبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اظ ؾط ِزبرت  ٚیب ذٛزذٛاٞی  ٚییب ٘بآٌیبٞی اظ
اٚيبٔ ثٛرٛز آٔس ٚ ٜیب ٌصض اظ ٔؿب ُ ا٘ؿب٘ی  ٚپیطزاذتٗ ثی ٝأیٛضات
زیٍط  ٚایٙى ٝثب ایٗ تییییطات ربیٍیبٛٔ ٚ ٜلٗییت ذیٛیف ضا زض ذُیط
ا ؿبؼ ٔی وٙٙس و ٝزض ٛٔ ٕٝٞاضز شوط ضفت ٝزض ایٗ ُّٔت ریبی ٞییچ
تٛریحی ثطای ٕٔب٘ٗت ٔ ٚربِفیت ثیب ٔؿییط ٔٛفمییت  ٚزؾیتیبثی ظییط
زؾتبٖ ثٛٔ ٝلٗیت ثٟتطٕ٘ ،ی ثبقس ایٙبٖ ث ٝا تٕبَ ظیبز اوخط ٔٛاضز شویط
ضفت ٝضا ثب  ٓٞزاض٘س ِٚی ٘ىت ٝانّی زض ثیٗ آٟ٘یب ذُیطی اؾیت وی ٝزض
ت ٓٞٛذٛیف اظ رب٘ت چٙیٗ تیییطاتی ثطآ٘بٖ ٔؿتِٛی ٔی ٌیطزز ٚ ،اییٗ
ذُط ٌ ٝ٘ٛای میمت زض آٖ ٟ٘فت ٝاؾت وی ٝای فطازؾیت وی ٝذیٛز ضا
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ٔبٕ٘ ٔیٌطزا٘ی  ٚثب ظیطزؾیتبٖ زض ٔؿییط پیكیطفت ٛٔ ٚفمییت ؾیبظٌبض
٘یؿتی  ٚذٛیف ضا ربیٍب ٜثطتطی ٔی ثیٙی؛ ظٔیبٖ تییییط زییسٌبٟٞب فیطا
ضؾیس ٚ ٜثبیس ثب ایزبز فًبیی بوی اظ ا تطاْ زض  ٕٝٞؾُٛح  ٚضٚاثٍ ٚ
ارتٕبٖبت ٔؿیط پیكطفت ٛٔ ٚفمیت ضا ثیطای ٍٕٞیبٖ ٕٞیٛاض ٕ٘یٛزٚ ٜ
ذٛز ٘یع ثب تیییط ذٛیف  ٚاُ٘ٗبف پصیطی زض ٔمبثیُ ٚالٗییبت ٖیٙیی اظ
ا٘سیكٞ ٝبی ذٛزذٛاٞب٘ ٚ ٝرجطٌطایب٘ ٝزض پٙساضذٛیف رٌّٛیطی ٕ٘ٛزٜ
ٞ ٚیچ ظٔب٘ی ٔبٕ٘ اظ تطلی زیٍطاٖ ٍ٘طزیٓ ٚلتیی ثی ٝآ٘یبٖ زض نیٛضت
أىبٖ وٕه ٕ٘بییٓ  ٚاٌط ذٛز ٘یع ثب آ٘بٖ ٕٞطاٌ ٜطزیٓ چ ٝثؿب ذٛز ٘یع
ربیٍییب ٜثٟتییطی یییبثیٓ  ٚاظ افتییبزٖ زض ٔؿیییط ذٛزذییٛاٞی  ٚزقییٕٙی
رٌّٛیطی ٕ٘بییٓ
ٍالعیت ٍجَدی خَیص
ٞط وؿی ٚالٗیت ٚرٛزی ذٛیف ضا پٙساضی ٔی رٛیس و ٝاییٗ بنیُ
تزبضة  ٚفًبی ضٚا٘ی  ٚثبفت  ٚؾبذتبض َجیٗی اٚؾت و ٝاٌط آٖ ضا زض
یه ٕ٘ٛزاض ثٕ٘ ٝبیف ٌصاضیٓ ٚ ٚالٗیت ضا ثط ضٚی ایٗ ٕ٘یٛزاض تطؾییٓ
ٕ٘بییٓ ٞط چ ٝث ٝرٟت ٔٙفی  ٚاظ نفط ث ٝؾٕت پیبییٗ ضٚییٓ ٚالٗییت
وٕطً٘ تط ٔی ٌطزز  ٚتٕٞٛبت  ٚذیبَ پطزاظی ٞب زض آٖ ربی ذٛاٞیس
ٌطفت ٞ ٚط چ ٝث ٝرٟت ثبالی نفط ضٞؿپبض ثبقیٓ ٚالٗیت قىُ ٖیٙی
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ث ٝذٛز ٔی ٌیطز ٚالٗیت ٚرٛز ذٛیف اظ پٙساضٞبیی اؾت ویُٔ ٝیبثك
یه ٕ٘ٛزاض ثط َجك فبوتٛضٞبیی ،قرهی ضا زچبض وذ ا٘سیكی  ٚیب ُٖٕ
َجك ٔٛاظیٗ ٖیٙی ّٕٖ ٚی ٔی وٙس بَ اٌط وؿیی ثیٚ ٝالٗییت لبِیت
فىطی  ٚایس ِٛٛغیىی ذٛیف پی ثجطز ٚآٖ ضا زض ٔمیبْ ٔمبیؿی ٝاظ زییس
ثی َطفب٘ ٝای ٔٛضز وٙىیبـ لیطاض زٞیس ثیس ٖٚؾب٘ؿیٛض  ٚییب تیطؼ اظ
ٔحبوٕ ٝقس٘ی ،اظیطا و ٝایٗ وٙىبـ ش ٚ ٗٞتٛؾٍ ذٛز قیرم ثیط اٚ
ٔؿتِٛی ٔی ثبقس زض ایٗ نٛضت أ ٚی تٛا٘س ٘میم ٞیب ضا ثطَیطف ٚ
ٔخجت ٞب ضا تمٛیت ٕ٘بیس و ٝاٌط ثبظ ثٕٛ٘ ٝزاض ٔطارٗ ٝوٙیٓ فطو وٙییس
و ٝقرهی زض یه ٕ٘یٛزاض ذیٛز ضا ( )-1ثجیٙیس اییٗ قیرم ثبییس زض
ٔط ّٞ ٝبی ثٗسی وٛقف ثطای ثٟتط قسٖ ،ثتٛا٘س ایٗ ضا ثَ ٝطف نیفط
ؾٛق زٞس  ٚاٌط وؿی ٘یع (ٔ )+ 1ی ثبقس ثبیس ؾٗی ٕ٘بیس و ٝآٖ ضا ثیٝ
رٟت ثبالی ( )+2ثىكب٘س و ٕٝٞ ٝایٗ تالـ ٞب ثی ٝزض زؾیتطؼ ثیٛزٖ
أىب٘بت ثطای قىٛفب ٌكتٗ ا٘طغی ٞبی ٚرٛزی َجك ٔٛاظیٗ فىیطی ٚ
ایس ِٛٛغیه قرم ٔی ثبقس و ٝا ٚضا بٚی افىبضی ٔی ٌطزا٘س و ٝایٗ
افىبض زِیُ ث ٝا٘زبْ ضؾییسٖ اٖٕیبَ  ٚزؾیت یبظییسٖ  ٚتٗیییٗ ٕ٘یٛزٖ
اٞساف  ٚآٔبَ ٞبیی اؾت و ٝضا ٜضؾیسٖ ث ٝآٖ ،ذٛز ٔؿتّعْ وٛقكی اظ
رب٘ت ذٛز قرم ٔی ثبقس پؽ اٌط وؿی ثٚ ٝالٗیت ٚرٛزی ذٛیف
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زؾت یبثس ٔی تٛا٘س اظ ٔؿیط چبِف ثٛرٛز آٔس ٜاظ رب٘ت ٚالٗیت  ٚییب
ت ٚ ٓٞٛذیبَ پطزاظی ٖجٛض ٕ٘بییس وی ٝاییٗ نیطفب ثی ٝتٟٙیبیی بنیُ
ٕ٘یٌطزز ٍٔط ایٙى ٝزض ایٗ ضاؾتب اَطافیبٖ ٔ ٚحیٍ پیطأ٘ٛی قیرم اٚ
ضا یبٚض ٌطز٘س  ٚزض ٔكىالت ٔبٕ٘ اظ ترطیت تفىطات اٌ ٚطز٘س  ٚا ٚضا
ث ٝرٟت ٔخجت ٚالٗیت ثیٙی  ٚؾٙزی  ٚپٙساضی تب ٔط ّّٕٖ ٝی ٞیسایت
ٕ٘بیٙس و ٝاضاز ٜذٛز ا٘ ٚیع زض ایٗ ٔیبٖ ٘میف تٗیییٗ وٙٙیس ٜای ذٛاٞیس
زاقت
پی بردى بِ بطي خَیص
زض پی ثطزٖ ث ٝضٔع  ٚضاظ ٞط أیطی ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای اظ ا٘سیكی ٝزض رٟیت
وٙىبـ آٖ ا تیبد زاضیٓ ؤ ٝب ضا تٛإ٘ٙس ث ٝیبفتٗ پبؾد پطؾف ٞبیٕیبٖ
ٔی ٕ٘بیس زض فطایٙسی وَ ٝی ٔی ٕ٘بییٓ ٌ ٝ٘ٛای پطؾف ٞبی زیٍط ٘یع
ث ٝاشٞبٖ ذُٛض ٔی وٙس وٞ ٝط وساْ ضا ضاٞی ٔتٕبیع اظ ٌ ٝ٘ٛضا ُ ٜثیٝ
پبؾد ٞسایت ٔی وٙس زض ٔجحج ذٛزقٙبؾی وٌٛ ٝق ٝای اظ ضٔع  ٚضاظ
ٚرٛز ٔبؾت ثؿی ٔجب ج ضٚا٘كٙبؾی  ٚفّؿفی ٖٛٙاٖ ضفت ٝوی ٝاظ شویط
آٖ ارتٙبة ٔی ٌطزز أب چیعی و ٝزض اییٗ ٔحیُ اظ ذٛزقٙبؾیی ثیساٖ
تٛر ٝذٛاٞس ٌكت و ٝوٕتط ٔٛضزی ثساٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت ٔجحج زٚ
ٌ ٝ٘ٛؾرت افعاضی پٙساقتٗ آٖ ثٔ ٝخبث ٝوبضوطزٞبیی و ٝذٛزٔبٖ زاضییٓ
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 ٚاظ ِحبِ رؿٕی  ٚیب ض ٚی  ٚضٚا٘ی تٛا٘بیی  ٚیب ٖسْ تٛا٘بیی ا٘زیبْ
اٖٕبَ ضا زض ذٛیف زضن ٕ٘بییٓ و ٝزض ٔٛالٕ ِع ْٚاظ آٖ ث٘ ٝح ٛا ؿیٗ
اؾییتفبزٕ٘ ٜییبییٓ أییب ٌ٘ٛیی ٝای زیٍییط اظ ٔجحییج ذٛزقٙبؾیییٔ ،جب ییج
٘طْافعاضی آٖ ٔی ثبقس و ٝچٍ ٝ٘ٛذٛزقٙبؾی اظ زض ٖٚلًبیب ٔ ٚؿیب ُ
ٔٛرٛز اظ ثطای قیرم ا ٚضا تٛا٘یبتط  ٚییب ٘یبتٛاٖ ٔ ٚی یٛؼ  ٚزِیعزٜ
ٔیٌطزا٘س؛ ظٔب٘ی و ٝث ٝیمیٗ  ٚثبٚضی زؾت ٔی یبثیٓ و ٝزض ا٘زبْ فّٗی
تٛا٘ب ٞؿتیٓ أب ث٘ ٝبٌب ٜثب ٞیط آ٘چی ٝتیٛاٖ زاضییٓ زض رٟیت آٖ تیالـ
ٔیٕ٘بییٓ أب تٛاٖ ْ ٚطفیت ٔب پبؾد ٌٛی ٘یبظ ثیط٘ٚی ٘یؿت  ٚذٛاؾتٝ
ٔب ثطآٚضزٕ٘ ٜی ٌطزز زض ایٗ ٔؿیط ٔب اظ ِحبِ ذٛزقٙبؾی ثی ٝچبِكیی
زچبض ٔی ٌطزیٓ و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای لُٕ ٚیمیٗ ثبیس وٌ ُ ٝطزز و ٝزض غیط
ایٗ نٛضت ٔؿب ُ ٔطث ٌٛثٛٞ ٝیت  ٚشات و ٝذٛزقٙبؾی ٔب ضا زچیبض
ذسقٔ ٝی ٌطزا٘س  ٚاظ ذٛیف ؾّت تٛا٘بتط ٔی وٙیٓ و ٝایٗ ٔیی تٛا٘یس
ث٘ ٝبٙٞزبضی ضٚا٘ی  ٚیب قرهیت  ٚیب ایٙىی ٝثیٔ ٝؿیب ُ ٖیبَفی  ٚزض
ضٚاثٍ ارتٕبٖی  ٚفطزی ٔب نسٔٚ ٝاضز آٚضز أب زض ٔجحج ذٛزقٙبؾیی
ث ٝشات تٛا٘بیی  ٚیب ٖسْ تٛا٘بیی رؿٕی زض ا٘زبْ فّٗی ،زض ظٔیب٘ی ویٝ
س  ٚا٘ساظ ٜتٛا٘بیی ْ ٚطفیت ذٛیف ضا زضن ٕ٘ٛزیٓ زض ايیبف ٝثیبضی
ثط ذٛز رب٘ت ٚالٕ ٌطایی ضا پیك ٝؾبظیٓ؛ زچبض ٔكىّی ٕ٘ی ٌطزیٓ أب

11

چالش های زندگی

زض ٔجب ج شٙٞی  ٚضٚاٖ چٗٔ ٖٛیبضی ثٔ ٝخبثی ٝقیجی ٝأیٛضات ثیط٘ٚیی
ٔٛرٛز ٘یؿت قرم اظ فبوتٛضٞیبیی پییطٚی ٔیی وٙیس وی ٝییب اظ ؾیط
ِزبرت  ٚیب تٗهت آٔیعی  ٚیب ٔمبیؿٕٛ٘ ٝزٖ ذٛیف ثب زیٍطی ،ذیٛز
ضا اظ رب٘ت ذٛزذٛاٞی  ٚثطتطثیٙی زضن ٕ٘بیس و ٝزض اییٗ نیٛضت ثیب
قىؿت زچبض ثحطا٘ی چبِكی ٔی ٌطزز و ٝاییٗ ْٚیفی ٝضٚا٘كٙبؾیبٖ ٚ
ٔسزوبضاٖ  ّْٖٛ ٚا٘ؿب٘ی اؾیت وی ٝزض اییٗ ثحیطاٖ ٚریٛزی قیرم
زذبِت ٕ٘بیٙس  ٚچبِف ثٛرٛز آٔس ٜضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای نحیح ٞسایت وٙٙس
ثٙبثطایٗ ثبیس زض ٞط ز ٚؾٕت ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚیی تٛا٘بییٟیب  ٚذٛزقٙبؾیی
ذٛیف رب٘ت ٚالٕ ٌطایی ضا پیك ٝؾبظیٓ  ٚثب ٞط قىؿت ْطفیت ذٛز
ضا ثبظثیٙی ٔزسز ٕ٘بییٓ
هخوصِ ّای چالطی
ٔساْ ذٛیف ضا زض چٍٙبَ ٛازحی ٔی افىٙیٓ  ٚث٘ ٝبٌیب ٜذیٛیف ضا زض
ٔرٕه ٝای ٌطفتبض ٔی یبثیٓ و ٝثبالرجبض ثبیس ذالنی یبثیٓ أب اٌیط ویٝ
ا٘سیكٕ٘ ٝبییٓ تبضیىی چٙیٗ ثطای ٔب ضٚقٗ ذٛاٞس ٌكت و ٝاییٗ ٕٞیٝ
تهٛضات اظ افىبض پطیكبٖ ذٛزٔبٖ ثٛز ٜاؾت و ٝزض چٍٙیبَ یٛازث ٚ
اتفبلبت ضٚظا٘ ٝلطاض زاضز زض ایٗ رٟت ٔیب ییب ذیٛز ضا اظ ازأیٔ ٝؿییط
ضٚظا٘ ٚ ٝایٙىٛ ٝازث ضا اظ ربیٍب ٜذٛزقبٖ ثطضؾی ٕ٘بییٓ  ٚیب ایٙىیٝ
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اظ ربیٍب ٜافىبضی ٔعا ٓ ؤ ٝساْ زض ٌیطٚزاض شٙٞی زِیّی ثطای اغتكبـ
زض قٗٛض فطأ ٓٞی ٕ٘بییس یبَ زض ض٘ٚیس بزحی ٝای ذیٛیف ضا زضن
ٔیوٙیٓ  ٚایٗ بزح ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای زٌط ذٛیف ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاضز وٝ
 ٕٝٞایٗ اتفبلبت ٘كبٖ اظ وٙتطَ يٗیف ٔب ثط افىبض  ٚتهٕیٕبت ضٚظا٘یٝ
 ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔب زاضز زض ضاؾتبی تٛإ٘ٙسؾبظی شٙٞی تحمیمبت ثؿیبضی
نٛضت ٌطفتٚ ٝوبضٞبی ّٖٕی ثٔ ٝب٘ٙس زیسٌب ٜیٌٛب ٔ ٚطالجٚ ٝرٛز زاضز
و ٝثط تٕطوع تىی ٝزاضز أب زض ٔط ّ ٝاثتسایی ثبییس چٙییٗ چبِكیی ضا اظ
زیسٌب ٜرؿٕی ٍ٘طیؿت و ٝآیب ٔكىّی اظ ثطای فیعیه رؿٕی ٔ ٚیعی
ٔب ٚرٛز زاضز ؤ ٝطارٗ ٝثی ٝپعقیه ٔترهیم زض اییٗ یٛظ ٜضا الظْ
ٔیٕ٘بیس و ٝزض نٛضت نحت ؾیالٔت رؿیٕی ٚيیٗیت ضٚا٘یی ٘ییع
ثطضؾی ٌطزز و ٝایٗ ٔٛاضز اظ افؿطزٌی  ٚییب ايیُطاة ٔ ٚیٛاضز زیٍیط
٘ك ت ٍ٘طفت ٝثبقس زض نٛضت نیحت رؿیٕی  ٚضٚا٘یی ثیٔ ٝجب یج
ٔكبٚض ٜای  ٚزضٔیبٖ ٔ ٚطالجی ٚ ٝضفیٕ تیٙف  ٚچیبِف ٞیبی ضٚظا٘یٚ ٝ
آؾبیف ضٚاٖ ذٛیف ثب اٖٕبِی و ٝذٛز آٖ ضا پصیطا ٞؿتیٓ وٕه قبیب٘ی
ذٛاٞس ٕ٘ٛز أب چبِف وٙتطَ زاقتٗ ثط افىبض ٘ ٚیبت  ٚاٖٕبَ زض َیَٛ
ظ٘سٌی اظ ٔٛاضزی ؾطچكٕٔ ٝی ٌیطز و ٝآیب ٔب ثیٔ ٝجحیج اضاز ٜاظ چیٝ
ظاٚی ٝای ثٍٙطیٓ اضاز ٜاظ ذٛاؾتٗ  ٚیب اضاز ٜاظ ٔجحج ذٛزذیٛاٞی ویٝ
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ٕ٘بز آٖ زؾتٛض زازٖ ث ٝزیٍطاٖ ٔی ثبقس اضاز ٜای وی ٝذٛاؾیتٙی اؾیت
ذٛز ث ٝچبِكی اظ تٛا٘بیی ثبییس پبؾید ٌٛییس أیب اضاز ٜای ویٕ٘ ٝیبز آٖ
ذٛزذٛاٞی  ٚغطٚض ٔی ثبقس و ٝزض ثطذٛضز ا٘سیكٞ ٝیبی ثطتطثیٙیی ثیب
ان َٛا٘ؿب٘ی ٕٞسَ  ٚؾبظٌبض ٘رٛاٞس ثیٛز  ٚذیٛز ضا فطاتیط اظ ضٚاثیٍ
ذٛاٞس ٍ٘طیؿت أیب اٌیط زض ٌیطزـ بزحی ٝای ضٚظا٘یٞ ٝیسف ٔیب اظ
ٌٝ٘ٛای زٌطتحمك یبثس ٔ ٚمهٛز ٘ ٝوٙتطَ زاقتٗ ثّى ٝاثطاظ ذیٛیف ثیب
تٛاٖ ثطٚظ آٖ و ٝزض ذٛیف ٔی ییبثیٓ زیٍیط اییٗ ضا ٘ی ٝاظ رٟیت ویبض
ذٛیف و ٝثبیس ثب وسأیٗ ٔٗیبض آٖ ضا ثطضؾی ٕ٘یبییٓ ثّىی ٝاظ ؾیٕت ٚ
ؾٛی ایٙى ٝتٛاٖ ذٛز ضا زض اذتیبض لطاض زاز ،ٜوبضی ثؽ اضظقٕٙس اؾیت
ؤ ٝت ؾفبٕ٘ٞ ٝیٗ ضا اوخطیت ث ٝزِیُ ٕٞبٖ اضاز ٜای و٘ ٝی ٝاظ ذٛاؾیتٗ
ثّى ٝاضاز ٜای و ٝزض ىٔٛیت ثیط زیٍیطاٖ  ٚضٚاثیٍ ارتٕیبٖی فطایٙیس
ظ٘سٌب٘ی ذٛز ضا تٗطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت ٕ٘ی تٛاٖ ا٘تٓیبض زاقیت  ٚا٘یسن
قٕبض زض ارتٕبٔ ا٘س و ٝذٛز ضا ثب فكبض ظ٘سٌب٘ی ذیٛیف ٛٔ ٚاٞیت آٖ
ثب چبِف ٞبیی اظ ٌ ٝ٘ٛضٚاثیٍ ٘بؾیبِٓ ثطذیٛضز ٔیی ٕ٘بیٙیس ْ ٚطفییت
ٚرٛزی ضا آٔبز ٜثطای ظیؿتٗ ثٟتط ٕٞ ٚسِی ثیكتط ٔی ٕ٘بیس
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جادُ اًذیطِ
زض ٔٛاضزی ا٘سیكٞ ٝب اظ ٌ ٝ٘ٛای ربیٍبٞی ؾبَٕ ٔی ٌطز٘س وی ٝزض آٖ
ٔحُ اظ ضیك ٝذٛز رسا ٌكت ٚ ٝث ٝضاٞی غیط اظ اٞساف انّی ذٛز ٌیبْ
ٔی ٟ٘ٙس و ٝایٗ ذٛز ذؿبضتی ثطای ا٘سیكٔ ٝی ٌطزز وؿب٘ی و ٝذٛیف
ضا ذطزٚضظ ٔی ٘بٔٙس  ٚزض ایٗ ربز ٜپط اظ ٔكىالت لسْ ٔی ٌصاض٘س ثبیس
ان َٛذٛیف ضا ثٛرٛز آٚض٘س ٖس ٜای چٙیٗ ثیبٖ ٔی زاض٘س و ٝثبیس ضاٜ
ضا پیسا ٕ٘ٛز و ٝضا ٜپیسا قس ٜیٗٙی ایٙى ٝاظ لسیٓ ضاٛٔ ٜرٛز ثٛز ٚ ٜبَ
ثبیس آٖ ضا وكف ٕ٘ٛز زض بِی و ٝقی ٚ ٜٛثیبٖ  ٚؾجه ذطزٚضظی ٞیط
وؿییی ٌٛیییبی ایییٗ اؾییت ویی ٝثبیییس آٖ ضا ثٛرییٛز آٚضز أییب یىییی اظ
ٚیػٌیٞبی ا٘سیك ٝپطٚضی  ٚذطزٚضظی ٕٞب٘ب ت وییس ثیط انی َٛایزیبز
ٌكییت ٝاظ رب٘ییت ذییٛیف اؾییت ٘ ٚیی ٝایٙىیی ٝزض ٞییط ٔط ّیی ٝای َجییك
ٔٙفٗتَّجی ٌٛق ٝای ضا اظ ثطای ذٛز ثبظٌٕ٘ ٛبیس أب نفت ت وییس ثیط
ان َٛذٛزٌٛ ،یبی پطٚؾ ٝغیطاُ٘ٗبف پصیطی اؾت ؤ ٝیساْ ثیط أیطی
ت ویس ٔی ٌطزز و ٝأىبٖ ثُالٖ آٖ ث ٝاحجبت ضؾیس ٜثبقس یبَ یىیی اظ
ٚیػٌیٟبی انِٛی ذطزٚضظی اُ٘ٗیبف پیصیطی  ٚپیصیطـ اقیتجبٞبت ٚ
تالـ زض رٟت انالح آٖ  ٚوٙىبـ ثیكتط زض ان َٛایزبز قس ٜذٛیف
 ٚزؾت یبثی ثٓ٘ ٝطات وٙىبـ قیس ٜزیٍیطاٖ زض آٖ یٛظ ٚ ٜآٖ ضا ثیب
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ٔٛاظیٗ ذٛیف اُ٘جبق ٕ٘بییٓ زضچٙییٗ فًیبیی اظ ت وییس ثیط انیٚ َٛ
اُ٘ٗبف پصیطی تٙبلى  ٚچبِكی ٟ٘فت ٝاؾیت وی ٝذیطزٚضظاٖ ضا زچیبض
ؾطزضٌٕی ٔی ٕ٘بیس ثبالذم اٌط قرم ٔجتسی ثبقس  ٚزض ا َٚضا ٜثیب
ؾٍٙالخ ایٗ ٔٛاضز ثطذٛضز ٕ٘بیس یه ضا ٜاییٗ اؾیت وی ٝاقیتجبٞبت ضا
٘بزیس ٜپٙساقت  ٚضا ٜذٛیف ضا ثب ٞطٌ ٝ٘ٛاقیتجبٞی پیٕیٛز  ٚت وییس ثیط
ٔٛاضزی ٕ٘ٛز و ٝذٛیف ثٚ ٝيٛح ث ٝثُالٖ آٖ زؾت یبفت ٝاؾت أب ثیٝ
زالیُ قرهی  ٚیب فًبی ضٚا٘ی  ٚرٛا٘ت ،ا ٚثبظ زؾت اظ پیطٚی اظ آٖ
ان َٛذٛزؾبذت ٝثطٕ٘ی زاضز؛  ٚضا ٜزیٍط چٙیٗ ٔی ٕ٘بیس و ٝقرم ٚ
یب اٌط وّی ثٍٙطیٓ ارتٕبٔ ضا ثٔ ٝخبثٛٔ ٝرٛز ظ٘س ٜای فطو ٕ٘بییٓ  ٚضاٜ
انالح ضا پی ٌیطیٓ  ٚاقتجبٞبت ذٛیف ضا ٔساْ ثتیٛا٘یٓ زض ضا ٜزضؾیت
آٖ تیییط زٞیٓ  ٚاظ وٙىبـ زض آٖ ٟ٘طاؾیٓ  ٚتیییطات ضا ٘ ٝزقٕٗ ثّىیٝ
فطنتی اظ ثطای ثٟتط ٕ٘ٛزٖ ٌ ٚكتٗ ذٛیف لطاض زٞیٓ  ٚاُ٘ٗیبف ضا زض
تٕبْ نح ٝٙضٚا٘ی ذٛیف  ٚفًبی پیطأ ٖٛث ٝوبض ثٙیسیٓ چیبِف ٞیبی
ٚرٛزی زض ت ویس ثط ان َٛذٛز ؾبذت ٝثطَطف ذٛاٞس ٌكت أیب اٌیط
ضأ ٜیب٘ ٝضا ثطٌعیٙیٓ ان َٛذٛز ؾبذتٔ ٝؿیط ضا ٕٞیٛاض ٕ٘یٛز ٚ ٜیبَ
ٔیتٛاٖ ث ٝاُ٘ٗبف  ٚثٟتط ٌكتٗ زض ٕٞبٖ ٔؿیط تطؾیٓ ٌكت ،ٝپی ٌطفت
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 ٚچٙیٗ أطی بنُ ُ ٔٛفمیت آٔیع تٙف ٞیب ٔ ٚكیىالت ٘بقیی اظ
تٙبلى  ٚچبِف ا٘سیك ٝای ٔی ثبقس
با دٍام
نفبت ثیكٕبضی زض ٔب ا٘ؿبٟ٘ب ٚریٛز زاضز ویٞ ٝیط ویساْ ظٔیٙی ٝآٖ ثیٝ
ٚاؾییُٚ ٝرییٛز اضتجبَییبت  ٚیییب ضٚاٖ  ٚيییٕیط ا٘ؿییب٘ی ،غ٘تیىییی  ٚیییب
فبوتٛضٞبی زیٍط ٔی ثبقس وٞ ٝط وساْ اظ نفبتٔ ،ؿییطی اظ ظ٘یسٌی ٚ
ُٖٕ  ٚتفىط  ٚذطزٚضظی ضا ثطای ٔب ث ٝاضٔیبٖ ٔی آٚضز ؤ ٝب ضا زاذیُ
زض ٚيٗیتی ٔی ٌطزا٘س و ٝزض آٖ ،ذٛز ضا ٔؿئ ٚ ُٕٖ َٛیب زض ا٘زبْ آٖ
ُٖٕ اظ ذٛیف ؾّت ٔؿئِٛیت ٕ٘بییٓ بَ ثٙب ثی ٝاییٗ ُّٔیت ثیبزٚاْ
ثٛزٖ ٘یع اظ رّٕ ٝایٗ ٔٛاضز اؾت ؤ ٝساْ زض اٖٕیبَ ٘ ٚییبت ٚتفىیط ٚ
ذطزٚضظی ثب زیس ٜای ثیٙب ٚثهییطتی وبٔیُ  ٚضٚقیٗ ثیٙیی زض ضاؾیتبی
ٕٞیبضی ٕٞ ٚطاٞی ٌبْ ٟ٘یٓ  ٚأب ایٗ چٍ ٝ٘ٛبنُ ٔی ٌطزز ویٔ ٝیب
زض ٔٛلٗیت ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ٚالٕ زض آٖ ذٛیف ضا ثٍؿتطا٘یٓ؟ آیب زالییُ
ثیط ٖٚاظ قرم ت حیطٌصاض اؾیت ییب فمیٍ ٖیٛأّی اؾیت وی ٝاظ ذیٛز
قرم ؾطچكٕٔ ٝی ٌیطز؟ آیب ٘جبیس ٔحیٍ رٛا٘ت قرم اربظ ٜچٙیٗ
ٌؿتطا٘س٘ی ضا نبزض وطز ٜثبقیس؛ ییب ثبییس ثیس ٖٚضذهیت ،ذیٛیف ضاٜ
ٌؿتطا٘سٖ ضا پی ٌیطیٓ ثٙبثطایٗ زض ایٗ قطایٍ ثس ٖٚاریبظ ٜزض نیٛضت
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ثطٚظ ٔكىُ چٍٕ٘ ُٕٖ ٝ٘ٛبییٓ؟  ٕٝٞایٗ ؾؤاالت اظ ش ٗٞوبٚقٍط وٝ
ث ٝز٘جبَ ثب زٚاْ ثٛزٖ زض ٌؿتطـ زازٖ ٕٞطاٞیی ٕٞ ٚیسِی ٕٞ ٚییبضی
اؾت ٌبْ ثطٔی زاضز زضفًبیی و ٝاربظ ٜنبزض ٌكت ٝاؾت ٍٕٞ ٚبٖ زض
یه چبضچٛة لب٘ ٖٛا٘ؿب٘ی  ٚاذاللیی  ٚارتٕیبٖی  ٚؾیبؾیی پبییساض،
ذٛیف ضا ثیبظذٛا٘ی ٕ٘یٛزٛٞ ٚ ٜییت ٞیب  ٚتٙیسیؽ ٞیبیی اظ ذیٛز ٚ
زیٍطاٖ تطؾیٓ ٕ٘ٛز ٜا٘س ٘ ٚمف ٞبیی ضا ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘ٙس وی ٝثیطای
آٖ ٘مف ٞب تٗطیف ٞبیی ٔٗیٗ زض چبضچٛة يٛاثُی ٔكرم ٔٛریٛز
ٔی ثبقس  ٚزض نٛضت ترُی قرم ثبظذٛاؾت ذٛاٞس ٌطزیس زض ایٗ
فًب ضقس  ٚتٗبِی ثیس ٖٚايیُطاة  ٚزِٟیط ٜاظ ٕٞطاٞیی ٕٞ ٚییبضی ٚ
ٕٞسِی ضقس  ٚتٗبِی ٔی یبثس  ٚزض فًیبی ٕٞیسِی ثؿیی ا٘یطغی ٞیبی
ٚنُ ٌكتٗ ٕ٘ٛز ٔی یبثس زضایٗ فًبی ا٘طغی ٞیبی ٔخجیت  ٚظ٘یسٌی
ثرف قرم زٚأی زض ذٛیف ا ؿبؼ ٔی وٙیس وی ٝزض اییٗ ثیب زٚاْ
ثٛزٖ زض ذیطذٛاٞی ٚذیطضؾب٘سٖ َجك ٔیٛاظیٗ ارتٕیبٖی  ٚاذاللیی ٚ
ا٘ؿب٘ی ُٖٕ ٔی ٕ٘بیس ٞ ٚیچ ٚلت ذیطذیٛاٞی ا ٚثی ٝذٛزذیٛاٞی زض
ذٛاؾتٗ أطی ثطای زیٍطاٖ زض نٛضتی و ٝذیطی زض آٖ ٘جبقس؛ ٘یؿت ٚ
اربظٞ ٜط فّٗی ث ٝقطایٍ آؾیت ٘طؾب٘سٖ ث ٝذٛیف  ٚزیٍیطاٖ زاضز أیب
نفت ٔمبثُ آٖ ٕٞطاٞی ٕٞ ٚسِی اؾت و ٝثٌٍٟ ٌٝ٘ٛ ٝبٞی ٔی ثبقیس

11

چالش های زندگی

 ٚثبزٚاْ ٘یؿت ثّى ٝزض یه ِحٓ ٝاتفیبق  ٚزض ٔٛلٗییت زیٍیط  ٚظٔیبٖ
زیٍط ٚرٛز ٘ساضز  ٚیب تی قبیس فًیبیی یبوی اظ زقیٕٙی زض ریبیی
زیٍط بوٓ ٌطزز ایٗ ث ٝقىُ فًبیی اظ ٕٞطاٞی ٕٞ ٚیسِی ثیٌ٘ٛ ٝیٝ
تطؼ آٚض  ٚذفمبٖ ظز ٜو ٝتطؼ  ٚزِٟط ٚ ٜايُطاة اظ ثبزٚاْ ثیٛزٖ زض
ذیط ضؾب٘سٖ ٘بقی ٔی ٌطزز و ٝقرم اظ تطؼ ایٙى ٝزض ایٗ ٕٞطاٞیی
ٕٞ ٚیبضی زچبض آؾیت ٌطزز اظ آٖ چكٓ ٔی پٛقیس ٘تیزی ٝاییٗ ٖٕیُ
ِحٓ ٝای ،فًبیی ٔؿٕ ْٛوٞ ٝیچ وؽ تىّیف ضفتیبض  ٚاٖٕیبَ  ٚافىیبض
ذٛیف ضا ٕ٘ی زا٘س ٍٔط آ٘بٖ و ٝث ٝچٙیٗ ؾیؿتٕی آِٛزٌ ٜكت ٝا٘س اییٗ
چبِف ثب زٚاْ ثٛزٖ ذٛز ضا زض  ٕٝٞاٖٕبَ  ٚضفتبض ٘ ٚیبت  ٚافىبض ٔب ثٝ
ٕ٘بیف ٔی ٌصاضز و ٝزض نٛضت ٚرٛز أىبٖ ثیط٘ٚی  ٚآٔبزٌی قرهی
و٘ ٝبقی اظ تزبضة ٌصقتٔ ٚ ٝمساضی ٘یع ذب٘ٛازٌی ٚقرهی ٔی ثبقس
نفبت زٚاْ زض ذیط ضؾب٘ی  ٚذیطذٛاٞی قىٛفب ٔی ٌطزز  ٚقیرم ٚ
ربٕٔٗٞ ٝیك ٕٝٞ ٚ ٝبَ آٔبز ٜپبیساضی اظ ثطای ذیطضؾب٘ی ٞؿتٙس أیب
اٌط قطایٍ ٔحیُی  ٚقرهی  ٚذیب٘ٛازٌی  ٚتزیبضة ٌصقیتٍٕٞ ٝیبْ
ٍ٘طز٘س  ٚذّّی اظ ایٗ رٟت زض پی ٘یبیس  ٚقرم زض رٛی ذب٘ٛازٌی
 ٚغ٘تیىی ٘ب ٍٖٕٛٞثب ذیطذٛاٞی لطاض ٌیطز فبض٘ اظ ٔحییٍ ا ،ٚقیرم
پبیساض زض ذیطذٛاٞی ٘رٛاٞس ثٛز پؽ تطوییت ذیب٘ٛازٌی  ٚغ٘تیىیی ٚ
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تزبضة قرم ثب فًبی ثیط٘ٚی و ٝاربظ ٜچٙیٗ ُٖٕ ٘ ٚیت  ٚافىیبضی
ضا ثسٞس ٔی تٛا٘س ث ٝزٚاْ زض ذیطذٛاٞی ثیب٘زبٔس
هسیر بیراِّ
ٍٕٞی ٔب ٔساْ زض َی ظ٘سٌی ،ذٛیف ضا ثبظیبثی ٕ٘ٛز٘ٚ ٜمبٌ يٗف ٚ
لٛت ذٛز ضا وٙىبـ ٕ٘ٛز ٚ ٜتالقی ثطای ثٟجٛز اٚيبٔ ا٘زبْ ٔی زٞیٓ
و ٝاٌط اٚيبٔ ث ٝقیُّٛٔ ٜٛثی ث ٝپیف ضٚز پیطٚظٔٙس  ٚاٌط و٘ ٝبُّٔٛة
ٔب ثبقس زض رٟت تالـ ثطای ضفٕ ٘ٛالم ٌبْ ٔی ٌیصاضیٓ  ٚثیٕٖ ٝیك
ا٘سیك ٝزض آٖ ٛظ ٜفط ٚذٛاٞیٓ ضفت بَ اٞساف پیكیٗ و ٝزض نیسز
زؾت یبفتٗ ث ٝآٖ ثٛز ٜایٓ ذٛز ضا زض افىبض ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌیصاضز  ٚثیٝ
ٔب٘ٙس پتىی ٕٛٞاض ٜثط ا٘سیكٞ ٝبیٕبٖ فطٚز ٔی آیس زض اٚيبٔ ٔؿیبٖس ٚ
ُّٔٛة اٌط وْ ٝطفیت فىطی ٔب ثساٖ س ٍ٘كت ٝو ٝا تطاْ لب ُ ٌطزیٓ
 ٚزض ایٗ ْطفیت فىطی اظ ٚیػٌیٟبی ٘بُّٔٛثی ٘یع ثطذٛضزاض ثبقییٓ ثیٝ
ٔب٘ٙس غطٚضی وبشة ذٛز ثطتطثیٙی  ٚثطتطی َّجی ضا پطٚضـ ٔی زٞیٓ ٚ
ایٗ آٖ ظٔبٖ اظ ظ٘سٌی اؾت و ٝذٛیف ضا فیبتح لّیٞ ٝیبی ذٛقیجرتی
ٔییبثیٓ  ٚثٚ ٝاؾُ ٝآٖ ثطذٛیف ك ٔی زا٘ییٓ وی ٝزض ٔؿییط ظ٘یسٌی
زیٍطاٖ زذ َٛاظ ثبال ٕ٘بییٓ  ٚتب س أىبٖ ثب ایزبز فًبیی ٔٙعرطوٙٙیسٜ
آ٘بٖ ضا اظ ظ٘سٌی ٘ٔٛیس ٌطزا٘یٓ بَ ایٗ ذٛزذٛاؾت٘ ٚ ٝبذٛاؾت ٝو ٝزض
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ٞط ز ٚنٛضت ٌ ٝ٘ٛای ثطتطثیٙی ثطافىبض ىٔٛت ٔی ضا٘یس أیب ٔؿییط
ثیطا ٝٞای و ٝایٙبٖ تطؾیٓ ٔی ٕ٘بیٙس اظ رٟیت اذاللییبت ثطتطپٙساقیتٗ
ذٛیف اؾت و ٝثب افىبض  ٚافٗبَ ٘بقی اظ ؾٌُّ ٝیطی ؾیٗی زض تحیت
وٙتطَ زض آٚضزٖ زیٍطاٖ ظیط چتط ذیطذٛاٞی ثبقس أب ا٘ؿبٖ ا٘سیكٚٝضظ
زض ثطذٛضز ثب ایٙبٖ ذٛیف ضا زض یه زٚضاٞی فٕٟیس٘ ٜكسٖ  ٚثسفٕٟیسٜ
قسٖ ٔی یبثس اٌط و ٝا٘سیك ٝا ٚفٕٟیسٍ٘ ٜیطزز  ٚا٘ ٚتٛا٘یس ذیٛیف ضا
ٖطي ٝزاضز ٘بضا تی ثط أ ٚؿتِٛی ذٛاٞس ٌطزیس أب اٌط ثسفٕٟیس ٜقیٛز
ث٘ ٝبٌب ٜغطٚض ا ٚزؾترٛـ ثحطا٘ی ٔی ٌطزز و ٝزض ٞیط ز ٚرٟیت اییٗ
ٕ٘ٛزاض فٕٟیس٘ ٜكسٖ  ٚثسفٕٟیس ٜقسٖ ،ا٘ؿبٟ٘بیی ثب غطٚض وبشة ؾیٗی
زض فطٚضیرتٗ ا٘سیكٞ ٝبیی زاض٘س ویٞ ٝطٌیع ٘رٛاٙٞیس فٕٟییس  ٚچیٖٛ
ْطفیت فٕٟیس ٜقسٖ آٖ ضا ٘ساض٘س زض نٛضتی ٘یع و ٝثرٛاٙٞس ثفٕٟٙیس ٚ
ؾٗی زض فٕٟیسٖ ُّٔت ٕ٘بیٙس اظ رٟت ایٙىْ ٝطفیت چٙیٗ ا٘سیكی ٝای
زض آ٘بٖ ٚرٛز ٘ساضز ثٙبثطایٗ ایٙبٖ ُٔبِت ضا ثس ٔی فٕٟٙیس  ٚزؾیت ثیٝ
تٕؿرط ٞ ٚتبوی ٔی ظ٘ٙیس وی ٝزض اییٗ ٔییبٖ تٟٙیب ا٘ؿیبٖ ا٘سیكیٚ ٝضظ
ٔیثبقس وٞ ٝسف آ٘بٖ ٔی ثبقس چ ٖٛا ٚتفىطی ٔربِف ثطتیط پٙساقیتٗ
آ٘بٖ زاضز  ٚآ٘بٖ ضا ثطتط ٕ٘ی قٕبضز  ٚثطتطی ضا زض اٖٕبَ  ٚافىبض زیٍیط
ٔییبثس اظ ایٗ ض ٚرٟت ا٘سیك ٝای ثؿی ث ٝتٙف  ٚچبِف ٔیی ا٘زبٔیس
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تٙف اظ رٟت ٘بضا تی ٔكتُٕ ثطآٖ  ٚچبِف اظ رٟت قىؿت  ٚتؿّیٓ
ٌكتٗ زض ٔمبثُ آ ٘یبٖ  ٚییب ایٙىیٔ ٝمبٔٚیت ٕ٘یٛزٖ  ٚذیٛیف ضا لیٛی
ٌطزا٘سٖ اظ ثطای ٘بٔالیٕبتی اؾت وی ٝثیط اٚ ٚاضز ٔیی ٌیطزز یبَ زض
رٟت زیٍط اٌط اٚيبٔ ضا ٔؿبٖس ُّٛٔ ٚة وٙىبـ ٕ٘یٛزیٓ ْ ٚطفییت
فىطی  ٚا٘سیك ٝای ذٛیف ضا زضرٟت ٔخجت ٍ٘طیؿتٗ زیٍطاٖ  ٚفًبی
ا تطاْ لطاض زازیٓ؛ فًبیی بوی اظ ٕٞیبضی  ٚا تطاْ ٕٞ ٚىبضی ثٛرٛز
ٔی آیس و ٝزض ایٗ اتٕؿفط ضٚا٘ی ذٛیف ضا زٚثبض ٜذٛا٘ی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜزبَ
ثطٚظ ضا ث ٝزیٍطاٖ اظ رب٘ت ثطضؾی زضؾت ٔی زٞیٓ  ٚزض نیٛضتی ویٝ
ٔٛافك ا٘سیكٞ ٝبی ٔب ثبقس آٖ ضا ت ییس ٚتهسیك  ٚزض ضاؾتبی ٕٞىیبضی
ٕٞ ٚیبضی ثطٔی آییٓ  ٚاٌط ؤ ٝربِف ا٘سیكٞ ٝبی ٔب ٌیطزز ذیٛیف ضا
اظ رب٘ت افىبضی ٔتفیبٚت ٘ٚیِ ٝعٔٚیب ٔریبِف  ٚاقیتجب ،ٜزاضای یؽ
ٕٞسِی ٘كبٖ ٔی زٞیٓ  ٚثب ایزبز فًبیی ا تطاْ ٌ ٝ٘ٛؾیٗی زض ثطضؾیی
ٔٛايٕ ذٛیف  ٚزیٍطاٖ ٔی ٕ٘یبییٓ وی ٝزض اییٗ رٟیت ؾیجت تٗیبِی
ا٘سیك ٚ ٝاٖٕبَ  ٚافىبض ذٛیف  ٚزیٍطاٖ ٟٔیب ٔی قٛز یبَ اٌیط ویٝ
اٚيبٔ ثطضؾی  ٚوٙىیبـ ذیٛیف ضا زض رٟیت ٘بٔؿیبٖس ٘ ٚیبُّٔٛة
پٙساقتیٓ ثب ثطضؾی  ٕٝٞرب٘ج٘ ٝمبٌ يٗف ضا قٙبؾبیی ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ رٟت
ْطفیت فىطی زض ضاؾتبی انالح أٛض ثطٔی آییٓ؛ أیب انیالح ثٛاؾیُٝ
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زضیبفت أٛضات ٔخجت اظ رب٘ت ذیٛیف  ٚارتٕیبٔ ٚ ،زض نیٛضتی ویٝ
ْطفیت ذٛیف ضا زض رٟت قىؿیت زض أیٛضات پٙساقیتیٓ زٌ ٚعیٙیٝ
ٔحتُٕ ٔی ٌطزز :ا :َٚایٗ قىؿت ٔجٙیبی ذیبضری ٛٔ ٚايیٕ ثیط٘ٚیی
ؾجت ؾبظ آٖ ٌطزیس ٜاؾت ثٙبثطایٗ ثبیس ثب آٖ زض س أىبٖ ٔمبثّٕٛ٘ ٝز
و ٝاٌط ْطفیت ذٛیف ضا ثبال پٙساضیٓ تب پبی ربٖ اظ ٔٛايٕ ذیٛز زفیبٔ
ٔی وٙیٓ ز :ْٚاٌطٔٛإ٘ زض٘ٚی ضا زِیُ قىؿت ٞبی ذٛیف زض ثبظثیٙی
اٖٕبَ  ٚافىبض ذٛیف زض ثطضؾی اٚيبٔ ظ٘سٌی زذیُ زا٘ؿتیٓ ثبظ ذٛز
ضا اٌط اظ رب٘ت ثطتطی پٙساضی ٖ ٚسْ ْطفیت انالح لیطاض زٞییٓ ٖیسْ
ٕٞرٛا٘ی ْطفیت ٞبی ثطتط ذٛیف ضا ثب أىب٘بت ٔٛرٛز ٔی ییبثیٓ ویٝ
أىبٖ زضؾت ثٛزٖ ٘یع ٚرٛز زاضز أب چی ٖٛاظ رب٘یت ثطتطثیٙیی اؾیت
ذٛیف ضا ٘ ٝاظ ؾٕت  ٚؾٛی وٙىبـ ثس ٖٚؾیٌٛیطی ثّىی ٝاظ رٟیت
ذّك چبِف ثبظ ٔی یبثیٓ چبِكی و ٝثب آٖ ثتٛاٖ ثٔ ٝجبضظ ٜاظ ثیطای اثیطاظ
ٚرٛز ثب ٞط قی ٜٛای و ٝقرم ضا ث ٝاٞساف ٘عزیه ٌطزا٘س ٜاؾت ویٝ
ؾجت ؾبظ آٖ ٖهجب٘یت ٞبی ثی زِییُ ٘ ٚیبضا تی ٞیبی افؿیطزٌی ٚاض
زض٘ٚی و ٝقرم ضا ثٚ ٝضَ٘ ٝبثٛزی ٔی وكب٘س بَ قی ٜٛزضؾیت زض
ثطضؾی اٚيبٔ زض٘ٚی ظٔب٘ی اؾت و ٝقیرم ْطفییت ٞیبی فىیطی ٚ
ّٖٕی  ٚأىب٘بت ٔٛرٛز ضا زضییه ٔمِٛیٖ ٝیسْ ا ؿیبؼ لیطاض زازٚ ٜ
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وٙىبقی ٖمّی ٔی ٕ٘بیس  ٚثب ٚرٛز ْطفیت ا تطاْ  ٚپصیطـ قىؿیت،
ذٛیف ضا زاضای ٔٗیبضٞبیی ذبضد اظ ٛظ ٚ ُٕٖ ٜافىبض ٔی ثیٙیس  ٚثیب
تیییط اٞساف ٔؿیط ضا اظ چیبِف ثییطٔ ٖٚیی وكیب٘س  ٚاظ ظیطثیبض فكیبض
ٖهجب٘یت ٘ ٚبضا تی ٞبی ثی ٔٛضز ذٛز ضا ذالنی ٔی ٕ٘بیس  ٚزیٍطاٖ
 ٚارتٕبٔ ضا اظ تٙف زٚض ٔی ٌطزا٘س ٔ ٚؿیط ثیطا ٝٞضا ث ٝؾٛی ا تطاْ ٚ
ٔؿیط زضؾت ٔی وكب٘س بَ ثب شویط رّٕی ٝای ُّٔیت ضا رٕیٕ ثٙیسی
ٔیٕ٘بییٓ ؤ (( ٝیٗ  ٚتی ٛفطأیٛـ قیسٌبٖ تیبضیریٓ وی ٝزَ زض ٌیطٚ
ذّمیبتی اظ رٙؽ تٕٞٛبتی زاضیٓ ؤ ٝؿیطٔبٖ ضا ث ٝثیطأ ٝٞی وكیب٘س ))
زض پبیبٖ ٔی تٛاٖ چٙیٗ ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز و(( ٝزض ثیطا ٝٞثٛزٖ ذٛیف ثٟتط اظ
ثیطا ٝٞؾبذتٗ زیٍطاٖ اؾت  ٚتالـ ٕ٘بییٓ ثب افتبزٖ  ٚقىؿت ذٛیف،
زیٍطاٖ ضا زض ایٗ ٔؿیط ٘ىكب٘یٓ )) ثٚ ٝاؾُٕٞ ٝییٗ ٔیٛاضز  ٚتیطؼ اظ
ٖٛالت چٙیٗ ثطزاقت ٞبیی و ٝذٛز ث ٝذٛثی ث٘ ٝتیز ٝآٖ ٚالف اؾیت
 ٚآٖ ضا پیف ثیٙی ٔی ٕ٘بیس اظ اضا  ٝذٛیف ث ٝزیٍیطاٖ ٚإٞی ٝزاضز أیب
ایٗ ٘ ٝاظ رٟت وٓ ثیٙی  ٚیب يٗف ا٘سیكٞ ٝبی ذٛیف ثّى ٝاظ رب٘یت
ث ٝك ثٛزٖ ذٛز ٖ ٚسْ ثطاثطی ْطفیت ٚریٛزی ذیٛیف ثیب ْطفییت
ٚرٛزی زیٍطاٖ زض تحُٕ ا٘سیكٚ ٝضظی اؾت و ٝا ٚضا اظ رب٘ت ا تطاْ
ثٓ٘ ٝطات زیٍطاٖ زچبض پطٞیع اظ ٖیسْ اضا یٔ ٝیی ٕ٘بییس ا ٚثی ٝذیٛثی
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ْطفیت ٍٕٞبٖ ضا زض ٘ٓط زاضز  ٚزض ٔٛاضزی ٘ییع وی ٝزچیبض چبِكیی اظ
ثطای اضا  ٚ ٝیب ٖسْ اضا ُٔ ٝبِت ذطزٚضظی  ٚضیك ٝزاض افىیبض  ٚاٖٕیبَ
ذٛز ٌطزز ایٗ چبِف ضا ثب ٌ٘ٛی ٝای زض هیبض ثیٛزٖ ذٛزذٛاؾیت ٝزض
ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ٔٚحهٛض ٌطزا٘یسٖ اضا  ٝآٖ زض یه لبِت پییف ؾیبذتٚ ٝ
ذٛزؾبذت ٝلطاض ٔی زٞس و ٝتب س أىبٖ اظ چیبِف  ٚتیٙف افیع ٖٚتیط
ثپطٞیعز زض ٔٛاضزی ٘یع و ٝتٙف ثٛرٛز ٔی آیس ؾٗی زض تحُٕ ثبض ٖسْ
ْطفیت زیٍطاٖ ٚ ٚؾٗت زازٖ ث ٝا٘سیك ٝذٛیف اظ رٟت ضیك ٝای تیط
 ٚثٙیبزی تط ٍ٘طیؿتٗ ث ٝلًبیب اؾت
تبعیط
ٔٛالٗی ثٙب ث ٝتٛا٘بیی ذٛیف ٔی َّجیٓ و ٝفّٗی ضا ث ٝؾطا٘زبٔی ثطؾب٘یٓ
أب ث ٝزالیُ ذبضد اظ ذٛزٔبٖ  ٚأىب٘بت ٔحسٚز ٔٛرٛز اظ ازأٔ ٝؿییط
ثبظ ٔی ٔب٘یٓ ٚ ٚلفٞ ٝبی َٛال٘ی ثطای ٔب ایزبز ٔیی ٌیطزز اییٗ ثؿیبٖ
چبِكی اظ ْ٘ ٔٛطفیت ٞبی زض٘ٚی ثب أىب٘یبت ٔٛریٛز ٔیی ثبقیس ویٝ
ْطفیت ٞبی زض٘ٚی ،تٛا٘بیی ثٟتطٌكتٗ ضا زاضز ٔ ٚی تٛا٘س ثب تٛری ٝثیٝ
تٛا٘بیی ذٛز ٔؿیطی ضا ثپیٕبیس  ٚأب أىب٘بت  ٚییب فكیبض ثیط٘ٚیی اظ آٖ
ٕٔب٘ٗت ٔی ٕ٘بیس بَ اٌط ث ٝقی ٜٛای تئٛضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌییطز
قرم زض یه ٌ ٝ٘ٛآٖ ث ٝوُ اظ ٔٛيٛٔ ٔٛضز ثحج ْ ٚطفیت ذٛیف
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ٔٙفه ٌكت ٚ ٝث ٝز٘جبَ اٞساف زض زؾتطؼ ذٛاٞس ضفت  ٚاٞسافی و ٝاظ
ثطای ا ٚزیٍط ت ٚ ٔٛٙقبزٔب٘ی  ٚچیبِف اٍ٘ییعی ٔٛيیٖٛبت انیّی ضا
٘ساضز؛ أب ث ٝزالیُ ٘جٛزٖ قطایٍ ذیٛیف ضا زض ییه پیصیطـ ٚالٗییبت
ذبضد ٞ ٚسض زازٖ ا٘طغی ذیٛیف زض ضاٟٞیبیی ذیبضد اظ ٞیسف ذیٛز
ذٛاٞس زیس و ٝزض اییٗ نیٛضت ا ٚثی ٝضٚظٔطٌیی ٖ ٚیبزت ثی ٝتىیطاض
ٔىطضات ٌ ٚصضا٘سٖ ظ٘سٌی ث ٝقی ٜٛای غیطقبزوبٔی زچبض ٔی ٌطزز أب
اقربل زیٍطی زض ضاٞی زیٍط اظ ٞسف اِٚی ٝذٛز زؾت ثطزاض ٘یؿیتٙس
 ٚزض ؾٗی  ٚتالـ ذٛیف تی ٔحیٍ ارتٕیبٖی  ٚثیط٘ٚیی ضا زض یس
تٛاٖ  ٚأىب٘بت تیییط ٔی زٙٞس و ٝزض ایٗ ذهیٛل ا تییبد ثی ٝثحیج
زاضز اٌط تٛاٖ  ٚأىب٘بت اربظ ٜچٙیٗ فّٗیی ضا ٘سٞیس ثیبظ ا ٚضاٞ ٜیبیی
زیٍط ضا ثبیس ثپیٕبیس بَ زض ایٗ ٔٛضز ثرهٛل اٌط ثتٛا٘س ثب تیالـ ٚ
وٛقف ذٛیف زض ٔحیٍ ٞبی زیٍط ث ٝاٞساف ذٛز زؾت ٔی یبثس ٞیط
چٙس زیطتط اظ ظٔبٖ ذٛز  ٚیب تالـ  ٚؾیرتی ٞیبیی ذیبضد اظ ویبضوطز
ٖبزی ضؾیسٖ ثٞ ٝسف و ٝزض ایٗ نٛضت ذٛز ٔجبضظٞ ٜسف ٔی ثبقس ٘ٝ
اٞساف  ٚثب ایٗ رّٕ ،ٝاقربل قىؿت ضا ٞطٌع پصیطا ٕ٘یی ٌطز٘یس ٚ
ٕٞیك ٝثب ٞط قىؿت  ٚتالقی زیٍط اظ ٌ ٝ٘ٛزٌط زؾت ٔی یبظ٘س ایٙبٖ
ث ٝزِیُ ایٙى ٝثب تالـ  ٚوٛقف ذٛیف ثیٞ ٝیسف ،آٖ ٞیٓ زض ظٔیب٘ی
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غیطٕٔٗ ٚ َٛزضاظتط زؾت ٔی یبثٙیس زیٍیطاٖ زض ضؾییسٖ ثی ٝآٖ ٞیسف
آؾبیف  ٚآضأكی زاض٘س أب ایٙبٖ ٕٞچٙبٖ زض ا٘سض ٖٚثٔ ٝجبضظٔ ٜكییِٙٛس
ٞ ٚیچ أطی ایٙبٖ ضا اضيب ٘رٛاٞس ٕ٘ٛز اظییطا وی ٝذیٛز ٔجیبضظٞ ٜیسف
ٌكت ٚ ٝزِیّی ثطای ٔجبضظ ٚ ٜزض آٖ فًیب لیطاض زاقیتٗ ٕٞچٙیبٖ ثبٖیج
چبِف  ٚتٙف اظ ثطای قرم ٔی ٌطزز ایٙبٖ ٕٞبٖ ٞیبیی ٞؿیتٙس ویٝ
زچبض اذتالَ ضفتبضی ٌكت ٝا٘س أب اقربل زیٍطی و ٝتالـ ٔی ٕ٘بیٙس
ٕٞ ٚچٙبٖ قىؿت ٔی ذٛض٘س ٞ ٚیط ثیبض زض قىؿیت ٘ییط ٚ ٚتیٛاٖ ٚ
ْطفیت ض ٚی  ٚضٚا٘ی  ٚاٍ٘یع ٜآ٘بٖ تحت ت حیط ثسثیٙی ٚالٕ ٔی ٌیطزز؛
ایٙبٖ ٘ ٝثٚ ٝاؾُ٘ ٝجیٛزٖ ْطفییت زض٘ٚیی ثّىیٕٞ ٝیبٖ فًیبی ٘جیٛزٖ
أىب٘بت ٔحیُی ٘یط ٚ ٚتٛاٖ آ٘بٖ ضا وبٞف زاز ٜاؾت  ٚقىؿت ضا ٞیط
ثبض ٔحتُٕ تط ثطای آ٘بٖ ٌطزا٘یس ٜاؾت ایٗ اقربل ٕٞبٖ ٞبیی ٞؿتٙس
و ٝث ٝاٖتیبز  ٚیب اذتالالت ضٚا٘ی قسیستطی زچبض ٔی ٌطز٘س و ٝبنُ
آٖ ٕٞبٖ قىؿت ٞبیی اؾت و٘ ٝتیز ٝای ثیطای آ٘یبٖ ٘ساقیت ٝاؾیت ٚ
ربٔٗ ٝآ٘بٖ ضا ثب تجٗیًبتی و ٝزض ذٛز ٟ٘بزیٕٛ٘ ٝٙز ٜث ٝوٙبضی ظز ٚ ٜثیب
ٞیچ قٙبذت اظ ٌ ٝ٘ٛزیٍط  ٚتیییط قٙبذت ٞیب وبضؾیبظ ٘رٛاٞیس ثیٛز
چ ٖٛقىؿت ٞبی پیكیٗ زض آیٙس ٜثٛٔ ٝفمیت تجسیُ ٘رٛاٞس ٌطزییس ٚ
ثب تیییط قٙبذت ٞب یٗٙی ثبیس اٞساف ضا تیییط زاز و ٝاٌط لطاض ثبقیس ویٝ
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اٞییساف ضا ٖییٛو ٌطزا٘ٙییس و ی ٝزیٍییط قییرم ثیی ٝاذییتالالت زچییبض
ٕ٘یٌطزیس ایٙبٖ ث ٝضٚظٔطٌی ٖ ٚبزت ث ٝتىطاض ٔىطضات ٔجتال ثٛز٘س أب
ثب ٔجبضظ ٜزض پی ثٟتطیٗ ٞیب ضفتی ٝا٘یس  ٚیبَ زض ٘طؾییسٖ ثیٕٞ ٝی ٝآٖ
ثٟتطیٗٞب و ٝثطای ذٛز ٔتهٛض ثٛز ٜا٘س ذیٛیف ضا ٘یبتٛاٖ یبفتی ٝا٘یس ٚ
أىب٘بت  ٚفًبی پیطأ٘ٛی قرم ٘یع ثب تجٗیًبت  ٚضفتیبض زٌٚب٘ی ٝثیب
آ٘بٖ ،ظٔیَ ٝٙطز ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت و ٝزض َطز یب ذٛزوكی  ٚیب اٖتیبز
 ٚیب ثسوبضوطزٞبیی زیٍط ٌطفتبض ذٛاٞس آٔیس وی ٝثیب اییٗ ثیسّٖٕىطزٞب
٘تیز ٝثطای ذٛز قرم  ٚارتٕبٔ ٚیطاٍ٘ط ٔی ثبقس بَ تجٗیًبت وٝ
ذٛز ضا زض فطإٛ٘ ٓٞزٖ أىب٘بت اظ ثطای ٖس ٜای ٔ ٚحطٕٛ٘ ْٚزٖ  ٚییب
ؾرت ٕ٘ٛزٖ قطایٍ ثطای زؾت یبثی ث ٝأطی ثطای ٖس ٜای زیٍط  ٚزض
نٛضتی و ٝث ٝاٞساف  ٓٞزؾیت یبفتٙیس آٖ یىیی ثیب وٕتیطیٗ تیالـ ٚ
وٕتطیٗ ذؿبضت زض ظ٘سٌی  ٚایٗ یىی ثب ؾرتی ٔ ٚكمت  ٚزیطٍٙٞیبْ
ثب تّف ٕ٘ٛزٖ ظ٘سٌی ذٛیف ث ٝاٞساف آٖ ٞیٓ اٌیط زض اییٗ ضا ٜریبٖ
فكب٘ی ٕ٘بیس و٘ ٝتیز ٝآٖ ثطای ارتٕبٔ ٔؿیطی ٘بقبزوبْ  ٚچبِف ٞیبیی
اظ ٘ٚ ٔٛرٛزی زچبض ٔی ٌطزا٘س ؤ ٝساْ اًٖیبی چٙییٗ ربٔٗی ٝای زض
تٙكی اظ ٘٘ ٔٛعاٖی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٌطفتبض٘س ٘ ٚیط ٚ ٚتٛاٖ ْ ٚطفییت
وُ اًٖبی آٖ ضا ث ٝا٘حطاف  ٚفؿیبز ٔیی وكیب٘س  ٚآیٙیس ٜضا أییسی اظ
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رٟت ثٟتطٌكتٗ اٚيبٔ ثب تالـ  ٚوٛقف ثٔ ٝؿیط ٘بویبٔی ٔٛ٘ ٚییسی
ؾٛق ذٛاٞس زاز بَ ظٔب٘ی و ٕٝٞ ٝأیسٞب زض َی تالـ  ٚوٛقف ثٝ
٘تیز ٝلُٗی ٛٔ ٚفمیت اظ ٌ ٝ٘ٛای قیبزوبٔی ٕ٘یی ٌیطزز اقیربل زض
ارتٕبٔ زیٍط زض پی ثٟتطٌطزا٘سٖ اٚيبٔ ذٛز  ٚارتٕبٔ ٘رٛاٙٞس ثیٛز ٚ
فؿبز  ٚتجبٞی ث ٝتسضیذ زض  ٕٝٞرب ذٛز ضا ٔی پطاوٙس و ٝزض ایٗ ٔیٛضز
ذبل ارتٕبٔ اظ زض ٖٚقط ٔٚث ٝپٛؾیسٖ ٔی ٕ٘بیس ؤ ٝمب ْٚپصیطی آٖ
زض ثطاثط ٛازث تًٗیف ٔی ٌطزز  ٚثیب ایزیبز ٞیط ٔكیىّی ٌ٘ٛی ٝای
تىب٘كی اظ ؾٛی اقربل زض ارتٕبٔ  ٚفًبی ثسثیٙی ٖ ٚیسْ اٖتٕیبز ٚ
زقٕٙی زض  ٕٝٞرب ضذٔ ٝٙی وٙس  ٚایٗ فًب ٘ ٝضلبثتی ؾبِٓ ثّى ٝضلبثتی
زقٕٗ اٍ٘بضا٘ٔ ٝی ثبقس  ٚایٗ زِیُ ث ٝا٘حطاف وكب٘سٖ اذالق  ٚا٘ؿیبٖ
زٚؾتی ٔ ٚحجت تی زض ضیعتطیٗ فًبٞبی ارتٕیبٔ ثیٔ ٝب٘ٙیس ذیب٘ٛازٜ
ٔیٌطزز و ٝث ٝوُ ارتٕبٔ ٌ ٚطٟٞٚب  ٚزؾتٞ ٝب ٘فیٛش ٔیی وٙیس  ٚتٕیبْ
آ٘بٖ ثب چٙیٗ فًبی زقٕٙی زضٌیط٘س ٞ ٚط وساْ ث ٝتیسضیذ ثی ٝا٘حیطاف
وكب٘سٔ ٜی ٌطز٘س  ٚبَ  ٕٝٞایٗ ٔكىالت زض تجٗیى اؾت ؤ ٝیب زض
پی ثطضؾی ٖٛالیت آٖ ٘جیٛز ٜثّىی ٝآٖ ضا ثیب ٘بآٌیبٞی زض ارتٕیبٔ ٚاضز
ٕ٘ٛزٜایٓ أیس اؾت ٍٕٞبٖ زض ٞط ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثب آٖ ٔجبضظٕ٘ ٜبیٙس
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تسلین گطتي
٘ٓط ث ٝایٙى ٝزض أٛضات ذٛیف رب٘ت ذٛز  ٚیب زیٍط ٔٛاضز  ٚفبوتٛضٞب
ضا ٌطفت ٝثبقیٓ  ٚایٙى ٝث ٝچٔ ٝیعاٖ ث ٝذٛز اٖتٕبز  ٚإَیٙیبٖ ٕ٘یبییٓ ٚ
ث ٝزیٍطاٖ ث ٝچ ٝتطؾیٓ قیٙبذتی ضؾییس ٜثبقییٓ ذیٛیف ضا زض ٔٛالیٕ
لسضت  ٚؾٌُّ ٝطی  ٚك ث ٝرب٘یت ثیٛزٖ زض اضتجبَیبت ثییٗ فیطزی
ٔییبثیٓ  ٚاٌط ذٛز ضا ٘بتٛاٖ زض اضتجبَبت ثیبثیٓ؛ اییٗ زِییُ يیٗف زض
ثیبٖ  ٚچٍٍ٘ٛی اضا  ٝذٛز ٔی ٌطزز  ٚقرم ذٛز ضا زض ییه هیبض
ثسثیٙی لطاض ٔی زٞس و٘ ٝتیز ٝآٖ تؿّیٓ قسٖ اظ رب٘یت ذیٛاضی َّجیی
اؾت؛ أب ذٛاضی َّجی ذٛز ز ٚبِیت زاضز ییب ایٙىی ٝنیفبت شاتیی ٚ
اوتؿبثی ذٛیف ضا زؾت وٓ ٔی ٌیطیٓ  ٚیب ایٙى ٝأىب٘بت زض زؾیتطؼ
ضا يٗیف ٔی یبثیٓ و ٝزض نٛضت ٘تیز ٝآٖ ،ا ؿبؼ ٘ٔٛیسی اظ ؾیٛی
قرم اؾت  ٚبَ اٌط نفبت شاتی  ٚاوتؿبثی ثبقس زض نفبت شاتی ٚ
ذهبیم فیعیِٛٛغیىی پصیطفتٗ تفبٚت ٞبی رؿٕی  ٚایٙى ٝاٌط ٘مهی
٘یع ٚرٛز زاضز تالـ زض رٟت ضفٕ آٖ نٛضت ٌیطزز  ٚیبَ اٌیط ویٝ
نفبت ثٔ ٝب٘ٙس أىب٘بت زض زؾتطؼ ثبقیس ثی ٝذیٛز ٔیی لجیٛال٘یٓ ویٝ
ذٛیف زض ایٗ ٔیٛضز ٞییچ وٛتیبٞی ٘ىیطز ٚ ٜتٕیبْ تیالـ ذیٛیف ضا
ٕ٘ٛز ٜایٓ أب ثٚ ٝاؾُ٘ ٝجٛزٖ زِیّی ٘تٛا٘ؿتیٓ ِّٔٗٛی ضا ث ٝا٘زبْ ثطؾب٘یٓ
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 ٚایٗ زِیُ يٗف ٔب ٘یؿیت ثّىی٘ ٝكیبٖ اظ يیٗف ٔحییٍ اؾیت ویٝ
ٕ٘یٌصاضز اؾتٗساز ٔب زض یه رٟت  ٚیب رٟت ٞبیی قىٛفب ٌطزز و ٝزض
ایٗ نٛضت زیٍط ٘یبظی ث ٝا ؿبؼ قطٍٔیٙی زض ضاثُ ٚ ٝایٙى ٝا ؿبؼ
ذٛاضی َّجی ٕ٘بییٓ و ٝاٌط ْطفیت ضاثُ ٝضا ثطضؾی ٕ٘بییٓ اظ وؿب٘ی وٝ
اظ ٘جٛزٖ أىب٘بت زض زؾتطؼ  ٚنفبت شاتیی  ٚاوتؿیبثی زض ضاثُی ٝثیٝ
ٔب٘ٙس پته  ٚطث ٝاؾتفبزٔ ٜی ٕ٘بیٙس ثبیس ارتٙبة ٌطزز أب ذٛاضیَّجی
ظٔب٘ی اؾت و ٝقرم ثپیصیطز وی ٝثیب ٚریٛز أىب٘یبت زض زؾیتطؼ ٚ
قطایٍ  ٚزاقتٗ نفبت اوتؿبثی  ٚشاتی قىؿت ذٛضز ٜاؾت و ٝزض ایٗ
ٔٛضز تؿّیٓ ٌكتٗ ثب قىؿیت ذیٛضزٖ تفیبٚت زاضز زض تؿیّیٓ قیسٖ
قرم زیٍط تالقی ا٘زبْ ٕ٘ی زٞس  ٚاظ نحٔ ٝٙجبضظ ٜذٛیف ضا وٙیبض
ٔی وكس  ٚفطأیٗ  ٚزؾتٛضات زیٍطی ضا ثیس ٖٚوٕتیطیٗ اٖتطايیی ثیٝ
ٔب٘ٙس اضتجبَبت ٘ٓبٔی ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘س أب زض ٞط قىؿت ذٛضزٖ ایٗ
ْطفیت ٚرٛز زاضز و ٝذٛز ضا ثبظییبثی ٔزیسز ٕ٘یبییٓ ٘ ٚمیبٌ لیٛت ٚ
يٗف ضا قٙبؾبیی  ٚزض رٟت لٛت  ٚانالح ٘ٛالم زض ٔط ّ ٝثٗیسی
ثتٛا٘یٓ ٔجبضظ ٜای زیٍط ضا ؾبٔبٖ زٞیٓ أیب اییٗ زض نیٛضتی اؾیت ویٝ
قىؿت ضا زض تؿّیٓ قسٖ ٘پٙساضیٓ  ٚتؿّیٓ ٌكتٗ ضا زض آذطیٗ ٔط ّٝ
لطاض زٞیٓ  ٚوؿب٘ی ٘یع ٚرٛز زاض٘س وٞ ٝیچٍب ٜآٖ ضا پصیطا ٕ٘ی ٌطز٘یس
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ثٔ ٝب٘ٙس وؿب٘ی و ٝزض ٔیساٖ ٔجبضظ ٜزض ٚلت قىؿت  ٚتؿّیٓ قیسٖ ثیٝ
ظ٘سٌی ذٛیف پبیبٖ ٔی زٙٞس زضٍ٘بٔ ٜخجتی ث ٝتؿیّیٓ قیسٖ ٌ٘ٛی ٝای
ذٛاضی َّجی ٟ٘فت ٝاؾت أب ٍ٘بٔ ٜخجت اظ ایٙزیب ٘كی ت ٔیی ٌییطز ویٝ
وؿب٘ی تؿیّیٓ ٔیی قی٘ٛس تیب چییعی ضا ثسؾیت آٚض٘یس  ٚثیب ٔمیساضی
ذٛاضیَّجی ؾٗی زض وؿت أتیبظاتی ٕ٘بیٙس و ٝایٙیبٖ زض تؿیّیٓ قیسٖ
ز٘جبَ ٔٙبفٕ ذٛیف ا٘س  ٚایٗ ٘ ٝثب رجط ثّى ٝثب ل ٜٛاذتیبض ٔی ثبقس ویٝ
زض ایٗ نٛضت ذٛاضی َّجیی ثی ٝؾیٛزرٛیی ٙٔ ٚفٗیت َّجیی تجیسیُ
ٔیٌطزز زض ٔٛاضزی زیٍط قرم تؿّیٓ ٔی قٛز چ ٖٛزض تؿّیٓ قسٖ
٘ ٝز٘جبَ ؾٛز ثّى ٝاظ قطی ذٛیف ضا ٔهٍ٘ ٖٛبٔ ٜی زاضز و ٝاییٗ ٘ییع
تؿّیٓ ٘ ٝاظ ؾط ذٛاضی َّجیی ثّىی ٝاظ ؾیط تیطؼ ٚ ٚإٞی ٝاظ چییعی
ٔیثبقس و ٝثٛاؾُ ٝآٖ تؿّیٓ ٌكتٗ ،ذُیطی ضفیٕ ذٛاٞیس ٌطزییس زض
ٔٛاضزی زیٍط تؿّیٓ ذٛز ،اظ افتربض زض٘ٚی ثط ٔی ذیعز  ٚقرم ٘یبظی
َجیٗی ث ٝچیعی  ٚیب أطی  ٚیب وؿی زاضز و ٝزض نٛضت آٖ تؿّیٓ ٘ییبظ
ا ٚضفٕ ذٛاٞس ٌطزیس زض ایٗ ٔٛضز ٘یبظ ث ٝتؿّیٓ قسٖ اظ ٘یبظ ث ٝذٛاضی
َّجی ثط ٔی ذیعز و ٝزض ذٛاضی َّجی ٕٞبٖ نفبت شاتی  ٚاوتؿیبثی ٚ
أىب٘بت زض زؾیتطؼ ضا زض رٟتیی تییییط ذٛاٞیس زاز أیب أىب٘یبت زض
زؾتطؼ ثب تؿّیٓ قسٖ زض ٔٛاضزی اضتمب ٔی یبثس  ٚنفبت اوتؿیبثی ٘ییع
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اظ ٔحجت  ٚا٘ؿبٖ زٚؾتی ثب تؿّیٓ ٌكتٗ ث ٝذٛزذٛاٞی  ٚزقٕٙی ثسَ
ٔی ٌطزز أب زض ظٔی ٝٙنفبت شاتی تیییطی ذیبل ٔكیبٞسٕ٘ ٜییٌیطزز
اظیطا و ٝزض ایٗ نفبت تؿیّیٓ قیس٘ی ذیبضد اظ وٙتیطَ ٘یٛالم شاتیی
ٔیثبقس پؽ تؿّیٓ قسٖ ذٛز ثبٖج اضتمبی ضٚاثٍ ارتٕبٖبت ٕ٘یٌطزز
ثّى ٝؽ زقٕٙی  ٚذهٔٛت ضا ٔی پطاوٙس  ٚثب قىؿت ٞیچ ٘مهی زض
ٔب ٕ٘ی ثبقس ثّى٘ ٝكبٖ اظ اؾتمبٔت ضاؾتیٙی اؾیت وی ٝتیٗ ثی ٝتؿیّیٓ
ٕ٘یزٞیٓ
تٌص
زض پی ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛتٙكی ٌ ٝ٘ٛای چبِف ثٛرٛز ٔی آیس بَ اٌط اییٗ
تٙف اظ رب٘ت رؿٓ ثبقس چبِف رؿٕی ضا زض پیی ذٛاٞیس زاقیت زض
ایٗ ٔجحج چبِف رؿٕی ٘یع ٌ ٝ٘ٛای اظ ضٚاٖ ثطٔی ذیعز و ٝزض تیٙف
وٛٔ ٝرت اؾتطؼ  ٚايُطاة  ٚیب افؿطزٌی ٌ٘ٛ ٚیٞ ٝیبی زیٍیطی اظ
اذتالالت ضٚا٘ی ٔی ٌطزز رؿٓ ضا زض ثیٕبضیٟبیی زاذُ ٔیی ٕ٘بییس ویٝ
ّٖتف رؿٓ ٘رٛاٞس ثٛز أب ّٖٕىطز رؿٓ ضا ٔرتُ ٔی ٕ٘بیس  ٚثبٖیج
وٓ وبضی  ٚیب ثیف وبضی  ٚیب ٘مم زض لؿٕتی اظ رؿٓ ذٛاٞس قس ویٝ
٘تیزٔ ٚ ٝب هُ فكبض ضٚا٘ی  ٚتٙف  ٚاؾتطؼ بنُ اظ آٖ ٔیی ثبقیس
أب زض تٙكی و ٝوُ ضٚاٖ ضا زچبض ثحطا٘ی رسی ٔی ٕ٘بیس ذٛز زٌ٘ٛٚیٝ
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ٔی ثبقس یب ّٖت تٙف اظ فًبی اَطاف  ٚرٛا٘ت قرم ٔی ثبقس  ٚیب
ایٙىّٖ ٝت زض٘ٚی  ٚاظ ظیؿتی  ٚثبفتی و ٝثبٖج تٙكی ضٚا٘ی ٔی ٌطزز،
ٔی ثبقس اٌط وّٖ ٝت زض٘ٚی اؾت  ٚاظ ظیؿت  ٚثبفیت رؿیٓ ٘كی ت
ثٍیطز اذتالَ ضٚا٘ی ث٘ ٝمم زض ّٖٕىیطز  ٚزض ٔیٛاضزی ٖیالد ٘بپیصیط
ٔیثبقس بَ زض ثحخی زٌط ،اٌط تٙف اظ اَطاف  ٚرٛا٘ت قیرم ثیط
ٚی ٔؿتِٛی ٌطزز  ٚضٚاٖ ا ٚضا زچبض چبِكیی اظ ٘ی ٔٛزض هیبض ثیٛزٖ
یه زیسٌب ٜا٘سیك ٝای  ٚیب ایٙى ٝثب تٛر ٝث ٝزا٘ؿیتٗ  ٚتٛا٘ؿیتٗ ثیطای
ضفٕ یه ٔكىُ ثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚزیت زض أىب٘بت ،تٛا٘بیی ضفٕ ٔكیىُ
ضا اظ ِحبِ فمط ٔحیُی ٘ساقت ٝثبقس بَ اٌط ٔكىُ  ٚتٙف اظ رب٘یت
وٕجٛز أىب٘بت اؾت چبض ٜزض ٟٔیب ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت  ٚتالـ ثطای زؾیت
یبثی ثْ ٝطفیت ٞبی ٚرٛزی ذٛیف ٔی ثبقس و ٝزض اییٗ ٔییبٖ ٞیط آٖ
لسض و ٝثتٛا٘س آٖ ضا تٟیٕ٘ ٝبیس ثؿی ثطای ذیٛز قیرم اثیعاضی ثیطای
تؿّی  ٚآضأف ٚرٛزی أ ٚی ٌطزز  ٚبَ اٌط ذٛز زض زؾت یبثی ثیٝ
ضيبیت ذبَط ذٛیف زض تالـ ث ٌٝ٘ٛ ٝای زیٍط  ٚیب وٛقكی ٚافطتیط
ٔمهط ثسا٘س زچبض ثحطاٖ ٚرٛزی اظ ٘ ٔٛتٙكی ٔی قٛز و ٝچبِف رسی
ضٚا٘ی ا ٚضا ضلٓ ذٛاٞس ظز  ُ ٚظ٘سٌی ضا زؾیترٛـ ثحطا٘یی ریسی
ٔی ٕ٘بیس أب زض ٌ ٝ٘ٛای زٌط اظ تٙف ٘ی ٝاظ ِحیبِ أىب٘یبت ٚریٛزی
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ثّى ٝاظ رٟت زیٍطا٘ی ٔی ثبقس و ٝقرم ضا زچبض تٙكیی زض ضاؾیتبی
اٞساف ذٛیف ٔی ٕ٘بیٙس  ٚثب اضتمبی وٕی  ٚویفی  ٚاٖتالی قرم اٚ
ضا زضیه ٘مُ ٝایؿتب لطاض ٔی زٙٞس و ٝىیٓ زقیٕٗ ٌ٘ٛی ٝضا زض افىیبض
ذٛیف ثب ضٖبیت فّ ْٛاٞط ا٘زبْ ٔی زٙٞس و ٝتٕٙیبت ذٛزذٛاٞب٘ٚ ٝ
زقٕٗ اٍ٘بضا٘ ٝذٛیف ضا زض زبثی اظ ذیطَّجی ٟ٘بٖ ٔی زاض٘س تٙكیی
و ٝایٙبٖ ثط ضٚاٖ قرم ٚاضز ٔی ؾبظ٘س ىٓ ث٘ ٝبثٛزی زیٍطی اؾیت
أب اظ ثییبٖ آٖ ٖبرع٘یس ثٙیبثطایٗ تیٙف ضا زض ؾیبذتبض ضٚا٘یی ا ٚزاذیُ
ٔیٌطزا٘ٙس و ٝضا٘ ٜزبت اظ چٙیٗ تٙف ضٚا٘ی و ٝچبِكیی ریسی ثیطای
ٚرٛز ٞ ٚؿتی  ٚاٖتالی ضٚا٘ی  ٚشاتی قرم ٔی ثبقس تٟٙب ثب إٞییت
٘سازٖ زض آٖ ٔٛلٗیت  ٚتیییطات ٔىیبٖ ٛٔ ٚلٗییت قیرم  ٚأییس ثیٝ
اٖتالی ذٛیف زض ٔىبٖ زٌط ٔی ثبقس
اهیذ کارب
ظٔب٘ی ذٛیف ضا تٛإ٘ٙس ٔی یبثیٓ أب اظ ا٘سض ٖٚثیٌ٘ٛ ٝی ٝای ذیٛز ثیٝ
ٚیػٌیٟبی ٘بأیسی ٌطایف زاضیٓ زض ایٗ نفت تٛا٘بیی و ٝذٛز ضا ث ٝآٖ
ٔتهف ٔی ؾبظیٓ ٌ ٝ٘ٛای أیسٚاضا٘ی ٝثی ٝلًیبیب ٔیی ٍ٘یطیٓ أیب اییٗ
أیسٚاضی یب بوی اظ فًبیی ٚالٗی  ٚتٛا٘بیی تؿٍّ ثط أٛضات ظ٘یسٌی
ٔی ثبقس  ٚایٙى ٝذٛز ثب غّج ٝثط ٔكىالت اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ ٖ ٚعت ٘فؿی
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ثطای ذٛیف زض ا٘سیك ٝذٛز لب ُ ٞؿتیٓ  ٚایٗ اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ ٖ ٚیعت
٘فؽ ٘یع اظ تٛا٘بیی غبِت آٔسٖ ثطٔكىالت  ٚأىب٘بتی اؾیت وی ٝثیب آٖ
ذٛیف ضا لبزض ٔی یبثیٓ و ٝزض ٔمبثّ ٝثب ٛازث ظ٘سٌی وٙتیطَ آٖ ضا زض
زؾت ٌیطیٓ أب أیسٚاضی و ٝبوی اظ فًیبیی غییط ٚالٗیی  ٚتٛا٘یبیی
زاقتٗ اظ ٘ ٔٛوبشة ثبقس؛ ایٗ ٘ ٔٛأیس ذٛز ضا زض ٔٛار ٝثیب ٔكیىالت
ثؿی زض يٗف ٔی ثیٙس  ٚث ٝیىجبض ٜأیس ث٘ ٝبأیسی تجسیُ ٔی ٌطزز ایٗ
ثبض ٘بأیسی ذٛز ضا ٘ٔ ٝب٘ٙس لجُ ثّى ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای زٌط  ٚاظ چكٓ ا٘ساظی
زیٍط و ٝثؿتٍی ث ٝأیس وبشة لجُ اظ ثحطاٖ زاضز وی ٝاٌیط أییس ویبشة
ثؿی ٔبی ٝقٗف قس ٜاؾت  ٚأیسی ٘عزیه ثیٚ ٝالٗییت تِٛییس ٕ٘یٛزٜ
ثبقس؛ ٘بأیسی وٕیی تٗیسیُ ٔیی ٌیطزز  ٚاظ فكیبضٞبی ضٚا٘یی ثٗیس اظ
٘بأیسی وبؾتٔ ٝی ٌطزز أب اٌط أیس وبشة قٗفی ثب فبنیّ ٝاظ ٚالٗییت
ثبقس ثٔ ٝیعاٖ  ٚزضر ٝفبنّ ٝزض ٘بأیسی ثٗسی فكبضٞبی ضٚا٘ی تكیسیس
ٔی ٌطزز  ٚایٗ ثبض ٘بأیسی زض چٟط ٜای ثستط ذٛز ضا ٕ٘بیبٖ ٔیی ؾیبظز
و ٝثبیس أیسی ثیكیتط  ٚاظ ٌ٘ٛی ٝای زٌیط ثیطای ضٞیبیی اظ آٖ ٘بأییسی
رؿتبض ٕ٘ٛز بَ چٍ ٝ٘ٛاؾت و ٝذٛیف ضا زض ٔٛالٗی تٛا٘ب ٔی ییبثیٓ
أب اظ ا٘سض ٖٚذٛز ضا ثٚ ٝیػٌیٟبیی ٘بأیسی ٌطایف زاضیٓ ایٗ اظ تٙبلًی
اؾت و ٝثب پبؾیرف ثیٚ ٝیػٌیی ٞیبی فًیبی ثیط٘ٚیی  ٚأىب٘یبت زض
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زؾتطؼ ٔی ثبقس ٚاثؿت ٝثٛز ٚ ٜزض اتٕؿفط ضٚا٘ی ثبیس ؾطاغف ضا یبفت
و ٝایٗ ٚیػٌیٟبی زض٘ٚی ضا چٍ ٝ٘ٛوؿت ٕ٘ٛز ٜایٓ  ٚتٛا٘بیی ذٛیف ضا
چٍٔ ٝ٘ٛحبؾج ٝوطز ٜایٓ  ٚوساْ یه ثٚ ٝالٗیت ٘عزیه تط ٔی ثبقس ویٝ
اٌط ٞط ز ٚث ٝیه ٔیعاٖ ثٚ ٝالٗیت ٘عزیه ثبقیس فًیبی ضٚا٘یی ٔخجتیی
ایزبز ٔی ٌطزز  ٚاٌط وٚ ٝظ٘ٞ ٝطیه اظ آٖ ز ٚث ٝؾٕت ٔٙفیی ٌیطایف
زاقت ٝثبقس ٙٔ ٚفی اظ رٟت وبشة ثٛزٖ ثییبٖ ٌیطزز ٔیی تیٛاٖ ا٘تٓیبض
اذتالَ زض ضٚاٖ  ٚوبضوطزٞبی ارتٕبٖی  ٚذب٘ٛازٌی ضا زاقت أیب اٌیط
ٞیط ز ٚثی ٝرٟیت ویبشة ؾیٛق زاز ٜقیٛز ٔیی تیٛاٖ ا٘تٓیبض تییٚ ٓٞٛ
ٞعیبٌٖٛیی ضا زاقت و ٝزض ایٗ ٔٛضز ٘بأیسی قىّی اظ ثیٕبضی ث ٝذٛز
ذٛاٞس ٌطفت و ٝاظ ثٙیبٖ قرم ضا ث ٝتجبٞی ٔی وكب٘س و ٝثبیس ٞط چٝ
ؾطیٗتط ثٚ ٝالٗیت ثطٌطزز
اّذاف فرعی بساى اّذاف اصلی
ٔب ٕٞیك ٝزض پی اٖٕبِی ذٛیف ضا ٔكیٔ َٛی یبثیٓ وبضٞبیی وٞ ٝیسف
لطاض ٔی زٞیٓ اظ ثطای آٖ تالقی زض٘ٚی ٔی وٙیٓ و ٝوبضٞبیی وٓ ٞیسف
٘یؿتٙس؛ ٔب٘ٙس ؾُحی ٍ٘طی ثساٖ ٔی ٍ٘طیٓ  ٚزض ٘جٛزٖ آٖ زچبض ثحطاٖ
ٚرٛزی ٕ٘ی ٌطزیٓ أب زض ایٗ ٔیبٖ اٌط اضظـ ٌیصاضی ٔیب زض اَیطاف
ٔٛيٖٛی فبض٘ اظ إٞیت آٖ ثطای ٔب ثبقس انطاضی ثطای ثسؾیت آٚضزٖ

221

چالش های زندگی

آٖ  ٚیب ُ ٔكىُ ٔی ٕ٘بییٓ انطاضی ؤٕ ٝىٗ اؾت ٞییچ ضثُیی ثیٝ
ؾٗبزت  ٚوٕبَ ٔب ٘ساقت ٝثبقس ثّى ٝنطفب ثٔ ٝب٘ٙس ٔٛيٖٛی ٘بلم زض
شٔ ،ٗٞب ضا ث ٝذٛز ٔكیٌ َٛطزا٘س ایٗ ٔٛي٘ ٔٛبلم ٕٞیكٔ ٝیب ضا ثیٝ
ز٘جبَ ذٛز ٔی وكب٘س  ٚثبیس ربی ذبِی ضا ثیب یُ آٖ ٌ ٚكیٛزٖ زضة
ٕٔٗب ثبظٕ٘ٛز أب ایٗ ذٛز ٕٔٗب ٘جٛز ٜوی ٝاِٛٚییت زاقیت ٝاؾیت ثّىیٝ
اِٛٚیت زض ُ آٖ اؾت  ٚانُ زض اییٗ ٔحیُ فطأیٛـ ٔیی ٌیطزز ٚ
فطٖیبت زض ش ٗٞربی ٌطفت ٝا٘س بَ زض ثًٗی ایٗ فطٖییبت ثیٔ ٝب٘ٙیس
انّیبت  ٚرع ٚاِٛٚیت ٞب زؾت ٝثٙسی ٔی ٌطزز و ٝثب ُ آٖ ثی ٝز٘جیبَ
ٔٛي٘ ٔٛبلم زیٍط ٔی ض٘ٚس  ٚظ٘سٌی ضا زض یُ ٔٛيیٖٛبتی نیطف
ٔی ٕ٘بیٙس و ٝضثُی ث ٝؾٗبزت ذٛز  ٚیب ربٔٗ٘ ٝرٛاٞس زاقت ثّى ٝثیٝ
ٔب٘ٙس ثیٕبضٌ ٝ٘ٛزض پی ٌكٛزٖ لفُ ٞبی یه ٔؿئّ ٝثب یه ریبی ذیبِی
ٞؿتٙس ش ٗٞایٙبٖ ربی ذبِی ضا تحُٕ ٕ٘یی آٚضز  ٚثیطای آٖ پبؾیری
ذٛاٙٞس یبفت اٌط زض پی انطاض  ٚقیٞ ٜٛبی ٖمّی ّٕٖ ٚی ٘تٛا٘ٙس ثساٖ
زؾت یبثٙس ثب قیٞ ٜٛبی غیطّٖٕی ٖ ٚمّیی  ٚثیب ا ؿبؾیبت  ٚغطییعی
ثساٖ زؾت ٔی یبثٙس و ٝایٗ ثؿی ذُط٘بن ثطای ارتٕبٔ ا٘ؿبٖ ٞب اؾیت
اظیطا و ٝایٗ قیی ٜٛا ؿبؾیبت  ٚغطییعی ضا ثیٔ ٝب٘ٙیس ٖمیّٕٖ ٚ َٛیی
ٔیپٙساض٘س  ٚایٗ ضا ثٍٕٞ ٝبٖ تٕٗیٓ  ٚتّٗیٓ ٔی ٕ٘بیٙیس أیب ٔكیىُ اظ
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ربیی قطٔ ٔٚی ٌطزز و ٝایٙبٖ زض لسضت ٛٔ ٚلٗیتی ثبقٙس و ٝثرٛاٙٞیس
 ٚثتٛا٘ٙس زض تّٗیٓ آٖ ث ٝزیٍطاٖ ارجبض زاقت ٝثبقٙس و ٝایٗ ٔمبٔٚت ٞبیی
ضا اظ ؾٛی زیٍطاٖ ثطذٛاٞس اٍ٘یرت  ٚزض ایٗ ٔیبٖ ٘یعأ ٞیبیی وی ٝاظ
لجُ ٔی تٛاٖ رّیٛی آٖ ضا ٌطفیت ذیٛز ضا زض ضٚاثیٍ ارتٕیبٖی ثیطٚظ
ذٛاٞس زاز أب اٌط زض قی ٜٛثطذٛضز ثب ٔؿیب ُ ظ٘یسٌی اِٛٚییت ثٙیسی
زضؾتی نٛضت ٌیطز ٙٔ ٚبفٕ قرهی  ٚارتٕبٖی ٔیس٘ٓط لیطاض ٌییطز ٚ
نطفب ث ٝز٘جبَ ضفٕ ٘ٛالم زض ٔؿب ُ ٍ٘كت ثّى ٝاٌیط ٔؿیئّ ٝإٞییت
٘ساضز آٖ ضا ث ٝوُ ث ٝوٙبضی ٟ٘یٓ  ٚانطاض ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝیسفی ٚاٞیی
٘ساقت ٝثبقیٓ ٔی تٛاٖ ث ٝضقس  ٚؾٗبزت  ٚتٛؾٗ ٝذٛز  ٚارتٕبٔ وٕه
ٕ٘ٛز ایٗ ٌٛق ٝزیٍطی ٘یع ذٛاٞس زاقت و ٝزیٍیط پكییٕبٖ ٘ریٛاٞیٓ
ٌكت اظیطا و ٝاٞساف زضؾتی ضا ا٘تربة ٕ٘یٛز ٜاییٓ  ٚزض پیی اٞیساف
انّی ٌبْ ٌصاقت ٝایٓ  ٚذٛیف ضا زض ؾ ُٟاٍ٘بضی زض ظ٘سٌی ٘یبفت ٝایٓ
ثّى ٝزض آیٙس ٜذٛز ضا ثطای اٞسافی و ٝز٘جبَ ٕ٘ٛز ٜایٓ تی تحؿیٗ ٘ییع
ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز  ٚزض ذٛاٞیٓ یبفت و ٝزض آٖ ظٔبٖ ثب تٛر ٝث ٝأىب٘بت زض
زؾتطؼ ثٟتطیٗ تهٕیٓ  ٚتالـ ٕٔىٗ ضا زاقت ٝایٓ بَ اٌیط تهیٕیٓ
زضؾتی ضا ثطٌعیس ٜایٓ زیٍط تؿّیٓ ٌكتٗ ٔٗٙبیی ٘رٛاٞس زاقیت چیٖٛ
تؿّیٓ ثطای اٞسافی اؾت و ٝآٖ ضا ٔفییس ٔ ٚتّٗیك ثی ٝذیٛز  ٚارتٕیبٔ
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٘یبفت ٝایٓ ثٙبثطایٗ زض ٔط ّ ٝای و ٝزچبض ی ؼ ٔی ٌطزیٓ تؿّیٓ  ٚزچیبض
آحبض رب٘جی آٖ و ٝافؿطزٌی  ٚغٍٕیٙی اؾت ٔی ٌطزیٓ أب اٌیط اٞیساف
زضؾتی ضا زضیبفت ٝثبقیٓ ثبیس و ٝاظ فًبی ؾى ٚ ٖٛآضأف وبشة ثیطٖٚ
آییٓ  ٚثب تٛاٖ  ٚلسضت زض٘ٚی ث ٝوٙىبـ ثپطزاظیٓ  ٚاظثطای ایٗ اٞیساف
ذٛز ضا تكٛیك زض٘ٚی وٙیٓ  ٚضاٞی ثطای ضؾییسٖ ثی ٝؾیٗبزت ذیٛز ٚ
ارتٕبٔ ثیبثیٓ
هطابمت اهکاًات هَجَد با تَاًایی درًٍی هطخص
زض ٔٛالٗی ٔب ٔزجٛض ٔی ٌطزیٓ و ٝزض َی ظ٘یسٌب٘ی اضرحییت ٌیصاضی
ٕ٘بییٓ یٗٙی ایٙى ٝثطای اٞساف ذٛز زضر ٝثٙسی  ٚییب ىیٓ اضظقیی ٚ
غیطاضظقی ثٕب٘ٙس چیعی و ٝثساٖ ضؾیس  ٚچیعی و ٝثطای ضؾییسٖ ثی ٝآٖ
يطٚضتی ایزبة ٕ٘ی وٙس؛ ٍ٘طیؿت أیب ٕٞیبٖ ٔیٛضزی وی ٝيیطٚضت
ایزبة ٕ٘ی وٙس فی اِٛالٕ اظ زیس ارتٕبٔ ا٘ؿبٟ٘ب ذٛز ىیٓ اضظقیی ضا
زاضز أب چ ٖٛاٞساف ٚاالتطی زض قرم ٚریٛز زاضز ٕ٘ ٚیی تٛا٘یس ثیٝ
یىجبض ٜثٍٕٞ ٝی آٖ اٞساف زؾت یبظیس ثٙبثطایٗ ثی٘ ٝبچیبض اظ آٖ چكیٓ
ٔی پٛقس أب ایٗ ذٛز ٔؿتّعْ إٞیت زاقتٗ ٔٛضز زیٍط ثطای قیرم
 ٚایٙى ٝزض ایٗ چكٓ پٛقی ث ٝوُ ٘یؿت ثّى ٝا٘تمبَ آٖ ثی ٝظٔیبٖ زٌیط
ٔی ثبقس  ٚزض ظٔب٘ی و ٝث ٝآٖ ٔٛوٌ َٛكت ،ٝؾرٗ اظ آٖ ضا٘س ٜذٛاٞیس

221

چالش های زندگی

قس زض ضاؾتبی تٕبْ ٘یبت ذٛز ثبیس ثتٛاٖ ٔجبضظ ٌٝ٘ٛ ٜثٛز اظیطا وی ٝزض
نٛضتی ذٛیف ضا زض چبضچٛة  ٚهبض ارتٕبٔ  ٚلبِت ثٙسی ٞبی آٖ
ثیبثیٓ ذٛز ضا تب آذط زض هبض ا٘سیك ٝزیٍطاٖ لطاض ٔی زٞیٓ  ٚأیب اٌیط
ذٛز یىجبض ثطای ٕٞیك ٝث ٝذٛیف ایٕبٖ زاقت ٝثبقیٓ  ٚثی ٝاٞیساف ثیٝ
ٔب٘ٙس ىٕی لُٗی ثٍٙطیٓ و ٝثبیس ثساٖ زؾت یبفت ایٗ ذیٛز ٘یطٚییی
زض زض ٖٚقرم ا٘جبقتٔ ٝی ٌطزا٘س و ٝزض ظٔبٟ٘بی ؾرتی ثتٛا٘یس اظ آٖ
ثٟط ٜثطز أب ایٗ ٘یط ٚا٘طغی ذٛز ضا زض أیس ث ٝآیٙس ٜای ضٚقٗ رؿیتبض
ٔی وٙس زض ایٗ آیٙس ٜای و ٝثطای ذٛیف ثب ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔتٗبِی اظ
رب٘ت تٗبضیف قرهی  ٝ٘ ٚارتٕبٖی ثساٖ زؾیت ٔیی ییبثیٓ ٌ٘ٛی ٝای
آضأكی زض٘ٚی بنُ ٌطزز و٘ ٝبزْ اظ ا٘زیبْ ٘یسازٖ ثًٗیی اٖٕیبَ ٚ
زؾت ٘یبفتٗ ث ٝاٞسافی و ٝتٛا٘ؿت ٝایٓ ثساٖ ثطؾیٓ؛ ٘جبقیٓ أیب غبفیُ اظ
ایٙى ٝذٛز زؾت یبفتٗ ث ٝآٖ اٞساف فطنت زؾیت ییبفتٗ ثی ٝاٞیساف
زیٍط ضا اظ ٔب ٔی ؾتب٘س أطی و ٝاظ اثتسا ثساٖ ا٘سیكٕٛٙ٘ ٝز ٜایٓ  ٚاییٗ
غفّت  ٚیب ایٙى ٝزا٘ؿت ٝایٓ أب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثساٖ ٘پطزاذت ٝایٓ ذٛز زِییُ
پكیٕب٘ی ٕ٘ی ٌطزز ثّى ٝایٗ ذٛز زِییُ ٘یبضا تی اؾیت ٘یبضا تی ویٝ
٘تٛا٘ؿت ٝایٓ ثساٖ ٘ییع ثپیطزاظیٓ زض ثطضؾیی آٖ ٔیی تیٛاٖ زِییُ ایٙىیٝ
پكیٕب٘ی ضا زض اٞساف زضر ٝز ٚ ْٚؾی ْٛثیب ضؾییسٖ ثی ٝاٞیساف ٚاالی
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قرهی ٘رٛاٞیٓ زاقت چٙیٗ اؾت و ٝزض اقربل ٔتفبٚت ٌٞ ٝ٘ٛبی
ٔرتّفی ىٓ ٔی تٛاٖ ٕ٘ٛز ٔ ٚؿیئّ ٝرٙجی ٝای اظ رٟیت ٌییطی ضا زض
ذٛیف ٟ٘فت ٝزاضز اٌط و ٝقرهی أىب٘بتی ضا زض زؾتطؼ زاقت ٝثبقیس
 ٚنطفب ث ٝاٞسافی پطزاذت ٚ ٝاٞساف زیٍط ضا ث ٝوٙیبضی ٟ٘یبز ٜثبقیس زض
ایٗ نٛضت ٘بزْ ثٛزٖ ؾطا٘ ا ٚذٛاٞس آٔس أب اٌط قرهی أىب٘یبت زض
زؾتطؼ ا٘ ٚجٛز ٚ ٜیبَ ثیب ٕٞیبٖ أىب٘یبت ٔحیسٚز تٛا٘ؿیت ٝیسالُ
اٞسافی زضر ٝیه  ٚاضظقی ثطای ذٛزـ زؾت یبثس ٌ٘ٛی ٝای ضيیبیت
زض٘ٚی زؾت یبفت ،ٝأب ایٗ ضيبیت زض٘ٚی ثب پكیٕب٘ی اظ زؾت ٘یبفتٗ ثٝ
اٞساف زیٍط ٘یؿت ثّى٘ ٝبضا تی اؾت و ٝثیٚ ٝاؾیُ٘ ٝجیٛزٖ أىب٘یبت
٘تٛا٘ؿت ٝاٞساف ظ٘سٌب٘ی ضا ثب  ٓٞز٘جبَ ٕ٘بیس أب قرهی وی ٝأىب٘یبت
زض اذتیبض زاقت٘ ،ٝبزْ ثٛزٖ ضا زض ذٛیف ثٛاؾُٚ ٝرٛز ْطفیت ثیط٘ٚیی
(أىب٘بت زض زؾتطؼ) ٘ ٚجٛزٖ ْطفیت زض٘ٚی (تٛا٘بیی زض٘ٚی قرم)
ذٛاٞس زیس ایٗ أطی ٔ ٟٓاؾت وْ ٝطفیت زض٘ٚیی  ٚثیط٘ٚیی زض ییه
ٔط ّ ٝثٔ ٟٓی ضؾٙس و ٝزض ٘جٛز ْطفیت ثیط٘ٚی اظ ِحبِ زض٘ٚی قرم
ثبیس اظ ظ٘سٌب٘ی ذٛز ثٍصضز  ٚلؿٕتی  ٚییب ویُ آٖ ضا ثپیطزاظز وی ٝثیٝ
اٞسافی ٘ب ُ آیس  ٚیب ایٙى ٝتؿّیٓ ٘جٛز ْطفیت ثیط٘ٚی ٔحیُی ٌطزز أب
اٌط ْطفیت ثیط٘ٚی ٔحیُی وٕٞ ٝب٘ب زض زؾتطؼ ثٛزٖ أىب٘بت ٔیثبقس،
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ٔٛرٛز ثبقس ِٚی ْطفیت زض٘ٚی  ٚتٛا٘بیی اؾتفبز ٜاظ آٖ ٚرٛز ٘ساقیتٝ
ثبقس قرم زچبض افؿٛؼ  ٚپكیٕب٘ی ذٛاٞس ٌطزیس بَ اٌط ْطفیت
ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی زض یه ضاؾتب ٞط ز٘ ٚیطٙٔٚس  ٚلٛی ثبقیٙس  ٚأىب٘یبت
زض زؾتطؼ  ٚتٛا٘بیی اؾتفبز ٜاظ آٖ ٘یع ٔٛرٛز ثبقیس قیرم ثیٕٞ ٝیٝ
اٞساف ظ٘سٌب٘ی زؾیت ذٛاٞیس یبفیت  ٚضيیبیت ذیبَطی زض٘ٚیی زض
ا٘تٟبی ظ٘سٌب٘ی ذٛاٞس زاقت
چالص ّای تمَیتی
زض ٔٛالٗی ٔب ذٛز ضا زض زضٌیطیٟبی زض٘ٚی ثطای ا٘زبْ فّٗی  ٚیب ذطٚد
اظ أطی ٘بذٛقبیٙس ٔی یبثیٓ و ٝتالـ ٔی ٕ٘بییٓ زض اییٗ أیط ثی٘ ٝحیٛ
ا ؿٗ ُٖٕ ٕ٘بییٓ ٞط چٙس و ٝایٗ ث٘ ٝح ٛا ؿٗ بنُ تكیٛیك ٞیبی
ثیط٘ٚی ٘ ٚیٓ ٍ٘بٞی ث ٝاٍ٘یعٞ ٜبی ثیط٘ٚی ٔی ثبقس أب ایٗ ثب قبیؿتٍی
و ٝبنُ تهٛیطی اؾت و ٝاظ ذٛیف ٘یع زاضیٓ ُٔبثمت ٔی وٙیس ویٝ
ثب آٖ ذٛز ضا بنُ ٔٛفمیت  ٚیب بنُ قىؿت تهٛض ٔی ٕ٘بییٓ ویٝ
زض ایٗ تهٛضات و ٝاظ ذٛیف ٔی ؾبظیٓ ثٙب ثی ٝؾیبذتبض آٖ  ٚایٙىی ٝاظ
چ ٝضاٞی آٖ ضا وؿت ٕ٘ٛز ٜایٓ ذٛز ٔجٙبی ٔٛفمیت  ٚقىؿت ٔب ضا زض
ازأ ٝضا ٜظ٘سٌی تٗییٗ ٔی ٕ٘بیس ثٙب ثٌ ٝكبیكی وی ٝزض افىیبض ثٛاؾیُٝ
تهٛضات ٔخجت ا٘سیكی و ٝاظ اٍ٘یعٞ ٜبی زض٘ٚی ثط ٔب ىیٓ ٔیی ضا٘یس
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ذٛز ضا زض ٞط قیطایُی بنیُ ثیبض ٔخجتیی ثیطای ٔجیبضظٔ ٚ ٜمبثّی ٝثیب
ٔكىالت ثٗسی ثب ٞط قست  ٚرٟتی ٔیی ییبثیٓ أیب اٌیط تىییٔ ٝیب ثیط
اٍ٘یعٜٞبی ثیط٘ٚی  ٚپبزاـ  ٚتكیٛیك ٞیبیی ثبقیس وی ٝا٘تٓیبض آٖ ضا اظ
ثیط ٖٚاظ ذٛیف زاضیٓ ذٛز ضا اؾیط زض ٘یبت  ٚاٖٕبَ  ٚافىیبض زیٍیطاٖ
ٔی یبثیٓ و ٝاظ آ٘بٖ ا٘تٓبض ٔٛضزی ضا زاضیٓ و ٝآٖ ضا ثبیس نطفب زض زضٖٚ
ذٛز رؿتبض ٕ٘ٛز اظیطا وؿب٘ی و ٝثٔ ٝب ٔكیٛق  ٚییب پبزاقیی ضا اضظا٘یی
ٔیزاض٘س ایٗ ضا ٘ ٝاظ ضٚی ثی رٟتی  ٚیب ذٙخیی ثیٛزٖ ثّىی ٝآ٘یبٖ ٘ییع
ا٘تٓبض زاض٘س ؤ ٝب ُٔبثك ثب ٘یبت  ٚافىبض آ٘بٖ ُٖٕ ٕ٘بییٓ و ٝایٗ ذیٛز
ض ٚی ٚ ٝاذالق زٌطپیطٚی ضا زض ٔب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘بذٛاؾت ٝثٙیبٖ ٔی ٟ٘یس
ٔ ٚب ضا زض ٔؿیطی ثی ثطٌكت ،و ٝثطٌكت اظ آٖ ثؿی ٔكىُ ٔی ثبقیس
لطاض ٔی زٞس چبِف ٞبیی و ٝبنُ تمٛیت ٔی ثبقس اٌط و ٝرٟت آٖ
ٔٗیٗ ثبقس چ ٝزض٘ٚی  ٚچ ٝثیط٘ٚی ثبٖج وكب٘سٖ ٔیب ثیَ ٝیطف ذیٛز
ٔیٌطزز بَ چ ٝذٛاؾت ٚ ٝچ٘ ٝبذٛاؾت ٝایٗ ُٖٕ ضخ ذٛاٞس زاز أیب
چبِف ٞبیی و ٝثٛرٛز ٔیی آییس  ٚزض آٖ چیبِف ،تمٛییت ثیی رٟتیی
زضیبفت زاضیٓ و ٝایٗ ثؿی ٔحبَ  ٚیب ایٙى ٝذبضد اظ یُ ٝوٙتطَ زٙٞسٜ
پبزاـ ثبقس ذیٛز ثبٖیج قیىٛفبیی زض قیرم ٔیی ٌیطزز ثبییس ثیٝ
چبِفٞبیی و ٝزض آٖ تمٛیت زض٘ٚی زضیبفت ٔی زاضیٓ وی ٝاییٗ ثبٖیج
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ضقس  ٚثبِٙسٌی  ٚاضتمبی ؾالٔت  ٚض ٚیٔ ٝخجت زض زضٔ ٖٚب ٔی ٌیطزز
و ٝثب آٖ اظ ٞیچ ذُطی ٞطاؾی زض زَ ٘رٛاٞیٓ زاقت  ٚثب ٞط ٔؿئّ ٝای
ٔی تٛا٘یٓ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٖمال٘ی ٔ ٚخجت ٔٛارٌ ٝطزیٓ زض ایٗ پبزاـ ٞیط
چ ٝو ٝا٘تٓبضی ضا اظ لجُ زاقت ٝثبقیٓ  ٚزض ٟ٘بیت ایٗ ا٘تٓبض پبزاـ ثیٝ
ه َٛتمٛیت  ٚزؾت یبثی ٔب ٔٙزط ٌطزز ذیٛز ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای زض٘ٚیی
ثبٖج قىٛفبیی زض٘ٚی ٔی قیٛز وی ٝزض اییٗ قیىٛفبیی زض٘ٚیی ٔیب ضا
لسضتٕٙستط  ٚیب ایٙى ٝپطثبضتط اظ لجُ ٔی ٌطزا٘س زض ایٗ ضأ ٜب وٙتطَ ثیط
اٖٕبَ ذٛیف ٘ ٚیبت  ٚافىبض ذیٛز ضا ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای ٔؿیتٕط زض زؾیت
ذٛاٞیٓ زاقیت  ٚاظ ٞطٌ٘ٛیُٔ ٝییٕ ثیٛزٖ  ٚوٙتیطَ اظ ذیبضد ثط یصض
ٔیثبقیٓ و ٝچٙیٗ اقربنی ٕ٘ ٝ٘ٛا٘ؿبٟ٘بیی آظاز ٜای ٔی ثبقٙس و ٝذٛز
ثط ذٛیف تؿٍّ زاض٘س  ٚفطٔبٖ ٔی ضا٘ٙس بَ اٌط و ٝا٘تٓیبض پیبزاـ ضا
زاقت ٝثبقٙس  ٚث ٝپبزاـ زض٘ٚی زؾت ٘یبثٙس ٔٛری اظ أیٛاد ٔٙفیی ثیط
قرم ٔؿتِٛی ٔی ٌطزز و ٝاٌط قرم َجك تزیبضة ٌصقیت ٝا٘ؿیبٖ
پطثبضی ثٛز ٜثبقس ،ا ٚآٖ ضا ث ٝؾالٔت اظ ؾط ٔی ٌصضا٘س ِٚی اٌیط آٖ ضا
٘تٛا٘س ث ٝذٛثی َی ٕ٘بیس ذؿبضت ض ٚی ٖٓیٕی ثط اٚ ٚاضز ٔی ٌیطزز
 ٚا ٚضا ث ٝؾٕت ُٔیٕ ثٛزٖ ٔی وكب٘س اٌط ا٘تٓبض پبزاـ ضا زاقت ٝثبقیٓ
 ٚآٖ ضا اظ ٔٙبثٕ ثیط٘ٚی وؿت ٕ٘بییٓ ذٛز ضا ٞط چ ٝثیكتط َجك ٔٛٙیبت
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آ٘بٖ لطاض ٔی زٞیٓ و ٝثتٛا٘یٓ زض آیٙس٘ ٜیع پبزاـ ٞبیی زیٍیط ضا وؿیت
وٙیٓ و ٝزض ایٗ ضا ٜذٛز ضا ٞطچ ٝثیكتط تؿّیٓ أط پیبزاـ زٙٞیس ٜلیطاض
ٔیزٞیٓ و ٝزض ایٗ ضاثُ ٝثط تؿٍّ زیٍطاٖ ثط ٔب افعٚز ٚ ٜوٙتیطَ ٔیب ثیط
اٚيبٔ ذیٛیف ثؿیی ٔحیسٚزتط ٔیی ٌیطزز اَبٖیت ٔحیى آذیطیٗ
ٔط ّٝای اؾت و ٝثب آٖ قرم اظ ذٛز زَ ٔی وٙس  ٚا٘ؿبٖ ثٛزٖ ذٛز
ضا فطأٛـ ٔی وٙس  ٕٝٞ ٚأٛضات ضا زض زٙٞس ٜای ٔی یبثس وی ٝثبییس آٖ
ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔؿتٕط زض ٘ٓطٌب ٜذٛیف آٚضز ٟ٘بییت أیط قیرم ییب
پبزاـ ضا اظ زضٔ ٖٚی رٛیس  ٚث ٝچبِف ٞبی تمیٛیتی ذیٛیف ٔكییَٛ
ٔی ٌطزز  ٚث ٝقىٛفبیی زؾت ذٛاٞس یبفت  ٚیب ایٙى ٝثیب چیبِف ٞیبی
تمٛیتی اظ ثیط ٖٚؾطٌطْ ٞ ٚط چی ٝثیكیتط ُٔییٕ  ٚاظ ا٘ؿیب٘یت فبنیّٝ
ذٛاٞس ٌطفت  ٚث ٝنفبت یٛا٘ی ضٚی ذٛاٞس آٚضز و ٝایٗ ثؿتٍی ثیٝ
٘ح ٜٛزضیبفت تمٛیت ٞب زض تزبضة ٔب زاضز
اّذاف ٍ هسیر تعالی خَد ساختِ
ثب اٞسافی وَ ٝجك ٔٛلٗییت  ٚقیطایٍ ظ٘یسٌی ذیٛز تٗیییٗ  ٚآٖ ضا زض
أٛضات ذٛز زذیُ ٘ ٚؿجت ثی ٝآٖ ا ؿیبؼ ٞ ٚیزیبٖ ذبنیی ایزیبز
ٔیوٙیٓ ٌبٞی ایزبز وطزٖ یه ٞیزبٖ ذٛز ثٛٔ ٝفمیت زض أطی و ٝثیٝ
ؾٕت ٞسف ٚالٕ قس ٜاؾت وٕه ٔی ٕ٘بیس  ٚآٖ ضا ثی ٝرٟیت تٗیبِی
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ذٛز ؾبذت ٝؾٛق ٔی زٞیس أیب ٕٞیكی ٝاٚيیبٔ ثی ٝضٚاَ پیكیطفت ٚ
ؾٗبزت زض ٔؿیط ٞسف ٘یؿتٞ ،سف ٔی تٛا٘س ٘ ٝتٟٙب زض ایزبز ٞیزیبٖ
ذبنی و ٝث ٝؾٕت ٞسف ٔی ضٚز وٕه ٕ٘بییس ثّىی ٝثیٞ ٝیزیب٘ی ویٝ
ضیك ٝآٖ زض تطؼ  ٚض ٚی ٝقىؿت ٘ ٚبأیسی اؾت قرم ضا اظ ازأیٝ
ٔؿیط ثبظ زاضز  ٚزض ایٗ ضا ٜاظ  ٕٝٞأىب٘بت ذٛز ثؿبٖ پٛچی زض اٞساف
ثپطزاظز زض ضاؾتبی ثٟجٛز ٔؿیط ذٛزؾبذت ٝو ٝبنیُ ٘یبظٔٙیسی ٞیبیی
اؾت ؤ ٝب چ ٝاظ ِحبِ قٙبذتی  ٚشٙٞی  ٚچ ٝفیعیىیی  ٚییب ٌ٘ٛی ٝای
زیٍط و ٝبنُ قطایٍ ٛٔ ٚلٗیت  ٚرجط  ٚفًبی ضٚا٘ی ٚالٕ قیس ٜزض
آٖ ٔی ثبقس ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝآٖ زض ٔٛيٕ يیٗف ٔیی ییبثیٓ  ٚثیب آٖ
ٔٛضز ،ا ؿبؼ وٕبَ  ٚتٗبِی  ٚؾٗبزت  ٚپیكطفت ٔی ٕ٘یبییٓ ثٙیبثطایٗ
زض ایٗ ضا ٜذٛیف ضا ٔحك ٔی زا٘یٓ وی ٝثی ٝؾیٕت آٖ رٟیت ذیٛز ضا
تٓٙیٓ ٕ٘بییٓ  ٚثطای زؾت یبثی ث ٝآٖ تٕبْ ٘یط ٚ ٚا٘طغی ذیٛز ضا ثىیبض
ٌیطیٓ و ٝایٗ ثب یه ٞیزبٖ ذبنی ٘یع ٕٞطا ٜاؾت وی ٝانیُ قیٙبذت
شٙٞی ضا ث ٝوّی ظیط ؾؤاَ ٔی ثطز  ٚقرم ضا زض یه لبِت شٙٞی و ٝثب
ٞیزبٖ ذبنی ٘یع اِتمبٌ یبفت ،ٝلطاض ٔی زٞس بَ تزبضة ٌصقیت٘ ٝییع
ثؿی زض ایٗ ٔحُ ثىبض ٌطفتٔ ٝی ٌیطزز وی ٝاٌیط قیرم زض تزیبضة
ٌصقت ٝو ٝوؿت ٕ٘ٛز ٜاؾت قىؿت ٞبیی اظ ٌ ٝ٘ٛذٛاؾتٗ ٘ ٚكسٖ ضا
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تزطثٕٛ٘ ٝز ٜثبقس ثٙب ثٚ ٔٛ٘ ٝیػٌیٟبی فطزی ذٛز و ٝاٌط وٕیبَ ٌیطا ٚ
آضٔبٖ ٌطا ثبقس ا ٚزض ٔطا ُ  ٚتزبضة ثٗسی ث ٝس اّٖی وٕیبَ ،ذیٛز
اٞساف ذٛیف ضا تٓٙییٓ ٔیی ٕ٘بییس  ٚیبَ اٌیط ذیٛز ضا زض آٖ ٚالیٕ
ٌطزا٘یس زض ٔطا ُ ثٗسی  ٚاٞیساف ذیٛیف زض آیٙیس ٚ ٜقیطایٍ زیٍیط
ٔٛيٕ پبییٗ تطی و ٝبنُ ثطضؾی قطایٍ زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٚالٕ زض آٖ
ٔی ثبقس؛ اتربش ٔی ٕ٘بیس زض ایٗ ٔبرطای شٙٞی وی ٝایزیبز ٔیی ٌیطزز
ذٛز اٞساف ثؿبٖ أطی ٍ٘طیؿتٔ ٝی ٌطزز و ٝثبیس ثیط آٖ تٕطویع ٕ٘یٛز
بَ ثًٗی ثط ٔؿیطٞبی ضؾیسٖ ث ٝاٞساف تٕطوع ٔیی ٕ٘بیٙیس  ٚثًٗیی
زیٍط ثطذٛز اٞساف و ٝزض ٞط زٛٔ ٚضز ٘تیز ٝاضيبی ض ٚی ثب زؾیتیبثی
ثٞ ٝسف بنُ ٔی ٌطزز زض ٌطٞٚی و ٝثط ٔؿیطٞبی ضؾیسٖ ثٞ ٝیسف
تٕطوع ٕ٘ٛز ٜا٘س پیكطفت ٔ ٚؿیط تٗبِی ضفتٗ ثؿی ثٟتط ثط٘بٔ ٝضیعی زض
پی ذٛاٞس زاقت ِٚی ٌط ٜٚزیٍط و ٝثط ذٛز ٞسف تٕطویع ٕ٘یٛز ٜا٘یس
ثط٘بٔ ٝضیعی ذبنی زض آٖ ا٘زبْ ٕ٘ی ٌیطز  ٚث ٝیه ٌ ٝ٘ٛتریّیی ذیٛز
ضا ٔحك  ٚزض زؾت یبثی ثساٖ ثؿیبض آضٔبٖ ٌطا ثس ٖٚتیالـ  ٚوٛقیف
٘ٓط ٔی افىٙٙس و ٝزض اییٗ نیٛضت ٞیسف تٗیییٗ ٌكیت ،ٝوی ٝزض ٘جیٛز
ثط٘بٔٝای ٔس ٖٚزضذهٛل تالـ  ٚوٛقكی ثٛز ،ٜقىؿیت ضا زض پیی
ذٛاٞس زاقت ثٙبثطایٗ اٞیساف ٔؿییط ضا ثی ٝؾیٕت ٔؿییط تٗیبِی  ٚییب

211

چالش های زندگی

قىؿت شٙٞی  ٚفىطی ٔی وكب٘ٙس و ٝثب ثٛزٖ ٞیزبٖ ،أیسٚاضی  ٚؽ
ذٛـ ثیٙی  ٚقبزی ٔؿیط ثٟتط ٌكت ٚ ٝثط٘بٔ ٝضییعی  ٚفٗبِییت افیعٖٚ
ٔیٌطزز أب ثطٖىؽ آٖ ثب ثٛزٖ ٞیزیبٖ ٔٙفیی ٘ ٚبأییسی  ٚثیسثیٙی ٚ
ؽ قىؿت زض اثتسا ،قرم تالـ  ٚوٛقف ٘یع ث ٝذطد ذٛاٞس زاز
ثٙبثطایٗ ذٛز ضا زض ٔٛيٕ يٗف  ٚمبضت ٔی ثیٙس و ٝزض اییٗ قیطایٍ
ث ٝذیبَ پطزاظی ضٚی ٔی آٚضز  ٚپیطٚظی ضا ٘ ٝزض ٖبِٓ ٚالٗیت ثّى ٝزض
ا٘سیكٍب ٜتریُ ٔی ثیٙس أب تٛر ٝثٞ ٝط ز ٚثحج ٞیزبٖ ٔٙفی ٔ ٚخجیت
ثؿی ب ع إٞیت ثطای ٔؿیط  ٚذٛز ٞسف ٔی ثبقس و ٝثبیس ٔٛضز تٛرٝ
ذبل لطاض ٌیطز
زهاى ًاب
زض ٔستی و ٝذٛاؾتبض َ ٚبِت أطی  ٚوبضی ٞؿتیٓ ث ٝیىجیبض ٜآٖ ٔیٛضز
َّت ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜیٛضز ٘ییبظ  ٚا تییبد ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای اظ زؾتطؾیی ذیبضد
ٔیٌطزز  ٚبِتی قجی ٝؾرت ثٛزٖ قطایٍ ثطای قرم ثٛرٛز ٔی آیس
ا ٚو ٝتب ظٔبٖ بَ ثّٖ ٝت ٘تٛا٘ؿتٗ ٙٔ ٚبؾت ٘جٛزٖ قطایٍ ٚ ٚيٗیت
ذٛاؾتبض آٖ ٘جٛز ٜاؾت بَ وٚ ٝيٗیت  ٚقطایٍ ذٛیف ضا زض تیییطی
اظ ض ٚث ٝثٟجٛز  ٚآٔبز ٜثطای َّت ٕ٘یٛزٖ لیطاض زاز ٜاؾیت بِیت اییٗ
٘یبظی و ٝاظ ذیّی ٚلت پیف ثبیس ضفٕ ٔی ٌكت یبَ قیطایٍ ثیط٘ٚیی
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٘یع تیییط یبفت ٝاؾت أب ایٗ ثّٖ ٝت ٔمهط ثٛزٖ قرم ٘یؿت ثّى ٝأط
بوٓ ثط قرم زض ٘تٛا٘ؿتٗ ثٛز ٜاؾت  ٚبَ ؤ ٝیی تٛا٘یس؛ قیطایٍ
ثیط٘ٚی اربظ ٜزؾتطؾی ثساٖ ضا ؾس ٔی ٕ٘بیس و ٝایٗ ذٛز چبِكی ٖٓیٓ
ثطای قرم ثٛرٛز ٔی آٚضز چبِكی ارتٕبٖی وٞ ٝسف زض اییٗ ٔحیُ
ٔحىٕٛ٘ ْٛزٖ  ٚیب ز٘جبَ ٔمهط ٌٙ ٚبٞىبض ٌكیتٗ ٘یؿیت ثّىیٞ ٝیسف
تطؾیٓ قطایُی اؾت و ٝظٔبٖ ٔٙبؾت ٔزٛظ الظْ ضا ث ٝقرم تب ِحٓیٝ
بَ ٘ساز ٜاؾت  ٚبَ و ٝأ ٚزٛظات الظْ ضا اظ ِحیبِ ظٔیب٘ی وؿیت
ٕ٘ٛز ٜاؾت ایٗ قطایٍ ثیط٘ٚی اؾت ؤ ٝبٕ٘ ضا ایزبز ٔی ٕ٘بیس أب ایٗ
ث ٌٝ٘ٛ ٝای ا٘حطاف اظ یه ا٘سیكٔ ٝیی ثبقیس چیطا وی ٝزض ٌیصض ظٔیبٖ
قرم ثط ضٚی ٔكىالت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٕ٘یٛز ٜاؾیت  ٚثیب یُ ٞیط
ٔكىّی زض ظ٘سٌی ٔكىالت اظ ٌ ٚ ٝ٘ٛظٔبٖ زیٍیطی ثیط اٚ ٚاضز ٌكیتٝ
اؾت  ٚایٗ قرم ذٛز ضا غطق زض ٔكىالت زض ٞط ظٔب٘ی یبفت ٝاؾیت
وٞ ٝسفف ضفٕ آٟ٘ب  ٚضؾیسٖ ث ٝآضأكی اؾت و ٝذٛاٞبٖ آٖ ثٛز ٜاؾت
أب غبفُ اظ ایٙىٔ ٝكىالت پبیساض اؾت  ٚزض اقىبَ ٔت ٔٛٙو ٝتٟٙب أطی
ثطای یىجبض ٔٛرٛز اؾت؛ ظٔبٖ ٔی ثبقس و ٝاٌیط اظ زؾیت ثیطٚز زیٍیط
ثبظٌكتی  ٚثطٌكتی ثطای آٖ ٔتهٛض ٘یؿت زض ٞط بِی ٔب ثبیس تٕطویع
ثط ضٚی ظٔبٖ ٕ٘بییٓ تب ذٛز ٔكىُ ((ث ٝظٔبٖ تٕطوع ٕ٘بییس ٘ٔ ٝكیىُ،
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ٔكىُ ٕٞیكٞ ٝؿت ِٚی ظٔبٖ یىجبض ٔٛرٛز اؾت )) أب ظٔیبٖ ٚالٗیی
وساْ اؾت و ٝقرم ثبیس ثساٖ تٛرٕ٘ ٝبیس؟((ظٔبٖ ٚالٗی ِحٓی ٝیبَ
اؾت ٌصقت ٚ ٝآیٙس ٜچیعی رع یه تهیٛیط زض بفٓیٔ ٝیب  ٚتیٕٞٛی
ثیف ٘یؿت پؽ چیطا ٔیب ٚالٗییت ٞیب ضا ٌصاقیت ٝاییٓ  ٚثیب تٕٞٛیبت
ٔیظییٓ؟)) ٔب ٞط ِحٓ ٝزض پی ضفٕ ٔكىالت ارتٕبٖی  ٚثیط٘ٚی ٞؿتیٓ
أب تٟٙب چیعی و ٝاظ ِحبِ زض٘ٚیی ثیطای ٔیب لبثیُ اضظـ  ٚاتىیب اؾیت
اؾتفبز ٜاظ ظٔبٖ ٔٙبؾت ثطای زؾت یبفتٗ ث ٝؾٗبزتی زض آٖ ٔٛلٕ اظ ٌصض
ظ٘سٌی ذٛیف اؾت ٞط آضأكی ٔتّٗك ث ٝیه ظٔبٖ ٔٙبؾت اؾت و ٝثب
ٌصض ظ٘سٌی آٖ آضأف ٘یع ث ٌٝ٘ٛ ٝای ضً٘ ٔی ثبظز  ٚآضأف زض ٔٛاضز
زیٍط ٞسف لطاض ٔی ٌیطز ؾپؽ ٔكىالتی ویٔ ٝیبٕ٘ ٔیب زض ضؾییسٖ ثیٝ
آضأف زض َ َٛظ٘سٌی ٞؿتٙس ثب تٛرٔ ٝب ث ٝآٟ٘ب ،ذٛیف ضا زض یه زٚض
تؿّؿُ ٚاض ضفٕ ٔكىالت لطاض ٔی زٞییٓ وی ٝپبییب٘ی ثیطای آٖ ٔتهیٛض
٘یؿت
آهال
زض رؿتبضی زض ذهٛل ضؾیسٖ ث ٝآٔبَ ذٛیف ٔساْ ذٛز ضا زض ٔییبٖ
ا٘جٞٛی اظ ٚاغٌیبٖ زیٍیطاٖ ؾیبذت ٚ ٝپؿیٙس  ٚییب ذٛزؾیبذت ٚ ٝپؿیٙس
ٔی یبثیٓ و ٝضاٛٔ ٜفمیت اظ ایٗ ٚاغٌبٖ لطاضزازی و ٝث ٝاشٞبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای
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پیٛؾت ٝذُٛض ٔی ٕ٘بیس ٕٞب٘ب ٔمبٔٚت  ٚپبیساضی زض ثطاثط ٚاغٌبٖ ٔٙفیی
 ٚثبض ا٘طغی و ٝاظآٖ ٔٙتمُ ٔی ٌطزز؛ ٔی ثبقس أب ایٗ ذیٛز زض تحٕیُ
ثبض ٔٙفی ث ٌٝ٘ٛ ٝای اظ ذٛز ٚاغٌبٖ  ٚفًبی زض٘ٚیی  ٚپٙساقیت ٞیبی
ذٛز ٔی تٛا٘یٓ ٔسز رٛییٓ پٙساقت ٞبیی و ٝبنُ تزبضة پیكیٗ زض
ضؾیسٖ ث ٝاٞساف وٛتبٔ ٜست  ٚیب ثّٙسٔست پیكیٗ ثٛز ٜاؾت  ٚبَ زض
هبض ا٘سیكٞ ٝبیی ذٛیف ضا ؾبذت ٝایٓ ؤ ٝیی تٛا٘یس زض ضؾییسٖ ثیٝ
آٔبَ ذٛز وٕه ضؾبٖ  ٚیب ثبظزاض٘س ٜثبقس فًبی ٔخجت پیكیٗ لُٗب زض
اٞساف ٔ ٚؿیط ا٘سیك ٚ ٝا٘تربة ٞبی ٔب ٔی تٛا٘س احطٌصاض  ٚتبة آٚضی
ٔب ضا زض ثطاثط ٔكىالت ٔ ٚؿب ُ  ٚا٘طغی ٞبی ٔٙفیی ثیكیتط ٕ٘بییس زض
زؾت یبثی ث ٝذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ثطضؾی  ٚنجط زض پیكجطز اٞساف پییف
آٔس ٜأطی ثؽ ٔ ٟٓاؾت اٞساف پیف آٔسٕٞ ،ٜبٖ ٞبیی ٞؿتٙس وی ٝزض
ض٘ٚس ظ٘سٌی ذٛز آٔبَ ٘یؿتٙس أیب ثیطای پیكیجطز ذٛاؾیتٞ ٝیبی ٚاال ٚ
اٖتالی ٚرٛزی ث ٝآٖ ٘یبظٔٙس ذٛاٞیٓ ثٛز ثٙبثطایٗ َجك اٞساف ٔتٗبِی ٚ
ذٛاؾتٞ ٝبی زض٘ٚی زؾت ث ٝثط٘بٔ ٝضیعی  ٚزؾت یبفتٗ ثساٖ ٔی ظ٘ییٓ
و ٝزض ایٗ ٔیبٖ اٞساف پیف آٔسٕٞ ٜبٖ اٞساف ٚاؾُ ٝای اؾت وی ٝثیٝ
ٔب٘ٙس ٘یطٚی ٔحطو ٝای ُٖٕ ٔی وٙس و ٝثیب ٚریٛز ٔكیىالت ؾیٛذت
٘یطٚی تبة آٚضی ضا ت ٔیٗ ٔی ٕ٘بیس أب ایٗ ذٛز ٔٞ ٟٓؿیتٙس ثٙیبثطایٗ
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ثطضؾی ٌ ٝ٘ٛای ا٘تربة ثٟتط  ٚنجط زض ثطضؾی آٖ ذیٛز ٘مُی ٝاٖیتالی
ٞسف ٟ٘بیی ضا ضٚقٗ ٔی ٕ٘بیس و ٝاٌط زض اٞساف پییف آٔیس ٜوٙىیبـ
زلیمی ٕ٘بییٓ ٔی تٛا٘یٓ ٍ٘بٞی ثٟتط ث ٝاٞساف ٔتٗبِی زاقت ٝثبقییٓ  ٚآٖ
ضا اظ زیسٌبٔ ٜخجت ا٘سیكی ثٍٙطیٓ وی ٝتٛا٘یبیی ییبضی ضؾیب٘ی ٔیب ضا زض
زؾت یبثی ثٔ ٝكىالت ذٛاٞس زاقت زض ُ  ٚفهُ ثطضؾیی ٔؿیب ُ
ٌ ٝ٘ٛای ذطز اظ ظاٚی ٝثبض ٔخجت ا تیبد اؾت و٘ ٝییطٚی اٞیساف ٚاالی
زض٘ٚی ضا ث ٝرٟت زؾت یبثی وكب٘س ایٗ اٞساف پیف آٔس ٜضا ثبییس ثیٝ
ٌ ٝ٘ٛای ثسؾت آٚضز أب ایٗ ثٔ ٝخبث ٝتمٛیت وٙٙیس٘ ٜیؿیتٙس ثّىی ٝضا ٜضا
ٕٛٞاض ٔی ٕ٘بیٙس ٕٛٞاض ٕ٘ٛزٖ ضا ٜثؿبٖ ثٟتط ضفتٗ  ٚرؿتبض زلییك تیط
ٕ٘ٛزٖ ٔ ٚجطی اظ اقتجب ٜثٛزٖ  ٚوٕتط بقی ٝزاض ٕ٘ٛزٖ ذٛیف ٔیثبقس
 ٚافىبض ٘ ٚیطٚی ٔب ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٕٞبٙٞیً زض رٟیت اٞیساف زض٘ٚیی
ٔتٗبِی ذٛیف یبضی ٔی ضؾب٘س ایٗ پیف آٔسٞ ٜب ذٛز زض ثٟتیط ٕ٘یٛزٖ
اٚيبٔ زض٘ٚی – ثیط٘ٚی ٔؤحط ٔی افتس  ٚثب ایٗ اٞساف پیف آٔسٔ ٜیتٛاٖ
ؾطیٗتط  ٚثٟتط ث ٝضا ٜؾٗبزت ضؾیس أب شوط یه ٘ىت ٟٓٔ ٝاؾیت وی ٝثیب
زؾت یبثی ث ٝاٞساف پیف آٔس ،ٜاٞساف ٔتٗبِی فطأٛـ ٍ٘طزز  ٚچٙییٗ
اٞسافی ربیٍعیٗ اٞساف ٔتٗبِی ٔب ٍ٘طزز و ٝزض نٛضتی وی ٝریبیٍعیٗ
ٌطزز ثٙیبٖ ٔب ضا ث ٝتجبٞی ٔی وكب٘س اٞساف پیف آٔسٞ ٜیچٛلت اٞساف
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ٟ٘بیی ٘یؿتٙس ثّى ٝاٞساف وٛتبٔ ٜست ٔ ٚؿتمُ اظ اٞساف ٔتٗبِی زض٘ٚی
ٔی ثبقٙس ٞطچٙیس اییٗ اظ إٞییت چٙییٗ اٞیسافی زض پیكیجطز  ٚتٗیبِی
ذٛیف ٘رٛاٞس وبؾت
اعتواد در گًَِ ای هتمابل
زض تمبثُ زیسٌبٞ ٜب  ٚیب اقتطان ٘ٓطات زض ذهٛل بزح ٝای  ٚیب وُ
ض٘ٚس زیسٌبٟٞب زض ٛٔ ٕٝٞاضز ٔی تٛاٖ قرهیی ضا یبٚی پییبٔی  ٚییب
ایٙى ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای زض پی بزح ٝای و ٝذٛیف زض ؾبذتٗ آٖ ٘میف ایفیب
ذٛاٞس ٕ٘ٛز  ٚیب ایٙى ٝذٛز زض زاْ اقتطان پٙساقتٗ ٛازث پیف ضٚی
ذٛز ،زض پی ذطٚد اظ ٚيٗیت تٙف ظایی ٔی ثبقس و ٝثٙیبٖ آٖ ثط ٕٞبٖ
اٖتٕبزی ٟ٘فت ٝاؾت و ٝزض اضتجبٌ ٔتمبثُ ثب ٛازث پیف ضفت ٚ ٝچی ٝزض
تمبثُ  ٚچ ٝزض اقتطان ٔی تٛاٖ ضیكٞ ٝیزب٘ی آٖ ضا رؿتبض ٕ٘ٛز و ٝزض
ضاؾتبی ذٛاؾتٞ ٝب  ٚیب ایٙى ٝزض پی اتالفی ثیٟٛز ،ٜقرهی ضا ث ٝز٘جیبَ
ذٛیف ٔی وكب٘س زض ایٗ ضاؾتب ٔیب ٞیٓ چٙیبٖ ذیٛز ضا اؾییط اضتجیبَی
ٔییبثیٓ و ٝذٛیف ضا زض آٖ ضاثُ ٝآغبظٌط  ٚیب ایٙىَ ٝبِت ٕ٘ی ٕ٘یبییٓ
ثّى ٝاٖتٕبزی و ٝثیط ضاثُی ٝافىٙیسٌ ٜكیتٔ ،ٝیب ضا ثی ٝؾیٕت ذیٛزـ
ٔیوكب٘س أب زض ایٗ اٖتٕبز ٔی تٛاٖ ضیكٞ ٝبی ٖٕیك ٔحجت اظ اقتطان
٘ٓطات  ٚیب ایٙى ٝث ٝچبِف َّجیس ٜقسٖ ثٟیٙی ٝثیطای قیرم  ٚییب زض
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ٔمبثُ ضیكٞ ٝبی ٖٕیك زٚضی اظ تمبثُ ٘ٓطات و ٝث ٝچبِف َّجیس ٜقسٖ
ذبضد اظ تٛاٖ و ٝیب فطاتط اظ س ٔٗم َٛثطای قرم  ٚیب وٕتیط اظ یس
آٖ و ٝثبٖج ٔالَ  ٚض٘زف قرم ٔی ٌطزز؛ ٔیی ثبقیس قرهیی زض
ایٗ ٚيٗیت اٌط چبِكی ثٟی ٝٙثطای ا ٚت ٔیٗ ٍ٘طزز زض سٚز ذیطٚد اظ
ٚيٗیت تٙف ظا  ٚچبِف ثطاٍ٘یع ثط ٔی آیس أب زض ایٗ ضاثُ ٝاٖتٕبز ویٝ
ثٙیبٖ ٟ٘بزٌ ٜكتٕٔ ٝىٗ اؾت ث ٝوُ نسٔ ٝثجیٙس ثٙبثطایٗ ثبیس ْطافت آٖ
ضا زض ٘ٓط زاقت  ٚثب ایٗ اٖتٕیبز اظ ریٙؽ ذیٛزـ ضفتیبض ٕ٘یٛز  ٚثیب
ا تطاْ آٔیع لطاضزازٖ تمبثُ  ٚیب اقتطان زیسٌبٞ ٜب قرم ضا ٘ ٝث ٝزییسٜ
زقٕٗ  ٝ٘ ٚث ٝزیس ٜزٚؾت ،ثّى ٝاضتجیبَی ؾیبظ٘س ٜاظ رٟیت ٌ٘ٛی ٝای
زیٍط تفىطات  ٚا٘سیكٚ ٝضظی ٍ٘طیؿت و ٝتٟسیسی ثیطای ٔٛرٛزییت
قرهی ٕ٘ی ثبقس  ٚاٖتٕبزی ٘یع زض ایٙزب ؾّت ٍ٘طزز أب اٌیط زض اییٗ
ضاثُٞ ٝیزب٘بتی زاذُ ٌكت ٝا٘س ٔی تٛاٖ ثب فطٚوف ٕ٘ٛزٖ ثبض ٞیزیب٘ی
اظ آٖ ثتسضیذ فبنٌّ ٝطفت و ٝنسُِٕٔ ٚ ٝبت آٖ لبثُ وٙتطَ ثبقس زض
ذهٛل ثٙیبٖ اٞساف اظ اٖتٕبز ؤ ٝی تٛا٘یس ثیبض ٞیزیب٘ی  ٚییب ایٙىیٝ
قٙبذتی زض پی زاقت ٝثبقس ٔی تٛاٖ ث ٝاقتطاوبت  ٚیب تفبٚت ٞب ضریٔٛ
ٕ٘ٛز و ٝزض آٖ ذٛز ضا ؾٟیٓ زا٘ؿت  ٚثب لطاض زازٖ ٚيیٗیت وی ٝذیٛز
قرم زض یه لؿٕت آٖ ثبقس ٘ ٝثیٌ٘ٛ ٝی ٝای فطازؾیتب٘ ٚ ٝذیبضد اظ
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ٌٛز ،ثتٛاٖ ثبض ٔؿئِٛیت اضتجبٌ ٔتمبثُ و ٝثٙییبٖ آٖ زض اٖتٕیبز ٔتمیبثّی
ٟ٘فتٔ ٝی ثبقس اظ ٌ ٝ٘ٛای ٔتٕس٘ب٘ ٝثطذٛضز ٕ٘ٛز و ٝثبٖج ٘بثٛزی ٚاغٜ
اٖتٕبز ٍ٘طزز و ٝزض  ٕٝٞرب ٚاغٌبٖ اظ ضفتبض  ٚاٖٕبَ ٌ ٚفتبض ٔب ٞؿیتی
ٔزعایی زاض٘س ٔ ٚی تٛاٖ ذٛیف ضا ٔؿتمُ اظ آٖ ثٍٕٞ ٝبٖ فٕٟب٘یس ویٝ
ثبٖج وذ فٕٟی اظ ٚاغٌبٖ ٘ ٚیبثٛزی ثٙییبٖ ا٘ؿیب٘یت ٍ٘كیت  ٚضفتیبض
٘بپؿٙس ٖس ٜای زض پی ضیعی ؾٛء اؾتفبزٔ ٜؤحط ٚالٕ ٍ٘طزز
تکیِ گاُ ضٌاختی
ز٘جبَ ضأ ُ ٜیی ٌیطزیٓ أیب اظ ذیٛز ٔؿیئّ ٝچیبِف ثطاٍ٘ییع فبنیّٝ
ٌطفتٝایٓ آیب ٔی تٛاٖ ثس ٖٚتٛر ٝث ٝثحج ٞبیی وی٘ ٝتیبیذ آٖ زض آحیبض
ثعضٌبٖ ضیك ٝزٚا٘س ٜاؾت ث ٝزضوی وّی وٙٔ ٝزط ثٌ٘ٛ ٝی ٝای ضا ٜیُ
ٌطزز زؾت یبفت؟ زٚثبض ٜذیٛز ضا زض تؿّؿیُ ٔؿیب ُ ثیس ٖٚضا ٜیُ
ٔی یبثیٓ ٔؿب ّی و ٝلجال زض ٔىبٖ  ٚظٔبٖ زیٍط ٖٛٙاٖ ٌكت ٝا٘یس أیب ٔیب
ذٛز ضا لب ُ ث ٝیه ظٔبٖ ٔی یبثیٓ  ٚزض ییه ٔىیبٖ ضا ٜثیط ٖٚضفیت ضا
ٔیرٛییٓ حٕط ٜچٙیٗ وٙبض ٟ٘بزٖ ٔؿب ُ زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ زٌط ،ذیٛز ثیٝ
چبِكی ٖٓیٓ و ٝثیٟٛزٌی ضا ٘تیزیٔ ٝیی زٞیس  ٚزض ارتٕبٖیبت ؾیجت
ا٘فهبَ ضٚاثٍ ذٛاٞس ٌطزیس؛ ٔیی قیٛز در بنیان رابباا بماعان
شننخت ا سپس درک ماقنبل ا در بناهن نفوذ در راببا م توبند با
211

چالش های زندگی

بنجنم بتفنقنت خوشنیند منجر گردد أب اٌط ٞط وساْ اظ قٙبذت  ٚزضن
ٔتمبثُ  ٚیب تی ٘فٛش زض َطف ٔمبثیُ زچیبض ذسقیٌ ٝیطزز  ٚقیرم
ٔمبثُ أٙیت ضا زضن ٕ٘ٙبیس ذٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝای زٚضی  ٚییب تیی ریسایی
زچبض ٔی قٛز ثُالٖ ایٗ زٚض تؿّؿُ ث ٝذٛثی ٘كبٖ زٙٞس ٜثیی ضیكیٝ
ثٛزٖ چٙیٗ ٔجب خی اؾت و ٝثبییس ییه ٘مُی ٝاتىیب ضا زض چیبِف ٞیب ٚ
ٔؿب ُ پیف آٔس ٜرؿتبض ٕ٘ٛز زض ایٗ ٘مُی ٝاتىیب ثی ٝفالؾیف ٝذیٛاٞیٓ
ضؾیس و ٝزض ٔجب ج قٙبذت ٖ ٚمّی ٞ ٚطٌ٘ٛیٔ ٝؿیئّ ٝای وٙىبقیی اظ
رٟت ُ آٖ ا٘زبْ زاز ٜا٘س ایٗ ثٌ ٝصض ظٔبٖ  ٚتفبٚت زض ٔىبٖ ثؿتٍی
٘ساضز ثّىٔ ٝجب ج ٖمّی  ٚقٙبذتی زض  ٕٝٞظٔبٖ ٞب ٔ ٚىبٖ ٞب اظ ییه
ٌصضٌبٔ ٜی آیٙس  ٚآٖ ا٘سیك ٝپطٚضی اؾت اظیطا و ٝفالؾف ٝثٙیبٖ ؾرٙبٖ
ذٛز ضا زض یه رٟت پطٚضز ٜا٘س ٔی تٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝآٖ رٟت ٌفتٕب٘ی
ث ٝآٖ تىی ٚ ٝیب ثٌ ٝفتٕب٘ی زیٍط ضرٕٛ٘ ٔٛز أب ثٟط بَ ایٗ ٘یع ا٘تربثی
٘یؿت چٞ ٖٛطوؿی ثب تٛر ٝث ٝتزبضة ذٛز زض َ َٛآٚضزٌیب ٜظ٘یسٌی
ث ٝؾٕتی ٌطایف ذٛاٞس زاقت  ٚایٗ ذٛز زض ا٘تربة ٌفتٕبٖ پیكییٙیبٖ
ثطای ُ ٔؿب ُ پیف آٔس ٚ ٜضؾیسٖ ث ٝضا ٜیُ چیبِف ٞیبی ظ٘یسٌی
ٔیتٛا٘س حٕطثرف ٌطزز
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ریا
زض ضٚاثٍ ارتٕبٖی ٞط وؿی زِیّی ثطای ضاثُٞ ٝیبی ارتٕیبٖی ذیٛیف
ثطٔی قٕطز ثطذی ضٚاثٍ اظ ضٚی ارجبض اؾت  ٚیبَ ضٚاثیٍ زیٍیط آٖ
ٌ ٝ٘ٛاضظـ ظیؿتٙی ضا زاضز و ٝبيیطیٓ ثی ٝذیبَط آٖ ثیصَ ریبٖ ٘ییع
ٕ٘بییٓ أب ث ٝیه ؾرٗ  ٕٝٞضاثُٞ ٝبی ارتٕبٖی اظ ٌ ٝ٘ٛای ؾٛزرٛیی
ثطٔی ذیعز و ٝزض ثطذی ؾٛزرٛیی زَٚطفٌ ٝكت ٚ ٝزض ثًٗی زیٍط ایٗ
ثؿبَی ثطای اضيبی ذٛاؾتٞ ٝبی یه رب٘جٌ ٝطزیس ٜاؾت زضایٗ ٌ٘ٛیٝ
ؾٛزرٛیی ٞب ٌ ٝ٘ٛای ضیب ٘یع ذٛز ضا ثطٚظ ٔی زٞس زض ٔیبٖ ایٙیبٖ ضییب
ثسیٗ ٌٔ ٝ٘ٛی ثبقس ((ضیب ذٛز ٘طزثبٖ تطلی ؾٛزرٛیبٖ ضٚاثٍ ارتٕبٖی
ٔی ثبقس؛ و ٝزض ثیٗ چٙیٗ ٔطزٔب٘ی أطی لسؾی اظ رٟت ثطآٚضزٖ أیبَ
ثب فطیت ٌكت ٝاؾت و ٝآٖ ضا ٕٞتبی فًب ُ ا٘ؿب٘ی زا٘ؿت٘ ٚ ٝجٛز آٖ زض
قرم ث ٝذؿطاٖ تٗجیط ٔی ٌطزز بَ اذالق ا٘ؿبٖ ٚاال آٖ ضا اظ ظاٚیٝ
تجبٞی  ٚفؿبز زض ضٚاثٍ ارتٕبٖی ٔی ٍ٘طز و ٝزِیّی ثطای تجیبٞی ثٙییبٖ
 ٕٝٞضٚاثٍ ٔی ثبقس )) ضیب زض ٖ ٕٝٞطنٞ ٝب ذٛز ضا ثطٚظ ٔی زٞس  ٚاظ
ضٚاثٍ ث ٝؾٛزرٛیی ثٞ ٝط لیٕتی تفؿیط ث ٝضأی ٔیی ٌیطزز ویٍٕٞ ٝیبٖ
ذٛز ضا زض یه آظٔٛزٖ ان َٛا٘ؿب٘ی  ٚاذاللیی نیسالت  ٚزضؾیتی ٚ
ثصَ  ٚثركف ٔی یبثٙس  ٚییب ایٙىی ٝزض ییه چطذی ٝؾیٛزرٛیی ثیطای
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وؿت ٔٙبفٕ ذبل ذٛیف  ٚاضيبی ا تیبربت ذٛز چیٙٗٔ ٝیٛی  ٚییب
ٔیبزی زؾیت ثیی ٝفطییت اشٞیبٖ زض رٟییت وؿیت تٛری ٚ ٝاؾییتفبز ٜاظ
ْطفیتٞبی ٞط ضاثُ ٝای ٔی ٕ٘بیٙس ٔب ثبیس ذٛز ثٞ ٝط ضاثُ ٝای اظ زیس
ٕٞبٖ ضاثُ ٝثٍٙطیٓ  ٚوُ ضٚاثٍ ضا زض ییه لبِیت ذیٛة  ٚییب ثیس ،ثیٝ
ٌٝ٘ٛای ا٘تعاٖی  ٚتئٛضیه ٍ٘ٙطیٓ ثّى ٝاظ ٌّٕٖ ٝ٘ٛی زض ٕٞیبٖ ضاثُیٝ
رٛیبی ٔٛضزی ثبقیٓ و ٝاظ ضاثُی ٝا٘تٓیبض زاضییٓ  ٚاٌیط وی ٝا٘تٓیبضات
ثطآٚضزٍ٘ ٜكت اظ آٖ فبنٌّ ٝیطیٓ و ٝزچیبض نیسٔبت  ٚآؾییت ٞیبی
ثیكتطی ٍ٘طزیٓ ٍٕٞی ٔب اظ ضٚاثٍ ا٘تٓبضاتی زاضییٓ  ٚزض نیٛضتی ویٝ
ثطآٚضزٍ٘ ٜطزز یب ثبیس ا٘تٓبضات ذٛز ضا تیییط  ٚثب ٚالٗیت ُٔٙجك ٌطزا٘یٓ
 ٚیب ایٙى ٝاٞساف ضاثُ ٝضا زض ٖسْ ٔٙبفٕ ییبثیٓ  ٚاٌیط چٙییٗ ٌیطزز ثیٝ
ؾٛی ٔٗٛٙیت ؾٛق زٞیٓ و ٝزچبض ؾٛزرٛیی اظ رٟت اثیطاظ ٔحجیت ٚ
ٟٔطثب٘ی ٘كٛیٓ  ٚبَ و ٝذٛز ضا ٔؿئ َٛزض لجبَ  ٕٝٞضٚاثٍ ٔی زا٘ییٓ
پؽ ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ث ٝآٟ٘ب ث ٝزییس ٜا تیطاْ  ٚاضظقیٕٙس وی ٝفطنیت
پیكطفت ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؾٛزرٛیی ثطاثط  ٚیب ٘یىی وطزٖ ثربَط ذٛز ٘یىی
ٍ٘طیؿتٌ ٝطزز
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اًذٍُ ٍ هبارزُ
ثٗس اظ تالـ ثؿیبض زض ضاٞی و ٝذٛز ضا ثب ا٘تٓبض بنُ اظ ٔٛفمیت ،قبز
زض ٘ٓطٌب ٜزاقتیٓ ث٘ ٝبٌب ٜثب و ِٝٛثبضی اظ ٔٛايٕ ٔریبِف ذیٛیف ،زض
رٟت قىؿتی و ٝثٔ ٝب تحٕیُ ٔی ٌطزز ذٛز ضا زضیه هبض ٔی ثیٙیٓ
و ٝا٘سٞٚی اظ ٘ ٔٛزض٘ٚی ثط ٔب ٔؿتِٛی ٔی ٌطزز اٌط ٔب تٛا٘ب ثیط أیطی
ثبقیٓ أب فًبی ٔٛرٛز اربظ ٜچٙیٗ اؾتفبز ٜاظ ْطفیت ٞبی ٔب ضا ٘سٞیس
ثٙبثطایٗ تٟٙب ضا ٜچبض ٜغّج٘ ٝبضا تی ثط ض ٚیٔ ٝب ذٛاٞس ثٛز ثٙبثطایٗ ییب
ثبیس تؿّیٓ ٌكت  ٚآیٙس ٜضا ٘ییع ثی ٝتجیبٞی وكیب٘س  ٚزض ٞیط تؿیّیٕی
ٌٝ٘ٛای تیییط ٔٛايیٕ  ٚيیٗف ٘ییع ضیكی ٝزاضز وی ٝقیرم تٛا٘یبیی
تهٕیٌٓیطی  ٚاضاز ٜضا اظ زؾت ٔی زٞیس  ٚتٛؾیٍ ٘یطٞٚیبیی ثیط٘ٚیی
ثطای ضا تی وبض ذٛز زؾت ث ٝا لیساْ ٔیی ظ٘یس تیب زض رٟیت غّجی ٝثیط
٘بضا تی اظ ذٛز ؾّت ٔؿئِٛیت ٕ٘بیس و ٝزض ایٗ نٛضت ٘ ٝتٟٙب ؾیّت
ٔؿئِٛیت ٔی ٌطزز ثّى ٝفًبی بوی اظ قبزی وبشثی اظ زَ ؾپطزٖ ثیٝ
أطٞبی ثیط٘ٚی  ٚآظاز  ٚضٞب اظ ٞطٌ ٝ٘ٛؾطظ٘ف  ٚرؿیتبضی ثیطای ٞیط
قىؿت ،ذٛیف ضا لٛی ٔی ٌطزا٘ٙس أب ایٗ نطفب ثطزٕ٘ ٜیٛزٖ اضازٚ ٜ
ٞیزب٘بت ذٛز اؾت و٘ ٝتیز ٚ ٝحٕط ٜآٖ اظ زؾت زازٖ اؾیتمالَ ضأی ٚ
٘ٓط زض ظ٘سٌی ٔی ثبقس و ٝقرم ضا ُٔیٕ اٚأط ٔیی ٌطزا٘یس ویبض تیب
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ربیی پیف ٔی ضٚز و ٝقرم ث ٌٝ٘ٛ ٝای تطؼ آٚض  ٚ ٚكیت ظز ٜاظ
ٖسْ اَبٖت زْ ٔی ظ٘س و ٝاٌط چٙیٗ  ٚچٙبٖ ٘ىٙس اظ ٔٛاٞت ٔحجیت ٚ
اُِبف وطیٕب٘ ٝذجطی ٘رٛاٞس ثٛز ایٗ قرم ٘ ٝایٙى ٝذٛز ٕ٘ی زا٘یس
ثّىٕ٘ ٝی ذٛاٞس ثسا٘س و ٝا ٚزیٍط ث ٝىٓ ا٘ؿیبٖ ثیٛز٘ف اظ ٞطٌ٘ٛیٝ
٘ٓطی  ٚاؾتمالَ ذٛیف ٔحطٌ ْٚكت ٝاؾت  ٚاٌط و ٝذٛز ضا نیب ت
ضأی ٔی زا٘ؿت  ٚث ٝایٗ ا٘س ٜٚغبِت ٔی ٌكت  ٚزض ضا ٜپیطٚظی وٛتیبٜ
ٕ٘ی آٔس ذٛز ضا تٛا٘ب ثط ٞط أطی ٔی زا٘ؿت؛ ٔی تٛا٘ؿت ظٔبْ أٛض ضا
زض زؾت ٌیطز  ٚزض ضاٞی وٟ٘ ٝبیتب ثٛٔ ٝفمیت اٙٔ ٚزط ذٛاٞیس ٌكیت
ثساٖ زؾت یبظز  ٚاظ قىؿت ٞبی ٕٔتس ٟ٘طاؾس ثّىی ٝآٖ ضا ؾیطآغبظ ٚ
ٔط ّ ٝزیٍطی اظ زؾت یبفتٗ ث ٝپیطٚظی زض ٘ٓط ٌطفت زض آذط ٔیتٛاٖ
چٙیٗ ثیبٖ زاقت ((ا٘س ٜٚزٚاٖ ٔی آییس؛ أیب ویؿیت وی ٝفیطاض ٘ىٙیس ٚ
ثبیؿتس ٔ ٚجبضظٕ٘ ٜبیس  ٚذٛیف ٔحىٓ زض ظٔیٗ اضاز ٜضیك ٝزٚا٘س ))
در آراهص بَدى
زض ٞط ضاثُ ٝای ثؿبٌ ذٛقی  ٚیب ٘بذٛقی زض رطیبٖ اؾت  ٚقیرم
ایس ٜای زض ذهٛل آٖ زاضز ضاثُ ٝای و ٝایٙزیب ٔیس٘ٓط ٔیی ثبقیس اظ
ٖ٘ٛی اؾت و ٝقرم زضٌیط زض آٖ  ٚث ٝآٖ تٛر ٝزاضز چ ٖٛضاثُی ٝزض
ربٔٗ ٝثٛاؾُ ٝوبضی  ٚیب ٞط ٔٛضز زیٍط ظیبز اتفبق ٔی افتس  ٚایٗ ٘ىتیٝ
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٘جبیس ث ٝبقی ٝضا٘سٌ ٜطزز و ٝضاثُٞ ٝیبی ذیبِی اظ تٛری ٝییه أیطی
ذبضد اظ ٛظ ٜا٘سیك ٝذٛاٞس ثٛز ثٙبثطایٗ زض ٞیچ ربیی ثییبٖ ٘رٛاٞیس
ٌكت  ٚاٌط و ٝزض ٞط ٔحُ اظ آٖ ؾرٗ ضا٘سٌ ٜطزز یٗٙی قرم ثیساٖ
تٛر ٝضٚا زاقت ٝاؾت  ٚذیٛز ضا زضآٖ ضاثُی ٚ ٝثٛاؾیُ ٝآٖ قیبز  ٚییب
غیطقبز پٙساقت ٔی ٕ٘بیس زض ضاثُ ٝای و ٝقرم ذٛز ضا زض آٖ زذیُ
ٔی ٌطزا٘س ٔی تٛا٘س بٚی ا ؿبؼ  ٚیب فىطی ثبقیس وی ٝا ؿیبؼ آٖ
ثٛاؾُٞ ٝیزب٘بت زض قرم غبِت ٔی ٌطزز  ٚقرم ثٛاؾُ ٝآٖ نطفب
اظ رٟت ٞیزب٘ی ذٛزضا اضيیب ٔیی وٙیس  ٚزضٔٛالیٕ وٕجیٛز اظ رب٘یت
ا ؿبؼ ٞ ٚیزبٖ ثساٖ ضر ٔٛذٛاٞس ٕ٘ٛز أب زض ضاثُٞ ٝبیی وی ٝثیطای
ا٘سیكٚ ٝضظی ثٙیبٖ آٖ ٌصاقتٔ ٝی ٌطزز َ ٚطفیٗ زض ایٗ ضاثُی ٝزض پیی
اضيبی فىطی ٕٞسیٍط ٞؿتٙس؛ أب ایٗ ٔی تٛا٘س ا ؿیبؼ  ٚییب ذییبِی
نطف ٘جبقس  ٚزض ٔىب٘ی ایٗ ذیبَ  ٚفىط ث ٝا ؿبؼ ٘یع آٔیرتٌ ٝیطزز
وٕٞ ٝطا ٜذٛیف ٚاثؿتٍی ٕٖ ٚیمتیط ٌكیتٗ ضاثُی ٝضا زض پیی ذٛاٞیس
زاقت أب ایٗ ثٙٗٔ ٝبی لُٗیت ٘یؿت ثّى ٝث ٝقیطایٍ زیٍیطی ٚاثؿیتٝ
ٔیثبقس أب زض ذهٛل تجسیُ ا ؿبؼ ث ٝفىیطی  ٚایٙىی ٝقیرم اظ
رٟت فىطی اضيب ٌطزز ثؿی ؾرت ٔی ثبقس اظیطا و ٝاٌیط قیرم اظ
ضاثُ ٝتٛاٖ فىطی ضا اؾتٙجبٌ ٔی ٕ٘ٛز اظ ٕٞبٖ اثتیسا آٖ ضا ٔیٛضز تٛریٝ
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لطاض ٔی زاز  ٚزیٍط ٘ییبظی ثی ٝییه اضيیبی ٞیزیب٘ی  ٚتجیسیُ آٖ ثیٝ
ضاثُٝای فىطی ٘جٛز اٌط قرم ذٛز ضا ٔیٛضز وٙىیبـ لیطاض زٞیس؛ اظ
چٙیٗ ضاثُ ٝای ا٘تٓیبض ا٘سیكیٚ ٝضظی ٘رٛاٞیس زاقیت اییٗ زض ٔیٛضز
اظزٚاد ٞبیی و ٝنطفب ثربَط ٌصضاٖ ٖٕط  ٚتِٛییس فطظ٘یساٖ  ٚپیطٚضـ
آٟ٘ب ٔتٕطوع اؾت نبزق ٔی ثبقس أب زض ضاثُیٞ ٝیبی فىیطی قیرم
ٖاللٙٔ ٝس اؾیت وی ٝوؿیی ٕٞفىیط  ٚزض ضاؾیتبی ا٘سیكیٚ ٝضظی ا ٚضا
پطٚضـ زٞس ثٙبثطایٗ ا ٚث ٝوؿی زض س ذٛز  ٚییب ثیكیتط  ٚثعضٌتیط اظ
ا٘سیك ٚ ٝزا٘ف ذٛیف ٘یبظ ذٛاٞس زاقت ٚزض ضؾیسٖ ث ٝچٙیٗ قرهی
تٕبْ تالـ ذٛیف ضا ذٛاٞس ٕ٘ٛز و ٝذٛز ضا اضيبی فىطی ٕ٘بیس  ٚاظ
آٖ اؾتفبز ٜثطز زضچٙیٗ فًبیی ٌ ٝ٘ٛای ٚاثؿیتٍی قرهیی ثیب زا٘یف
وٕتط ث ٝقرهی ثب زا٘ف ثیكتط یبوٓ ٔیی ٌیطزز أیب اییٗ ثیٙٗٔ ٝیبی
ضاثُٝای ٞیزب٘ی  ٚا ؿبؾی ٘رٛاٞس ثٛز ثّى ٝنیطفب ا تیطاْ  ٚزٚؾیت
زاقتٗ اظ رٟت ضقس  ٚیب ذٛقی ٔی ثبقس أیب زض ضاثُیٞ ٝیبیی وی ٝاظ
ثٙیبٖ ا ؿبؼ ثطٔی ذیعز قرم ٖاللٙٔ ٝس اؾت ویَ ٝیطف ٔمبثیُ اٚ
ٞیزب٘بت ثطاثط  ٚیب ُٔبثك ثب ا٘تٓبضات ذیٛز ضا ثیبثیس  ٚاضيیبی فىیطی
ٌطزز أب ایٗ ثٙٗٔ ٝبی یىؿبٖ ثٛزٖ ذٛاؾتٞ ٝب ٘رٛاٞس ثیٛز  ٚاضيیبی
ٞیزب٘ی  ٚا ؿبؾی ِعٔٚب ثٙٗٔ ٝبی ٚاثؿتٍی ٖ ٚالل ٝقسیس ٘رٛاٞس ثٛز
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اظیطا اضتجبٌ ٞبیی ؤ ٝمُٗی قىُ ٔی ٌیط٘س  ٚزض پیی اضيیبی فیٛضی
اؾت  ٚزض ٔست ظٔیبٖ ٔٗییٗ قیس ٜزض پیی ِیصت  ٚترّییٞ ٝیزیب٘ی ٚ
ا ؿبؼ ذٛز ٔی ثبقس أب ایٗ ضا ٔیی تیٛاٖ ٌؿیتطـ زاز  ٚقیرم اظ
ضاثُ ٝثٛاؾُ ٝتحىیٓ آٖ ٌبْ ثطزاضز  ٚاضتجبٌ قیىّی اظ پبییساضی ضا ثیٝ
ذٛیف ثٍیطز ثٙیبثطایٗ ا٘تٓیبضات قرهیی ثؿیی ٟٔیٓ اؾیت  ٚایٙىیٝ
قرم اظ ضاثُٞ ٝب چ ٝؽ  ٚا٘سیك ٝای ضا زض افىبض ٔی پطٚضا٘یس آییب
أ ٚی تٛا٘س زض ٔربِفت ثب ٌیصضٌب ٜا٘سیكی ٝای ذیٛز ٌیبْ ثیطزاضز  ٚاظ
ضاثُٞ ٝبیی ذبضد اظ ٛظ ٜاضيبی ٞیزب٘ی  ٚفىطی ا٘تٓبض قیبزوبٔی ضا
زاقت ٝثبقس زض ٛٔ ٕٝٞاضز قرم ذیٛز ضا زض فطایٙیسی اظ اضيیب  ٚییب
ترّیٞ ٝیزب٘ی  ٚا ؿبؾی ٚیب ایٙى ٝضقس  ٚثبِٙسٌی ذٛز ضا زضآٖ ضاثُٝ
رؿتبض  ٚذٛاؾتبض ذٛاٞس ٌكت  ٚزض ا٘سیكٚ ٝضظی ٔىبٖ ذٛیف ضا زض
پٙساقتٗ  ٚتٕٗك  ٚتفىط ٔی یبثیس زضٞیط نیٛضت ٔیی تیٛاٖ أییسٞب ٚ
ا٘تٓبضٞبیی ضا پطٚضا٘س  ٚآٖ ضا ذٛاؾتبض ثٛز أب ایٗ ثی ٝقیطایٍ زیٍیطی
ثؿتٍی زاضز و ٝثتٛاٖ ثساٖ زؾت یبفت زضنٛضتی و ٝقطایٍ ذیبضد اظ
تٛاٖ قرم ثطا ٚبوٓ ٌطزز ا ٚیب أیس  ٚا٘تٓبض ضا تیییط  ٚیب ایٙىی ٝثیٝ
وُ اظ آٖ نطف ٘ٓط ٔی وٙس ثٙبثطایٗ رّٕ ٝای ؤ ٝیی تیٛاٖ ثیب آٖ زض
ضاثُ ٝای ذٛز ضا ثطای زیٍطی ٔٙجٕ قبزوبٔی زا٘ؿت  ٚیب ایٙىی ٝذیبضی
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زض ضاثُ ٝثٛز وَ ٝطف ٔمبثُ زض پی ذیبضد قیسٖ اظ ضاثُیٔ ٝیی ثبقیس
((ٔیتٛاٖ أیس ،أٙییت ،قیبزی  ٚقیبزوبٔی ضا ایزیبز  ٚپسییس آٚضز ،ییب
ذبضی ثطای آظاض زض ضاثُ ٝثٛز وٍٕٞ ٝی آٖ ثؿتٍی ث ٝذیٛز قیرم ٚ
تزبضة ٔ ٚیعاٖ آظازی  ٚتٛاٖ  ٚرؿیبضت زض ز٘جیبَ ویطزٖ  ٚثیطآٚضزٜ
ٕ٘ٛزٖ ذٛاؾتٞ ٝب زاضز ))
در دام جعلیات
زض ٌصض ظٔبٖ  ٚا٘جبقت تزبضة و ٝثب ه َٛزؾت یبثی ث٘ ٝتیبیزی زض
َی ظ٘سٌب٘ی بنُ ٔی ٌطزز ٔب ذیٛز ضا زض ٔؿییطٞبیی یبفتی ٝاییٓ ویٝ
ثٗسٞب ثط ا٘سیك ٝضفت ٝثطآٖ فُٗ ذیطزٌ ٜطفتی ٚ ٝضا ٜویبض ذیٛیف ضا زض
فطیجی اظ رب٘ت قطایٍ ٛٔ ٚلٗییت ّٕٖ ٚیی وی ٝزض آٖ ِحٓی ٝثیط فیطز
ٔؿتِٛی ثٛز ٜاؾت؛ زیس ٜایٓ زض چٙیٗ فًبی بوی اظ ا ؿبؼ تٙف ٚ
فكبض ضٚا٘ی ٘بقی اظ پٙساقتٗ هبضٞبی ظ٘سٌی ٔب ثطای ثسؾیت آٚضزٖ
ثٟتطیٗ ٞب تالـ ٔی ٕ٘بییٓ  ٚتٕبْ ٌفتٕبٖ  ٚا ؿبؼ  ٚافىبضٔبٖ ضا ٘ییع
ُٔبثك ثب آٖ تٓٙیٓ ٔی ٌطزا٘یٓ و ٝایٗ ذٛز زض وذ ضٚی  ٚیب ضا ٜزضؾت
ضفتٗ  ٚیب ایٙى ٝتٙس ضٚی  ٚیب وٙسضٚی ت حیطٌصاض ٔی ثبقیس وی ٝزض ٞیط
وساْ ٘یع ٘تبیذ ثٚ ٝيٛح ٔی تٛا٘س ٔتفبٚت ٔ ٚرتّف اظ رب٘ت ٔحتٛا ٚ
ا٘ٛأ آٖ ثبقس زض ثطضؾی ٞط وساْ اظ ٘تبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ضا ٜپی ٔی ثیطیٓ
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 ٚآٖ ٘یع ث٘ ٝتبیذ  ٚآٖ ٘تبیذ ٘یع ث ٝقیطایٍ  ٚتزیبضة زض ذهیٛل آٖ
ٔٛضز ذبل ٔی ثبقس اٌط ذٛز تزبضة ضا اظ ضیك ٕٝٞ ٝاٖٕبَ ثٍیطیٓ ٚ
پٙساقت ٞبی ذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای زضؾت اظ اثتسا ثیبثیٓ  ٚثیطآٖ ت ٔیُ اظ
رب٘ت زضؾت  ٚیب غٍّ ثٕٙبییٓ ٔی تٛا٘یٓ ذٛیف ضا زض زؾت ییبثی ثیٝ
٘تبیذ ثٟتط ثطای ظ٘سٌب٘ی  ٚت حیطٌصاقتٗ ثط ض٘ٚس ظ٘سٌی ذٛز  ٚزیٍیطاٖ
ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔخجت  ٚبٚی ٔٛفمیت یبثیٓ اٌط چٙب٘چٗٔ ٝییبضی ضا ثیطای
ذٛز لب ُ ثبقیٓ ٔٗیبض ٕٞیبٖ ضٞیب ثیٛزٖ  ٚآظاز اظ هیبض تٙیً تییییط
٘ىطزٖ اؾت وٕٞ ٝیك ٝثبیس ث ٝؾٕت اُ٘ٗبف ذٛز ضا تٓٙیٓ ٕ٘بییٓ ویٝ
اٌط زض ٔٛاضزی ضا ٜضا اقتجبٌ ٜبْ ٟ٘بزیٓ ثب وٛچىتطیٗ ذؿیطا٘ی ثتیٛا٘یٓ
ٔؿیط ضا انالح وٙیٓ ایٗ چٙیٗ ٔٛيٗی اظ وؿب٘ی بنُ ٔی ٌطزز ویٝ
ذٛیف ضا زض رّٗیبت  ٚهبضٞبی اظ پیف پٙساقتٖ ٝمیستی لطاض ٘سٙٞس
 ٚتٗهجبت وٛض ذٛز ضا ٔ َٛحٛض یه ٔٛي ٔٛتزٕیٕ ٍ٘طزا٘یس ٜا٘یس
ا٘ؿب٘ی ٚالٗی اؾت و ٝزض ثطذٛضز ثیب ٔؿیب ُ ثیط ضیكی ٚ ٝانیُ ٌ٘ٛیٝ
ثطذٛضز پی ثجطز  ٚثیٌ٘ٛ ٝی ٝؾیطیٕ ثتٛا٘یس رّٗییبت ضا قٙبؾیبیی  ٚزض
صف آٖ  ٚیب زٚضی اظ آٖ اٞتٕبْ ٚضظز ((ا٘ؿبٖ ٚالٗی زض زاْ رّٗیبت
٘یؿت ٞ ٚیچ هبضی ضا ٘رٛاٞس پصیطفت؛ ا ٚضٞب اظ زاْ اؾت )) و ٝزض
ایٗ ٔٛضز رّٗیبت  ٚهبضٞبی ذٛز لؿٕت ٞبی ٔتفیبٚت اظ آظازی ضا
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ٞسف ٌطفت ٝا٘س و ٝثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفبٚت ثطآٖ ٞب فب ك آٔیس ٔ ٚؿییط
چبِف ضخ زاز ٜزض ذهٛل ا٘تربة قطایٍ ظ٘سٌی ثٟتط ضا ثیٔ ٝؿییطی
آضأف ثرف  ٚضٞب اظ ٞط زأی لطاض زاز و ٝزض اییٗ ٔیٛضز ثی ٝاًٖیبی
ؾیؿتٓ ث ٝربی ذٛز ؾیؿتٓ ٔی تٛاٖ تىیٕٛ٘ ٝز
تجارب پیطیي
زض چبِكی ثطای تمال اظ ثط ٖٚضفت هبضٞبیی و ٝثساٖ زچبضیٓ ٔب ذٛز
ضا اظ اوخط ُٔبِجبت ذٛیف ضٞب ٔی ٕ٘بییٓ أب ایٗ ضٞب زض ثطذی ٔٛاضز ثٝ
ٔب٘ٙس ٌصقتٗ اظ ذٛاؾتٞ ٝب ٘ ٚیبتی اؾت وٞ ٝسفی ضا زض پیف ضٚی ٔیب
ٚالٕ ٔی ٌطزا٘س بَ اٌط ایٗ هبضٞب ذٛز تزیبضة پیكییٗ ٔیب ثیٛزٜ
ثبقس ٔؿئّ ٝپیچیس ٜتط ذٛاٞس ثٛز چُٔ ٖٛبِجی اؾیت وی ٝثیٌ٘ٛ ٝی ٝای
ٔؿتٕط ثب ٔب ٚرٛز زاضز ٔ ٚب ثبیس ذٛز ضا اظ زاْ چٙیٗ تزیبضثی ذالنیی
زٞیٓ زض ٌصض پٙساضی اظ تزبضة ظ٘سٌی ٔ ٚؿیط ا٘سیكیسٖ ث ٝآیٙس ٜاٌیط
ٔب هُ تزبضة قبزی آٔیع ٔ ٚخجت ثٛز ٜثبقس آیٙس ٜثٌ٘ٛ ٝی ٝای ٔخجیت
ثٙب ٟ٘بزٔ ٜی ٌطزز أب اٌط زض چٙیٗ تزبضة  ٚا٘سیكیسٖ ثیساٖ ثیٔ ٝب٘ٙیس
وؿب٘ی و ٝاظ أطی فطاض ٔی ٕ٘بیٙس ُٖٕ ٌیطزز  ٚافىیبض ٔٙفیی پیطأیٖٛ
ٔٛيٖٛبت ٔٙفی بنُ تزبضة پیكیٗ ا٘جبقت ٌطزز اییٗ ذیٛز زِیّیی
ذٛاٞس ثٛز ؤ ٝب ضا زض چبِكی ٌطفتبض ٌطزا٘س یبَ زض زٔ ٚیٛضز ثیساٖ
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ٔی پطزاظیٓ و ٝتزبضة آیٙس ٜذٛز ضا چٙبٖ ثؿبظیٓ و ٝثیطای تزیبضة ٚ
ٔؿیطٞبی ثٗسی ظ٘سٌی ٔؿیط قبزی فطإ٘ ٓٞیبییٓ  ٚاییٗ ثیٌ٘ٛ ٝی ٝای
فٗبَ ثٛزٖ زض ایزبز  ُ ٚچبِكٟبی ظ٘سٌی ُٔبثك ذٛاؾتٞ ٝب ٔ ٚؿییط
ؾٗبزت ذٛیف ٔی ثبقس  ٚثٗسی ایٙى ٝچبِكی ٖٓیٓ اؾت و ٝچٍ٘ٛیٝ
ٔؿیط ثیٗ تفىط ثٌ ٝصقت ٚ ٝؾبذتٗ آیٙس ٜضا اظ  ٓٞزض افىیبض  ٚتزیبضة
ٔٙفی ا٘مُبٔ ٕ٘بییٓ و ٝت حیطات ٔٙفی آٖ ث ٝیسالُ  ٚییب یصف ٌیطزز
٘ىت ٝای و ٝثبیس ثساٖ تٛرٌ ٝطزز تزبضة ٔب ت حیط ٘یطٞٚیبیی زض فًیبی
ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ٚالٕ زض آٖ ثٛز ٜاؾت آیب ٔی تٛاٖ ثس ٖٚزض ٘ٓط ٌیطفتٗ
قطایٍ ه٘ َٛتیز ٝای وٙٔ ٝزط ث ٝچٙیٗ تهٕیٕی ٌكت ٝاؾیت نیطفب
فٗبِیت نٛضت یبفت ٝضا ٔٛضز ٘ىت ٝای اظ قبزوبٔی  ٚیب ٘بوبٔی زا٘ؿت ٚ
ٔؿیط ا٘سیك ٝذٛز ضا ث ٝچبِكی اظ ٘ ٔٛذٛقبیٙس  ٚیب ٘بذٛقبیٙس وكب٘یس
زض تٕبْ ٔٛاضز تی اٌط ث ٝایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝزض ٘ٓط ٌیطفتٗ قیطایٍ تٛریٝ
ٕ٘بییٓ ثبظ ُٔبِت اظ ٌ ٝ٘ٛثبض اضظقی ٞ ٚیزب٘ی و ٝثط ٔب بوٓ ٔی ٌطزز
٘مُ ٝقٙبذتی ضا وٓ ضً٘ ٕ٘ٛز ٚ ٜایٗ ٞیزب٘بت پیطأ ٖٛآٖ اؾت و ٝثط
ٔب غبِت ٔی آیس بَ ثب صف  ٚیب وٙتطَ ٞیزب٘بت  ٚبوٓ ٌطزا٘ییسٖ
قٙبذت  ٚا٘سیك ٚ ٝتفىط پیطأ ٖٛچٙبٖ تزبضثیٔ ،یی تیٛاٖ اظ تی حیطات
ًٔبض آٖ وبؾت  ٚایٗ چٙیٗ اؾت وٌ ٝفتٔ ٝی قٛز ٌصض ظٔبٖ  ٕٝٞچیع
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ضا ثٟتط  ٚیب تیییط ذٛاٞس زاز ؤ ٝجٙبی آٖ ٕٞبٖ اؾت و ٝثبض ٞیزب٘ی آٖ
وبؾت ٚ ٝثط ثبض قٙبذتی آٖ افیعٚزٔ ٜیی ٌیطزز  ٚؾیٍٙیٙی قیٙبذت ثیط
ٞیزبٖ ثبٖج تیییط پٙساقت  ٚزیسٌبٔ ٜب ٔی ٌطزز أب ٔب چ ٝثریٛاٞیٓ ٚ
چ ٝتٕبیُ ٘ساقت ٝثبقیٓ تحت تی حیط ٌصقیت ٝلیطاض زاضییٓ  ٚاییٗ نیطفب
تالقی ثطای ث ٝوٙتطَ زضآٚضزٖ ت حیطات آٖ ثطای ظ٘سٌی ؾبِٓ تط  ٚثٟتیط
زض آیٙسٔ ٜی ثبقس ((زض وٙىبقی اظ ٔیبٖ ذٛثی  ٚثسی ٔب ذیٛیف ضا زض
تٍٙٙب  ٚهبضی اظ آِٛزٌی ثی ٝافىیبض  ٚاٖٕیبَ ٌصقیتٔ ٝیی ییبثیٓ ویٝ
ثبالرجبض ثساٖ ثبظٌكت ٚ ٝزض آٖ ثبظی ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز ))
بعضی ّا ّیچ ٍلت تکرار ًوی گردًذ...
زض ایٗ رّٕ ٝاٌط تٕٗیك ٌیطزز  ٚآٖ ضا ثیٔ ٝیٛاضز زیٍیط تٕٗییٓ زٞییٓ
ٔیتٛاٖ اظ آٖ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙثطز و ٝثًٗی أٛضات  ٚیب تی ظ٘یسٌب٘ی ٚ
یب تی ثًٗی ا٘ؿبٟ٘ب ٚرٛزقبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت وٞ ٝیچ ٌبٕ٘ ٜی تٛاٖ
آٖ فُٗ ضا زض ٔىبٖ  ٚظٔبٖ زیٍط ثی ٝا٘زیبْ ضؾیب٘س  ٚییب آٖ قیرم ضا
یبفت ٞط ا٘ؿب٘ی ثٔ ٝزٕ ٖٝٛفٗبِیت ٞب  ٚاٖٕبِی و ٝا٘زبْ ٔیی زٞیس ٚ
اقربنی و ٝپیطأ ٖٛا ٚیبفت ٔی ٌطزز یك ییبت  ٚظ٘یسٌب٘ی یبفتیٝ
اؾت  ٚبَ ثًٗی ٚؾٗت اٖٕیبَ  ٚفٗبِییت ٞیب  ٚاقیربل پیطأیٖٛ
ٔحییسٚز  ٚثطذییی ارتٕبٖییبت ثعضٌتییط  ٚاَطافیییبٖ ثیكییتط ا ٚضا ا بَییٝ
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ٕ٘ٛزٜا٘س اظ ظاٚی ٝای زیٍط ٞط چ ٝؾُح ا٘سیك ٝا ٚثعضٌتط ثبقس اٖٕیبَ
ثعضٌتطی ضا ث ٝؾٛز ٍٕٞبٖ ث ٝا٘زبْ ٔی ضؾب٘س  ٚارتٕبٖبت پیطأ٘ٛی ضا
٘یع چ ٝا ٚثب آٟ٘ب زض اضتجبٌ ثبقس  ٚچ ٝذییط ،زض ٞیط نیٛضتی آٟ٘یب ٘ییع
ارتٕبٔ پیطأ٘ٛی قرم تّمی ٔی ٌطز٘س ایٗ چٙیٗ ا٘ؿبٟ٘بی ثعضٌی وٝ
اظ ك یبت  ٚظ٘سٌب٘ی ذٛیف ثطای ؾیٛز ضؾیب٘ی  ٚذیسٔت ٕ٘یٛزٖ
اؾتفبزٔ ٜی ٕ٘بیٙس ثؿی ض ٚیٟٔ ٝطثب٘ب٘ ٝای زاض٘س  ٚذٛز ضا ٔمیس ث ٝلیٛز
ضفتبض ارتٕبٖی اظ ٌ ٝ٘ٛرجط ٕ٘ی ثیٙٙس چ ٖٛاٖٕبَ  ٚافىیبض آ٘یبٖ ذیٛز
ٌٛیبی ٕٞبٖ لیٛزی اؾت و ٝارتٕبٔ ثربَط ضفب ٚ ٜضقس  ٚثبِٙسٌی ذٛز
ثٙب ٟ٘بز ٜاؾت بَ چطا ارتٕبٔ ذٛز ث ٝربی رصة چٙیٗ وؿب٘ی آٟ٘ب ضا
ٌٛقٌ ٝیط ٙٔ ٚعٚی ؾبذت ٝوی ٝآ٘یبٖ ثزیبی زض ارتٕیبٔ ثیٛزٖ تیطریح
ٔیزٙٞس رسا اظ ارتٕبٔ آٖ  ٓٞثهٛضت ٔٙفطز اٞساف  ٚا٘سیك ٝذیٛز ضا
ث ٝپیف ثط٘س یه زِیُ آٖ ا تٕبال زض ٘حٔ ٜٛتطلی ثٛزٖ ا٘سیكی ٝچٙییٗ
وؿبٖ اؾت و ٝایٗ ا٘سیك ٝزض ٘عز آ٘بٖ ثؿی رّٛتط اظ ضٚح ظٔب٘ ٝارتٕبٔ
اؾت  ٚارتٕبٔ تحُٕ ْ ٚطفیت پیصیطـ آٖ ضا ٘یساضز  ٚایٙیبٖ ٘ییع ویٝ
ؾٛیی اظ ضٚقٙبیی ضا یبفت ٝا٘س بيط ثٖ ٝمت ٌیطز ثی ٝا٘سیكی ٝوٟیٗ ٚ
قىؿت ذٛضز ٜارتٕبٔ ٘یؿتٙس  ٚضا ٜچبض ٜیب ٔجیبضظ ٜثیطای تییییط  ٚییب
ٌٛق٘ ٝكیٙی  ٚرجط ثطای ضؾیسٖ ظٔبٖ اضا  ٝا٘سیك ٝذٛز اؾت وی ٝاییٗ
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ظٔبٖ زض اوخط ٔٛالٕ ؾبَ ٞب ثٗس اظ ٔطي آٖ قرم اتفبق ذٛاٞس افتبز ٚ
ا ٚزض ظٔبٖ یبت ذٛز اظ ٔٛاٞت پصیطـ ٘ٓطٌب ٜذٛز ثٟط ٜای ٘رٛاٞس
ثطز و ٝثتٛا٘س ذٛز  ٚا٘سیكٍب ٜذٛیف ضا اضا  ٚ ٝثٟتیط ٌطزا٘یس وی ٝاییٗ
ْٚیفٕٞ ٝچٙیبٖ ثیط زٚـ ٖیس ٜای زیٍیط ذٛاٞیس افتیبز أیب زض ضفتیبض
ارتٕبٖی و ٝزض آٖ ٞیزب٘بت زذیُ اؾت ٔب ذٛز ضا ٚاثؿت ٝث ٝفُٗ  ٚییب
وؿب٘ی ٔی یبثیٓ  ٚزض اضتجبَبت ذٛیف اظ آٟ٘ب ثٟطٔ ٜتمبثُ ٔی ثطیٓ أیب
ثٟط ٝ٘ ٜثٛٓٙٔ ٝض ؾٛزٌطایی  ٚوؿب٘ی زیٍط ٘یع زض پی ضفتبضی اذاللی ٚ
ا٘ؿب٘ی ثٔ ٝخبث ٝؾٛزٌطایی ثب  ٓٞاؾت زض بِی ویٌ ٝیط ٜٚزیٍیط نیطفب
ؾٛزٌطایی فطزی ٔی ثبقس وؿب٘ی و ٝؾٛزٌطایی فطزی ضا ثطٌعییس ٜا٘یس
زض ٘جٛز ذٛیف ث ٝبَ زیٍطاٖ ؾٛز ٔی ضؾیب٘ٙس ِٚیی وؿیبٖ زیٍیط زض
ثٛزٖ ذٛزقبٖ ث ٝبَ زیٍطاٖ ٔفیس ٞؿتٙس آٖ ٞب و ٝزض ٘جٛزٖ ذیٛیف
ث ٝزیٍطاٖ ؾٛز ٔی ضؾب٘ٙس ثؿیبض تىطاض قس٘ی ٞؿتٙس  ٚوؿبٖ زیٍط ویٝ
زض ثٛزٖ ذٛز ث ٝزیٍطاٖ ؾٛز ٔی ضؾب٘ٙس ثؿیبض ا٘سن قٕبض٘س و ٝارتٕبٔ
٘یع ث ٝآ٘بٖ ا تیبد ٚافطی ذٛاٞس زاقت زض پیی ٞیط بزحی ٝای وی ٝضخ
ذٛاٞس زاز ٌ ٝ٘ٛای یؽ ٕٞىیبضی ٕٞ ٚیسِی زض اضتجبَیبت ذیٛز ضا
ٕ٘بیبٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز أب ایٗ ثٔ ٝخبث ٝوّییت ضٚاثیٍ ٘یؿیت ثّىی ٝثًٗیی
ظٔب٘ی و ٝزض ٘مُ ٝيٗف ٞؿتیٓ زض پی پبیٕبَ وطزٖ ٔب ٞؿتٙس  ٚوؿیبٖ
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زیٍط ظٔب٘ی و ٝزض يٗف ٞؿتیٓ زض پی وٕه ٕٞ ٚطاٞیی ٔیب ٞؿیتٙس ٚ
ظٔب٘ی و ٝزض ٔٛيٕ لسضت ٘یع ٔی ثبقیٓ اٚيیبٔ ٔتفیبٚت ٔیی ٌیطزز ٚ
اقربنی و ٝزض يٗف وٕه وبض ٔب ثٛز ٜا٘س زض ظٔبٖ لٛی ثٛزٖ ثٞ ٝیط
٘حٛی زض پی آظاض ٔب ٘رٛاٙٞس ثٛز ثّى ٝوؿب٘ی و ٝزض يٗف ٔب ضا پبیٕبَ
ٕ٘ٛز ٜا٘س زض ظٔب٘ی و ٝلسضت زاضیٓ زض پی آظاض  ٚاشیت ثط ٔی آیٙیس تیب
ظٔب٘ی و ٝقرم ضا اظ لسضت ٛٔ ٚيٕ لٛی ثٛزٖ ثطا٘ساظ٘س  ٚث ٝز٘جیبَ
ؾٛز قرهی ذٛز اظ لسضت یبفتٗ زیٍطی ٞؿتٙس ٘ ٝنیطفب ؾیٛزرٕٗی
ٔس٘ٓط ثبقس
سخي پایاًی
ٞط یه اظ ٔب ذٛز ضا زض ٔٛار ٝثب ٔؿب ّی ٔی یبثس و ٝیبضای ٔمبثُّ ٚ ٝ
آٖ ضا زض ذٛیف ٔی یبثیٓ  ٚیب ایٙىی ٝزض ٌیصض ؾیالٔت اظ آٖ ٖیبرع ٚ
٘بتٛاٖ ذٛاٞیٓ ثٛز أب ایٗ ثٙٗٔ ٝبی ٖزع ٔب اظ وٙتطَ اٚيبٔ ٘رٛاٞس ثٛز
ثّى ٝثؿتٍی ثٖ ٝیٛأّی ذٛاٞیس زاقیت وی ٝآٖ ٖٛأیُ ضا ٔیی تیٛا٘یٓ
ق ٙبؾبیی  ٚزض ثٟجٛز قطایٍ  ٚأىب٘بت  ٚتٛا٘بیی ذیٛیف زض آٖ یٛظٜ
وٛقب ثبقیٓ ٞ ٚط چ ٝثیكتط ْطفیت زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی  ٚأىب٘بت ذٛز ضا
اضتمییب  ٚثٟجییٛز ثركیییٓ زض چٙیییٗ أییطی ویی ٝقٙبؾییبیی أىب٘ییبت ٚ
ْطفیتٞبی ذٛیف ٔیی ثبقیس ٌ٘ٛی ٝای ٕٞییبضی ٕٞ ٚیسِی اظ رٟیت
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زیٍطاٖ ا تیبد اؾت و ٝاٌط ذٛز قرم اظ اضتمبی ذیٛیف  ٚییب یُ
ٔؿ ِ ٝای ٖبرع ٔب٘س ث ٝچ ٝا٘ساظ ٜؾیؿتٓ ارتٕبٖی زض وٕه ث ٝقیرم
ٔؿئِٛیت ذٛاٞس زاقت  ٚث ٝچٔ ٝیعاٖ قرم ث ٝآٖ وٕه ٔحتبد اؾت
 ٚایٗ وٕه زض ضاؾتبی چ ٝاٞسافی ٔی ثبقس وٞ ٝط وساْ اظ اییٗ ٔیٛاضز
أىبٖ ایزبز ٔؿیطی غیط اظ ُ ٔؿ ِ ٚ ٝایزبز ٔؿی ِ ٝزیٍیطی ضا ثیطای
قرم ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقیت زض اضتجبَیبت اٞیساف پیٍییطی ٌكیتٝ
تٛؾٍ ٔب تیییط ٔبٞیت زاز ٚ ٜاِعأبت ارتٕبٔ  ٚزیٍطاٖ ٘ییع زض آٖ ٚاضز
ذٛاٞس ٌكت ِصا زض ایٗ ضاؾتب ثبیس تب س أىیبٖ اظ پییطٚی ثی ٝلیٛا٘یٗ
فطزی زیٍطاٖ ثط صض ثٛز ٚ ٜذٛز ضا زض یه لٛا٘یٗ ذٛزپٙساقت ٝؤ ٝب ضا
ث ٝؾٕت اٞساف ذٛیف ضاٞجط ذٛاٞس ثٛز؛ ٌبْ ٟ٘یٓ ٞ ٚط آ٘چٔ ٝربِف
اٞساف ظ٘سٌی ذٛیف اؾت ضا ثب ٚؾٗت ٘ٓط ذٛز ٔیٛضز ثیبظثیٙی لیطاض
زاز ٚ ٜاٞساف ذٛیف ضا ٔیساْ زض پیٍیطز لیطاض زٞییٓ زض ٌٛقی ٝای اظ
چبِف ٞبیی ؤ ٝب ضا ث ُ ٝآٖ ٔی وكب٘س نطفب تٙف ٘یؿت ثّى ٝأىبٖ
زاضز و ٝایٗ تٙف ایزبز ٌكتٔ ٝب ضا ث ٝؾٕت اضتمبی ذٛیف وكب٘س  ٚثٝ
ٌصض اظ ٔٛا٘ٗی زیٍط و ٝذٛز ضا ثطای آٖ آٔبزٕٛٙ٘ ٜز ٜایٓ یبضی ضؾیب٘س
زض ایٗ ٔحُ ثٔ ٝب٘ٙس ٚاوؿییٌ ٝٙكیتٗ اظ چیبِف ٞیبی ثٗیسی ،ثطذیی
چبِفٞب  ٚتٙف ٞب ایٗ چٙیٗ ذٛاٙٞس ثیٛز  ٚثیٔ ٝیب زض ٌیصض اظ ریبزٜ
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٘بٕٛٞاض ظ٘سٌی یبضی ٔی ضؾب٘ٙس پؽ تالـ ٔب ٘ ٝفمٍ ٌصاض اظ تیٙف ٚ
چبِف ٞبی ظ٘سٌی اؾت ثّى ٝاظ آٖ اؾتفبز ٜتزطث ٝای ٕ٘ٛز ٚ ٜآٖ ضا ثیب
وؿت تزبضة زض ذٛیف وبُٔ ٔی ٕ٘بییٓ  ٚایٗ چٙیٗ فطنت چبِكیی
ثٛرٛز آٔس ٜضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔسیطیت ذٛاٞیٓ ویطز وی ٝثتیٛا٘یٓ زض آیٙیسٜ
تٛؾٍ آٖ اظ چبِف ٞبیی و ٝثٚ ٝرٛز ذٛاٙٞس آٔس ثب ض ٚی ٝای لٛی تط
ٖجٛض ٕ٘بییٓ چبِف  ٚتٙف اظ زٖ ٚبُٔ قیٙبذتی ٞ ٚیزیب٘ی ثطذیٛضزاض
ٞؿتٙس و ٝاٌط ٔب ٕٞیكٖ ٝبُٔ ٞیزب٘ی آٖ ضا ث ٝوٙتطَ زضآٚضیٓ ذیٛاٞیٓ
تٛا٘ؿت ثب فبوتٛض قٙبذتی ث ٝوؿت تزطث٘ ٝب ُ ٌطزیٓ بَ اٌیط ٖبٔیُ
ٞیزب٘ی غبِت ٌطزز ٘ ٝتٟٙیب آٖ چیبِف  ٚتیٙف ثٛریٛز آٔیس ٜفطنیتی
٘رٛاٞس ثٛز ثّى ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛای تٟسییس ثیٛٞ ٝییت  ٚلبِیت آضاْ ظ٘یسٌی
لّٕساز  ٚچ ٝثؿب ثٙیبٖ ظ٘سٌی ٔب ضا ثٚ ٝیطا٘ی وكب٘س ((زض ٞط ٔط ّٝای،
تالـ ٔب زض ث ٝوٙتطَ زضآٚضزٖ ٞیزب٘یبت  ٚاؾیتفبز ٜاظ لی ٜٛقیٙبذتی ٚ
اؾتفبز ٜاظ فطنت چبِكیی ثٛریٛز آٔیس ٜزض ضاؾیتبی بهبود م کانوا
شرمیط خد رم نمایان ساز .)).
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