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 هنرهای زیباآهوزش فا هنگام گفتگو دربارۀ خلق 

 ػ٦( ، ٝاؿِٜتٚ د۱۰۰۲٥طٝئ٠٨  ۱1)٦ٓ ١ِٜز٦، 

ا٥ ١ؼتتٜذ  دسثتبسٟ ١شز٨تض٥ ًت٠ ثت٠       ١ب٥ حشك٠ ؿبُشداٙ ا٧ٜزب ٦ِ٘١ ثب خٔن ١ٜش١ب٥ ص٧جب ػشًٝبس داسٛذ ٝ ٦ِ٘١ داسا٥ ٢ٗبست
ْ ٝ كوي اص حوب٧ن كب خٞا١ٖ ُلت  ١ٜش١ب٥ ًٜٖ  ٦ٗر١ٜٖ ثشػذ كحجت  ١تب٥   ص٧جب ثشا٥ ثـش٧ت ثؼ٨بس ٢ٖٗ اػت  ٗبٜٛذ ػب٧ش ؿتٌ

١ب٥ ص٧جبؿٜبخت٦ ثـتش٧ت سا   تٞاٛذ ٛوـ٦ سا١ٜ٘ب داؿت٠ ثبؿذ ٝ اسصؽ ٦ٗ ،كش١َٜ ثـش٥، دسخلٞف ٗلب٨١ٖ ٗشدٕ دس ارت٘بع ثـش٥
ثتب ث٨ٜتبٙ     «ثبؿذ حغ ٜٗبػت ٗشدٕ ٛؼجت ث٠ ص٧جب٦٧ ز٠ ز٨ض٥ ثب٧ذ»ٝ « ص٧جبؿٜبخت٦ ز٨ؼت»ٗلب٨١ِٖ ا٠ٌٜ٧ تأح٨ش هشاس د١ذ   تحت

١تب٥   ٨ُشٛذ، آِٛبٟ اسصؽ اخاله٦ ٝ اػتبٛذاسد١ب٥ ثـش٧ت استجبى تِٜبت٦ِٜ داسد  ٝهت٦ ٗشدٕ ز٨ض٥ ٠ً ص٧جب ٨ٛؼت سا ص٧جب دس ٛظش ٦ٗ
 اخاله٦ ٗشدٕ اصث٨ٚ سكت٠ ٝ خشاة ؿذٟ اػت 

ت ثـش ثش ١ٜش١ب٥ ثـتش تتأح٨ش   ًٜذ  خٞد اخاله٨ب ١ب٥ صٗب٦ٛ ٗختٔق، اخاله٨بت ثـش اص ٨ٗبٙ تـ٨٨شات خبك٦ ُزس ٦ٗ دس دٝسٟ
ا٧ذ ٠ً ثؼ٨بس٥ اص ز٨ض١ب دس ١ٜش١ب٥ اٗشٝص٥ ثب ر٨ٜ١ت ٗذسٙ آ٨ٗخت٠  ُزاسٛذ  ٦ِ٘١ د٧ذٟ ُزاسد ٝ ١ٜش١ب ٨ٛض ثش ثـش٧ت تأح٨ش ٦ٗ ٦ٗ

ٚ  ؿذٟ ٌ  سٝ ا٧تٚ ثت٠   اٛذ ٝ ثـش اٗشٝص٥ ٝسا٥ حذ ٝ ٗشص١ب٥ اخاله٦ ٝ اػتبٛذاسد١ب٦٧ سكت٠ ٠ً ثـش٧ت ثب٧ذ داؿت٠ ثبؿذ  اص ا٧ت الح اكت
اٛتذ ٝ ز٨ض١تب٥ ص٧جتب ٝ حو٨وت٦      ٨ٛبٗذٟ ٝرٞد ث٠دػتبٝسد١ب٥ ١ٜش٥، د٧ِش كش١َٜ ثـش٥ ٨ٛؼتٜذ، ص٧شا ثب خشدٜٗذ٥ ٧ب ر٦ٜ١ ؿلبف 

حبٓت، ١ٜش سٝ ث٠  ثـش٧ت ٨ٛؼتٜذ ٠ً ثب اكٌبس خٞة ٝ اكٌبس كح٨ح ٗشدٕ ٧ب دسى كح٨ح٦ اص ص٧جب٦٧ ١ٜش٥ خٔن ؿذٟ ثبؿٜذ  دس ا٧ٚ
اكتٌالح احتش    د٧ِش ز٨ض١ب٥ ثـش٥ ٨ٛؼتٜذ  اؿٔت زٜذ ث٠آ٢ٛب ف ١ٜش١ب٥ اٗشٝص٥، كش٧ح ث٨٧ِٖٞ،   ثٜبثشا٧ٚ دسخلٞسٝد تجب٦١ ٦ٗ

ث٨ٜٖ ٠ً دسحو٨وت ٦ِ٘١ ٗحلٞالت ػشؿت ا١ش٦ٜ٘٧ ١ؼتٜذ، ُشز٠ ثشخ٦ اص آٛبٙ خ٦ٔ٨ ٗؼتشٝف ١ؼتتٜذ  ٛت٠     ١ٜش٥ ٗذسٙ سا ٦ٗ
دٛجتبّ   ا٢ٓتبٕ ١ؼتتٜذ، دسٝاهتغ ثت٠     ٙ دس رؼتز٥ٞت٢ٜب اص ػشؿت ا١ش٦ٜ٘٧ ١ؼتٜذ، ث٠ٌٔ ثؼ٨بس٥ اص اكشاد٥ ٠ً ١ِٜبٕ ٛوبؿ٦ ًـ٨ذ

ْ  ٛبزتبس تبس٧تي ٝ اص   ؿبٙ ث٠ ٨ذ سكتبس اؿجبح ١ؼتٜذ  ٝهت٦ ثشا٥ ٗذت٦ ًٞال٦ٛ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ادا٠ٗ ٧بثذ، ٝهؼ٨ت ر٦ٜ١ٔوت اكتتبدٟ   ؿتٌ
ٜتبٙ رٜجت٤   اؽ ًٞس٥ اػتت ًت٠ ػ   د١ذ ٝهؼ٨ت ر٦ٜ١ داٜٛذ ٠ً ٝهت٦ ًؼ٦ ا٧ٚ ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦ٗ ا٥ ٦ٗ ؿٞد  ١ٜشٜٗذاٙ حشك٠ ٦ٗ

اكتٌالح   ١ب٥ سٝا٦ٛ پ٨ٔذ اػت  ثٜبثشا٧ٚ، آٙ ثت٠  ًٜذ ٝ ًٞس٥ اػت ٠ً حت٦ تؼ٘ذاً دس ًٔت پبػخ اؽ سا س١ب ٦ٗ پ٨ٔذ ػشؿت ثـش٥
ًـٜذ ٗوش ١ؼتٜذ ث٠ٌٔ ثشا٥ ًؼب٦ٛ ًت٠ آٙ   ت٢ٜب ثشا٥ اؿخبك٦ ٠ً ٛوبؿ٦ ٦ٗ آحبس ١ٜش ٗذسٙ ٗؼ٘ٞالً خ٦ٔ٨ خٞة ٨ٛؼتٜذ، ص٧شا ٠ٛ

 صٜٛذ  ١ب٥ اخاله٦ ٗشدٕ ٨ٛض آػ٨ت ٦ٗ ًٞس رذ٥ ث٠ اسصؽ آٝسٛذ ٝ ث٠  ثبس ٦ٗ ص٧بٙ سٝا٦ٛ ث٠ث٨ٜٜذ ٨ٛض  احش سا ٦ٗ

ُزساٜٛذ اص ا٧ٚ ٗح٨ي ارت٘بع ٗشدٕ ػبد٥ رذا ؿٞٛذ   ؿبٙ سا ٦ٗ ًٜٜذ ٝ صٛذ٦ُ تٞاٜٛذ دسحب٦ٓ ٠ً تض٠٨ً ٦ٗ اٗب ٗش٧ذاٙ داكب ٦٘ٛ
٨ُش٧ذ  ثؼ٨بس٥ اص ٗش٧ذاٙ  تأح٨ش هشاس ٦ٗ ٨ٚ تٞػي ا٧ٚ ٗح٨ي تحتا٧ذ ٝ ١٘چٜ ؿ٘ب دس رش٧بٙ ػوب٧ذ ٝ تلٞسات ٗشدٕ ٗذسٙ كشٝ سكت٠

داكب هجْ اص ا٠ٌٜ٧ داكب سا كشاث٨ِشٛذ، حت٦ دسحبّ ٌٗبٓؼ٠ ٧ب دس٨ُش خٔن آحبس ١ٜش١ب٥ ٗذسٙ ثٞدٛذ  آجت٠، ث٠ ٛظشٕ خٞاٟ دس٨ُش ١ٜش١ب٥ 
ا٧تذ ثب٧تذ    ا٧ت٦ ًت٠ هتجالً كشاُشكتت٠     ٞٙ پب٧ت٠ ٗذسٙ ثبؿ٨ذ ٧ب ١ٜش١ب٥ ٝاهؼ٦، ػٜت٦ ٝ كح٨ح٦ ٠ً هشاس اػت ثـش٧ت داؿت٠ ثبؿذ، كٜ

١ب ز٠ ١ٜش١ب٦٧ سا ثب٧ذ داؿتت٠ ثبؿتٜذ  ثت٠ ا٧تٚ ؿتٌْ،       ًٞس ؿلبف دسى ًٜٜذ ٠ً اٛؼبٙ ٧ٌؼبٙ ثبؿذ  ثٜبثشا٧ٚ، ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ ث٠
 ٝس٧ذ ٝرٞد ث٨ب ٠تٞا٨ٛذ اص اػتبٛذاسد١ب٥ ١ٜش٥ كح٨ح ٗٞرٞدات ثـش٥ پ٨ش٥ٝ ٨ًٜذ ٝ هبدس خٞا٨١ذ ثٞد ز٨ض١ب٥ خٞث٦ ث ٦ٗ

زشا اٗشٝص ا٧ٚ رٔؼ٠ سا داس٧ٖ؟ ثِزاس٧ذ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، ١ش ًبس٥ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب دسًّٞ ا٧ٚ دٝس٣ تبس٧خ٦ دسحبّ اٛزتبٕ آٙ  
زٜتذاٙ دٝس ػشٗـتن    ا٥ ٛت٠  د١ٜذ، دس آ٧ٜتذٟ  ١ؼتٜذ ث٨ـتش٧ٚ ا٨٘١ت سا داسد  ٨٘١ٚ د٧شٝص ُلتٖ ١شًبس٥ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب اٛزبٕ ٦ٗ

 -ًٞس اػت ٌٗ٘ئٜبً ا٧ٚ -زشخذ داكب ٦ٗپ٨شاٗٞٙ  ّ حبهش، دسًّٞ دٝس٣ اكالح كب، ١ش ز٨ض٥ دس د٨ٛب ارت٘بع ثـش٥ خٞا١ذ ؿذ  دسحب
١تب٥   د١ٖ؟ ص٧شا ٗش٧تذاٙ داكتب٦٧ ًت٠ ٢ٗتبست     هٔ٘شٝ ثشا٥ اكالح كب خٔن ؿذ  زشا اٗشٝص ا٧ٚ ٗؼبئْ سا ٗٞسد ثحج هشاس ٦ٗ ص٧شا ػ٠

اٛذاصٟ ًتبك٦ كتبٓح ٛجبؿتٜذ،     د٨١ذ كبٓح ٝ دسػت ٛجبؿٜذ، ٧ب ث٠ اٛزبٕ ٦ٗ ١ب٦٧ داسٛذ  اُش ًبس١ب٦٧ ٠ً ١ٜش٥ داسٛذ، اٛشط٥ ٝ تٞاٛب٦٧



 ۱ 

سٝد  تأح٨ش هشاس خٞا١ذ داد  دس تض٠٨ً، اص ؿ٘ب اٛتظبس ٦ٗ ثخـ٨ذ، ٠ً ارت٘بع ثـش٥ سا حت٦ ث٨ـتش تحت ؿ٘ب ػٜبكش ٛبدسػت سا هٞت ٦ٗ
ذ ١شرتب ًت٠ ١ؼتت٨ذ ؿتخق ختٞث٦ ثبؿت٨ذ        ٠ً اصًش٧ن تض٤٨ً ١ش ز٨ض٥ ٠ً خٞة ٨ٛؼت، خٞدتبٙ سا اكالح ٝ پبال٧ؾ ٨ًٜذ  ثب٧

تبٙ ثب٧ذ آٛچ٠ سا ٠ً ص٧جبػت، آٛچ٠ سا ٠ً دسػت اػتت، آٛچت٠ سا    ثٜبثشا٧ٚ دس حٞص٣ ١ٜش ٨ٛض ثب٧ذ ؿخق خٞث٦ ثبؿ٨ذ ٝ دس ًبس ١ٜش٥
 ٛ٘ب٧ؾ ثِزاس٧ذ  ٠ً خبٓق اػت، آٛچ٠ سا ٠ً خٞة اػت ٝ آٛچ٠ سا ٠ً سٝؿٚ ٝ ٗخجت اػت ث٠

  ـش٥ تب ا٧ٚ ٗشح٠ٔ ث٠ پب٨٧ٚ ٓـض٧ذٟ اػت، تلٌش ثـش٧ت اص ٨ٗبٙ تـ٨٨شات ٗتٜتبرش٥ ُزؿتت٠  ًٞس ٠ً اخاله٨بت ارت٘بع ث ١٘بٙ
اػت  ٝ اص آٛزب٠ً تب ا٧ٚ ٗشح٠ٔ تـ٨٨ش ًشدٟ ٝ دُشُٞٙ ؿذٟ اػت، ثشا٥ ٗشدٕ ؿ٨شٌٗ٘ٚ اػت ٠ً خٞدؿبٙ ثتٞاٜٛذ ثشُـتت ًٜٜتذ    

تٞاٛتذ  ؿت٘ب ا٧ٜزتب ٗتشا      كوي داكب ٦ٗ -ثٞدٛذ ثشُشداٛذ تٞاٛذ ٗشدٕ سا ث٠ رب٦٧ ٠ً ا٥ ٦٘ٛ ا٥ ٝ ٨١چ ؿ٨ٟٞ ٨١چ ؿخل٦، ٨١چ تئٞس٥
ؿتٞد ًت٠    د٨١ٖ ؿبْٗ ا٧ٚ ٨ٛض ٗت٦  ؿؼٞس سا ٛزبت  ؿؼٞس سا ٛزبت د٨١ذ  ٝ ٗؼ٦ٜ ا٠ٌٜ٧ ٗٞرٞدات ر٥ ا٧ذ تب ٗٞرٞدات ر٥ دٛجبّ ًشدٟ

ٛذ٦ُ خٞا١ٜتذ ًتشد ٝ دس   ٧بثٜذ دس آ٧ٜذٟ ز٠ِٛٞ خٞا١ٜذ ثٞد، ز٠ِٛٞ ص د٨١ٖ، ٗشد٦ٗ ٠ً ٛزبت ٦ٗ ز٠ِٛٞ اخاله٨بت ثـش٥ سا ٛزبت 
د١ٜذ، ث٠ٌٔ دسحبّ ٛٞساكـبٛذٙ  ؿؼٞس سا ٛزبت ٦ٗ ت٢ٜب ٗٞرٞدات ر٥ ػجبست د٧ِش، ٗش٧ذاٙ داكب ٠ٛ ز٠ ؿشا٦ٌ٧ صٛذ٦ُ خٞا١ٜذ ًشد  ث٠

ٗٞرٞدات ثـش٥ ٨ٛض ١ؼتٜذ  ا٢ٜ٧ب ٦ِ٘١ ًبس١ب٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب دس اػتجبسثخـ٦ ث٠ كتب   ث٠ ٧ي ٗؼ٨ش حو٨و٦ ثشا٥ ١ؼت٦ِ
 اٛزبٕ آٙ ١ؼتٜذ  دسحبّ

هٔ٘شٝ ثشا٥ ٨٘١ـ٠ ١ؼت٦ خٞا١ذ داؿت  ٝ ز٠ِٛٞ ٝرٞد خٞا١ذ داؿت؟ ا٧تٚ ز٨تض٥ اػتت ًت٠ دسًتّٞ       إ ٠ً ا٧ٚ ػ٠ ُلت٠
د١ٜتذ ث٨ـتتش٧ٚ ا٨٘١تت سا داسد، ٝ     اكالح كب٥ د٨ٛب٥ ثـش٥ ث٠ آٙ خٞا١ٖ پشداخت  اٗب ١شًبس٥ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب اٗشٝص اٛزتبٕ ٗت٦  

ٝثتش١ٖ اػتت  ١تش     ـش٧ت آ٧ٜذٟ ٝ كش١َٜ آ٧ٜذٟ اػت  ١ش ز٨ض٥ اص ثـش٧ت ٗؼبكش، آؿلت٠ ٝ دس١ٖس٧ض٥ ث٨ٜب٦ٛ ثشا٥ ث ١٘چ٨ٜٚ پ٦
ٛذست د٧ِش ٝرٞد داسد، ٝ ز٨ض٥ ٠ً خبٓق ٝ كبٓح ثبؿتذ   ٧ي اص ز٨ض١ب٥ ػٜت٦ ٝ دسػت٦ ٠ً ٗٞرٞدات ثـش٥ ثب٧ذ داؿت٠ ثبؿٜذ ث٠

بٛذٟ اص ٗشدٕ صٗبٙ ٢ًتٚ ٝرتٞد داسد ًت٠ ًتبٗالً ٛتبثٞد      رب٥ ٗ ٠د٧ِش ٝرٞد ٛذاسد  خٞؿجختب٠ٛ، ١ٜٞص ١ٖ ثشخ٦ اص ٨ٗشاث كش٦ِٜ١ ث
ًتٞس٥ ًت٠ ١ِٜتبٕ ثبصُـتت      ٗبٛذٟ اػت، ثت٠   ١ب٥ ثشخ٦ اص كٜٞٙ ث٨ٜبد٧ٚ ثبه٦ ٗخلٞكبً دس حٞص٣ ١ٜش١ب٥ ص٧جب ٝ آٗٞصٟ -اٛذ ٛـذٟ

ث٨بٝسٛذ  آِٛتبٟ آٙ    ا ثذػتتش٧ٚ ز٨ض١ب س ا٥ ٨ُشٛذ ثتٞاٜٛذ ثشخ٦ اص پب٠٧ ثـش٧ت ث٠ هٔ٘ش٥ٝ ثـش٥، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ١ٜش١ب٥ ص٧جب سا كشا ٦ٗ
تٞا٨ٛذ ز٨ض١ب٥ ختٞث٦   تش٧ٚ ز٨ض١ب ز٠ِٛٞ ثب٧ذ اػتلبدٟ ؿٞٛذ تب ٗشدٕ ثتٞاٜٛذ ٗؼ٨ش ثـش٥ ٝاهؼ٦ سا ؿشٝع ًٜٜذ؟ ٝ ز٠ِٛٞ ٦ٗ ا٥ پب٠٧
ب٦٧ ػٜٞاٙ ث٨ٜبٙ ٝ اهتبك٠ ًتشدٙ ختٞث٦ ٝ دسػتت٦ ٝاهؼت٦ ٝ ص٧جت       ا٥ ث٠ ث٨بٝس٧ذ؟ ث٠ ٛظشٕ ثب دسٛظش ُشكتٚ آٙ كٜٞٙ پب٠٧ ٝرٞد ث٠سا 

 ٛ٘ب٧ؾ ثِزاس٧ذ   تٞا٨ٛذ ز٨ض١ب٥ خٞة سا ث٠ اٛذ ث٠ آٙ كٜٞٙ، ٦ٗ ؿبٙ دسى ًشدٟ خبٓل٦ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب دس تض٠٨ً

ًٞس ًت٠ سٝٛتذ    اػت ٝ آٙ  اًٜٞٙ ٠ً دس ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٗجحج ١ؼتٖ، ٗب٧ٖٔ دسثبسٟ ا٧ٚ ٗٞهٞع ٠ً ثـش٧ت ز٠ِٛٞ تٌبْٗ ٧بكت٠ ١ٖ
  ث٨ٜٖ، كحجت ًٜٖ سؿذ ٝ تٞػؼ٠ ١ٜش١ب٥ ثـش سا ٦ٗ

٨ُش٥، ا٧ؼتب٦٧ ٝ كؼبد ١ؼتٜذ  ١ٜش١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشثت٦ دٝ   ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ داسا٥ سٝٛذِ ؿٌْ  ١ٜش١ب٥ ثـش اص ١ش دٝ كش١َٜ
١تب٥ ػ٨ٜت٦ اص    آ٢ٛب ١ش٧ي، تز٦ٔ ،اٛذ  ا٧ٚ ث٨بٙ ٗٞهٞع ثب اكٌالحبت ثـش٥ اػت، دسحب٦ٓ ٠ً دسحو٨وت ٗؼ٨ش ٗختٔق سا ثشُض٧ذٟ

ػجبست د٧ِتش،   ح دٝ ػ٨ؼتٖ ٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ ٗختٔق ١ؼتٜذ، ٧ؼ٦ٜ ٗٞرٞدات ثـش٥  ث٠تش٧ٚ ػٌ ١ب٥ ١ٜش٥ ٗٞرٞدات دس پب٨٧ٚ رٜج٠
١ؼتٜذ  دسٝاهتغ، اكتالى ػظت٨ٖ ٗختٔتق      -ا٧ٚ ٌٗبٙ ثـش٥ -تش٧ٚ ػٌح ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ دس پب٨٧ٚ آ٢ٛب تز٨ٔبت ز٨ض١ب دس آٙ ػ٨ؼتٖ

٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ ٗؼتوْ ١ؼتتٜذ  ١تش ٧تي اص    ١ب٥  ثؼ٨بس ص٧بد٥ دس ٢٨ًبٙ ٝرٞد داسٛذ  ثؼ٨بس٥ اص آ٢ٛب ٝرٞد داسٛذ ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛب ثذٙ
ؿٞد  ١تش ثتذٙ    ثلشد خٞدؽ ث٠ ؿٌْ ٗتلبٝت٦ ٗتز٦ٔ ٦ٗ اكالى ػظ٨ٖ، ػجي ٗختٔق خٞدؽ سا داسد ٠ً اص ًش٧ن ػبختبس ٜٗحلش

اٛتذ  دسٛت٨زت٠،    سٙ، حوب٧ن ث٨ٜبد٧ٚ كب، ث٠ آ٢ٛتب آُتبٟ ؿتذٟ    -ؿٚ -آػب حوب٧ن ٗختٔل٦ داسد ٠ً ث٠ ؿ٣ٞ٨ دسػت٦ اص رٚ ٢٨ًب٦ٛ ؿّٞ
ًٞس ػ٦ٜ٨ دس ػبختبس آػ٘بٙ  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٗختٔق ٦ِ٘١ ٗـخلبت ٜٗحلشثلشد ػ٨ؼتٖ خٞدؿبٙ سا داسٛذ، ٠ً ث٠ ١ب٥ ثذٙ تٖػ٨ؼ

ؿتبٙ،   ؿتبٙ، ص٧ٜتت ٝ آساػتت٦ِ ٗٞرتٞدات     ١ب٥ ٗٞرتٞدات  ؿبٙ ؿج٠٨ ز٨ؼت، ؿٌْ ؿٞٛذ، دس ا٠ٌٜ٧ ٗح٨ي ؿبٙ ٗتز٦ٔ ٦ٗ ٝ ص٨ٗٚ
١تب٥   ؿتٞٛذ ٝ ؿ٨تشٟ  آ٢ٛتب ١ِ٘ت٦ ؿت٨ٟٞ      ١ب رب١ش ٦ٗ ؿبٙ ث٠ آٙ ؿٌْ ١ب٦٧ ٠ً ح٨ٞاٛبت ٝ ٨ُب١بٙ ؿبٙ، ؿٌْ ١ب٥ ٗؼ٘بس٥ ػجي

دسػت ٜٗحلشثلشد خٞدؿبٙ سا دس ث٠ تل٧ٞش ًـت٨ذٙ ص٧جتب٦٧، دٝػتت٦، ٝهتبس، هتذسدا٦ٛ ٝ ؿ٨تشٟ داسٛتذ  اص ثت٨ٚ ت٘تبٕ ٗخٔٞهتبت           
ٜٗتوتْ   ثـتش٥ ٌٗتبٙ   ا٧ٚث٠  ػ٨ؼتٖ،دٝ كوي  ًشدٙ ٗشثٞى ث٠ ٗٞرٞدات ػٌح پب٨٧ِٚ ١ب٥ ث٨بٙ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ، اكٞالًً ؿٌْ ػ٨ؼتٖ



 ۲ 

ذ  ١ٛب ت٘بٕ ز٨ض٥ ٨ٛؼتٜذ ٠ً ٝرٞد داس پ٨ٌش ػظ٨ٖ، ا٧ٚ ٝ آ٢ٛب ٗتـٌْ اص ١ٜش١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ ١ؼتٜذ  اٗب دس ثذٙ ؿّٞ ؿذٟ اػت
 آٛچ٠ ٠ً دسحبّ ث٨بٙ آٙ ١ؼتٖ ا٧ٚ اػت ٠ً كوي ا٧ٚ دٝ ٛٞع ث٠ ا٧ٚ ٌٗبٙ ثـش٥ ٜٗتوْ ؿذٟ اػت 

١ب٥ ه٦ٗٞ ٗشثٞى ث٠ خٞد،  ؿشم ٝ ؿشة، ثشا٥ ١ضاساٙ ػبّ، دس كش١َٜدسخلٞف ا٧ٚ دٝ ػ٨ؼتٖ ١ٜش٥ ثـش٧ت، ١ش د٥ٝ 
ًٞس ٝػ٨ؼ٦ ٗتلبٝت ١ؼتٜذ  آ٢ٛب دس كٜٞٙ ٝ س٧ٌٝشد١ب٧ـتبٙ،   ١ب٥ ا٧ٚ دٝ ٛٞع ١ٜش ث٠ اٛذ، اٗب ػجي ٧ي سٝٛذ ث٠ اسث ثشدٙ سا داؿت٠

ٜذ  ١ٜش١ب٥ ز٦ٜ٨ اص ١٘بٙ ؿشٝع سٝٛذ ًٜٜذ، ٗتلبٝت ١ؼت ا٥ ٠ً ا٧زبد ٦ٗ ؿ٣ٞ٨ ث٨بٙ ٌٗبٓت، احؼبػ٦ ٠ً ٜٗتوْ ٝ تأح٨شات ثلش٥
ػجبست د٧ِش، ٦٘٨ٛ اص تأ٨ًذ س٥ٝ رتب١ش ثـتش٥ ٛجتٞد ثٌٔت٠        ث٠ٛذخذا٦٧ ث٨ٜبٙ ُزاؿت٠ ؿذ ث٠ اسث ثشدٙ خٞد، ثشپب٤٧ كش٦ِٜ١ ٠٘٨ٛ

١تب٥ كش١ٜتَ    س٥ٝ سٝح ٗٞهٞع ثٞد، س٥ٝ ؿ٨لت٦ِ ٝ ٨ُشا٦٧ ٝ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ آٙ ثٞد  ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً تز٨ٔبت ت٘بٕ رٜجت٠ 
تل٧ٞش ًـت٨ذٙ رضئ٨تبت دس ػتٌح ٝ رتب١ش تتٞر٦٢       آٙ خلٞك٨بت سا داؿت، ٗخلٞكأ دس ١ٜش١ب٥ ص٧جب ٠ً ٝاهؼأ س٥ٝ ث٠ ،ز٦ٜ٨
ٙ  ١ب ٧ب سٝح آٙ ٝ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ ت٘شًض ٦ٗ ًٜٜذ، ث٠ٌٔ س٥ٝ ث٨بٙ ا٧ذٟ ٦٘ٛ ١تب ٜٗتوتْ    ًٜٜذ  ١ٜش١ب٥ ؿشث٦ ٨ٛض تٞػي خذا٧بٙ ث٠ اٛؼتب

ٗٞرٞدات ثـش٥ اػت  آ٢ٛب س٥ٝ كٜٞٙ تشاص اّٝ، ده٨تن ٝ ٛتبة ٝ ١ٜشٜٗتذ٥ِ     ٝ ػٌح٦ِ ؿذٛذ، اٗب تأ٨ًذ آ٢ٛب س٥ٝ كش١َٜ رب١ش٥
ؿتٞد  ثٜتبثشا٧ٚ دس احش١تب٥     ًٜٜذ  تأ٨ًذ س٥ٝ ٛـبٙ دادٙ كٜٞٙ دس ثُؼذ ػٌح٦ ثـش٥ ُزاؿتت٠ ٗت٦   ُشا٧ب٠ٛ تأ٨ًذ ٦ٗ آؼبدٟ ٝاهغ كٞم

١ب٥ ١ٜش٥ ؿتشة ٝ زت٨ٚ دٝ ٗؼت٨ش       ثٜبثشا٧ٚ ػجيؿٞد ١ٜش٥ ص٧جب٥ آ٢ٛب، رب١ش ٗٞهٞع ث٠ ؿٌْ ثؼ٨بس ٛبة ٝ ده٨ن ٛ٘ب٧بٛذٟ ٦ٗ
ؿبٙ، اص ت٘ذٙ پ٨ـ٨ٚ ث٠ اسث ثشدٟ ؿذٛذ  دسٝاهغ، ١ٜش١ب٥ ؿشة ٧تي ؿتٌْ    اٛذ  ١ٜش١ب٥ ؿشة، دس سٝٛذ تٞػؼ٠ ٗختٔق سا ثشُض٧ذٟ

٨٘١ـت٠    اٛتذ  ١ب٥ سػت٦٘ داؿتت٠   ١ب ٝ آٗٞصؽ ٝ ٗذاسع، تئٞس٥  ٜٗذ آٗٞصؽ سا، حت٦ اص ٨ٗبٙ زٜذ٧ٚ ت٘ذٙ پ٨ـ٨ٚ حلظ ًشدٟ ٛظبٕ
ػٜٞاٙ ثخـت٦ اص كش١ٜتَ ٗشدٗت٦،     ، ٨٘١ـ٠ ث٠ؿبٙ  اص ػ٥ٞ د٧ِش، ١ٜش١ب٥ ؿشم، دس سٝٛذ تذإٝ خٞداٛذ ز٨ٜٚ ٗؼ٨ش٥ سا ثشُض٧ذٟ

ٜٗذ٥ ٝرٞد داؿت٠ ٝ ٠ٛ ٗذاسع  ١ب٥ ٛظبٕ   ٠ٛ تئٞس٥اٛذ دٛجبّ ًش٧ن ثٞدٛذ؛ دسرش٧بٙ ثٞدٟ دس٨ٗبٙ كوال، اػتبدًبساٙ ٝ ٗشد٦ٗ ٠ً ث٠
تشاؿت٦   ؿتبٙ اػتت، ٗخلٞكتبً ٝهتت٦ ثت٠ پ٨ٌتش       ث٨بٙ ٌٗبٓت دس احشؿبٙ، ًبٗالً ٗجت٦ٜ ثش تزبسة ؿخل٦سػ٦٘  ٛح٣ٞ   ٝ آٗٞصؽ

١ب، اكٞالً خلٞك٨بت كش٦ِٜ١ ٗشدٕ ز٨ٚ  ١ب ٝ ٗزؼ٠٘ ١ب، ٛوبؿ٦ سػذ  دسٛت٨ز٤ ٗـخلبت كش١َٜ ٗشدٕ ز٨ٚ، دس پـت تشػ٨ٖ ٦ٗ
١ب٦٧ ًت٠ ثتشا٥    ١ب دس ؿ٨ٟٞ تٜذ  ثٜبثشا٧ٚ اص ا٧ٚ صا٠٧ٝ، تلبٝت١ب ٝ احؼبػبت ١ؼ ًٞس ٛبخٞدآُبٟ دسحبّ ث٨بٙ ا٧ذٟ دس رش٧بٙ اػت ٝ ث٠

ِٛش٧تذ، كٜتٞٙ    تش٧ٚ ال٤٧ ٗٞرٞدات ثـتش٥ ثت٠ آٙ ٗت٦    ٗالحظ٠ ١ؼتٜذ  ٝهت٦ اص صا٤٧ٝ ث٨ش٦ٛٝ ُض٧ٜٜذ ًبٗالً هبثْ ث٨بٙ ٌٗبٓت ثش٦ٗ
ًٞس ده٨و٦ پشداخت٠ ؿٞد   ثلش٥ ث٠ ذ٥ِثؼ ػ٠ داٜٛذ ث٠ ٛٞس ٝ ػب٠٧، ػبختبس١ب ٝ ٛ٘ب٥ ١ٜش١ب٥ ؿشث٦ خ٦ٔ٨ ٛبة ١ؼتٜذ ٝ آ٢ٛب الصٕ ٦ٗ

ًٜٜذ  اٗب دس ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ز٨ٚ ٢ًٚ، اصآٛزب ٠ً ١ت٨چ   سػذ، آٙ سا ثؼ٨بس ده٨ن اثشاص ٦ٗ ٗخلٞكبً ٝهت٦ ث٠ ػبختبس ثذٙ ثـش٥ ٦ٗ
 تش٧ٚ ال٤٧ ػبختبس ز٨ض١ب، كبهذ دهت ثٞد  ث٨ش٦ٛٝ   ؿبٙ اص ا٦٧ ٛذاؿتٜذ، ث٨بٙ ٜٗذ ٧ب ٌٗبٓؼبت حشك٠ تئٞس٥ ٛظبٕ

١ب٥ ثـتش ٨ٛتض زٜت٨ٚ     ًٜذ  ت٘ب٦ٗ كش١َٜ سٝد ٝ ػپغ دٝثبسٟ ٛضّٝ ٦ٗ ش ١ٜش ٨٘١ـ٠ اص دٝس٣ اثتذا٦٧ آٙ تب اٝد خٞد ٦ٗٗؼ٨
ٛتبثٞد٥ اػتت، ًت٠ ثخـت٦ اص خلٞكت٨بت       -كؼتبد  -ا٧ؼتب٦٧ -٨ُش٥ ًٜٜذ  ١شز٨ض٥ اص ثـش٧ت دس٨ٗبٙ ؿٌْ سٝٛذ٥ سا دٛجبّ ٦ٗ

اٛتذاصٟ ًتبك٦ ختٞة     ٝهت٦ د٧ِش ٨١چ ز٨ض ثت٠  -اٛذاصٟ ًبك٦ خٞة ٛجبؿذ ث٢٨ً٠بٙ هذ٧ٖ اػت  ثٜبثشا٧ٚ ١شٝهت اخاله٨بت ثـش د٧ِش 
ؿٞد، ث٠ اٝد  سػذ ٝ ػپغ دٝثبسٟ اص ٛٞ ؿشٝع ٦ٗ ا٨ِٛض اػت، ١شز٨ض٥ ث٠ پب٧بٙ ٦ٗ ثشا٥ ثـش٧ت كبرؼ٠ -ٛجبؿذ ثب٧ذ اص ٛٞ ؿشٝع ؿٞد

 د١ذ  ث٠ تٌشاس خٞد ادا٠ٗ ٦ٗ زشخ٠ًٜذ  ا٧ٚ  سػذ ٝ ػپغ دٝثبسٟ ٛضّٝ ٦ٗ ٦ٗ

هتجي ٝ  تٞاٛؼتتٜذ دسخلتٞف    ، اكٞالً ٦ٜ٘ٛذٜٗذ٥ ٛذاؿت ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ز٦ٜ٨ ٢ًٚ ٌٗبٓؼبت ٗخلٞف ٧ب ٛظبٕ ٠ًاصآٛزب 
خٞث٦ اداسٟ ًٜٜذ  پغ اص پب٧بٙ ػٔؼ٤ٔ ز٨َٜ، ثؼ٨بس٥ اص اكتشاد٥   ثلش٥ سا ث٠ ثؼذ٥ِ ػ٠ ]تل٧ٞش[ ثذٙ ثـش٥ ٝ ارؼبٕ، ٛ٘ب٥دس٧بكت 

تلت٧ٞش ًـت٨ذٙ    ا٥ ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ؿشثت٦ سا كشاُشكتٜتذ ٝ آحبسؿتبٙ اص ٛظتش ثت٠      ٠ً دس ًبس ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ز٦ٜ٨ ثٞدٛذ، كٜٞٙ پب٠٧
اخ٨ش، ٗخلٞكتبً ا٧تٚ ث٨ؼتت ٝ زٜتذ     ٝساٙ د١ب٥ ػٌح٦ ث٨ش٦ٛٝ ده٨ن ؿذ  آٛبٙ ثشخ٦ اص ز٨ٜٚ آحبس٥ سا خٔن ًشدٛذ  اٗب دس  ؿٌْ

اٛذ  ػوب٧ذ ٝ تلٞسات ٗشدٕ ١٘شاٟ  تأح٨ش تلٌش ٗذسٙ هشاس ُشكت٠ اػت ٝ آحبس آٛزب ؿٌْ ثذتش ٝ ثذتش٥ ُشكت٠ ػبّ اخ٨ش، ز٨ٚ ٨ٛض تحت
١تب ٝ   ثتش دسى رب٥ اكٌبس دسػتؾ ًبٗالً  ٠ًٜذ  اُش اكٌبسِ دسػت ؿخق ًٜتشّ سا دسدػت ٛذاؿت٠ ثبؿذ ٝ اٝ ث ثب تلٌشؿبٙ تـ٨٨ش ٦ٗ

كٌش٥ دسثبسٟ ٗؼبئْ ٨ٜٛذ٧ـذ، آِٛبٟ ٗبٜٛتذ ا٧تٚ خٞا١تذ     ًٞس ٝاهؼ٦ ٝ ثب خٞؽ اؽ ت٠٨ٌ ًٜذ ٝ خٞدؽ ث٠ احؼبػبت دس ػٌح ثـش٥
كٞست ٝاًٜؾ ٛبخٞدآُبٟ ٛؼجت  ٨ُشد ٝ كوي ث٠ ثٞد ٠ً د٧ِش سٝح٦ ٛذاسد  آُب٦١ ثـش٥، پغ اص تٞٓذ ٝ دس ػٌح٦ ثـش٥ ؿٌْ ٦ٗ

تٞاٛذ تـ٨٨ش ًٜذ ٝ ١٘شاٟ ثب تـ٨٨شات دس ؿشا٧ي ث٨ش٦ٛٝ ٝ ٝهتؼ٨ت ًٔت٦    ب٦١ ٛبپب٧ذاس اػت، ١شصٗبٙ ٦ٗؿٞد  آُ ث٠ ٗؼبئْ ٗتز٦ٔ ٦ٗ



 ۳ 

ًٜذ  اُش ًؼ٦ ًبٗاًل ثش ا٧ٚ ز٨ض١ب ٗت٦ٌ ثبؿتذ، آِٛتبٟ اٝ اكٌتبس ختٞدؽ سا ٛتذاسد  ػتالٟٝ ثتش ا٧تٚ، اكٌتبسؽ           دس ربٗؼ٠ تـ٨٨ش ٦ٗ
ؿتٞٛذ   ٝاهؼت٦ ٛتذاسد  ز٨ض١تب٦٧ ًت٠ دس ا٧تٚ حبٓتت ر١ٜت٦ ػتبخت٠ ٗت٦          ٜٗذ ٝ ٛبٜٗظٖ اػت ٝ اٝ ٨١چ اكٌبس دسػت ٝ خٞدِ ؿ٨شٛظبٕ

١ؼتٜذ  ٗشحٔت٤ ا٨ٓٝت٤ ٗؼتشٝف ؿتذٙ ا٧تٚ آحتبس، پ٨تذا٧ؾ ٛخؼتت٨ٚ آحتبس          « آحبس ٗؼبكش ١ٜش١ب٥ ص٧جب»٧ب « ١ٜش ٗذسٙ»اكٌالح  ث٠
آٗذٛتذ ًت٠    ٝرٞد ث٢٠ب صٗب٦ٛ ثش٧ذ ٠ً آٛ ت٦ ؿشة ثٞد  اُش ثب آساٗؾ ث٠ آٙ آحبس ِٛبٟ ٨ًٜذ، هٌؼبً پ٦ ٦ٗؼاٗپشػ٨ٛٞ٨ؼت٦ ٝ اثؼتشًـ٨ٜ

ٜٗذ، ػتبختبس٨ٛبكت٠،   ًشدٛذ  آ٢ٛب ؿ٨شٛظبٕ ؿبٙ دس ال٤٧ ػٌح٦ پ٨ش٥ٝ ٦ٗ اكٌبس ٝاهؼ٦ ٗشدٕ ؿب٧ت ثٞد ٝ ٗشدٕ اص اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ثـش٥
٠ٌ كتشكبً  د١ٜذ، ثٔ ًٜٜذ! آ٢ٛب ث٠ ٗشدٕ ٧ي تزشث٤ ص٧جبؿٜبػ٦ ٦٘ٛ داٛذ ز٠ ز٨ض٥ سا ث٨بٙ ٦ٗ پبسٟ ١ؼتٜذ  ز٠ ًؼ٦ ٦ٗ ٛبٜٗظٖ ٝ پبسٟ

ًٜٜذ  آحبس٥ ٠ً اص خٞد دسآٝسدٛذ ٧ي ث٦ٜ٨ ًذ ٝ ٗؼٞد ٝ كوي ٧ي ٤٘٨ٛ كٞست داؿت ٧ب  اص اكٌبس ثـش٥ دس ال٤٧ ػٌح٦ پ٨ش٥ٝ ٦ٗ
ا٥ اص ا٧ٚ ثٞد ٠ً ٗشدٕ اكٌبس خٞد ٝ اكٌبس دسػت ختٞد سا   پب٦٧ داؿت ٠ً اص پـت ثذٙ سؿذ ًشدٟ ثٞد  اص ١٘بٙ اثتذا، آٙ آحبس ٛت٨ز٠

ُشكتٜذ  كوتي صٗتب٦ٛ ًت٠     تٞٓذؿبٙ كشٗبٙ ٦ٗ اص ٗحلّٞ دػت ٝ پب ٝ ثذ٦ٛ ثٞدٛذ ٠ً اص اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ثـش٥ پغ س١ب ًشدٟ ثٞدٛذ ٝ
تٞاٛتذ زٜت٨ٚ آحتبس٥ سا     اؽ آصادا٠ٛ ِٝٓتشد٥ ًٜتذ، ٗت٦    اؽ سا س١ب ًٜذ ٝ ثِزاسد اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ثـش٥ِ ال٤٧ ػٌح٦ اك٦ٔ كشد آُب٦١

تش٧ٚ ٝ ث٢تش٧ٚ آحبس ًْ ٛظاد ثـش٥ ثٞدٛذ ٧ٝشاٙ ًتشدٟ اػتت     سا، ٠ً توش٧جبً ًبْٗ ث٨بٝسد  ر٢ٞس ز٨ٜٚ آحبس٥، ١ٜش١ب٥ ؿشث٦ ٝرٞد ث٠
 ١ب٥ اخ٨ش، آٙ تأح٨ش ث٠ ز٨ٚ سػ٨ذٟ اػت  دس ًّٞ دٝسٟ

ؿتٞد، اكٌتبس ٝ ػوب٧تذ     ا٥ كبػتذ ٗت٦   ًٞس كضا٧ٜتذٟ  ا٤٨ٓٝ ١ٜش١ب٥ ٗذسٙ ثٞد  ٝهت٦ اخاله٨بت ٦ًٔ ربٗؼ٠ ث٠  ٝ ا٧ٚ كوي ٗشح٤ٔ
ٛ٘ب ٝ تزؼٖ ثلش٥، سٝت٦، دؼًٜٜذ  دس آٙ صٗبٙ آٙ آحبس اٗپشػ٨ٛٞ٨ؼت٦ ٝ اثؼتشًـ٨ٜ بٜٛذ، ث٠ٌٔ ػوٞى ٦ٗٗ ثـش٥ كشكبً ١٘بٛزب ٦٘ٛ

احؼبػتبت  »اكتٌالح   ُزس اص سٝؿٜب٦٧ ث٠ تبس٦ٌ٧ ٝ دهت ٝ دسػت٦ ػبختبس سا ًبٗالً ًٜبسُزاؿت٠ ثٞدٛذ  ث٨ـتش ٝ ث٨ـتش دس ًٔتت ثت٠  
ؿبٙ دسٛظش ُشكتٜذ  آٛچ٠ ٠ً ٝاهؼبً اٛزتبٕ   آصاد٥ ػشؿت ثـش٥ كشد٥ تجبٟ،، ث٠ اؿس٥ٝ ؿ٨شٌٜٗو٦ سا ثٞدٛذ ٝ آٙ ٛٞع ص٧بدٟ« ؿخل٦

ؿبٙ ٨ٛؼت  آ٢ٛب  تٞٓذؿبٙ ثٞد ٠ً ؿبْٗ خٞد ٝاهؼ٦ اص س٥ٝ ٝ آصادُزاس٥ تلٌشات پغ ؿبٙ ٝ ص٧بدٟ دادٛذ ٢ٗبس ًشدٙ ػشؿت ٝاهؼ٦ ٦ٗ
كٌبس ٌٜٗو٦ ٝ ٗؼتذّ ثتٞد تتب حتذ اكتشاى س١تب      ًشدٛذ ٝ ٛٞػ٦ اص احؼبػبت خٞد سا ٠ً ػبس٥ اص ١ش٠ُٛٞ ا ١ب٥ ت٨شٟ اػتلبدٟ ٦ٗ سَٛ

٨ُشٛتذ  آ٢ٛتب اكٌتبس ٝاهؼت٦ كتشد ٨ٛؼتتٜذ ٝ ٛتبٜٗظٖ ٝ         ُزاؿتٜذ  اٗب اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ٝ تلٞسات، دس كشد پتغ اص تٞٓتذ ؿتٌْ ٗت٦     ٦ٗ
لتش٥ ًتبٗالً   آٝسدٛذ ؿج٠٨ آٙ ثٞدٛذ ٝ اص ٛظتش ث  ٝرٞد ث٠ٜٗذ ٨ٛؼتٜذ  ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً آحبس٥ ٠ً  ػبختبس٨ٛبكت٠ ١ؼتٜذ ٝ ٛظبٕ

ًٞس ٠ً ٗلب٨١ٖ اخاله٦ ثـتش٥ ث٨ـتتش ٝ ث٨ـتتش     سػ٨ذٛذ  ٝهت٦ ث٠ ٗشاحْ ثؼذ٥ سػ٨ذ، ١٘بٙ ٛظش ٦ٗ ٛبٗتٜبػت ٧ب خبسد اص تؼبدّ ث٠
ؿذ ٝ آٙ ٛٞع اص خٞدآُب٦١ ثذ، د٧ِش اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ثـش٥ دسػت سا دس خٞد ٛذاؿتت    ؿبٙ حت٦ ثذتش ٦ٗ ًشد، حبٓت ر٦ٜ١ ٛضّٝ ٦ٗ

اهؼ٦ِ كشد اص ًٜتشّ خٞد ثش ػٌح ٝ رب١ش كشد دػت ثٌـٜذ، ٗٞرٞدات خبسر٦ اص كشكت اػتتلبدٟ ًتشدٟ ٝ ٝاسد   ٝهت٦ اكٌبس ٝ خٞد ٝ
ؿٞٛذ  ٝهت٦ ث٠ آٙ ٗشح٠ٔ ثشػذ، ٧ي ١ٞؽ خبسر٦ دسحبّ ًٜتشّ ٗـض ثـش٥ اػت  ث٠ ٨٘١ٚ د٨ٓتْ اػتت ًت٠ آحتبس ٝ تلتب٧ٝش       ٦ٗ

 ٝ آ٢ٛب حبٓت ر٦ٜ١ ػشؿت ثـش٥ِ—تبس٧ي ثٞد آٝس ٝ ٠٘٨ٛ ٨ٛض حضٙ حت٦ ٛٞس—تش ثٞدٛذ تش ٝ اكؼشدٟ پذ٧ذ آٗذٛذ ٠ً تبس٧ي ا٥  ١ٜش٥
ٗحشى آ٢ٛب ؿتذ    ؿخل٦ دس ارت٘بع، ًشدٛذ  ٝهت٦ ث٨ـتش ٛضّٝ ًشد، ٨ْٗ ث٠ ؿ٢شت ٝ ٛلغ صٝاّ سا ًبٗالً ٜٗؼٌغ ٦ٗ ٗحضٝٙ ٝ سٝث٠

ا٥  ُزاؿت٠ ؿذ  دس آٙ حبٓت، پٞػت٠ تٞٓذ ٨ٛض ًٜبس اص ٝ دس ًٔت ٝاُزاس٥ ًبْٗ خٞدؿبٙ ثٞدٛذ ٝ دس آٙ صٗبٙ حت٦ اكٌبس ٝ ػوب٧ذ پغ
٠ً ًبٗالً ػبس٥ اص خٞد ؿخق ثٞد كذدسكذ تحت ًٜتشّ ٧ي ١ٞؽ خبسر٦ دسآٗذ  ٝ دس اًخش ٗٞاسد، آٙ ١ٞؽ خبسر٦، ٗٞرٞد٥ 

٦ اص د٨ٛب٥ اػلْ ٝ ر٢بٙ ٗشدُبٙ ثٞد ٝ اًخش آ٢ٛب اسٝاح ٝ اؿجبح ثٞدٛذ  ا٧ٚ ٧ي تـ٨٨ش ٢٨ًب٦ٛ ثٞد، ٝهت٦ اخاله٨بت ثـش ثذ ؿذ  ٝهت
سػذ ًت٠ ر٢تبٙ    ٛظش ٦ٗ ًٞس ث٠ ًٜذ ا٧ٚ ًٜذ، آٛچ٠ آٙ ٛوبؽ تشػ٨ٖ ٦ٗ ٧ي ٗٞرٞد٥ ٠ً ػشؿت ٨٧ٚ داسد ٧ي ٛوبؽ سا ًٜتشّ ٦ٗ

تٞا٨ٛتذ ث٨٧ِٞتذ    ١ب، ثب ٧ي ِٛبٟ ٦ٗ ًـذ  دسخلٞف ثؼ٨بس٥ اص ٛوبؿ٦ تل٧ٞش ٦ٗ ١ب٦٧ ٗشثٞى ث٠ ر٢بٙ ٗشدُبٙ سا ث٠ٗشدُبٙ ٝ ز٨ض
ًٜٜذ،  اكٌالح تلب٧ٝش اٛؼب٦ٛ ٠ً ٛوبؿ٦ ٦ٗ ًـٜذ، آ٢ٛب ت٨شٟ، تبس٧ي ٝ ٗبت ١ؼتٜذ ٝ آٙ ث٠ ٦ٗ ٠ً آ٢ٛب د٨ٛب١ب٥ اؿجبح سا ث٠ تل٧ٞش

ص٨ٗٚ ر٢بٙ ٗشدُبٙ اػت ٝ آػ٘بٙ، آػ٘بٙ ر٢بٙ ٗشدُبٙ اػت  زشا ٗتشدٕ آٙ    ُٞٙ ١ؼتٜذ؛ ص٨ٗٚ آٛزب، ٦ِ٘١ ؿج٠٨ اسٝاح٦ ؿجح
ٚ ٛذاسٛذ؟ آ٧ب آ٢ٛب دسًٔت تبس٦ٌ٧ ٨ٛؼتٜذ؟ آ٧ب ثت٠ ا٧تٚ د٨ٓتْ    احؼبع سا دٝػت داسٛذ؟ آ٧ب ث٠ ا٧ٚ د٨ْٓ ٨ٛؼت ٠ً د٧ِش اكٌبس ساػت٨

ٚ  ًٞس رذ٥ كبػذ ؿذٟ اػت؟ ٝ آٙ كوي ٝهت٦ اػت ٠ً ٗشدٕ ثؼ٥ٞ ثُؼذ٥ ٦ٗ ٨ٛؼت ٠ً اخاله٨بت ثـش ث٠ تتش اص   سٝٛذ ٠ً حت٦ پتب٨٧
٦ ٝ ػ٨ٜت٦ ػشؿتت   دسحتبّ حبهتش، ١ٜش١تب تلت٧ٞش ٝاهؼت       ١ب٥ ثـش دسحبّ ٛضّٝ ث٠ پب٨٧ٚ اػتت،  ثؼذ ثـش٥ اػت  اصآٛزب٠ً اسصؽ

ًتٞس ًبٗتْ اثتضاس٥ ثتشا٥ اثتشاص ػشؿتت        ث٠  ا١ش٦ٜ٘٧ ثـش ١ؼتٜذ  ا٧ٚ ١ٜش١ب ٧ي ت٨١ٞٚ ٝ ًلش٦٧ُٞ ث٠ ١ٜش١ب٥ ٗوذع ١ؼتٜذ،
ًٜٜتذ ًت٠ آٙ آحتبس،     ًـٜذ، ا١ش٧ٜ٘بٙ، اؿجبح ٝ د١ٞ٧ب ١ؼتٜذ  خٞد ١ٜشٜٗذاٙ ٨ٛض ارػتبٙ ٗت٦   اٛذ ٝ آٛچ٠ ث٠ تل٧ٞش ٦ٗ ا١ش٦ٜ٘٧ ؿذٟ



 ۴ 

تٞاٛتذ ث٢تتش٧ٚ    ؿٞٛذ  ز٠ِٛٞ آؿـبّ ٗت٦  ١ب دسٛظش ُشكت٠ ٦ٗ تش٧ٚ اكٌالح سٝٛذ ١ٜش٥، ثب اسصؽ ب دس ا٧ٚ ث٠اٗ  ٦ِ٘١ آؿـبّ ١ؼتٜذ،
 ًٜٜذ آؿـبّ، ث٢تش٧ٚ اػت   سٝ كٌش ٦ٗ ثبؿذ؟ اكٌبس ٝ ػوب٧ذ ٗشدٕ ثشػٌغ ؿذٟ اػت، اصا٧ٚ

تلبدٟ اص ١ٜش١تب٥ ؿشثت٦   االٙ دسثبس٣ پ٨ـشكتِ ٦ًٔ آٙ كحجت ًتشدٕ  حتبال ثتب اػت    —تبس٧خ ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ثـش ا٧ٚ اػت 
دا٨ٛذ زشا دسًّٞ رَٜ ر٢ب٦ٛ دٕٝ، كشاٛؼ٠ ٗزجٞس ؿذ تؼ٨ٖٔ ؿٞد  آ٧ب كشاٛؼ٠  د١ٖ  آ٧ب ٦ٗ ػٜٞاٙ ٛو٤ٌ ؿشٝع، ثحج سا ادا٠ٗ ٦ٗ ث٠

 ،آٙ ًـٞس پذ٧ذاس ٛـذٛذ؟ آ٧ب آٙ ًـٞسدس تٞاٛب٦٧ ر٨ِٜذٙ ٛذاؿت؟ آ٧ب دس سٝصُبساٙ هذ٧ٖ ه٢شٗبٛب٦ٛ ٗبٜٛذ ٛبپٔئٞٙ ٝ ٦٧ٞٓ ز٢بسد١ٖ 
ًتٞس   د١ٜذ  ا٧ٚ ١ب ث٠ دال٧ْ خبك٦ س٥ٝ ٦ٗ ًٜٜذ ٝ ا٧ٚ رَٜ ١ب٥ ثـش سا ًٜتشّ ٦ٗ تبس٧خ٦ پشاكتخبس ٛذاسد؟ دسٝاهغ خذا٧بٙ، رَٜ

خٞا١ٜذ، اٗٞس س٥ٝ د١ٜذ  كشاٛؼ٠ ٗؼتو٨٘بً دس رَٜ ر٢ب٦ٛ دٕٝ دس٨ُش ٛـذ ص٧شا ٗولٞد  ٨ٛؼت ٠ً ثشًجن آٛچ٠ ٗٞرٞدات ثـش٥ ٦ٗ
١ٜش٥ ا٧ٚ ت٘ذٙ ثـش٥ ٠ً دس كشاٛؼ٠ هشاس داؿت سا حلظ ًٜٜذ  آ٢ٛب ؿ١ٌٜٞ٘ذتش٧ٚ ٨ٛتض ١ؼتتٜذ، آٙ    خذا٧بٙ ا٧ٚ ثٞد ٠ً ت٢ٜب آحبس

تش٧ٚ آحبس ١ٜش٥ ثـتش دس   تش٧ٚ ٝ ًبْٗ تش٧ٚ، ػٜت٦ تٞاٛذ ث٠ آ٢ٛب اكتخبس ًٜذ ٝ ٝاهؼبً دسػت ز٨ض٥ اػت ٠ً ثـش٧ت اص ٠٘١ ث٨ـتش ٦ٗ
ؿتذٛذ ٝ ٨ٛتض ١ٜش١تب٥     بس ١ٜش٥ ٠ً دس ْٓٞٝس ٝ ِٝسػب٥ ٢ِٛتذاس٥ ٗت٦  ُشكت، آٙ آح ا٧ٚ ت٘ذٙ ثـش٥ ١ؼتٜذ  اُش آٛزب ر٦ِٜ دس٦ٗ

ًتٞس٥ ًت٠ دس آ٧ٜتذٟ     رب٥ ثِزاسٛذ ثت٠  ٠خٞاػتٜذ آٙ تؼذاد ًٖ آحبس سا ثشا٥ ثـش٧ت ث سكتٜذ  خذا٧بٙ ٦ٗ ١ب٥ پبس٧غ اصث٨ٚ ٦ٗ خ٨بثبٙ
ػالٟٝ، ٗش٧ذاٙ  ثـش٥ سا ٗزذداً ث٨بثٜذ  ث٠ ػٜٞاٙ ٗشرؼ٦ اػتلبدٟ ًٜٜذ ٝ ١ٜش خٞدِ ٗٞرٞدات ٗٞرٞدات ثـش٥ ثبص١ٖ ثتٞاٜٛذ اص آ٢ٛب ث٠

 ١ب٥ ث٨ٜبد٧ِٚ آٙ آحبس ١ٜش٥ ػٜت٦ ٝ ساػت٨ٚ، ساٟ خٞد سا ث٨بثٜذ   تٞاٛؼتٜذ ثشاػبع ٗشارؼ٠ ث٠ آٙ ٢ٗبست داكب ٨ٛض ٦ٗ

ثٔٞؽ سػ٨ذٛذ ٝ ث٠ ٗؼت٨ش ت٘تذٙ ُزؿتت٠     ٜٗذ ث٠ ُزؿت٠، ٗشدٕ اص ًش٧ن آٗٞصؽ ٛظبٕ  دس ١ٜش١ب٥ ؿشث٦، دسًّٞ زٜذ٧ٚ ت٘ذٙ
تٞا٨ٛتذ اص   ١ب٥ ا٠٨ٓٝ ٛبثبٓؾ ١ؼتٜذ  ا٧ٚ سٝٛذ سا ٦ٗ ا٥ ٝرٞد داسد ٠ً ٢ٗبست ؿٞد، دٝسٟ صُـتٜذ  اٗب ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ ت٘ذٙ هج٦ٔ ٛبثٞد ٦ٗثب

آحبس ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ؿشث٦ ثج٨ٜ٨ذ؛ ٗخالً ثب ِٛبٟ ث٠ آحبس هجْ اص سٛؼبٛغ، آحبس دسًّٞ سٛؼبٛغ، آحبس ثؼذ اص سٛؼبٛغ ٝ ز٨ض١ب٥ ٗشثتٞى  
ثٜتذ٥، ػتبختبس،    ١ب٥ ١ٜش٥ آحبس ًتبٗالً ٛبثتبٓؾ ثتٞد  تش٨ًتت     ًٞس ٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ، ٢ٗبست هجْ اص سٛؼبٛغ، اُش ث٠  ٥ ٗؼبكش١ب ث٠ صٗبٙ

تشاؿ٦ ثبؿذ،  ثش٧ذ ٠ً ًبٗالً ٛبثبٓؾ ١ؼتٜذ  خٞاٟ ٛوبؿ٦ ثبؿذ، تشػ٨ٖ، ٧ب پ٨ٌش ثج٨ٜ٨ذ، پ٦ ٦ٗ ًٞس ٠ً ٦ٗ ١٘بٙ  ١ب ٝ ؿ٨شٟ، تٜبػت، سَٛ
اص آٙ، ٗشدٕ ز٨ض١ب٥ خبك٦ اص ت٘ذٙ هج٦ٔ سا اص ٗلٜٞػبت ٗذكٞٙ دس ص٨ٗٚ دس ؿتشة ث٨تشٝٙ آٝسدٛتذ      ٦ِ٘١ ٛبثبٓؾ ثٞدٛذ  اٗب پغ

ا٥ ثٞدٛتذ    سػت٨ذٟ  ثٔٞؽ ١ب٥ د٧ِش٥ اص ت٘ذٙ هج٦ٔ ٧ٞٛبٙ ٨ٛض ثٞدٛذ  ٤٘١ آ٢ٛب آحبس ًبْٗ ٝ ث٠ ١ب٥ خذا٧بٙ ثٞدٛذ ٝ پ٨ٌشٟ ثشخ٦، پ٨ٌشٟ
ختبًش ا٧ٌٜت٠ آٙ ز٨ض١تب اص     ثٔٞؽ سػت٨ذ  ثت٠   ػشػت دٝثبسٟ ث٠ د، ١ٜش١ب٥ ؿشث٦ ث١٠ب٥ ثبػتبٙ آٛزب ثٞ خبًش ا٠ٌٜ٧ ث٨ٜبٙ ا٧ٚ ت٘ذٙ ث٠

ثٔٞؽ سػ٨ذٛذ  پغ اص سٛؼبٛغ،  ػشػت ث٠ ؿبٙ ٝرٞد داؿت تب اص آ٢ٛب ٧بد ث٨ِشٛذ ٝ آحبسؿبٙ سا ثب آ٢ٛب ٗوب٧ؼ٠ ًٜٜذ، آ٢ٛب ث٠ ُزؿت٠ ثشا٥
ب ٗٞرٞدات ثـش٥ سا ١ذا٧ت ًٜٜذ ٠ً ث٠ ثٔٞؽ ١ٜش٥ ثشػٜذ ٝ خذا٧بٙ خٞاػتٜذ ٠ً ٓئٞٛبسدٝ دا٧ٜٝچ٦ ٝ ػب٧ش ١ٜشٜٗذاٙ رب١ش ؿٞٛذ ت

٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً آحبسؿبٙ دس آٙ صٗبٙ احش ػظ٦٘٨ ثش ثـش٧ت  ؿبٙ سا ث٠ اٛزبٕ ثشػبٜٛذ  ث٠ ث٠ ٗشدٕ ٛـبٙ د١ٜذ ز٠ِٛٞ احش ١ٜش٥
ا٥ ًت٠ ٗتؼٔتن ثت٠     ٧ؼ٦ٜ، دػتت٠   اٛٞاع د٧ِش٥ اص خذا٧بٙ ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذ،ٝػ٤ٔ٨  ١ب٥ اخ٨ش ث٠ داؿت  اٗب ١ٜش١ب٥ ٗذسٙ دٝسٟ

٦ًُٞ پذ٧ذاس ؿذ؟ زشا ٧تي پ٨ٌبػت٦٧ٞ     د٦١ ًٜٜذ  زشا ٧ي ٝٙ ًٜٜذ اكالح كب٥ اٗشٝص سا ر٢ت ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ١ؼتٜذ ٝ ػؼ٦ ٦ٗ
ثٞد ٠ً آ٢ٛب ٛظٖ ٝ تشت٨ت دادٟ ؿذٛذ تب ث٨ب٧ٜذ، اٗب آ٢ٛب آٗذٛذ تب ٛوـ٦ ٜٗل٦ ا٧لب ًٜٜذ ٝ ١ذف ا٧ٚ ٝػ٤ٔ٨  پذ٧ذاس ؿذ؟ ا٧ٚ اكشاد ٨ٛض ث٠

سٝ آٙ دٝ ٛلش آٗذٛذ تتب ١ٜتش ثـتش٧ت سا ٗختتْ      ١٘ضٗبٙ ثب اكّٞ اخاله٨بت ثـش٧ت، ١ش ز٨ض٥ دس كش١َٜ ثـش ٨ٛض كبػذ ؿٞد  اصا٧ٚ
آ٢ٛب ت٘بٗبً ثشا٥ ٧ٝشاٙ ًشدٙ كش١َٜ ثـش٧ت آٗذٛتذ  ١ٜتش ثـتش ثت٠ ٝهتؼ٨ت       -ًٜٜذ  ١ذف ا٧ٚ ثٞد ٠ً ١ٜش ثـش٧ت سا كبػذ ًٜٜذ

  س٧ض٥ ًشدٛذ  پب٠٧« ٗذس٨ٛؼت»اكٌالح  خبًش ث٨ٜب٦ٛ ٠ً آ٢ٛب دس ُزؿت٠ ثشا٥ ث٠ ذٟ، ث٠ا٥ ٠ً اٗشٝصٟ ١ؼت سػ٨ ا١ش٦ٜ٘٧

اكٌالح اٗپشػ٨ٛٞ٨ؼٖ، ١ٜش ػٜت٦ ؿشة سا ٗٞسد ح٠ٔ٘ هشاس داد، صٗب٦ٛ ثتٞد ًت٠ ػٌبػت٦ رتب١ش ؿتذ  دس       دس ُزؿت٠ ٝهت٦ ث٠
ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ زوذس ده٨ن »ا٧ٚ ثٞد ٠ً، ًشدٛذ  ١ب ٌٗشح ٦ٗ اكٌالح اٗپشػ٨ٛٞ٨ؼت تش٧ٚ ثحخ٦ ٠ً آٙ ث٠ ؿبٙ، ػ٘ذٟ ٗجبحخبت

ثٜبثشا٧ٚ آ٢ٛب ٛوبؿ٦ ًشدٙ اؿ٨بء سا ث٠ ١٘بٙ كٞست ٠ً ١ؼتٜذ، ٗتٞسد اٛتوتبد   « دهت ػٌبػ٦ ثبؿذ؟ تٞاٛذ ث٠ ذ، آ٧ب ٦ٗـ٨ً ٛوبؿ٦ ٦ٗ
توبد هشاس دادٛتذ  دسٝاهتغ،   ُشا٧ب٠ٛ، ٝ ٛوبؿ٦ ًشدٙ آ٢ٛب ث٠ سٝؽ ساػت٨ٚ ػٜت٦ سا ٗٞسد اٛ كٞست ٝاهغ هشاس دادٛذ، ٛوبؿ٦ ًشدٙ آ٢ٛب ث٠

پب٧بٙ اػت  هٔ٘ش٥ٝ ١ٜش ػٜت٦ ثؼ٨بس ٝػ٨غ اػت ص٧شا ٧ي  ١ٜش ػٜت٦ ثشا٥ اٛؼبٙ، ًٔت ًشدٙ ً٘بّ ثب ٨ًل٨ت ثبال اػت، ٝ آٙ ث٦
ثبؿتذ  ز٨ض١تب٦٧ ًت٠ آٙ     ٝ تزبسة صٛذ٦ُ ؿخل٦ ١ٜشٜٗتذ ٨ٛتض ٗت٦     ُشا٧ب٠ٛ اػت، ث٠ٌٔ ؿبْٗ ٧ٝظ٦ُ ت٢ٜب ٝاهغ احش ًبْٗ ١ٜش٥ ٠ٛ

ت٘تبٕ ا٢ٜ٧تب دس    -١ب دس ٗٞهٞػبت ُٞٛب٦ُٛٞ ٠ً دس صٛذ٦ُ ًؼت ًتشدٟ  ؿٞد، ٝ داٛؾ ٝ ٢ٗبست صٛذ٦ُ ثب آ٢ٛب ٗٞار٠ ٦ٗ ١ٜشٜٗذ دس
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ًٜذ، ختٞاٟ   ًٞس ٗتلبٝت٦ ث٨بٙ ٦ٗ اؽ ٧ي ز٨ض ٗـبث٠ سا ث٠ ؿٞد  ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ١ش كشد٥ دس احش ١ٜش٥ آحبسؽ ٜٗؼٌغ ٦ٗ
١ب ثبؿذ  تزبسة صٛذ٦ُ ١ش كشد٥ ٗتلبٝت اػت ٝ  ٗٞهٞع، ٧ب دسر٤ ٢ٗبست ت٨ٌٜي دسخلٞف اػتلبدٟ اص سَٛ ثبؿذ، اسائ٤ ث٨بٙ آٙ

تٞاٜٛتذ   ػالٟٝ، آٛچ٠ ٠ً ٦ٗ ؿٞد  ث٠ ١ب٦٧ دس آحبسؿبٙ ٦ٗ سٝ ا٧ٚ ٜٗزش ث٠ تلبٝت ١ب٥ ؿخل٨ت٦ ١ٜشٜٗذ ٗتلبٝت ١ؼتٜذ، اصا٧ٚ ٧ٝظ٦ُ
١ب٥ ثبؿٌٟٞ خذا٧بٙ ٝ ًٔ٘بت ختذا٧بٙ ١ؼتتٜذ     تل٧ٞش ثٌـٜذ ٧ي د٨ٛب٥ ٗتٜٞع، ٗٞرٞدات دس ػٌٞح حت٦ ثبالتش، ٝ حت٦ تز٦ٔ ث٠

اكٌبسؿتبٙ سا   سٝ ا٧ٚ سا٦١ ٛبٗحذٝد، سٝؿٚ ٝ ٝػ٨غ اػت  ٗؼ٘ٞالً ١ٜشٜٗذا٦ٛ ٠ً دس ٛوبؿ٦ ٧ب پ٨ٌشتشاؿ٦ خٞة ١ؼتٜذ، ث٨ـتشِ اصا٧ٚ
ٜتذ زِٞٛت٠ ٛوبؿت٦ ٧تب     داٛ سٝ اًخش آ٢ٛب خ٦ٔ٨ دس ث٨بٙ ًٔ٘بت ٗب١ش ٨ٛؼتٜذ  اٗب آ٢ٛتب٦٧ ًت٠ ٛ٘ت٦    ًٜٜذ، اصا٧ٚ ثش ١ٜشؿبٙ ٗت٘شًض ٦ٗ

ر٦٧ٞ ٝ ٌٜٗو٦ ٜٗحشف ثشٛب٤ٗ ًبس٥ ختٞد سا   پ٨ٌشتشاؿ٦ ًٜٜذ دس كحجت ًشدٙ خٞثٜذ  آٙ اكشاد دسحب٦ٓ ٠ً ثب پشخبؿِش٥، ػت٨ضٟ
٦ًٜٛٞ سػ٨ذٟ اػت  آجت٠ ثتشا٥    تذس٧ذ ث٠ ٗشح٠ٔ اػتجبس ًشدٛذ  ثٜبثشا٧ٚ ث٠ ٦، ١ٜش ػٜت٦ سا ٝاهؼبً ث٦ػٌبػاػتذالّ ثب ًشدٛذ،  تج٨ٔؾ ٦ٗ

دػت ًؼ٦ اٛزبٕ ؿٞد ٠ً ١ٜش١ب٥ ص٧جتب سا اكتالً    تٞاٛؼت ث٠ اػتجبس ًٜذ، آٙ ٦٘ٛ خٞاػت دس آٙ صٗبٙ ١ٜش ػٜت٦ سا ث٦ ؼ٦ ٠ً ٦ًٗ
ًٞس ٛظٖ ٝ تشت٨تت دادٟ ؿتذ ًت٠ آٙ     ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً دس ُزؿت٠ ا٧ٚ ؿٜبخت ٧ب ًؼ٦ ٠ً دس ١ٜش١ب٥ ص٧جب ٛبًبسآٗذ ثٞد  ث٠ ٦٘ٛ

 ًٞس٥ ٠ً ثتٞاٜٛذ ٗشدٕ د٨ٛب سا حت٦ ث٨ـتش ُ٘شاٟ ًٜٜذ  ا٥ ٗب١ش ؿٞٛذ ث٠ ١ب٥ پب٠٧ ٦ دس ٢ٗبستزٜذ ٛ٘ب٧ٜذ٣ ٗذس٨ٛؼت اثتذا دس ثچِ

١تب٦٧ دسخلتٞف ساػتت٨ٚ دس ٗوب٧ؼت٠ ثتب ا١ش٧ٜ٘ت٦، ًت٠ دس ُزؿتت٠ دس آٙ صٗتبٙ ثت٨ٚ آًتبد٦ٗ ٝ             ختبًش رتش ٝ ثحتج    ث٠
اص ١ٜش١ب٥ ٗوذعِ ٝاهؼ٦ ثـش٧ت اٛتوبد  ،حبّ اكّٞخبًش ا٠ٌٜ٧ اخاله٨بت ٝ ٗلب٨١ِٖ دس ث٠ ٝ ١ب ثٞد، ٝ اثؼتشًـ٨ٜؼت ١ب اٗپشػ٨ٛٞ٨ؼت

ا٥ كوب٦٧ ث٨ـتش ثشا٥ ثوب٥ خٞد ا٧زبد ًٜٜذ، حبال ٗشدٕ ١ٜتش ػتٜت٦ سا    خبًش ا٠ٌٜ٧ ١ٜشٜٗذاٙ ػٜت٦ ٗزجٞس ثٞدٛذ رسٟ ًشد، ٝ ث٠ ٦ٗ
ٜٗتوْ ًشدٛذ ا٧تٚ ثتٞد   ٛبٜٗذ  دس ُزؿت٠ ز٨ٜٚ ٛب٦ٗ ٝرٞد ٛذاؿت  د٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ خذا٧بٙ ١ٜش١ب سا ث٠ ٗٞرٞدات ثـش٥  ٦ٗ« سئب٨ٓؼٖ»

ًٜذ ٝ آٙ تأح٨ش ٗخجت٦ ثش اخاله٨تبت   ا٥ ثپشداصٛذ ٠ً ثـش٧ت ح٘ب٧ت ٝ ٢ِٛذاس٥ ٦ٗ ١ب سا هبدس ًٜٜذ ث٠ ث٨بٙ خٞث٦ ٝ ص٧جب٦٧ ٠ً اٛؼبٙ
ػ٥ٞ ػشؿت ا١ش٦ٜ٘٧، ١ٜش١ب٥ ثـش٥ ساػت٨ٚ ٝ ػتٜت٦ سا اص   خبًش كؼبد اخاله٨بت ثـش، ُشا٧ؾ حشًت ث٠ ثـش٧ت داؿت٠ اػت  ث٠

 آٗذ   ٝرٞد ث٠ُٛٞ٠  ا٧ٚ« سئب٨ٓؼٖ»١ب٥ سػ٦٘ ث٨شٝٙ ساٛذ  ثٜبثشا٧ٚ ثشا٥ خبًش ثوبء، ١ٜش ػٜت٦، سئب٨ٓؼٖ ؿذ ٝ  آًبد٦ٗ ١ب٥ ػبٓٚ

داٜٛتذ   ا٧تذ؟ آ٢ٛتب٦٧ ًت٠ ٛ٘ت٦     آ٧ب ٗتٞر٠ ٛـتذٟ  -حبال، ١ش ز٨ض٥ اص ثـش٧ت، ثذ٧ٚ ٠ُٛٞ دسحبّ سكتٚ دس ر٢ت ثشػٌغ اػت
ا٥  ١تب٥ پب٧ت٠   داٜٛذ، ٝ آ٢ٛب٦٧ ًت٠ ٢ٗتبست   ١ب٥ ٗٞػ٨و٦ سا ٦٘ٛ كشاد٥ ٠ً تئٞس٥ز٠ِٛٞ كذا٥ آٝاص دسػت ٝ سػب٦٧ داؿت٠ ثبؿٜذ، ا

اٛذ، اٗب ١ٜشٜٗذاٙ ٝاهؼ٦ دس اٗشاس ٗؼبؽ خٞد ٗـٌْ داسٛذ  حت٦ آٙ اكشاد٥ ًت٠   سهق ٛذاسٛذ، خٞاٜٛذُبٙ ٝ سهلٜذُبٙ ٗؼشٝف ؿذٟ
داٜٛذ  ؼت ٝ ًبس خٞد ٗــّٞ ١ؼتٜذ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٦٘ٛذٟ ؿذٛذ ٝ دس خ٨بثبٙ ث٠ ًًٜٜذ ٝ ًبس خٞد سا ثٔذ ١ؼتٜذ ث٨شٝٙ ساٛ ػٔ٘ب٦ٛ ٦ٗ
ؿٞٛذ  ١ش ز٨ض٥ اص ثـش٧ت دس ر٢ت ػٌتغ دسحتبّ اكتّٞ اػتت ٝ ١ِ٘ت٦       ١ب٥ پش صسم ٝ ثشم د٧ذٟ ٦ٗ ًٜٜذ دس ػبٓٚ ز٠ ًبس ٦ٗ

ٞ « ١ب٥ ؿخلت٦  احؼبع»دٛجبٓؾ ثٞدٛذ ثشخ٦  ١ب ث٠ اكٌالح ٗذس٨ٛؼت ا٧ٚ ؿٌْ دسحبّ كبػذ ؿذٙ ١ؼتٜذ  آٛچ٠ ٠ً آٙ ث٠ ث٠ د  ثت
تٞاٜٛتذ ز٨تض ختٞث٦ خٔتن      ز٠ِٛٞ ٦ٗ -ؿبٙ ًٜٜذ د١ٜذ تب اؿجبح ًٜتشّ ثؼذاً آ٢ٛب ًٜتشّ خٞد سا اص دػت دادٛذ ٝ حبال ثذٙ خٞد سا ٦ٗ

« اٟٝ، ِٛبٟ ٨ًٜذ! ز٠ ٛوبؿت٦ ختٞث٦!  »د١ٜذ۹  ًٜٜذ ٝ آٙ سا ث٠ ٗشدٕ ٛـبٙ ٦ٗ اكٌالح ٗذس٨ٛؼت٦ سا آ٧ٝضاٙ ٦ٗ ًٜٜذ؟ آ٢ٛب ٧ي احش ث٠
ًٜذ، راتبً ا١ش٦ٜ٘٧  ُلت خٞة اػت  اٗب ز٨ض١ب٥ خٞث٦ ٠ً تٞك٨ق ٦ٗ ٠ُٛٞ ٠ً ٦ٗ داٛذ زشا ا٧ٚ ٨١چ ًؼ٦ ٦٘ٛ ًٞس ٧ِٞٛذ، اُش ا٧ٚ

داس اػتت  اُتش تلٌشتتبٙ اٝ سا دس زٜت٨ٚ ٗؼت٨ش ػشؿتت        ا٥ دسثبسٟ ١ٜش ١ؼتٜذ ٠ً خٜذٟ ٓٞحب٠ٛ ١ؼتٜذ ٝ ؿبْٗ ز٨ٜٚ ز٨ض١ب٥ ػبدٟ
آٙ ز٨ض١تب   ًٜذ ز٠ ١ؼتٜذ  دس ٝاهغ ؿبٙ كحجت ٦ٗ اكٌالح خٞث٦ ٠ً دسثبسٟ ٠تٞا٨ٛذ ثج٨ٜ٨ذ آٙ ز٨ض١ب٥ ث ا١ش٦ٜ٘٧ دٛجبّ ٌٜٛذ، ٦٘ٛ

 ٦ِ٘١ آؿـبّ ٝ ثشا٥ ٗشدٕ ٗوش ١ؼتٜذ  

ٗتشدٕ ا٧تٚ ز٨ض١تب٥    ػبٗت٤  سٝٛذ ٝ آ٢ٛتب سا هجتّٞ داسٛتذ  اًخش٧تت      آجت٠ اكشاد ص٧بد٥ ١ؼتٜذ ٠ً كشكبً ١٘شاٟ ثب ا٧ٚ سٝٛذ ٦ٗ 
٧ُٜٞتذ ١تش زت٠     د١ٜذ ٗت٦  ت٘بٗبً آؿـبّ ١ؼتٜذ، آِٛبٟ اكشاد٥ ٠ً آٙ ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦ًٜٜٗذ  اُش ث٨٧ِٞذ ٠ً  ٗذس٨ٛؼت سا دسى ٦٘ٛ

اكٌالح ١ٜشٜٗذ دس ز٨ٚ ُٞؿت ٧ي ثچ٤ ٗشدٟ  ا٧ذ ٠ً زٌٞس ٧ي ث٠ ث٨ـتش ؿج٠٨ آؿـبّ ثبؿذ ث٢تش اػت  ٦ِ٘١ دس ا٧ٚ ثبسٟ ؿ٨ٜذٟ
ا١ش٦ٜ٘٧ اػت ٠ً ٗؼبئْ سا ث٠ ا٧ٚ ٗشح٠ٔ سػتبٛذٟ  آ٧ب ٗذت٦ هجْ خجش٥ دس ا٧ٚ ص٠ٜ٨ٗ ٛـ٨ٜذ٧ٖ؟ ا٧ٚ ًٔت ًشدِٙ ػشؿت  -سا خٞسد

تٞا٨ٛذ تلٞس ٨ًٜذ  تش ثشٝد آ٧ب ٝحـتٜبى ٛخٞا١ذ ثٞد؟ اُش ١ٜش١ب٥ ثـش ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ادا٠ٗ ٧بثذ، آِٛبٟ ٦ٗ ١ب پ٨ؾ اػت  اُش ٤٘١ ا٧ٚ
 دس آ٧ٜذٟ ز٠ خٞا١ٜذ ؿذ 
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ثٌـٜذ  آ٧ب ١ذف اص ١ٜش١ب٥ ثـش ا٧ٚ اػت  تل٧ٞش ًٜٖ ٠ً ١ٜش١ب٥ ثـش ز٠ ز٨ض٥ سا ثب٧ذ ث٠ ثؼذ ٦ً٘ دسثبس٣ ا٧ٚ كحجت ٦ٗ
تل٧ٞش ثٌـٜذ؟ ٧ب اؿتجبح سا؟ ثب٧تذ ثذا٨ٛتذ     تل٧ٞش ثٌـٜذ، ٧ب خذا٧بٙ سا ث٠ تل٧ٞش ثٌـٜذ، ٧ب ٜٗبرش سا ث٠ ٠ً خٞد ٗٞرٞدات ثـش٥ سا ث٠

سا ث٠ ٗٞرتٞدات ثـتش٥   ٠ً ١ٜش١ب٥ ٝاهؼ٦ ثـش اثتذا دس ٗؼبثذِ خذا٧بٙ پذ٧ذاس ؿذ  ١ذف د٧ِش اص ا٠ٌٜ٧ خذا٧بٙ ا٧ٚ رٜج٠ اص كش١َٜ 
١ب ؿٌٟٞ خذا٧بٙ سا ثج٨ٜٜذ ٝ ث٠ ا٧ٚ ثبٝس ث٨بٝسٛذ ٠ً ٦ٌ٨ٛ ٝ پ٨ٔذ٥ پبداؽ ٝ ٗزبصات خٞد سا  ٜٗتوْ ًشدٛذ ا٧ٚ ثٞد ٠ً ثِزاسٛذ اٛؼبٙ

ًٜٜتذ    ًٜٜذُبٙ ث٠ آػ٘بٙ كؼٞد ٦ٗ ًٜٜذ ٝ تض٠٨ً ؿٞٛذ، ٗشدٕ خٞة ثشًت دس٧بكت ٦ٗ ثذًبساٙ ثب ٨ًلش ٗٞار٠ ٦ٗ -ًٜٜذ دس٧بكت ٦ٗ
تش٧ٚ  ١ب دس ؿشم دس دٝساٙ ا٠٨ٓٝ توش٧جبً ٦ِ٘١ خذا٧بٙ ثٞدٛذ ٝ ثبػتب٦ٛ ر٢ٞس ١ٜش١ب٥ ؿشث٦ ٦ِ٘١ دس ٨ًٔؼب١ب ؿشٝع ؿذ  ٗزؼ٠٘

ٙ    ١ب٦٧ ٠ً دس ز٨ٚ ث٠ ٝ ا٨ٓٝٚ ٛوبؿ٦ ١تب   رب٥ ُزاؿت٠ ؿذ، ٦ِ٘١ دسثبس٣ خذا٧بٙ ثٞدٛذ  آ٧ب ٗحذٝد٧ت٦ دس ا٧ٚ ٝرتٞد داسد ًت٠ اٛؼتب
ٝرٞد ٛذاسد  ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ٝػ٨غ ٝ ١ش ز٨ض٥ دس ا٧ٚ ر٢بٙ ٢٨ًب٦ٛ ػظ٨ٖ اػت    ٝهت٦ ٗٞرٞدات ثـش٥ خذا٧بٙ سا ٛوبؿ٦ ًٜٜذ؟ خ٨ش، 

تل٧ٞش ثٌـٜذ، ختذا٧بٙ آٙ ز٨ض١تب سا ثت٠ ٗٞرتٞدات      ًٞس ٝاهؼ٦ ثشٝٛذ تب خذا٧بٙ سا ث٠ ًٞس ٝاهؼ٦ ث٠ خذا٧بٙ ثبٝس داؿت٠ ثبؿٜذ ٝ ث٠ ث٠
تتش٧ٚ ٗحتْ    آؼتبدٟ  ض اػت ٝ آٛچ٠ ثـش٧ت دس آسص٥ٝ آٙ ثتٞدٟ ٝ ختبسم  تش٧ٚ ز٨ تش٧ٚ ٝ ٗوذع ثـش٥ ٛـبٙ خٞا١ٜذ داد  ا٧ٚ ًبْٗ

 تل٧ٞش ثٌـٜذ ث٨ٌشاٙ اػت  تٞاٜٛذ ث٠ آػب٧ؾ آ٢ٛب اػت  ثٜبثشا٧ٚ، آٛچ٠ ا٧ٚ آحبس ٦ٗ

ػٜٞاٙ ٗذّ اػتلبدٟ ًٜٜذ  ا٧ٚ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت، زشا٠ً  ١ب ث٠ ًٜٜذ، ٗزجٞسٛذ اص اٛؼبٙ دا٨ٛذ، ٝهت٦ ٗشدٕ خذا٧بٙ سا ٛوبؿ٦ ٦ٗ ٦ٗ
ا٥  ١تب٥ پب٧ت٠   ١ب سا ث٠ ؿٌْ خٞد آكش٧ذٛذ  ثٜبثشا٧ٚ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت ٠ً اص ٗٞرٞدات ثـش٥ ثشا٥ ت٘ش٧ٚ ًشدٙ ٢ٗبست اٛؼبٙ خذا٧بٙ

ص٧تشا ١شزت٠ ثبؿتذ     -اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس ٨ٛض اؿٌب٦ٓ ٛتذاسد  -تٞاٜٛذ اكشاد د٧ِش سا ٛوبؿ٦ ًٜٜذ ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ٗشدٕ ٦٘ٛ اػتلبدٟ ًشد  ا٧ٚ
د٨ٛب ١ؼتٜذ  حت٦ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت ٠ً ٜٗبرش سا ٛوبؿ٦ ًشد  اٗب ت٘شًض ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ ثـش٧ت ٗٞرٞدات ثـش٥ ٢ٗ٘تش٧ٚ ز٨ض دس ا٧ٚ 

دا٨ٛذ زشاًت٠ ٗش٧تذاٙ    ٦ِ٘١ ا٧ٚ سا ٦ٗ -١ب ًبسٗب داسٛذ ثبسٟ ث٨ٜذ٧ـ٨ذ، اٛؼبٙ  ٧ُٖٞ؟ ٦ِ٘١ دس ا٧ٚ سا ٦ٗ ثب٧ذ خذا٧بٙ ثبؿذ  زشا ا٧ٚ
ًـتٜذ، ػٜبكتش٥ اص ختٞد ١ٜشٜٗتذ سا ؿتبْٗ       ث٠ ؿٌِْ ٛوبؿ٦ ٦ًٜٜٗذ ٧ب  ٝ ١ش ز٨ض٥ ٠ً ٗٞرٞدات ثـش٥ تشػ٨ٖ ٦ٗ -داكب ١ؼت٨ذ

زؼجذ  ثتب ٧تي    ؿٞد ث٠ آٙ ٛوبؿ٦ ٦ٗ تل٧ٞش ًـ٨ذٟ ٦ٗ ؿٞد  دس احش ٧ي ١ٜشٜٗذ، ١ش ز٨ض٥ دسثبس٣ آٙ كشد ٝ دسثبس٣ كشد٥ ٠ً ث٠ ٦ٗ
اؽ،  د، ٝهتؼ٨ت ر١ٜت٦  داٖٛ اٝ ز٠ ٛٞع كشد٥ اػت، ز٠ ٛتٞع ث٨٘تبس٥ داسد، زت٠ ٗوتذاس ًبسٗتب داس      ٗٞ دس دػت كشد، ٦ٗ حشًت هٖٔ

ًتٞس ًبٗتْ ٛـتبٙ     اؽ ٝ ؿ٨شٟ  ٝ ت٘بٕ اكٌبس٥ ٠ً آٙ ٗٞهٞع ٛوبؿ٦ داسد ٝ ت٘بٕ ػٞاْٗ ٗشتجي ثب ثذٛؾ ٨ٛض ث٠ ٝهؼ٨ت خبٛٞاد٦ُ
آ٧ٝتضد، ًبسٗتب٥ ٛوتبؽ اص آٙ     اؽ ٗت٦  ؿٞد، ؿبْٗ ا٠ٌٜ٧ اٝ زوذس ًبسٗب داسد  ٝهت٦ ًؼ٦ ٧ي ٛوبؿ٦ اص آٙ كشد سا دس خبٛت٠  دادٟ ٦ٗ

ثشد ٧تب دسحتبّ كتذ٠ٗ د٧تذٙ      آ٧ٝضد، آ٧ب اٝ ٛلغ ٦ٗ اؽ ٦ٗ ؿٞد  ثٜبثشا٧ٚ ٝهت٦ ًؼ٦ ز٨ض٥ ٗبٜٛذ آٙ سا دس خب٠ٛ ٦ٗٛوبؿ٦ ٗتلبػذ 
ًٞس پ٨ٞػت٠ دس خب٤ٛ ًؼ٦ ٠ً كبحت آٙ ٛوبؿ٦  ؿٞد، آٙ ث٠ ا٧ٚ ؿخق ٗتلْ اػت ٝ ث٠ ؿٞد ٝ پخؾ ٦ٗ اػت؟ ًبسٗب ػبًغ ٦ٗ

ساحتت٦ احؼتبع ٛبخٞؿت٦ پ٨تذا      سا ثج٨ٜٜذ، اٗب دسٝاهغ ]اص ز٨ض٥ ٗبٜٛذ آٙ[ ثت٠ تٞاٜٛذ سٝاثي ث٨ٚ اؿ٨بء  ؿٞد  ٗشدٕ ٦٘ٛ ؿذٟ، ػبًغ ٦ٗ
 خٞا١ٜذ ًشد  

٠٘١ دس ا٧ٚ ثبسٟ ث٨ٜذ٧ـ٨ذ، خذا٧بٙ ٝاال ٝ ثبؿٌٟٞ ١ؼتٜذ ٝ اٛشط٥ سح٘ت ٝ  -اٗب اُش ٗٞرٞدات ثـش٥ خذا٧بٙ سا ٛوبؿ٦ ًٜٜذ
ػبصٛذ، دس سٝٛتذ   ١ب سا ٦ٗ ًـٜذ ٧ب آٙ ٗزؼ٠٘ ١ب سا ٦ٗ اكشاد٥ ٠ً آٙ ٛوبؿ٦ -سػبٛذ ًٜٜذ ٠ً ث٠ ٗشدٕ ػٞد ٦ٗ ثخـٜذ٦ُ ػبًغ ٦ٗ

آٝسد اكٌتبس ختٞة سؿتذ     ثشٛذ ٝ ١٘ضٗبٙ آٙ ١ٜشٜٗذ دسحب٦ٓ ٠ً احش ١ٜش٥ ختذا٧بٙ سا پذ٧تذ ٗت٦    ًبْٗ ًشدٙ آٙ احش ١ٜش٥ ٛلغ ٦ٗ
كٌتش٥ اٝ سا اصثت٨ٚ    ًٜٜذ اكٌبس دسػتؾ سا تو٧ٞت ًٜذ ٝ ًبسٗب٥ ثذٙ ١ٜشٜٗذ ٝ ًبسٗتب٥  د١ذ ٝ ثٜبثشا٧ٚ خذا٧بٙ ث٠ اٝ ً٘ي ٦ٗ ٦ٗ
ؿبٙ اكٌتبس ختٞة    ؿٞد، دس ر١ٚ ؿبٙ ثبص ٦ٗ ثشٛذ، ر١ٚ ثشٛذ  پغ اص ا٠ٌٜ٧ د٧ِشاٙ ث٠ آٙ ٛٞع احش ١ٜش٥ ِٛبٟ ًٜٜذ اص آٙ ٛلغ ٦ٗ ٦ٗ

١ب اكٌبس ساػت٨ٚ داسٛذ، خٌشات ٝ كزتب٧غ   ؿبٙ ٝاالتش ؿٞد  ٝ ٝهت٦ خذا٧بٙ ثج٨ٜٜذ ٠ً اٛؼبٙ ؿٞد ؿخل٨ت خٞا١ٜذ داؿت ٝ ثبػج ٦ٗ
ثشٛذ  پغ ًذإ سٝؽ ثشا٥ ثـش٧ت ػٞدٜٗذتش اػت؟ ٗٚ دٝػت داسٕ ث٠ آٙ آحتبس ػتٜت٦ ٝ ساػتت٨ٚ، آٙ     ١ب اصث٨ٚ ٦ٗ ٥ اٛؼبٙسا ثشا

ث٨تٜٖ، ٨٘١ـت٠ احؼتبع     ١ب٥ خذا٧بٙ ِٛبٟ ًٜٖ  ثؼذ اص ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛتب سا ٗت٦   ١ب٥ خذا٧بٙ ٝ آٙ ٗزؼ٠٘ ٛوؾ  س١ْب٥ ػوق ٝ د٧ٞا ٛوبؿ٦
ًـتٜذ ٝ دس ػمت٘ت٦ د٧ِتش، آٙ     داسد، ص٧شا آٙ آحبس ؿٌٟٞ خذا٧بٙ سا ثت٠ تلت٧ٞش ٗت٦    ًٜٖ ٠ً ثـش٧ت ١ٜٞص ا٨ٗذ٥ ثشا٥ ثبصُـت ٦ٗ

٨ًٜتذ ًت٠    آ٧ب كٌش ٦٘ٛ ١ب، ٗوب٧ؼ٠ ا٧ٚثشاػبع  ١ب ٝاهؼبً دسحبّ اٛزبٕ ًبس١ب٥ خٞث٦ ثشا٥ ٗشدٕ ١ؼتٜذ  ثٜبثشا٧ٚ خذا٧بٙ دس ٗزؼ٠٘
 تل٧ٞش ثٌـذ؟ ًٞس اك٦ٓٞ خذا٧بٙ سا ث٠ ١ٜش ثـش٧ت ثب٧ذ ث٠
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دػت٦، تج٨ٔـتبت، ٗتذ، تئتبتش،     كٜب٧غ -ؿٞد ١ب ٗحذٝد ٦٘ٛ ١ب ٝ ٗزؼ٠٘ ١ب، تشػ٨ٖ ارت٘بع اٗشٝص٥ كوي ث٠ ٛوبؿ٦آجت٠ ١ٜش١ب٥ 
ػجبست  ١ب٥ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ٗشتجي ثب ١ٜش ٝرٞد داسد؛ ث٠ ت٨ٓٞذات ت٧ٞٔض٦ٛٞ٧ ٝ ػ٨ٜ٘ب٦٧، ًشاح٦ ٗحلّٞ ٝ ؿ٨شٟ ٨ٛض ٝرٞد داسٛذ  حشك٠

ا٥ ثبؿذ، اُش خٞد ١ٜشٜٗذ ٧ي پب٤٧ دسػتت٦ ث٨ٜتبٙ ٢ٛتذ،     ذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ز٠ حشك٠د٧ِش ٦ِ٘١ ث٠ ١ٜش ص٧جب ٗشتجي ١ؼتٜذ  اٗب ث
آؼتبدٟ ٝ ختٞة    ؿٞد ٝ ١ِ٘ت٦ ختبسم   ًٜذ، دس ٦ِ٘١ آ٢ٛب ػٜبكش دسػت د٨ٗذٟ ٦ٗ آِٛبٟ ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ز٠ احش٥ سا خٔن ٦ٗ

٦ٔ كحجت ٨ًٜٖ، ا٧ٚ ز٨تض٥ اػتت ًت٠ دسخلتٞف     ًٞس ً ٠ُٛٞ اػت  ث٠ خٞا١ٜذ ثٞد ٝ ث٠ ٗشدٕ ٜٗلؼت خٞا١ٜذ سػبٛذ  ٌٗ٘ئٜبً ا٧ٚ
 إ  ١ٜش١ب٥ ثـش د٧ذٟ

ؿٞد  ه٘ٚ كحجت دسثبس٣ ٗزؼ٠٘ ً٘ت٦   ؿبٙ كحجت ًشدٕ ؿبْٗ ٗزؼ٠٘ ٨ٛض ٦ٗ ١ٜش١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ ٠ً االٙ دسثبسٟ 
ًٜٖ ٝ كشكبً دسثبس٣ ا٧ٚ ٝهؼ٨ت دس ا٧ٚ ت٘تذٙ   ؿبٙ دسًّٞ تبس٧خ كحجت ٦ٗ ١ب٥ ؿشم ٝ پ٨ـشكت دسثبس٣ ػشزـ٤٘ ٝاهؼ٦ ٗزؼ٠٘

١ب ثب كش١َٜ آخش٧ٚ زشخ٠ )٧ؼ٦ٜ هجْ اص  ١ب٥ ثؼ٨بس٥ اص ٗزؼ٠٘ ، ػجيًٜٖ  هجْ اص ا٠ٌٜ٧ ثٞد٧ؼٖ دس ز٨ٚ اؿبػ٠ ٧بثذ كحجت ٦ٗ
١ب٥ دٝس٣ پغ اص اؿبػ٤ ثٞد٧ؼٖ ث٠ ز٨ٚ ٗشًض٥، ًبٗالً ٗتلبٝت  ؿبٙ اص ػجي ١ب٥ ١ٜش٥ ػ٨ْ ػظ٨ٖ( ٗشتجي ثٞدٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ػجي

ٝا١تب ٝ ختذا٧بٙ ثٞد٧ؼتٖ     ػبت ١٥ب٥ ؿشه٦ ٠ً ٗؼشف ا٧ٚ ت٘ذٙ ثـش٥ ١ؼتٜذ ثب٧ذ ٗظ٢ش ثٞدا١ب، ثٞد ثٞد  كش٧ح ث٨٧ِٖٞ، ٗزؼ٠٘
تشت٨تت اص   ػبص٥ ١ٜذٝػتبٙ ٨ٛض ثت٠  ػبص٥ِ دٝساٙ ا٠٨ٓٝ اص ١ٜذٝػتبٙ ٜٗتوْ ؿذ ٝ ؿ٣ٞ٨ ٗزؼ٠٘ ثٞدٟ ثبؿٜذ  ا٧ٚ ٛٞع اص ؿ٣ٞ٨ ٗزؼ٠٘

آٙ  ١ب٥ دٝس٣ پ٨ـت٨ٚ ثت٠   ا٥ ٗشثٞى ث٠ پ٨ؾ اص ثٞد٧ؼٖ ١ٜذ٥، ٝ ثٞدا١ب٦٧ ٠ً ١ٜذ٥ رب٥ ٗبٛذٟ ثٞد، دٝسٟ دٝس٣ اػتوبد ث٠ ثٞدا١ب ث٠
ٝػ٤ٔ٨ ٧ٞٛب٨ٛبٙ ثبػتب٦ٛ ٠ً دس اسٝپب ث٠ ثٞدا١ب اػتوبد داؿتٜذ ٜٗتوْ ؿذٟ ثٞد  ا٧ٚ ثذ٧ٚ ختبًش اػتت ًت٠ حتت٦ دس      اػتوبد داؿتٜذ، ث٠

ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ٠٘١ ث٠ ثٞدا١ب اػتوبد داؿتٜذ، اكشاد٥ ثٞدٛذ  تش، ثؼ٨بس٥ اص اسٝپب٨٧بٙ ث٠ ثٞدا١ب اػتوبد داؿتٜذ؛ آجت٠ ا٧ٚ ١ب٥ پ٨ؾ صٗبٙ
ػتبص٥ ٨ٛتض ثت٠     ١تب٥ ٗزؼت٠٘   خذا٧ب٦ٛ د٧ِش اػتوبد داؿتٜذ  پغ اص ا٠ٌٜ٧ آٙ ث٠ ١ٜذٝػتبٙ ٜٗتوْ ؿذ، تل٧ٞش ثتٞدا ٝ ؿت٨ٟٞ  ٠ً ث٠ 

١ب٥ ثٞدا دس دٝساٙ ا٨ٓٝت٠، اكتٞالً ١٘تبٙ ؿت٣ٞ٨      ١ٜذٝػتبٙ ٜٗتوْ ؿذ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ؿ٣ٞ٨ ز٦ٜ٨ ثشا٥ ػبختٚ ٗزؼ٠٘
١ب٥ ثٞدا ٠ً ٗشثٞى ث٠ دٝس٣ ا٨ٓٝت٠ ١ؼتتٜذ ًبػت٤     تٞا٨ٛذ ثج٨ٜ٨ذ ٠ً ثؼ٨بس٥ اص ٗزؼ٠٘ ًشد  ٦ٗ ٗشثٞى ث٠ ٧ٞٛبٙ ثبػتبٙ سا دٛجبّ ٦ٗ
ؿبٙ اػتخٞاٙ داؿتٜذ ٝ ػبختبس كٞست آ٢ٛب خ٦ٔ٨ ؿج٠٨ اسٝپب٨٧بٙ ثٞد  ث٨ٜت٦ كتبف داؿتتٜذ ٝ     زـٖ ػ٨٘و٦ داؿتٜذ، ثبال٥ اثش١ٝب٥

تش٥ سا ث٠ ١ٜذٝػتبٙ ٜٗتوْ ًتشد   ؼت٦ِ دٝس٣ هج٧ْي رب١ش ساػت ٝ كبف داؿتٜذ  ػٔتؾ ا٧ٚ اػت ٠ً ٧ٞٛبٙ ثبػتبٙ، كش١َٜ ثٞد٧
ػبص، ػٜبكش ختٞد اٝ ٝرتٞد داسد، پتغ اص     خبًش ا٠ٌٜ٧ دس آحبس ٧ي ٗزؼ٠٘ تشت٨ت اص ١ٜذٝػتبٙ ث٠ ز٨ٚ ٜٗتوْ ؿذ  اٗب ث٠ ٝ آٙ ٨ٛض ث٠

ص صٗتبٙ اٛتوتبّ آٙ   ًٞس ٠ً ا تذس٧ذ، ١٘بٙ ا٠ٌٜ٧ ث٠ ز٨ٚ ٗشًض٥ ٜٗتوْ ؿذ، تل٧ٞش ثٞدا دس ٗزؼ٠٘، ٦ً٘ ؿج٠٨ ٗشدٕ ز٦ٜ٨ ؿذ  ث٠
ًٖ ػٜبكش ٗشثٞى ث٠ دٝساٙ ا٤٨ٓٝ صٗب٦ٛ ٠ً كش١َٜ ٧ٞٛبٙ ثبػتبٙ ثت٠ زت٨ٚ ٜٗتوتْ ؿتذ سا اص دػتت داد ٝ       ُزؿت، ًٖ ث٠ ز٨ٚ ٦ٗ

ٙ     ث٠ ١تب    تذس٧ذ ث٠ ؿ٦ٌٔ تٌبْٗ ٧بكت ٠ً ث٨ـتش سَٛ ٝ ث٥ٞ ز٦ٜ٨ ُشكت  ا٧ٚ كحجت٦ اػت دسخلتٞف كش١ٜتَ رتب١ش٥ اٛؼتب
غ اص ا٠ٌٜ٧ ثٞد٧ؼٖ دس ز٨ٚ ٗشًض٥ اؿبػ٠ ٧بكت، ثؼ٨بس٥ اص سٝح ٦ًٌ٘ اكشاد ٝاهؼبً تب ػٌح ثتٞدا  دال٧ْ د٧ِش٥ ٨ٛض ٝرٞد داسٛذ  پ

ٜٗذ٥ ثشا٥ آٗٞصؽ دس ز٨ٚ ٗشًض٥ ٝرٞد ٛذاؿتت ٝ   خبًش ا٠ٌٜ٧ دس آٙ صٗبٙ ٨١چ ػ٨ؼتٖ ٛظبٕ ٝا تض٠٨ً ًشدٛذ  اٗب ث٠ ػبت ٝ ثٞد٥
تٞاٛؼتتٜذ   اًخشاً ٛ٘ت٦  -١ب٥ ؿشث٦ خ٦ٔ٨ ٛبؿ٨ب٠ٛ ثٞدٛذ ٧ؼ٠ ثب ٗزؼ٠٘ػبختٜذ، دسٗوب ١ب سا ٦ٗ ١ب ٗزؼ٠٘ تشاؽ ٝ دائ٧ٞؼت اكشاد ػَٜ

٠ُٛٞ ٨ٛؼت ٠ً آ٢ٛتب حتب٥ٝ    سػذ، ا٧ٚ ١ب دس ز٨ٚ ٦ٗ تٜبػت دسػت٦ دس ػبختبس ثذٙ پ٨ذا ًٜٜذ  ثٜبثشا٧ٚ، ٝهت٦ ث٠ ثؼ٨بس٥ اص ٗزؼ٠٘
 ١ب٥ ٛبپخت٠ ١ؼتٜذ  ٗـخلبت ٗذسػ٤ ١ٜش٥ خبك٦ ١ؼتٜذ، ث٠ٌٔ كشكبً ٛت٨ز٤ ت٨ٌٜي

ًـ٨ذٛذ  تل٧ٞش ٦ٗ ًٞس ػبدٟ ٝ ٦ًٔ تٞػؼ٠ ٝ ػشزـ٤٘ ١ٜش ثـش سا رًش ًشدٕ  ١ٜش١ب٥ ُزؿت٠ ٗؼ٘ٞالً خذا٧بٙ سا ث٠ ٠اًٜٞٙ ث
ٝ خذا٧بٙ آٙ ز٨ض١ب سا ث٠ ٗٞرٞدات ثـش٥ ٜٗتوْ ًشدٛذ تب ث٧ِٜٞذ۹ خذا٧بٙ دسحبّ ٗحبكظت اص ثـش٧ت ١ؼتٜذ ٝ ٝهتت٦ ٗٞرتٞدات   

 ؿٞد  ثشا٥ آ٢ٛب ٦ٗ ثـش٥ ًبس١ب٥ خٞة اٛزبٕ د١ٜذ، ثبػج ٛتب٧ذ خٞث٦

تلت٧ٞش ثٌـتذ  ٧ؼٜت٦، ٝهتت٦      خٞا١ذ ث٨بٙ ًٜذ ٧ب ث٠ ٗؼ٘ٞالً احش ٧ي ١ٜشٜٗذ تٖ ٝ ٜٗظٞس٥ سا خٞا١ذ داؿت اص آٛچ٠ ٠ً اٝ ٦ٗ
ا٥ ًت٠   تلت٧ٞش ثٌـت٨ذ، ٧تب ٗؼٜت٦     خٞا٨١ذ ث٨بٙ ٨ًٜذ ٧ب ثت٠  دسحبّ ًشاح٦ ٧ي ٛوبؿ٦ ٧ب تذ٧ٝٚ ًشح ٧ي ٛوبؿ٦ ١ؼت٨ذ، آٛچ٠ ٦ٗ

ػجبست د٧ِش، ١ش احش ١ٜش٥ ٗبرشا٥ خٞد سا داسد  اٗب ٝهتت٦ ٗتشدٕ اٗتشٝص٥     ؿٞد  ث٠ دس ت٘بٕ آٙ دسآ٨ٗخت٠ ٦ٗ خٞا٨١ذ ث٨بٙ ٨ًٜذ، ٦ٗ
ِٛشٛذ ٗـ٦ٌٔ ٝرٞد داسد۹ آ٢ٛب كشكبً ث٠ ؿ٣ٞ٨ ٛوبؿ٦ ٝ س٧ٌٝشد آٙ  ١ٜش ػٜت٦ ؿشث٦، ٗخلٞكبً ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ دٝس٣ سٛؼبٛغ سا ٦ٗ

ًٜٜتذ  آٛچت٠ ا٧تٚ     ا٥ آُب٦١ داسٛتذ آٙ سا دسى ٗت٦   ١ب٥ پب٠٧ ٠ً اص ت٨ٌٜي ٝ حت٦ آٙ ٨ٛض ز٨ض٥ اػت ٠ً كوي اكشاد٥ -ِٛشٛذ ٦ٗ
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ًتشدٕ،   ١تب ِٛتبٟ ٗت٦    ١ب ٧تب ٗزؼت٠٘   سٝ ٝهت٦ ث٠ ٛوبؿ٦ داٜٛذ  اصا٧ٚ ١ب دسحبّ ث٨بٙ آٙ ١ؼتٜذ سا تؼذاد ثؼ٨بس ٦ً٘ اص اكشاد ٦ٗ ٛوبؿ٦
ُلتٖ  آجت٠، ٦ِ٘١ ؿ٘ب ثب ١ٜتش ػتش ٝ ًتبس     ب ٦ٗٝ ٗٚ ث٠ آ٢ٛ« ا٧ٚ ٛوبؿ٦ دسثبس٣ ز٨ؼت؟»پشػ٨ذٛذ۹  ؿبُشدا٦ٛ ٠ً ثب ٗٚ ثٞدٛذ ٦ٗ

دا٨ٛذ، اٗب زشا ا٧ٚ ٗٞهٞع سا ثب ١ٖ ثشسػ٦ ٨ٌٜٖٛ  ث٨ب٨٧ذ زٜذ ٛوبؿ٦ ا٧ٜزب سا دسٛظش ث٨ِتش٧ٖ ٝ ٗتٚ دس ا٧تٚ ثتبسٟ      داس٧ذ ٝ ثؼ٨بس ٦ٗ
 (تـ٧ٞن ًٜٖ ٠ً دس آ٢ٛب ز٠ ز٨ض٥ ث٨بٙ ؿذٟ ٝ زشا ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ث٨بٙ ؿذٟ اػت  ) كحجت ٦ٗ

ًشد٧تذ    ُلتٖ سا دسى ٦ٗ ًشدٛذ، آٛچ٠ ٦ٗ ١ب ز٠ ز٨ض٥ سا ث٨بٙ ٦ٗ ًشدٕ ٠ً ا٧ٚ ٛوبؿ٦ االٙ ٝهت٦ كحجت ٠٘١٦ٗ ثٜـ٨ٜ٨ذ  
 د١ٜذ سا دسى ًٜٜذ، پغ زشا ؿ٘ب ٨ٛض اكٌبستبٙ سا ث٠ اؿتشاى ِٛزاس٧ذ، دسػت؟ خٞا١ٖ ٗش٧ذاٙ داكب آٛچ٠ اٛزبٕ ٦ٗ ٦ٗ

١ب٦٧ ٠ً ٗش٧تذاٙ داكتب تحتت ؿتٌٜز٠      تٞا٨ٖٛ كح٠ٜ آ٧ب ٦ٗخٞا٨١ٖ آصاس ٝ ؿٌٜز٠ سا ٛوبؿ٦ ٨ًٜٖ   ٦ٗ)تشر٠٘ ؿذٟ(  پشػؾ۹
 تل٧ٞش ثٌـ٨ٖ؟ ١ؼتٜذ سا ث٠

١ب٦٧ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب تحت ؿٌٜز٠ ١ؼتٜذ، ٗش٧ذاٙ داكب دسحتبّ ٌٗبٓؼت٤ كتب ٝ اٛزتبٕ      تٞا٨ٛذ كح٠ٜ تٞا٨ٛذ  ٦ٗ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

تلت٧ٞش   تٞاٜٛذ ثت٠  ٤٘١ ا٢ٜ٧ب ٦ٗ -تل٧ٞش ثٌـ٨ذ ١ب پغ اص اؿبػ٤ ٝػ٨غ داكب سا ث٠ ١ب٦٧ اص خذا٧بٙ ٝ آػ٘بٙ ١ب ١ؼتٜذ، ٧ب كح٠ٜ ت٘ش٧ٚ
 ًـ٨ذٟ ؿٞٛذ  

ٖ ١ٜش١ب٦٧ سا خٔن ٨ًٜٖ ٠ً سٝٛذ سٝؿِٜش٥ حو٨وت ٗش٧ذاٙ داكب ٧ب اؿبػ٤ كب سا ٛـبٙ د١ٜذ، ٧ب ز٨ض١تب٦٧  تٞا٨ٛ پشػؾ۹ آ٧ب ٦ٗ
 ١ب ٝ ٗبٜٛذ آ٢ٛب سا؟ ١ب، سا١پ٨٘ب٦٧ ٗبٜٛذ سطٟ

تل٧ٞش ثٌـ٨ذ  ٌٛت٤ ٨ًٔذ٥ ا٧ٚ اػت ٠ً ًشاح٦ ٝ خٔن ا٧ٚ آحبس ثب٧تذ ػتٌح ثتبال     تٞا٨ٛذ ٤٘١ ا٧ٚ ٗٞاسد سا ث٠ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

 ثبؿذ  

د١ٜتذ  ثتشا٥ ٗختبّ، اًختش ٛوبؿتبٙ       ١ب٥ خبك٦ سا ٗٞسد تٞر٠ هشاس ٦ٗ ١ب ٧ب احؼبع پشػؾ۹ اػتبد، ١ٜش١ب٥ ز٦ٜ٨ ث٨بٙ ا٧ذٟ 
تتٞا٨ٖٛ ثت٠ آٙ ؿتٌْ     ١ب٥ خٞد سا ٗٞسد تٞر٠ هشاس دادٛذ ٝ ٜٗبرش سا ٛوبؿ٦ ًشدٛذ  آ٧ب ٗب ٨ٛض ٦ٗ ١ب ٝ احؼبع ٗـ٢ٞس ز٨ٚ ث٨بٙ ا٧ذٟ

 ٛوبؿ٦ ٨ًٜٖ؟

١ب٥ ٜٗظشٟ ٨ٛض خٞة ١ؼتٜذ   ١ب٥ ػجي ز٦ٜ٨ ٝ ٛوبؿ٦ ١ب٥ خبك٦ ٨ٛؼت  ٛوبؿ٦ ١ب ٧ب احؼبع ا٧ذٟٗـ٦ٌٔ دس ث٨بٙ  هعلن:

تٞاٜٛذ ث٠ ٛ٘ب٧ؾ ُزاؿت٠ ؿٞٛذ  اٗب ؿ٘ب ٗش٧ذاٙ داكب ١ؼت٨ذ ٝ دسحبّ حبهش ١ش ًؼ٦  خبًش ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب احش ٗش٧ذاٙ داكب ١ؼتٜذ، ٦ٗ ث٠
ًتشدٙ   سٝ ثب٧ذ ث٢تش٧ٚ ػؼ٦ خٞد سا ٨ًٜذ تب سٝؿٚ ؿؼٞس اػت، اصا٧ٚ ٥دسحبّ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ٝ خٔن ٧ي آ٧ٜذٟ ثشا٥ ٗٞرٞدات ر

كب اػت  ث٢تش اػتت آحتبس ث٨ـتتش٥    اٗش٧ذاٙ د  حوب٧ن ٝ اكـب٥ ؿ٨ٌبٙ سا ا٧ٞٓٝت اّٝ خٞد ػبص٧ذ، ث٧ٞظٟ دس ا٧ٚ صٗبٙ  ا٧ٚ ٗؼئ٨ٓٞت
ًٜٜذ ٝ ا٧ٚ آحتبس سا ١ؼتت٤ اكت٦ٔ ػتبص٧ٖ       ٦ًٜٜذ ٝ خذا٧بٙ سا ٗؼشك٦ ٗ ًٜٜذ، داكب سا ٗؼشك٦ ٦ٗ داؿت٠ ثبؿ٨ٖ ٠ً ؿ٨ٌبٙ سا اكـبء ٦ٗ

 ٛ٘ب٧ؾ ُزاؿت٠ ؿٞٛذ    تٞاٜٛذ ث٠ ػب٧ش آحبس ٗش٧ذاٙ داكب ٨ٛض ٦ٗ

 ١ب، ز٨ض٥ ٜٗحشف اػت؟ ١ب ٧ب ا٧ذٟ ٗش٧ذ۹ آ٧ب ػؼ٦ دس ث٨بٙ احؼبع

ؿت٘ب كتحجت    ًٜٖ، دسثبس٣ ث٨بٙ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ دس ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ١ب كحجت ٦ٗ ١ب ٧ب ا٧ذٟ ٝهت٦ دسثبس٣ اٛتوبّ احؼبع هعلن:

١تب٥ ختٞد سا    ًٜٖ  اُش ٗشدٕ ثتٞاٜٛذ ثشاػبع ٧ي ث٨ٜبٙ اخاله٦ ٠ً ساػت٨ٚ ثبؿذ ٝ اص اكٌبس دسػت ٛـأت ُشكت٠ ثبؿذ، احؼتبع  ٦ٗ
٨ًٜذ تب احشتبٙ سا خٔن ٨ًٜذ ٧تب دس ًٔتت    ث٨بٙ ًٜٜذ، آِٛبٟ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت  ٌٛت٤ ٨ًٔذ٥ ا٧ٚ اػت ٠ً آ٧ب اص اكٌبس دسػت اػتلبدٟ ٦ٗ

٨ًٜذ ٧تب اكٌتبس ٝ    ١ب٥ ػٜت٦ ٝ كح٨ح اػتلبدٟ ٦ٗ تل٧ٞش ًـ٨ذٙ ز٨ض١ب اص ؿ٨ٟٞ ٨١ٖ ٗذسٙ ١ؼت٨ذ، ٝ آ٧ب ثشا٥ ث٠اكٌالح ٗلب آٙ ث٠
 ١ب ٢ٛلت٠ ٨ٛؼت   ١ب ٧ب ا٧ذٟ ػوب٧ذ ٗذس٨ٛؼت٦  ٗـٌْ دس خٞد احؼبع
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ػٜٞاٙ  اٛذ  ث٠ ؿبٙ كحجت ًشد٧ذ، ٦ِ٘١ تل٧ٞش خذا٧بٙ ؿشث٦ سا ًـ٨ذٟ پشػؾ۹ اػتبد، ٗب٧ٖٔ ثپشػ۹ٖ ًبس١ب٦٧ ٠ً االٙ دسثبسٟ
ػٜتٞاٙ ٗشرتغ اػتتلبدٟ     ١ب٦٧ ث٠ ٗش٧ذاٙ داكب، ز٠ِٛٞ ثب٧ذ ػٜبكش ز٦ٜ٨ ٝ ؿشث٦ سا ثب ١ٖ ٗخٔٞى ٨ًٜٖ ٝ ز٠ِٛٞ ثب٧ذ اص ز٨ٜٚ ٛوبؿ٦

 ١ب٥ ؿشه٦ خٞد سا حلظ ٨ًٜٖ؟ ٨ًٜٖ، اٗب ً٘بًبٙ ٧ٝظ٦ُ

ا ٛوبؿ٦ ًتشد  دسًتّٞ اكتالح كتب     ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت ٠ً دس ٧ي احش، خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢ش٣ ؿشه٦ ٝ خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢ش٣ ؿشث٦ س هعلن:

تٞاٜٛذ تلذ٧ن ؿٞٛذ   ١ب٥ ز٦ٜ٨ خٞة ١ؼتٜذ ٝ ٦ٗ ثؼ٨بس٥ اص خذا٧بٙ ٗختٔق دسحبّ ا٧لب٥ ٛوـ٦ ٗخجت ١ؼتٜذ  ثؼ٨بس٥ اص ٛوبؿ٦
١ب ث٢جٞد ٝ سؿذ ث٨ـتش٥ پ٨ذا ٨ًٜذ  ا٢ٜ٧ب ٗـٌالت ٨ٛؼتٜذ  اٗب رب١شاً ٗـٌْ اػت ٠ً ١ش د٥ٝ ٛوبؿ٦  دس ص٤ٜ٨ٗ س٧ٌٝشد١ب ٝ ٢ٗبست

سٝؿٚ ػجي ؿشث٦ سا دس ٧ي احش ؿبْٗ ًشد  ١ٜٞص ػبثو٠ ٛذاؿت٠ ًؼ٦ س٧ٌٝشد١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ سا سَٛ ٝ جي ز٦ٜ٨ ٝ ٛوبؿ٦ ػ
 ثب ١ٖ ٗخٔٞى ًٜذ  آٙ سا ث٠ ز٨ض٥ تجذ٧ْ ٨ٌٜٛذ ٠ً ٠ٛ ا٧ٚ ثبؿذ ٠ٛ آٙ  

ٌح ثتٞدا ١ؼتتٜذ،   خٞا١ٖ ث٧ِٖٞ ا٧ٚ اػت ٠ً، اص ػٌح٦ ثبال، ثؼ٨بس٥ اص ختذا٧بٙ ؿتشم ٝ ؿتشة ص٧تش ػت      پشػؾ۹ آٛچ٠ ٦ٗ
 ثٜبثشا٧ٚ اُش ٧ي هٌؼ٠ ًبس ثضسٍ خٔن ٨ًٜٖ ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛب سا دس آٙ ؿبْٗ ٨ًٜٖ، آ٧ب ا٧ٚ ًبس دسػت اػت؟

ٗـت٦ٌٔ دس   -خٞا٨١ذ ٧ي احش ١ٜش٥ ثضس٦ُ دسػت ٨ًٜذ ٠ً خذا٧ب٦ٛ ثب تلب٧ٝش ؿشه٦ ٝ ؿشثت٦ دس آٙ ثبؿتذ   ؿ٘ب ٦ٗ هعلن:

٨ذ ٝ ثشحؼت آٛچ٠ ٗٞسد ٨ٛبص اػت، خذا٧ب٦ٛ ثب تلب٧ٝش ؿشث٦ ٨ٛض ٛوبؿ٦ ٨ًٜتذ،  ا٧ٚ ًبس ٨ٛؼت  كشم ٨ًٜذ ثشخ٦ دائ١ٞب سا ٛوبؿ٦ ًٜ
سٝؿٚ دس ٧ي ػت٘ت ثبؿتذ ٝ   سَٛ ٝ ١ب٥ ٛوبؿ٦  ٝ ٦ِ٘١ دس ٧ي ٛوبؿ٦ ثبؿٜذ، آِٛبٟ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت  اٗب اُش دس ٧ي احش، ت٨ٌٜي

 ٧ُٖٞ ا٧ٚ ػ٦ٔ٘ ٨ٛؼت  ١ب٥ ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ دس ػ٘ت د٧ِش٥ اػتلبدٟ ؿٞد، پغ ٦ٗ ت٨ٌٜي

تلت٧ٞش ثٌـت٨ٖ  اٗتب ثشخت٦      ٗبٙ ػ٘ذتبً ثب٧ذ آٛچ٠ سٝؿٚ ٝ خٞة اػت سا ثت٠  پشػؾ د٧ِش٥ داسٕ  دس ًبس١ب٥ ١ٜش٥پشػؾ۹ 
تٞاٙ توبد ٝ ت٘ب٧ض٥ دس كتح٠ٜ   ١ب٥ ٜٗل٦ دس آ٢ٛب ٝرٞد داسد  ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ، ٦ٗ ؿبٙ، ؿخل٨ت خبًش ؿٜب٥ ٗؼ٦ٜ دس٦ٛٝ هٌؼبت، ث٠

١تب٥ تبس٧تي    ٝاهح اػت ٠ً آ٢ٛب ثب٧تذ دس ُٞؿت٠   -ٜل٦ داؿت٠ ثبؿ١ٖب٥ ٗ داؿت  ٗب٧ٖٔ تأ٨٧ذ٥ دسخلٞف اداسٟ ًشدٙ ؿخل٨ت
 تل٧ٞشؿبٙ ثٌـ٨ٖ؟ تٞا٨ٖٛ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ث٠ اٗب آ٧ب ٦ٗ -ُزاؿت٠ ؿٞٛذ

تٞا٨ٛذ  دس حو٨وت، ث٠ ا٧ٚ ٛوبؿ٦ ِٛبٟ ٨ًٜذ  پ٨ٔغ ؿشٝس دسحبّ ًتي صدٙ ا٧ٚ ٗش٧ذ داكتب اػتت  اػتتلبدٟ اص     ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

ب ٗتلبٝت اػت، اٗب دس ًْ خ٦ٔ٨ ١٘ب١َٜ ٝ ٗتؼبدّ اػتت، پتغ ٗـت٦ٌٔ ا٧ٜزتب ٨ٛؼتت  ا٧تٚ       سَٛ، س٥ٝ پ٨ٔغ ؿشٝس ٝ ٗش٧ذ داك
 ٨ًٜذ  س٧ض٥ ٦ٗ خٞث٦ ًشح ١ب٥ ؿ٘ب اػت ٝ دسثبس٣ ا٧ٚ اػت ٠ً ز٠ِٛٞ آٙ سا ث٠ ٗٞهٞػ٦ اص ت٨ٌٜي

ساػت٨ٚ پشػؾ۹ ٗب٧ٖٔ ثپشػٖ، آ٧ب خٌب٦ً ز٦ٜ٨ ؿ٦ٌٔ اص ١ٜش اػت؟ ١٘چ٨ٜٚ دسخلٞف ػجي خي ؿٌؼت٠ زٌٞس، آ٧ب آ٢ٛب 
 ١ؼتٜذ؟

١تب٥ اخ٨تش سػت٨ذ، د٧ِتش      ًٞس ٠ً ث٠ دٝسٟ ؿٞد، اٗب دس ُزؿت٠ كشكبً ٛٞؿتٚ ثٞد  ١٘بٙ اٗشٝصٟ ا٧ٚ خٌب٦ً ٛب٨ٗذٟ ٦ٗ هعلن:

٨ُشٛذ  دس حو٨وت، آٙ ٗؼ٦ٜ دسٝٛت٦   كٞست ؿ٦ٌٔ اص ١ٜش دسٛظش ٦ٗ سٝ آٙ سا ث٠ ًٜٜذ، اصا٧ٚ ٗٞ ثشا٥ ٛٞؿتٚ اػتلبدٟ ٦٘ٛ ٗشدٕ اص هٖٔ
ػٜٞاٙ ٛٞػ٦ اص  تٞا٨ٛذ آٙ سا ث٠ ١ب٥ ١ٜش٥ ٦ٗ ؿٞد، دس ٛ٘ب٧ـِبٟ اسد  اص آٛزب ٠ً حبال ؿ٦ٌٔ اص ١ٜش دسٛظش ُشكت٠ ١٦ٜٗش سا دس خٞد د

 ١ٜش١ب٥ ص٧جب دسٛظش ث٨ِش٧ذ 

ؿبٙ سا آصاد  ا٥ ١ؼتٜذ ٠ً ٗشدٕ رٜج٤ ٜٗل٦ ١ب٥ ر٦ٜ١ دسخلٞف ػجي خي ؿٌؼت٠، كش٧ح ث٨٧ِٖٞ، آ٢ٛب ثبصتبث٦ اص ٝهؼ٨ت
١تب٥   ثشٛذ  ٝهت٦ خذا٧بٙ ث٠ ٗشدٕ ً٘ي ًشدٛذ حشٝف ز٦ٜ٨ سا خٔن ًٜٜتذ، زٜت٨ٚ ز٨تض٥ ٗبٜٛتذ ػتجي      ى ٦ُٗزاسٛذ ٝ ث٠ اكشا ٦ٗ

ٗتشدٕ اص ٗتٚ دسخٞاػتت     ،إ، ٝ دس آٙ ص٧بد خٞة ٨ٛؼتٖ  اٗتب اؿٔتت   ؿٌؼت٠ ٝرٞد ٛذاؿت  دسٝاهغ ٗٚ ١شُض خٌب٦ً ت٘ش٧ٚ ٌٛشدٟ
ًتٞس ٨ٛؼتت ًت٠ تشر٨حت٦ ثتشا٥ ػتجي        ًٜٖ  ا٧ٚ تلبدٟ ٦ٗسٝ اص ػجي دػتخي سػ٦٘ اػ ًٜٜذ ز٨ض٥ ثشا٥ آ٢ٛب ث٧ٜٞؼٖ، اصا٧ٚ ٦ٗ

ذ احت٘بالً آٙ سا ؿٌؼت٠ ٨تٞاٛ ٧ٞٛؼ٨ذ ٦٘ٛ خبًش ا٧ٚ اػت ٠ً ٝهت٦ ث٠ ػجي دػتخي سػ٦٘ ٦ٗ دػتخي سػ٦٘ داؿت٠ ثبؿٖ؛ ث٠ٌٔ ث٠
تلٞسات ٧ب  ث٧ٜٞؼ٨ذ  اُش ؿٌؼت٠ ٛٞؿت٠ ؿٞد، د٧ِش ػجي دػتخي سػ٦٘ ٨ٛؼت  ثٜبثشا٧ٚ ثشا٥ ٗشدٕ ػخت اػت ٠ً ٝهت٦ اكٌبس ٝ
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ًٞس ؿٌؼت٠ ث٧ٜٞؼٜذ  اص ا٧ٚ ٜٗظش، ٗٚ ػتجي دػتتخي سػت٦٘ سا دٝػتت      ُزاسٛذ، دس آٙ ػجي ث٠ ًبسٗب٥ كٌش٥ خٞد سا آصاد ٦ٗ
 داسٕ 

تٜبرش١تب٦٧   پشػؾ۹ پشػؾ د٧ِش٥ داسٕ ٝ دسثبس٣ ػ٠ سَٛ اك٦ٔ اػت  ٗؼٖٔ دس ا٧ٚ ثبسٟ كحجت ًشدٛذ ٠ً ػ٠ سَٛ اك٦ٔ
ًٜٜذ  ا٧ٚ ػ٠ سَٛ اك٦ٔ سا ز٠ِٛٞ ثب٧ذ دسى ٨ًٜٖ؟ ا٧ٜزب دس  ١ب٥ ٌْٗ٘ كحجت ٦ٗ دس ثؼذ١ب٥ د٧ِش داسٛذ  ٗشدٕ ٨ٛض دسثبس٣ سَٛ

١ب سا ثج٨ٜ٨ٖ  اٗب اص آٛزب٠ً ثؼذ١ب٥ د٧ِش ثب ٛٞس  تٞا٨ٖٛ سَٛ ًٜٜذ ص٧شا ثذٝٙ ٛٞس ٦٘ٛ ١ب سا ت٨ٓٞذ ٦ٗ ٨٧ُٖٞ ٛٞس، سَٛ ٗب ٨ٗ٦ٗبٙ ٗشدٕ، 
 ١ب دس آٛزب ز٠ِٛٞ اػت؟ تلبٝت ث٨ٚ سَٛاٛذ،  ؿذٟپش 

ػت٠  ١ب٥ د٧ِش٥ ا٧زبد ًٜٜتذ ٝ   ؿبٙ، ػ٠ سَٛ اك٦ٔ سا ٗخٔٞى ًٜٜذ تب سَٛ ١ب٥ ٛوبؿ٦ تٞاٜٛذ دس سَٛ ث٠ٔ، ٗشدٕ ٦ٗ هعلن:

ؼتذ  ثُ كشكبً ثب ػٜبكتش ٗتبد٥  ١ب  ١ب٥ د٧ِش٥ دس ٨ًق س٦ِٛ ٌٜٗؼش ؿٞد  اٗب آٙ سَٛ سَٛ  تٞاٛذ ث٠ سَٛ اك٦ٔ دس ٨ًق ثـش٥ ٦ٗ
رب١ش ٧ُٜٞذ  ١ب ٨ٛض ٗتلبٝت ١ؼتٜذ  ثشخ٦ اص اكشاد ٦ٗ ؿٞٛذ، ٠ً اص ثؼذ١ب٥ د٧ِش ٗتلبٝت ١ؼتٜذ ٝ ٛٞع ٗبدٟ ك٨ض٦ٌ٧ ثـش٥ ت٨ٓٞذ ٦ٗ

آ٧ٜتذ    ١ب ز٠ِٛٞ پذ٧ذ ٗت٦  ؿٞد ٝ سَٛ ؿٞد ٠ً دس ٧ي ٛوبؿ٦، ز٠ِٛٞ ٛٞس ٝ ػب٠٧ رب١ش ٦ٗ اؿ٨بء دسٛت٨ز٤ ٛٞس اػت ٝ ؿبْٗ ا٧ٚ ٦ٗ
٤٘١ ًبس٥ ٠ً ٛٞس اٛزبٕ  -سا داسٛذ ٝ هبٓت اؿ٨بء ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٛٞس ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ ٧ب خ٨ش، ١٘بٙ ؿٌْا٧ٚ كح٨ح ٨ٛؼت  

تـ٨٨شات ؿذت ٛٞس هشاس ث٨ِشٛذ،  ١ب تحت تأح٨ش د١ذ  ٝهت٦ سَٛ ث٠ ٗشدٕ تأح٨ش ثلش٥ سٝؿٜب٦٧ ٧ب تبس٦ٌ٧ سا ٦ٗد١ذ ا٧ٚ اػت ٠ً  ٦ٗ
اص ٛظش تض٠٨ً كحجت ٨ًٜٖ، د١ذ   آٙ ؿئ٦ سا تـ٨٨ش ٦٘ٛ ٝ هبٓت آٙ ٝاهؼبً سَٛ ٧ب ؿًٌْٞس اؿتجب٦١ دسى ؿٞٛذ، اٗب  ٌٗ٘ٚ اػت ث٠

، خٞسؿت٨ذ ٝرتٞد   ١ب٥ ٗشدٕ سا ٗؼذٝد ًٜذ ٝ ثشداؿت ؿ٦ٌٔ ثشا٥ ٗشدٕ ا٧زبد ًٜذ  دس ثؼ٨بس٥ اص ثؼذ١ب٥ د٧ِتش  تٞاٛذ زـٖ ٛٞس ٦ٗ
ثذٝٙ خٞسؿ٨ذ، ٧تب اُتش دس ثؼتذ٥ خٞسؿت٨ذ٥ ٛجبؿتذ،       ٗال٧ٖ خٞد پٞؿ٨ذٟ ؿذٟ اػت  ٛٞسٛذاسد ٝ دس ثؼ٨بس٥ اص ثؼذ١ب ١ش ز٨ض٥ دس 

ٖ  ٦ٗهؼ٨ل٦  ت٘بٕ اؿ٨بء ٛٞسرب١ش ٝ حبٓت ؿئ٦ ً٘بًبٙ پب٧ذاس اػت  دس ثشخ٦ اص ثؼذ١ب،  ١تب ٨ٌٓتق ١ؼتتٜذ ٝ     تبثبٜٛذ ٠ً ثشا٥ زـت
٠ُٛٞ ثؼذ١ب، ٨١چ ٜٗجغ ٗؼتو٨ٖ ٛٞس ٗبٜٛذ خٞسؿ٨ذ ٝرٞد ٛتذاسد، اٗتب    تٞاٜٛذ آٙ سا ثج٨ٜٜذ  دس آٙ ٗٞرٞدات دس ١٘بٙ ػٌح خٞدؿبٙ ٦ٗ

 اٛذ ٠ً ١ؼتٜذ   ٠ُٛٞ ث٨ٜ٨ذ ١٘بٙ ٦ؿٌْ اؿ٨بئ٦ ٠ً ٗ

ٗبٜٛذ   ٝٙ تـ٨٨ش ٦ٗاؿ٨ب٥ آٛزب ثذٝ هبٓت   ٝ ؿٌْ  دسخـٜذ ٝ سَٛ ١ب٥ ثـش٥ ِٛش٧ؼت٠ ؿٞد، ثؼذ١ب٥ د٧ِش ٦ٗ ثب زـٖٝهت٦ 
اكٌالح پب٧تذاس   ث٠ ٝرٞد داسٛذ دس آٙ حبٓتِآٙ كٞست   ث٠اؿ٨بء ٠ً كش٦ٗ تٞاٜٛذ تـ٨٨ش ًٜٜذ   )آجت٠ خذا٧بٙ ٝ ١ش ز٨ض٥ اص خذا٧بٙ ٦ٗ

تحت تتأح٨ش   ٛٞس١بآٙ   سَٛٝ هبٓت ٝ  ٝ ؿٌْ ًٜٜذ(  ٗؼ٘ٞالً ؿج٠٨ ٛٞس١ب٥ سِٛبسَٛ ٛئٞٙ ١ؼتٜذ ٨ٛؼتٜذ، ٗبٜٛذ آٛچ٠ ٗشدٕ كٌش ٦ٗ
ٗحن د٧تذٙ آٙ ثؼتذ داسٛتذ سا     ١ب ث٠ ١ب٦٧ ٠ً اٛؼبٙ ٨ُشٛذ  اُش ٗٞرٞد٥ ٧ي ح٨بت دس آٙ ػٌح ثبؿذ، ١٘بٙ احؼبع ٛٞس هشاس ٦٘ٛ

تٞاٜٛذ آٙ سا حغ ًٜٜذ ا٧تٚ   ١ب ٦٘ٛ ١ب ث٠ ؿ٘ب ُلتٖ ٠ً اٛشط٥ داسٛذ ٝ ػٔت ا٠ٌٜ٧ اٛؼبٙ ؿج٠٨ ز٨ض٥ اػت ٠ً دسثبس٣ ٌّٗٞٓٞٛذاسد  
اص رسات ثضسُتش٥ ًٞس ٗـبث٠، ٗٞرٞد٥ ٠ً  ١ب، اص رسات ٦ٌٓٞٓٞٗ تـ٨ٌْ ؿذٟ اػت  ث٠ ١ب، ؿبْٗ زـٖ ص اٛؼبٙاػت ٠ً ١ش ز٨ض٥ ا

دسخـتذ ٝ اٛتشط٥ داسد     ذ ٠ً ٗٞرٞدات ثـش٥ ٝ ١ش ز٨ض٥ دس ثؼذ ثـش٥ ٗت٦ ث٨ٜ ب ١ؼتٜذ، ١٦ٗ تش اص ٌّٗٞٓٞ تـ٨ٌْ ؿذٟ ٠ً پب٨٧ٚ
دسخـذ  آٙ ثؼذ٥ اػت  ثذٝٙ داؿتٚ خٞسؿ٨ذ ١٦ٗش ز٨ض٥ دس آٛزب ، ٠ً ًٜذ كشم ٦ٗ تش كحجت ًشدٕ پ٨ؾ ٥ ٠ًثؼذثب  ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ

 ًٜٜذ  ٠ً خٞد اؿ٨بء ٧ي دسخـؾ ػبًغ ٦ٗ

هٔ٘شٝ، ١ش  ١ب٥ ػ٠ ا٥ ثشا٥ اكالح كب ػبخت٠ ؿذ، خبسد اص ٗحذٝدٟ ًٞس ٧ٝظٟ خبًش ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ثؼذ ثـش٥ ٌٗب٦ٛ اػت ٠ً ث٠ ث٠
اٛتذ ٝ   ًشدٟذ، ػبختبس ت٘بٕ اؿ٨بء تـ٨٨ش ٜهٔ٘شٝ ١ؼت ػ٠ػٌح  ١ٖتش د٧ِش ٠ً  دس ثؼ٨بس٥ اص ثؼذ١ب٥ ٝػ٨غز٨ض٥ ًبٗالً ٗتلبٝت اػت  

٠ً  ٦ٝ ساث٤ٌ ث٨ٚ سٝؿٜب٦٧ ٝ تبس٧ٌ سػٜذ ٛظش ٦ٗ ا٥ ٠ً اؿ٨بء ث٠ ؿ٨ٟٞ هشاس داسٛذ  ٠ً دس ثؼذ ثـش١٥ؼتٜذ آ٢ٛب٦٧ اص ٗتلبٝت ٦ِ٘١ 
سٝ ساث٤ٌ ث٨ٚ سٝؿٜب٦٧ ٝ تبس٦ٌ٧ ٠ً ا٧ٜزب دس ا٧تٚ ٌٗتبٙ ثـتش٥ ٗتزٔت٦      ٦ِ٘١ ٗتلبٝت ١ؼتٜذ  اصا٧ٚ ث٨ٜٜذ دس ا٧ٚ د٨ٛب ٦ٗٗشدٕ 

١ب ٝ ثؼت٨بس٥   خذا٧بٙ دس آػ٘بٙآٗذٟ اػت   ٝرٞد ث٠ا٥ ثشا٥ ٗٞرٞدات ثـش٥  ًٞس ٧ٝظٟ ٧ي تز٦ٔ دس ٗح٦ٌ٨ اػت ٠ً ث٠ ؿٞد ٦ٗ
١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٨ٛتض ٝرتٞد    اٗب ثؼ٨بس٥ اص ثذٙثتبثذ ٧ب ٛٞس ػبًغ ًٜذ  ٠ً ٗؼتو٨٘بً ثش آ٢ٛب  ١ؼتٜذ خٞسؿ٨ذ٥كبهذ ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ،  اص ثذٙ

ٗٞرٞدات ػتٌٞح   ١ب ٛذاسٛذ  ١ب خٞسؿ٨ذ١ب٦٧ داسٛذ ٝ ثشخ٦ ٌٗبٙ تبثبٛذ  ثشخ٦ ٌٗبٙ داسٛذ ٠ً ث٨ؾ اص ٧ي خٞسؿ٨ذ داسٛذ ٠ً ٛٞس ٦ٗ
ٛتٞس دس ػتٌٞح ٗختٔتق ١ؼتتٜذ      ١ب٥ ١ؼتت٦   ٝ ٦ِ٘١ ٌٗبثن ثب ؿٌْ ١ب٥ ٗتلبٝت٦ اص ٛٞس سا حغ ًٜٜذ تٞاٜٛذ ؿذت ٗختٔق ٦ٗ
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ا٥ ٛٞؿت٠ ثٞد ٠ً ػ٠ سَٛ اك٦ٔ ٗشتجي ثب رٚ، ؿٚ، سٙ ١ؼتٜذ  ا٧ٚ احؼتبع ٝ ِٛتشؽ ختٞد اٝ اػتت ًت٠ اص       ؿبُشد٥ دس ٗوب٠ٓ
 آ٧ذ ٝ ػشؿت ٝاهؼ٦ِ ث٨ٜبد٧ٚ رٚ، ؿٚ، سٙ ٨ٛؼت  اؽ ٦ٗ تض٠٨ً

تٞاٖٛ اػتلبدٟ ًٜٖ تتب آٙ   ١ب٦٧ ٦ٗ ص ز٠ سَٛا»ًٜٜذ۹  ؿٞٛذ ٝ كٌش ٦ٗ ث٨ٜٜذ ؿ٠ًٞ ٦ٗ ١ب سا ٦ٗ ١ب٥ آػ٘بٙ ٝهت٦ ٗشدٕ كح٠ٜ 
ؿذٟ ثج٨ٜٜذ، آٙ سا ٓ٘غ ًٜٜتذ ٝ ٨ٛتض اص آٙ    دس ػٌح ٠ً اص ٌّٗٞٓٞ تـ٨ٌْ سا تٞاٜٛذ ٗبدٟ ٗٞرٞدات ثـش٥ ٦ٗ «تل٧ٞش ثٌـٖ؟ سا ث٠

تٞاٜٛذ كوي  ٗشدٕ ػبد٥ ٦ٗؿٞٛذ،  ٨ٌْ ١٦ٗب تـ تش اص ٌّٗٞٓٞ ث٦ٜ٨ ٠ً اص رسات رسٟ سػذ ث٠ ز٨ض١ب٦٧ ٦ٗ ٛٞثت اػتلبدٟ ًٜٜذ  اٗب ٝهت٦
تٞاٜٛذ ا٧ٜزتب دس ا٧تٚ ٌٗتبٙ     ١ب ٦٘ٛ تش اص ٌّٗٞٓٞ ث٦ٜ٨ ؿذٟ اص رسات رسٟ ثؼذ١ب٥ تـ٨ٌْ دس  ١ب٥ ٗبدٟ اٛشط٥ آ٢ٛب سا حغ ًٜٜذ  سَٛ

٠ ثبؿٜذ  ٗشدٕ تٞاٜٛذ تأح٨ش اٛشط٥ سا داؿت ت٢ٜب اٛشط٥ داسٛذ، ث٠ٌٔ ٦ٗ اٛشط٥ داسٛذ  ٠ٛثب خٞد ١ب ٨ٛض  دسٝاهغ، ٌّٗٞٓٞثـش٥ ٧بكت ؿٞٛذ  
اص آ٢ٛتب ١ِ٘ت٦    ٥د٧ِتش  ١ب، پٞػت، خٞٙ، ُٞؿت ٝ ١ش ز٨ض زـٖرؼ٘ب٦ٛ،   تش٨ًت تٞاٜٛذ اٛشط٥ سا حغ ًٜٜذ ص٧شا دس ا٧ٚ د٨ٛب ٦٘ٛ

ٖ  تٞاٜٛذ اٛشط٥ ٗٞرٞد دس ١ب ٦٘ٛ ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً اٛؼبٙ ز٨ض١ب٦٧ دس ال٤٧ رسات ٦ٌٓٞٓٞٗ ١ؼتٜذ  ث٠ ػتٌح آ٢ٛتب    ػٌح٦ ٠ً ١ت
ػتٌح  تش سا حغ ًٜٜذ ا٧ٚ اػت ٠ً رسات٦ ًت٠ اؿت٨بء دس ا٧تٚ     ث٦ٜ٨ تٞاٜٛذ اٛشط٥ ػٌح رسٟ ٦ٔ٨ٓ ٠ً آ٢ٛب ٦ٗٝ داػت سا حغ ًٜٜذ، 

ػبصٛذ رسات٦ كوتي اص ٧تي    ١ب سا ٦ٗ ػجبست د٧ِش، ػٜبكش٥ ٠ً سَٛ ث٠ث٦ٜ٨ اػت   ؿبٙ ثضسُتش اص رسات رسٟ ػبصٛذ اٛذاصٟ ثـش٥ سا ٦ٗ
  سػٜذ ًت٠ اص رساتت٦ اص ٧تي    ٛظش ٦ٗ تش اص ثؼذ١ب٦٧ ث٠ تش ٝ دسخـبٙ سٝؿٚ ثبال٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ثؼذ١ب٥ ػٌح  ػٌح ٨ٛؼتٜذ ٝ ث٠

تٞا٨ٛتذ آٙ ٛتٞع    سٝد، ثٜبثشا٧ٚ دس د٨ٛب٥ ثـش٥ ٛ٘ت٦  كشاتش اص هٔ٘ش١ٝب ٦ٗاٗب ا٧ٚ سٝؿ٦ٜ ٛٞػ٦ اػت ٠ً تش ػبخت٠ ؿذٛذ   ػٌح پب٨٧ٚ
 تلت٧ٞش ثٌـت٨ذ  اٗتب،    تٞاٛؼت٨ذ آ٢ٛب سا ثت٠  ذ، ثبص ١ٖ ٦ً٘ٛشد٧ دسخـٜذٟ ٝ كشٝصاٙ اػتلبدٟ ١٦ٗب٥  ١ب سا ث٨بث٨ذ  حت٦ اُش اص سَٛ سَٛ

١ب داسٛذ اػتتلبدٟ   ١ب٦٧ ٠ً اٛؼبٙ دا٠ٛ ص سَٛتٞا٨ٛذ ا تل٧ٞش ثٌـ٨ذ، اٗب ٦ٗ ١ب٦٧ سا ٛذاس٧ذ تب توذع آٙ هٔ٘ش١ٝب سا ث٠ ُشز٠ زٜبٙ سَٛ
ٙ ١تب  دا٠ٛ ثٜذ٥ ٧ي ٛوبؿ٦ ٝ رب١ش ثبٝهبس ]آٙ ٗٞهٞػبت[ سا ٛـبٙ د٨١ذ  سَٛ ٨ًٜذ تب تش٨ًت هبٓتت ٝ  ١تب هبدسٛتذ ؿتٌْ ٝ     ٥ اٛؼتب

ٛ٘تب٧ؾ ُزاس٧تذ،    ًٞس ًبٗتْ ثت٠   تٞاٛؼت٨ذ ثب اػتلبدٟ اص ١ش ز٨ض٥ اص خذا٧بٙ، آ٢ٛب سا دس د٨ٛب٥ ثـش٥ ث٠ ٦ٗػبختبس سا ث٨بٙ ًٜٜذ  اُش 
 ثٞد ٠ً خذا٧بٙ ٝاسد د٨ٛب٥ ثـش٥ ؿذٟ ثٞدٛذ   ثذ٧ٚ ٗؼ٦ٜ ٦ٗ

پٞؿٜذ كحجت ٨ًٜذ ٝ ا٠ٌٜ٧ آ٢ٛب زِٞٛت٠ ٓجتبع    آ٧ب ٌٗ٘ٚ اػت دسثبس٣ ٓجبػ٦ ٠ً ثٞدا١ب، دائ١ٞب ٝ خذا٧بٙ ٦ٗپشػؾ۹ اػتبد، 
 ًٜٜذ؟ خٞد سا ٗض٧ٚ ٦ٗپٞؿٜذ ٝ  ٦ٗ

٨ًٜتذ، كتشكبً آ٢ٛتب سا دس     ٝا١ب سا ٛوبؿ٦ ٦ٗ ػبت ث٨ٜ٨ٖ ٧ي ًبػب٧ب٥ صسد اػت  ٝهت٦ ثٞد٥ سدا٥ ثٞدا١ب ٠ً ٗؼ٘ٞالً ٦ٗ هعلن:

، زشاًت٠ آٙ  تٞا٨ٛذ اص ٛح٣ٞ ٓجبع پٞؿ٨ذٙ ٝ تضئ٨ٚ صٛتبٙ ػٔؼت٤ٔ ػتَٞٛ اهتجتبع ٨ًٜتذ        ٦ٗبػتبٙ ٛوبؿ٦ ٨ًٜذٓجبع صٛبٙ ز٦ٜ٨ ث
تش٧ٚ سٝؽ اػت  دسخلٞف خذا٧بٙ ثب تل٧ٞش ؿشث٦، ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ دس زت٠ د٨ٛتب٦٧ ١ؼتتٜذ، ٗؼ٘تٞالً ختٞد سا دس ٧تي        سا٧ذ

ٟ   ٥ صسد ٦ٗػب٧ب  ثٞدا١ب خٞد سا دس ٧ي ًبپ٨چٜذ ًبػب٧ب٥ ػل٨ذ ثضسٍ ٦ٗ پٞػتتبٙ ختٞد سا دس ٧تي     پ٨چٜذ ٝ خذا٧ب٦ٛ ثب تلت٧ٞش ػت٨ب
ثشخت٦ ١ؼتتٜذ ًت٠ ١ت٨چ ز٨تض٥      ٝ دس ػٌٞح حت٦ ثتبالتش٥ ٨ٛتض ٝرتٞد داسد     تش  تز٨ٔبتِ ُٞٛبُٞٙپٞؿٜذ  آجت٠،  ًبػب٧ب٥ هشٗض ٦ٗ

١ؼتٜذ    اٛٞاع ٝ اهؼتبٕ ختذا٧بٙ ٝرتٞد    ثذ٥ٝ   پٞؿٜذ ٠ً ًبٗالً بت سا ١ٜ٦ٗب ٝ تضئ٨ پٞؿٜذ، ثشخ٦ ١ؼتٜذ ٠ً اٛٞاع ٝ اهؼبٕ ٓجبع ٦٘ٛ
آجت٠ دائ١ٞب ٓجبع زت٨ٚ ثبػتتبٙ سا   حذ ًبك٦ خٞة اػت   اُش كشكبً آٛچ٠ ٗشدٕ ثتٞاٜٛذ تـخ٨ق د١ٜذ سا ثٌـ٨ذ ث٠ داسٛذ  دس آحبستبٙ

 ٗتٜٞع ١ؼتٜذ  پٞؿٜذ ٗؼ٘ٞالً خ٦ٔ٨  ١ب٦٧ ٠ً دائ١ٞب٥ ثضسٍ دس ػٌٞح ثؼ٨بس ثبال ٦ٗ آ٢ٛب دائ١ٞب٥ ٗؼّ٘ٞ ١ؼتٜذ  ٓجبع -پٞؿٜذ ٦ٗ

ًٜٜذُبٙ ٝرٞد داؿت۹ ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ز٠ صٗب٦ٛ ٧تب دس ًتّٞ ًتذإ ػٔؼت٠ٔ دس      ا٧ٚ پذ٧ذٟ دسخلٞف تض٠٨ًدس ُزؿت٠ 
٠ُٛٞ ثٞد  آجت٠، ا٧ٚ  ؿذ  ٗؼ٘ٞالً ا٧ٚ تبٙ ٦ٗ آٛچ٠ ١ِٜبٕ سػ٨ذٙ ث٠ ً٘بّ پٞؿ٨ذٟ ثٞد٧ذ، پغ اص آٙ ٨ٛض ٓجبعؿذ٧ذ،  تض٠٨ً ٗٞكن ٦ٗ

پٞؿت٨ذ    ُشكتت ٝ ٓجتبع ٧تي ثتٞدا سا ٗت٦      ٧ي ثٞدا سا ٗت٦ رب١ش سػ٨ذ هٌؼبً ٝهت٦ ًؼ٦ ث٠ ٗوبٕ ثٞدا ٦ٗ -ثٞد ثشا٥ ثٞدا١ب ٗتلبٝت
، ٛتذ ١شز٠ ١ِٜبٕ سػ٨ذٙ ث٠ ً٘تبّ پٞؿت٨ذٟ ثٞد  ًشدٛذ، ٗؼ٘ٞالً  دسخلٞف آ٢ٛب٦٧ ٠ً تب ]ػٌح[ اٛٞاع د٧ِش٥ اص خذا٧بٙ تض٠٨ً ٦ٗ

دس زتشا  ا٧تذ؟   ٝٝ سا د٧ذٟ   ًذا٨ٗي اص ؿ٘ب ث٠ ١ًٞؼتبٙ ٝٝداَٛ ػش صد٧ذ؟ آ٧ب ٛوبؿ٦ ؿٞآٙٛذپٞؿ٨ذ ؿذ ٠ً پغ اص آٙ ٦ٗ ٓجبػ٦ ٦ٗ
ٝهت٦ دس تض٠٨ً ٗٞكتن ؿتذ، ٗت٥ٞ اٝ     اشاػت؟ ص٧س١ب ؿذٟ  [س٥ٝ ػش ثؼت٠ ٛـذٟ ٝ س٥ٝ ؿب٠ٛ ٝ ً٘شؽ، ١ٞٗب٧ؾ ]ٝٝ ؿٞآٙتل٧ٞش 

ٝ دس ١ًٞؼتتبٙ ثتشا٥ ٗتذت صٗتب٦ٛ ًتٞال٦ٛ دسحتبّ       ااػت  س١ب ؿذٟ ا٥ اػت ٠ً ٧ٞٗؾ  ٠ُٛٞ سٝ تل٧ٞش اٝ ث٠ ثٞد، اصا٧ٚس١ب ؿذٟ 
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تب ٝهت٦ ٠ً دس تض٠٨ً ٗذ٧ت٨ـٚ ثٞد ٝ ثشا٧ؾ خ٦ٔ٨ ػخت ثٞد ٠ً ١ٞٗب٧ؾ سا ٗشتت ًٜذ ٝ ٗشتت ًشدٙ ١ٞٗب٧ؾ سا ٗتٞهق ًشد ٝ 
 ٗٞكن ؿذ ث٠ ٨٘١ٚ ؿٌْ ادا٠ٗ داد  

 ١ب٧ـبٙ ػش٧بٙ اػت  اٛذ ٝ ثشخ٦ ؿب٠ٛ پٞؿ٨ذ١ٟب٥ ثبػتبٙ، ثشخ٦ اص ثٞدا١ب ٓجبع  ٝ تشػ٨ٖ ١ب اػتبد، دس ٛوبؿ٦پشػؾ۹ 

ة آػ٨ب ًٜٜذ  ثشا٥ ٗخبّ، دس رٜٞ ُب٦١ اٝهبت ٗشدٕ ثٞدا١ب سا ثش اػبع اكٌبس ٝ تلٞسات خٞدؿبٙ ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ٦ٗ هعلن:

ػتبصٛذ   ٛ٘ب٧بٙ ٗت٦ ػبصٛذ  آ٢ٛب ؿب٤ٛ ساػت خٞد سا  ١ب٥ خٞد سا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ١ٞا ُشٕ اػت، ثٜبثشا٧ٚ سا١جبٙ ثٞد٧ؼت٦ آٛزب ٗؼ٘ٞالً ؿب٠ٛ
پٞؿبٜٛذ تب ػشدؿبٙ ٛـتٞد  دس د٨ٛتب٥    ا٥ پبسز٠ ٦ٗ ثب ت٠ٌتش، سا١جبٙ ثٞد٧ؼت٦ ؿب٤ٛ ساػت خٞد سا    دس ٜٗبًن ؿ٘ب٦ٓؿٞٛذ  تب خٜي

ػبصٛذ  ٝهت٦ ٗشدٕ  ا٥ اػت ٠ً ٗؼ٘ٞالً ؿب٤ٛ ساػت سا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ٠ُٛٞ ؿبٙ ث٠ ثٞدا١ب ز٨ٜٚ ٗل٦ٗٞ٢ ٝرٞد ٛذاسد  سٝؽ ٓجبع پٞؿ٨ذٙ
١ب سا ًبٗالً ثپٞؿتبٜٛذ، اٗتب دس ٝاهتغ، ؿتٌْ      آ٢ٛب ز٨ٜٚ ػو٨ذٟ ٝ تلٞس٥ داسٛذ ٠ً ثب٧ذ ؿب٠ًٜٜٛذ،  دا١ب سا ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ٦ٗز٨ٚ ثٞ

ػبصٛذ، ص٧شا ا٧ٚ ٛٞع ٓجبع آػت٨ٚ  خذا٧ب٦ٛ ٠ً تل٧ٞش ؿشث٦ داسٛذ ٨ٛض ٧ي ؿب٠ٛ سا ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ اػت  ا٧ٚٓجبع پٞؿ٨ذٙ خذا٧بٙ ؿج٠٨ 
 ١ش دٝ ًشف پٞؿبٛذٟ ؿٞد ػخت اػت ٠ً حشًت ًشد  ٛذاسد ٝ اُش 

١تب٥   هذس ػتخت اػتت ًت٠ ٢ٗتبست     ٨ُش٧ٖ زشا ا٧ٚ ٌٓلبً اربصٟ د٨١ذ ثپشػٖ، ٝهت٦ تشػ٨ٖ ٧ب ٛوبؿ٦ ًشدٙ سا ٧بد ٦ٗپشػؾ۹ 
ب ًت٠  خ٦ٔ٨ ػخت اػت ]٧ي ٌٗبٙ خٞة ثشا٥ ٧بد٨ُش٥ آ٢ٛب[ پ٨ذا ًٜت٨ٖ  آٙ اكتشاد٥ اص ٗت   اثتذا٦٧ سا ٧بد ث٨ِش٧ٖ؟ ػالٟٝ ثش ا٠ٌٜ٧ 

 ٗبٙ سا ث٢جٞد ثخـ٨ٖ؟ ١ب٥ تٞا٨ٖٛ ٢ٗبست ٨ُش٧ٖ ز٠ِٛٞ ٦ٗ ز٨ٚ كشا ٦ٗٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ سا دس 

اكتٌالح ٌٗتتت    ١تب٥ ثت٠   خبًش ا٧ٚ اػت ٠ً تحل٨الت دس ًـٞس١ب٥ ؿشث٦ ث٨ؾ اص حذ تحت تأح٨ش ا٧تذٟ  اكٞالً ث٠ هعلن:

ٙ     ًٜٜذ  ث٠ ٨ذ ٦٘ٛا٥ ث٠ ؿبُشداٙ تأً اكالً ثش آٗٞصؽ ]ٗلب٨١ٖ[ پب٠٧ٗذس٨ٛؼت هشاس ُشكت٠ ٝ   ،ػتالٟٝ، ثؼت٨بس٥ اص ٗؼٔ٘ت٨ٚ ٝ اػتتبدا
تتب  ًٜٜتذ    ٧ب آ٢ٛب سا دسى ٦٘ٛ ٛذاسٛذثخـ٦ اص ٌٗتت ٗذس٨ٛؼت ١ؼتٜذ ٝ خٞد آ٢ٛب حت٦ داٛؾ ٗؼّ٘ٞ ٝ اثتذا٦٧ِ ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ سا 

ٖ  دس ؿتشٝع، كتشد ثب٧تذ     اػتت اٛزبٕ هبثْ ؿٞد، كوي ثب آٗٞصؽ رذ٥  ا٥ ٗشثٞى ٦ٗ رب٠ٌ٨٧ ث٠ اػتبد ؿذٙ دس ]ٗلب٨١ٖ[ پب٠٧   تشػت٨
 دسػتت٦  ربٙ سا ثت٠  ثؼذ٥ سا اداسٟ ًٜذ  ٝهت٦ تٞاٛؼت اؿ٨ب٥ ث٦ تزؼٖ ػ٠ربٙ سا اٛزبٕ د١ذ ٝ ٧بد ث٨ِشد ز٠ِٛٞ ػبختبس ٝ  اؿ٨ب٥ ث٦

  ]ٗلتب٨١ٖ[ ١ب سا ٧بد خٞا١ذ ُشكتت  هتذٕ ثت٠ هتذٕ دس      سَٛ اص تشػ٨ٖ ًٜذ، ثب٧ذ ُشت٠ ًـ٨ذٙ سا ت٘ش٧ٚ ًٜذ ٝ ػپغ اػتلبد٣ كح٨ح
 ػبص ثب٧ذ دس آٙ اػتبد ؿٞد   ١ب٥ اثتذا٦٧ ز٨ض٥ اػت ٠ً ٧ي ٛوبؽ ٧ب ٗزؼ٠٘ ؿٞد  ٢ٗبست ا٥ تشػ٨ٖ ٝ ٛوبؿ٦ اػتبد ٦ٗ ٠٧پب

١ب٦٧ ٨ٛض  اٛذ؟ آجت٠، دس ز٨ٚ ٛوبؿ٦ ًشدٟ ًٞس اػت ٠ً دس ز٨ٚ، ٗشدٕ ثشا٥ ٗذت٦ ًٞال٦ٛ ٜٗبرش سا ٛوبؿ٦ ٦ٗ زشا ا٧ٚپشػؾ۹ 
 اٛذ   اص ٜٗبرش ثٞدٟ ١ب اٛذ، اٗب دس ػشاػش تبس٧خ ز٨ٚ اًخش ٛوبؿ٦ ًـ٨ذٟتل٧ٞش  ١ؼتٜذ ٠ً تلب٧ٝش ثٞدا١ب سا ث٠

هجي ٝ ٗزؼتٖ   دٛجبّ ا٧ٚ اػت ٠ً هٔ٘شٝ خبك٦ اص كٌش سا ١ب اػت ٝ ث٠ ١ب ٧ب ا٧ذٟ دٛجبّ اٛتوبّ احؼبع ٛوبؿ٦ ز٨ٚ ث٠ هعلن:

اٛذ  ١شز٠ ثبؿذ، ٗشدٕ زت٨ٚ ٧تي كش١ٜتَ     د٨٘١ٟٚ د٨ْٓ اػت ٠ً اًخش آ٢ٛب ٜٗبرش سا ٛوبؿ٦ ًش ث٠سا ث٨بٙ ًٜذ  ٝ ٗؼب٦ٛ دس٦ٛٝ  ًٜذ
اؽ  تش دسثبسٟ خبًش ١٘بٙ د٦ٔ٨ٓ اػت ٠ً پ٨ؾ تل٧ٞش ثٌـٜذ، ٝ ا٧ٚ ٨ٛض ث٠ خٞا١ٜذ اكشاد سا ث٠ ٦٘ٛص٧بد ؿبٙ  خذا٦٧ داسٛذ  دس ر١ٚ ٠٘٨ٛ

اٛتذ  اٗتب ٗؼ٘تٞالً اص ٗتذّ      تل٧ٞش ًـت٨ذٟ  اكشاد سا ث١٠ب اص ٜٗبرش ١ؼتٜذ، اٗب ثشخ٦ ٨ٛض ١ؼتٜذ ٠ً  سٝ اًخش ٛوبؿ٦ كحجت ًشدٕ  اصا٧ٚ
ا٧ٚ اػت ٠ً، ثت٠ ا٧تٚ ؿتٌْ، ز٨ض١تب آٓتٞدٟ ٨ٛؼتتٜذ  آجتت٠،        ر٢ذ  ٌٛت٤ خٞة  ًٜٜذ ٝ آحبس ًبٗالً اص تلٞس خٞدؿبٙ ٦ٗ اػتلبدٟ ٦٘ٛ

 ١ب٦٧ ٠ً ٗشدٕ ٛؼجت ث٠ ١ب٥ ه٢شٗبٙ دس تبس٧خ ٝ ز٢شٟ آ٢ٛب ثشخ٦ اص ز٢شًٟٜٜذ   ًٞس ٨ٛؼت ٠ً اكالً اكشاد ٝاهؼ٦ سا ٛوبؿ٦ ٦٘ٛ ا٧ٚ
اٛتذ  دسٝاهتغ،    تتش ؿتذٟ   ١تب[ ٗتٜتٞع   سػتذ، ]ٗٞهتٞع ٛوبؿت٦    ٝهت٦ ث٠ دٝس٣ اخ٨ش ٦ٗاٛذ   هذسدا٦ٛ داؿتٜذ سا ٛوبؿ٦ ًشدٟ احؼبع آٛبٙ

اٛتذ   ١ب٦٧ ثٞدٟ ١ب٥ خذا٧بٙ ١ؼتٜذ، ٝ اص صٗبٙ ثبػتبٙ تب اٗشٝص، ٨٘١ـ٠ ٛوبؿ٦ اٛذ ٛوبؿ٦ ٠ً ًـق ؿذ١ٟب٥ ز٨ٚ  ٛوبؿ٦تش٧ٚ  هذ٦٘٧
 اٛذ   تل٧ٞش ًـ٨ذٟ ١ب سا ث٠ ٠ً ثٞدا١ب، دائ١ٞب ٝ خذا٧بٙ دس ٗؼبثذ ٝ ًٟٞ

خلتٞف  ١ب٥ ؿشثت٦ دس  ١ب ٛشٕ ٝ ٗال٧ٖ ١ؼتٜذ، دسحب٦ٓ ٠ً ٛوبؿ٦ ١ب٥ ز٨ٚ، خٌٞى ؿبٓت ١ؼتٜذ ٝ سَٛ پشػؾ۹ دس ٛوبؿ٦
 ١ب٥ ؿشث٦ ثبؿذ؟ ١ب دس ٛوبؿ٦ ١ب٥ ز٨ٚ ثب٧ذ ؿج٠٨ سَٛ ١ب دس ٛوبؿ٦ ٠ً سَٛ اػت آ٧ب ا٧ٚ دسػت١ب خ٦ٔ٨ ثشرؼت٠ ١ؼتٜذ   سَٛ
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آ٢ٛب سا كشكبً ث٠ ؿ٦ٌٔ ٠ً هشاس اػت ث٠ آٙ ١ب٥ ؿشه٦ سا داؿت٠ ثبؿٜذ   ١ب٥ ؿشه٦ ثب٧ذ ٗـخلبت ٛوبؿ٦ خ٨ش  ٛوبؿ٦ هعلن:

تٞاٜٛتذ خٌتٞى سا تشػت٨ٖ     ١ب٥ ؿشث٦ آ٢ٛب ٛ٘ت٦    اٗب دس ٛوبؿ٦ًٜٜذ ٦ٗؿشه٦ ثش خٌٞى تأ٨ًذ  ١ب٥ ؿٌْ ثبؿٜذ ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ  ٛوبؿ٦
 ؿٞد  ثٜذ٥ آ٢ٛب ثب ٛٞس ٝ ػب٠٧ اٛزبٕ ٦ٗ ا تشػ٨ٖ ٨ًٜذ، دسػت ٛخٞا١ذ ثٞد، زشا٠ً تش٨ًتسخٌٞى ًٜٜذ، ٝ اُش 

ًـت٨ٖ    تل٧ٞش ٦ٗ ًٞس ٝاهؼ٦ ث٠ ٨ًٜٖ ٧ب ز٨ض٥ سا ث٠ ١ب٦٧ سا ٜٗتوْ ٦ٗ ٗبٙ[ ٗب ا٧ذٟ ١ب٥ ١ب ٝ تشػ٨ٖ اػتبد، ]دس ٛوبؿ٦پشػؾ۹ 
 خٜذٛذ( اكشاد ٦ٗ) سٝد؟ ٨ًٜٖ، ثذٙ هبٛٞٙ ؿ٘ب س٥ٝ آٙ احش ٦ٗ ًـ٨ٖ ٧ب تشػ٨ٖ ٦ٗ آ٧ب ا٧ٚ كحت داسد ٠ً ٝهت٦ ٛوبؿ٦ ٦ٗ

ًت٠ كٌتش ًٜتذ ٝ ؿت٘ب خٞا٨١تذ      الصٕ اػت اٝ كشكبً ( خٜذٛذ اكشاد ٦ٗ د١ذ  ) خ٨ش، ثذٙ هبٛٞٙ ٗٚ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ ٦٘ٛ هعلن:

( خٜذٛتذ  اكتشاد ٗت٦   « )آٙ سا ٛوبؿت٦ ًٜتذ،   ُتزاسٕ اػتتبد   حبال ك٨٘٢ذٕ  پغ ٦ٗ»ذ  اٗب اُش ث٨٧ِٞذ۹ ـ٨ٌثداٛؼت ٠ً ز٠ِٛٞ ٛوبؿ٦ 
 تٞا٨ٛذ ا٧ٚ ًبس سا اٛزبٕ د٨١ذ  ٦٘ٛ

 ًج٨ؼ٦ ؿٞد ٝ آِٛبٟ ٛوبؿ٦ اٝ ٌٗ٘ٚ اػت ٗبٝسا٥ ػبد٥ ثبؿذ  دس آٙ صٗبٙ ٛوبؽ ٌٗ٘ٚ اػت ٝاسد حبٓت كٞم پشػؾ۹

ًٞس ًج٨ؼ٦ ػْ٘ ًٜذ   ٗبٝسا٥ ػبد٥ ٛخٞا١ذ ثٞد  ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ؿشا٧ي، ]ٛوبؽ[ ثب٧ذ ػوال٦ٛ ثبؿذ ٝ ث٠خ٨ش، هشٝستبً  هعلن:

٧ي ٗش٧ذ داكب ثب٧ذ ٛوبؿ٦ ًٜذ، ٗبٜٛذ حبٓت ٗشثٞى ث٠ تض٤٨ً داكب٥ ؿ٘ب اػت، ١ش ز٨ض٥ ًج٨ؼ٦ اػت  اُش آٙ ز٨ض٥ ثبؿذ ٠ً   ده٨وبً
ٝرٞد ٛذاسد ٝ ٛجب٧تذ زٜت٨ٚ اكٌتبس٥     ؿ٧ٞذ، ثشخ٦ حبالت ا٠ٌٜ٧ ٝاسد ز٨ض٥ ٗبٜٛذ خٞث٦ اٛزبٕ د٨١ذ  ز٨ٜٚ آِٛبٟ ثب٧ذ كشكبً آٙ سا ث٠

 داؿت٠ ثبؿ٨ذ 

ٟ     اػتبد، ٗب٧ٖٔ ز٢شٟپشػؾ۹  پٞػتتبٙ خٞدؿتبٙ سا دس    ١ب٥ ثـش٥ ٗختٔل٦ سا ٛوبؿ٦ ًٜٖ  ؿ٘ب رًش ًشد٧تذ ًت٠ ختذا٧بٙ ػت٨ب
 اػت ؿ٦ٌٔ  ٠ؿبٙ ز دا٨ٖٛ ٥ٞٗ پٞؿبٜٛذ، اٗب ٦٘ٛ ًبػب٧ب٥ هشٗض ٦ٗ

تٞا٨ٛتذ آحتبس ١ٜش١تب٥ ص٧جتب٥ دٝس٣ سٛؼتبٛغ سا       ٨ًٜتذ، ٗت٦  ١ب سا ٛوبؿ٦  ٗؼ٘ٞالً، اُش ثخٞا٨١ذ خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢ش٣ ؿشث٦ هعلن:

ًتٞس   خذا٧بٙ دس آحبس ١ٜش١ب٥ ص٧جب٥ دٝس٣ سٛؼبٛغ ؿشة كح٨ح ١ؼتٜذ  ثت٠ ػٜٞاٙ ٗشرغ ثشُض٨ٜ٧ذ ٝ اص آ٢ٛب پ٨ش٥ٝ ٨ًٜذ  تلب٧ٝش  ث٠
٧ؾ ٧ب ػج٨ْ داسٛذ، اٗب آجت٠ ثشخ٦ ٨ٛض ١ؼتٜذ ٠ً ٛذاسٛذ  ثٞدا١ب ٗؼ٘ٞالً ٛذاسٛذ، اٗب تؼذاد ثضسُؼبّ س٦ًٔ ث٨٧ِٖٞ، اًخش خذا٧بٙ ٗزًش 

ص٧شا خذا٧بٙ، ٗٞرٞدات ثـش٥  -ًٞتبٟ، ٗزؼذ -پٞػتبٙ داسٛذ پٞػتبٙ ١٘بٙ ٦٧ٞٗ ؿج٠٨ ػ٨بٟ خذا٧بٙ ثب ز٢ش٣ ػ٨ب٦ًٟ٘ اص آ٢ٛب داسٛذ  
 سا ث٠ ؿٌْ خٞد آكش٧ذٛذ  

ًـت٨ذٕ ثؼت٨بس س٥ٝ    تل٧ٞش خٞدٕ ثٞد  ٝهت٦ آٙ سا ٦ٗ  اكٞالًإ ًـ٨ذٕ ٝ  بؿ٦ ثشا٥ ٗذسػ٠ٗٚ ٧ي ٛوؿذٟ(  )تشر٠٘ پشػؾ۹
إ ٠ً ٝاًتٜؾ ٗتشدٕ ختٞة     ًشدٕ ٠ً ِٛزاسٕ ٨١چ ػو٨ذٟ ٝ تلٞس٥ ٛوـ٦ ا٧لب ًٜذ  پ٦ ثشدٟ إ سا ٦ٗ آٙ دهت ًشدٕ ٝ ث٢تش٧ٚ ػؼ٦

اػت ٠ً آ٧ب تب ٝهت٦ ٠ً دس ًـ٨ذٙ ز٨ض٥ دهت ثؼ٨بس٥ آػب٦٧ ث٢تش ؿذ  پشػؾ ٗٚ ا٧ٚ  ًٞس ٗؼزضٟ ثٜذ٥ آٙ ٨ٛض ث٠ تش٨ًتثٞدٟ ٝ 
 ث٠ ز٨ض خٞث٦ ٜٗزش خٞا١ذ ؿذ؟ ٗب٧ٖٔ دسخٞاػت ًٜٖ اػتبد ٦ً٘ دس ا٧ٚ خلٞف سا١ٜ٘ب٦٧ ًٜٜذ   ٨ًٜٖ،  سا كشف 

٨ًٜتذ،   ًـ٨ذ ثب٧ذ خ٦ٔ٨ س٥ٝ آٙ دهت ٨ًٜذ  ٝهت٦ دهت ثؼ٨بس ص٧بد٥ كتشف آٙ ٗت٦   كش٧ح ث٨٧ِٖٞ، ٝهت٦ ٛوبؿ٦ ٦ٗهعلن: 

ًشدٛتذ، ١ٜتٞص ٧تي     ١ب تأ٨ًذ ٦ٗ ا٥ ٠ً س٥ٝ اكّٞ ٝ پب٠٧ ٠٘١ خٞا١ٜذ ُلت ٠ً خ٦ٔ٨ خٞة ٛوبؿ٦ ًـ٨ذ٧ذ، اٗب دس ٗوب٧ؼ٠ ثب دٝسٟ
ؿبٙ سا سؿذ د١ٜذ ٝ دس آ٢ٛب خجشٟ ؿتٞٛذ، ث٢تتش ٛوبؿت٦     ١ب٥ ا٠٨ٓٝ اٙ داكب ٢ٗبستًٜٖ اُش ٗش٧ذ ثٜبثشا٧ٚ كٌش ٦ٗا٥ ٝرٞد داسد   كبك٠ٔ

 كح٨ح اػت ٠ً س٥ٝ ٛوبؿ٦ دهت ص٧بد٥ كشف ًشد  رب٥ خٞا١ٜذ ُزاؿت  آجت٠،  ًـٜذ ٝ ٗؼ٨ش دسػت٦ ثشا٥ ٗشدٕ دس آ٧ٜذٟ ث٠ ٦ٗ

 تٞاٖٛ تل٧ٞش ٗؼٖٔ سا ٛوبؿ٦ ًٜٖ؟ پشػؾ۹ آ٧ب ٦ٗ
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٧تي اص آ٢ٛتب    ١ت٨چ اٛذ، اٗب ٢ٛب٧تبً  اٛذ ٝ تل٧ٞش ٗشا ٛوبؿ٦ ًشدٟ ١ب٦٧ اص ٗٚ ػبخت٠ اد ٗزؼ٠٘ثؼ٨بس خٞة، ثؼ٨بس٥ اص اكش هعلن:

تٞا٨ٛذ اص ٧ي ػٌغ اػتلبدٟ ٨ًٜذ تتب اص س٥ٝ آٙ ٛوبؿت٦ سا    ؿج٠٨ ٗٚ ٨ٛؼت  اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً ٗشا ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ، ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت  ٦ٗ
 ثٌـ٨ذ 

تلتب٧ٝش دس ثؼتذ١ب٥   خٞا١ٜذ ٠ً اػتبد سا ٛوبؿ٦ ًٜٜتذ، ٝ ٗخلٞكتبً    داٖٛ ٠ً ثؼ٨بس٥ اص ؿبُشداٙ ٝاهؼبً ٦ٗ پشػؾ۹ ٗؼٖٔ، ٦ٗ
ؿتذٟ   ثب ا٧ٚ تلتب٧ٝش ٛوبؿت٦  ًٜٖ ٝاهؼبً هذست ثذٙ هبٛٞٙ ؿ٘ب سا داسٛذ  اٗب  ١ب ؿج٠٨ اػتبد ١ؼتٜذ ٝ حغ ٦ٗ د٧ِش سا  ثشخ٦ اص ٛوبؿ٦

 ٧ٞٛغ زٌٞس؟ ١ب٥ پ٨ؾ ٛؼخ٠ثبؿذ تلب٧ٝش اػتبد ١ؼتٜذ ٝ دسخلٞف آٙ  ثب٧ذ ز٠ ًبس ٨ًٜٖ، زشا٠ً ١شز٠

٨ٛبص اػت ٠ً ػٞصاٛذٟ ؿٞد، پغ آ٢ٛب سا ثؼٞصا٨ٛذ  ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت  دسًّٞ دٝس٣ اكالح  ٧ٞٛغ ١ب٥ پ٨ؾ اُش آٙ ٛؼخ٠ هعلن:

 ث٠ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ا٧ٞٓٝت د١ٜذ كب، ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ 

 تٞا٨ٖٛ دس ٗوبثْ آ٢ٛب ػٞد توذ٧ٖ ٨ًٜٖ؟  آ٧ب ٦ٗاٛذ زٌٞس؟  خٞث٦ ٛوبؿ٦ ؿذٟ پشػؾ۹ پغ دسخلٞف آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠

 ػٜٞاٙ ٛوبؿ٦ ٠ِٛ داس٧ذ  كشكبً آ٢ٛب سا ث٠ هعلن:

تتٞا٨ٖٛ ا٧تٚ    داٛتٖ آ٧تب ٗت٦    ٦٘ٛتش ؿذٛذ  اٗب  ١ب٥ ؿ٘ب، ر١ٚ ٝ ٛظشٕ ثؼ٨بس ٝػ٨غ كحجت پغ اص ؿ٨ٜذٙ اٗشٝص پشػؾ۹ اػتبد، 
 كٞست ٛٞؿت٠ دسآٝس٧ٖ، ص٧شا ثؼ٨بس٥ اص اكشاد ا٧ٜزب حوٞس ٛذاسٛذ ٝ آ٢ٛب ٨ٛض دس ١ٜش ثؼ٨بس ثشرؼت٠ ١ؼتٜذ  ؿذٟ سا ث٠ ٓت هجيٌٗب

 سػ٨ذ٦ُ خٞا١ٖ ًشد  ِٛب٦١ خٞا١ٖ اٛذاخت ٝ  د٦١ ؿذ، پغ اص ا٠ٌٜ٧ حوب٧ن كب٦٧ ٠ً ا٧ٚ ثبس آٗٞصؽ دادٕ ػبصٗبٙ هعلن:

ًشدٕ ر١ٜٖ ختب٦ٓ ثتٞد، اٗتب     ، احؼبع ٦ٗز٠ِٛٞ ٗؼ٨ش خٔن ]١ٜش١ب[ سا ١٘ٞاس ٨ًٜٖذ ٠ً ٨سػ ث٠ ا٧ٚ ٦ٗ ٛٞثت ٝهت٦پشػؾ۹ 
 حبال سٝؿٚ ١ؼتٖ ٝ خ٦ٔ٨ خٞؿحبٖٓ 

 خٞاػتٖ اٗشٝص ث٠ ؿ٘ب آٗٞصؽ د١ٖ  ا٧ٚ ده٨وبً كب٦٧ اػت ٠ً ٦ٗ هعلن:

ٛوبؿ٦ ؿشث٦ اػتت، اٗتب   إ  ػٜٞاٙ ٗخبّ ٗشا دسٛظش ث٨ِش٧ذ  ١ش ز٨ض٥ ٠ً ٌٗبٓؼ٠ ًشدٟ ٧ي پشػؾ د٧ِش ٨ٛض داسٕ  ث٠پشػؾ۹ 
ثت٠  ؿتٞد ت٘شًتض ًتٜٖ ٝ     ًـٖ، آ٧ب دسػت اػت ٠ً ثش آٛچ٠ تشػ٨ٖ ٦ٗ   ٝهت٦ ٛوبؿ٦ ٦ٗز٦ٜ٨ سا دٝػت داسٕ ٥ٗٞ ٝاهؼبً ٛوبؿ٦ هٖٔ

 ؟ٗحذٝد ٛجبؿٖ ١ب٥ ػٜت٦ ؿ٨ٟٞ

سػذ ثشخ٦ اكشاد ا٧تٚ سا   ٛظش ٦ٗ ١ش دٝ د٨ٛب سا ثشُض٨ٜ٧ذ، ث٠ خٞا٨١ذ ث٢تش٧ِٚ ١ب، ٦ٗ دسخلٞف ت٨ٌٜي٨٧ُٞذ ٠ً  اُش ٦ٗ هعلن:

ًٜٜذ احؼبع  آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ آٙ ِٛبٟ ٦ٗتٞا٨ٛذ آٙ سا اٗتحبٙ ٨ًٜذ، اٗب ثب٧ذ ١٘ب١َٜ ثبؿذ، ٗتؼبدّ ثبؿذ ٝ  اٛذ  ٦ٗ هجالً اٗتحبٙ ًشدٟ
تٞا٨ٛذ سا١ت٦ پ٨تذا ٨ًٜتذ ًت٠ ٝاهؼتبً       ٦ًٜٜ٘ذ ٠ً ًج٨ؼ٦ اػت  اٗب، پغ اص اٗتحبٙ ًشدٙ آٙ ٌٗ٘ٚ اػت احؼبع ٨ًٜذ ٠ً ثبص ١ٖ ٛ

 ١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ سا ًٜبس ١ٖ ثِزاسد  ٛوبؿ٦كش١َٜ ١ٜش٥ 

 ؿشم ٝ ؿشة سا ثب ١ٖ ٗخٔٞى ٨ًٜٖ؟ داس اص  تٞا٨ٖٛ، ثشا٥ ٗخبّ، كشؿتِبٙ ثبّ ٗبٙ آ٧ب ٦ٗ ١ب٥ پشػؾ۹ دسٝد اػتبد  دس ٛوبؿ٦

ًٜٜذ، خذا٧ب٦ٛ ث٠ ؿٌْ اكشاد ؿشه٦ ٝ ٨ٛض ؿشثت٦ ٝرتٞد    ب ٦ٗدس اكالح كب، دس٨ٗبٙ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ٛوـ٦ ًبٗالً ٗخجت ا٧ل هعلن:

تبٙ ث٨بٙ ٨ًٜتذ، ٧ؼٜت٦،    خٞا٨١ذ دس ٛوبؿ٦ آٙ ًبٗالً ثؼت٦ِ ث٠ ٗؼٜب٦٧ داسد ٠ً ١٦ٗب٥ ُٞٛبُٞٙ   ًٞس خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢شٟ داسٛذ، ٨٘١ٚ
آٙ ثؼت٦ِ ث٠ ا٧ٚ ١ب ١ؼتٜذ، ثشخ٦ ثبّ داسٛذ ٝ ثشخ٦ ٛذاسٛذ   ثٜذ٥ ٨ٛبص داسد  ثشا٥ ٗخبّ، دس٨ٗبٙ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ؿج٠٨ ؿشث٦ ز٠ تش٨ًت

ِزاس٧ذ ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ، آٙ ختذا٧بٙ دس ثؼتذ١ب٥ ػتٌح پتب٨٧ٚ     ًـذ  ث تل٧ٞش ٦ٗ تبٙ ز٠ِٛٞ ز٨ض١ب سا ث٠ ثٜذ٥ ٛوبؿ٦ داسد ٠ً تش٨ًت
ٝ تشت٨ت دادٛذ ٠ً ثش ز٦ِِٛٞ اؿبػ٤ ٗٚ   سٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ ثشا٥ آ٢ٛب ٛظٖ ، اصا٧ٚآ٧ٖ تب ا٧ٚ كب سا اؿبػ٠ د١ٖ داٛؼتٜذ ٠ً ٗٚ ٦ٗ ٦ٗ
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ُشكتٖ تتب دسحتب٦ٓ    ٥ ٠ً ٗٚ ث٠ خٞد ٦ٗتل٧ٞش دادٕ  آ٢ٛب اٛزبٕ ٦٘ٛخٞاػت٤ ٝ ؿشا٧ي ارت٘بع تأح٨ش ثِزاسٛذ  آجت٠، ٗٚ آٙ سا ثشًجن 
، ثٞدا١تب ٝ دائ١ٞتب دس ػتٌح    د١ٖ اكالح كب سا اٛزبٕ د١ٖ، ثشا٥ ت٘بٕ خذا٧بٙ ٗٞهٞع ٦٘٢ٗ ثٞد  دس ُزؿت٠ ٠ً ا٧ٚ كب سا اؿبػ٠ ٦ٗ

تٜذ ٠ً خٞاػ دائ١ٞب اص ٗٚ ٦ٗآٗذ   ٝرٞد ث٠دائ٧ٞؼٖ  ،ُشكتٖ ٗـبرشٟ ًشدٛذ ٝ دسٛت٨ز٠ پب٨٧ٚ دسخلٞف تل٧ٞش٥ ٠ً ٗٚ ث٠ خٞد ٦ٗ
ٞ س٧ٌٝتشد اٛتوتبّ   داٛؼتتٜذ ًت٠    اٗب خٞدؿبٙ ٗت٦  ]حوب٧ن[ دائٞ، كب٥ دائٞ سا آٗٞصؽ د١ٖ ثب  تل٧ٞش ٧ي دائٞ سا اٛتخبة ًٜٖ ٝ  ،دائت

ا٧تٚ   تٞا٨ٛذ ٤٘١ ٗٞرٞدات سا ٛزبت ٝ داكب سا اؿبػ٠ د٨١تذ؟  ٗش٧ذٜٗلشد، ز٠ِٛٞ ٦ٗ پغ ثب س٧ٌٝشد ٧ياػت  ٗش٧ذٜٗلشد  ٧ي ثشاػبع
، ٠ً ٜٗزش ث٠ ر٢ٞس ٗز١ت دائ٧ٞؼٖ ؿذ  ثؼذاً ٗز١ج٦ سا س٥ٝ ص٨ٗٚ ؿشٝع ًشدٛذ ا٧زبد سٝ ث٠ سا٦١ اٛذ٧ـ٨ذٛذ ٝ ثٞد، اصا٧ٚ ػ٦ٔ٘ ٦٘ٛ

ٝرتٞد   ١٠ب ٝاهؼبً ثت  ٨ٛض دس آػ٘بٙ دائ١ٞب  ٝا١ب ٨ٛض ٜٗـؼت ؿذٛذ، ٝ ث٢ـت ػبت ث٠ ثٞدا١ب ٝ ثٞد٥دس ٗز١ت دائ٧ٞؼٖ، ثؼ٨بس٥ اص دائ١ٞب 
٢ٛب ٨ٛض دسحبّ ا٧زبد ؿشا٦ٌ٧ ثشا٥ خٞاػتٜذ تل٧ٞش ٧ي دائٞ سا اٛتخبة ًٜٖ  دس ػ٘ت ثٞدا١ب، آ ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً آ٢ٛب ٦ٗآٗذ  آٙ ثذ٧

ٗٚ ثٞدٛذ ٠ً تل٧ٞش ٧ي ثٞدا سا اٛتخبة ًٜٖ  آ٢ٛب ُلتٜذ ٠ً ٗٚ ثب٧تذ اص تلت٧ٞش ٧تي ثتٞدا اػتتلبدٟ ًتٜٖ، سحت٨ٖ ثبؿتٖ، زشاًت٠          
، آِٛبٟ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ؿذٕ اٗب ٗٚ دس ز٨ٚ ٗشًض٥ ثبصپ٨ذا ؿذٕ  اُش دس ؿشة ثبصپ٨ذا ٦ٗؿؼٞس سا ٛزبت د١ٖ   خٞاػتٖ ٗٞرٞدات ر٥ ٦ٗ

٠ُٛٞ پذ٧ذ آٗذ   آٝسدٛذ  ثٜبثشا٧ٚ ٗـبرشات ث٨ٚ دائ١ٞب ٝ ثٞدا١ب دس تبس٧خ ا٧ٚ ٝرٞد ٦ٗ ١٠ب ثٞدٛذ ٨ٛض ؿشا٦ٌ٧ ثشا٥ آٙ ث ث٠ ؿٌْ ؿشث٦
ثش ػش تلب٧ٝش پب٧بٙ ٧بكت  ٗتٚ اص ٛظتٖ ٝ تشت٨تت ٨ٛش١ٝتب٥ ٢ًتٚ      خٞاػتٖ، ٢ٛب٦٧ ًشدٕ، ا٧ٚ ٗـبرشات  ٝهت٦ ١ش ز٨ض٥ سا ٠ً ٦ٗ

 پ٨ش٥ٝ ٌٛشدٕ 

د١ذ، آ٢ٛب ثتب ١٘تذ٧ِش    ١ب س٥ٝ  ١شُبٟ ٗٞهٞػ٦ دس آػ٘ب١ٙب، ثذٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ز٠ ٛٞع خذا٦٧ ١ؼتٜذ،  خذا٧بٙ دس آػ٘بٙ
ٗتٞسد ُلتِتٞ ٝ   آٙ سا ٧بٙ ثب ١٘ذ٧ِش ٦ِ خذا١٘، آٗذٙ ػ٨ؼ٦ س٥ٝ ص٨ٗٚ ثشا٥ ٛزبت ٗشدٕ ٨ٛضثشا٥ ًٜٜذ   ٛظش ٦ٗ تجبدّ ُلتِٞ ٝ

ُزاسٛتذ  ٝهتت٦ ٧تي     ١ب تأح٨ش ٦ٗ د١ٜذ، س٥ٝ آػ٘بٙ دادٛذ، ص٧شا س٧ٝذاد١ب٥ ٢ٖٗ ٠ً س٥ٝ ص٨ٗٚ س٥ٝ ٦ٗٛظش ٝ ١٘ب٦ِٜ١ هشاس  تجبدّ
رشٟ ث٨ٚ آٙ ٗؼبئْ دسخلٞف ٗـبتٞاٛذ اٛزبٕ ؿٞد   خٞا١ذ كب سا اؿبػ٠ د١ذ، اُش ػب٧ش خذا٧بٙ آٙ سا تلذ٧ن ٌٜٜٛذ، آٙ ٦٘ٛ ثٞدا ٦ٗ

٨ُتش٥   اؽ كحجت ًشدٕ، ٗتؼٔن ث٠ ُزؿت٠ اػت، ص٧شا پغ اص ا٠ٌٜ٧ دسثبس٣ ٗٞهٞع اؿبػ٤ كب تل٨ٖ٘ ثٞدا١ب ٝ دائ١ٞب ٠ً االٙ دسثبسٟ
 ٞدٛذ  ث٦ِ٘١ ٗٞاكن سٝ  ز٨ض٥ سا ثشا٥ ٗـبرشٟ ٝرٞد ٛذاؿت، اصا٧ٚ ؿذ، د٧ِش

ثشخت٦ اص آحتبس اص آثشٛتَ ٝ ٨ٛتض      دس اػتت   سٝؿٚسَٛ ٝ آثشَٛ ٦ً٘ ؿج٠٨ ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ اػت ٝ ٦ً٘ ؿج٠٨ ٛوبؿ٦ پشػؾ۹ 
    ؿٞد ١٦ٗب٥ ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ اػتلبدٟ  ت٨ٌٜي

، آٙ ؿ٘ب پشداص٥ سَٛ ١ب٥ آثشَٛ ؿشث٦ اػت، ثٜبثشا٧ٚ آثشَٛ ٧ي ؿ٣ٞ٨ ٛوبؿ٦ ؿشث٦ اػت  دسخلٞف خٞد پب٠٧ هعلن:

٧ي ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ اص آثشَٛ اػتلبدٟ ٥ پشداص سًَٜٛذ  اُش ثشا٥  دس اػتلبدٟ ًشدٙ اص ؿ٣ٞ٨ آثشَٛ ٧ب ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ ٗحذٝد ٦٘ٛسا 
١ب٥ سَٛ ٝ سٝؿٚ ٨ٛض اػتلبدٟ ٨ًٜذ ٗـ٦ٌٔ  ٛوبؿ٦پشداص٥  س٨ًَٜٛذ ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت ٝ اُش اص س٧ٌٝشد اػتلبدٟ اص آثشَٛ ثشا٥ 

ٛوبؿ٦  ع سَٛز٠ ٠ًٞٛ  ا٧ٚػجبست د٧ِش،  ؿٞد؛ ث٠ ١ب٥ ٛوبؿ٦ ًشدٙ ؿشه٦ ٧ب ؿشث٦ ٦٘ٛ ٨ٛؼت  خٞد آثشَٛ ؿبْٗ ٗٞهٞع ؿ٨ٟٞ
١ب٥  تلبٝت ث٨ٚ ٛوبؿ٨ًٜ٦ذ   ٦آ٨ٗض٥ ٗ سَٛا٥ اػت ٠ً  ٗتلبٝت اص ؿ٨ٟٞ د٨١ذ اٛزبٕ ٦ٗسا   ٛوبؿ٦٦ اص ٨ًٜذ ٧ب ز٠ ٛٞػ اػتلبدٟ ٦ٗ

ٝػ٤ٔ٨ ا٧ٚ دٝ ٛٞع كش١َٜ  دس٦ٛٝ ١ش ٧ي، ث٠  ٗؼب٦ٛ ٛذاسد ثؼت٦ِ ؿٞد ٨ٛض ١ب٦٧ ٠ً اػتلبدٟ ٦ٗ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ كشكبً ث٠ ؿذت سَٛ
 ؿٞد  ٨ْ ٝ ح٘ب٧ت ٦ٗ٘تٌ

٧ي ٗٞكن ٛـذٛذ   ١ب٥ ٛوبؿ٦ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ سا ثب ١ٖ تش٨ًت ًٜٜذ، اٗب دس ٝاهغ ٨١چ اٛذ ػجي اكشاد ػؼ٦ ًشدٟثؼ٨بس٥ اص 
پشداص٥ دس رب١ش، ثب ١ٖ تلبٝت ٛذاسٛذ؛  ٝ اػتلبدٟ اص سَٛ  ١ب٥ س٧ٌٝشد١ب٥ ٛوبؿ٦ ت٨ٌٜي ٛوبؿ٦ ز٦ٜ٨ ٝ ٛوبؿ٦ ؿشث٦ كشكبً دس

ًْ ، اٝد دس ١ش كش١َٜختٔق ١ب٥ ٗ ١ب ٝ ت٨ٌٜي ٤٘١ ٢ٗبست١ب ٝرٞد داسد   ١٦ب٥ ه٦ٗٞ ػظ٦٘٨ دس پـت ا٧ٚ ٛوبؿ كش١َٜ
١ب٥ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦  ِٗش ا٠ٌٜ٧ كش١َٜپز٧ش ٨ٛؼت،  ًبػ٠ ًشدٙ ١ٜش ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ اٛزبٕ دس ٝاهغ، ٧ي اػت  كش١َٜ آٙ ٗشدٕ

 س٧ـ٠ ٝ ٜٗحشف ؿٞٛذ   ًٞس ًبْٗ ثب ١ٖ ٗخٔٞى ؿٞٛذ ٝ ز٨ض٥ ث٦ ث٠

ػجبست د٧ِش، ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ  ؿذٙ اػت ٛوبؿ٦ ٨ًٜٖ، ث٠ ُزاؿت٠ ث٨ٜب٠ًٙ دسحبّ ، دسثبس٣ آػ٘بٙ ٝ ص٨ٗٚخٞا٨١ٖ  پشػؾ۹ ٗب ٦ٗ
ؿتٞٛذ  دس زٜت٨ٚ    ٝ ز٨ض١ب٥ ثذ ػتشِٛٞٙ ٗت٦   ؿٞد ؿٞٛذ، ٝ ز٨ض١ب٥ خٞة    ٧ؼ٦ٜ، ٝهت٦ ثذٙ ٢٨ًب٦ٛ خٞة ٦ٗ دس ٢٨ًبٙ ٛبثٞد ٦ٗ
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٨ًٜٖ احت٘بالً[ ث٢تش٧ٚ  كٌش ٦ٗشكبً تـ٨٨شات٦ دس سَٛ اػ٘بّ ٨ًٜٖ؟ ]ا٥، آ٧ب ث٢تش اػت ٠ً تلب٧ٝش خذا٧بٙ سا ؿبْٗ ٨ًٜٖ؟ ٧ب ك كح٠ٜ
 ؿبٙ كحجت ًشدٛذ ؿبْٗ ٨ًٜٖ  تش دسثبسٟ ز٨ض ا٧ٚ اػت ٠ً ثشخ٦ اص ز٨ض١ب٦٧ سا ٠ً اػتبد پ٨ؾ

 ػجبست د٧ِش، ؿٞٛذ ثب٧ذ آٛزب ثبؿٜذ  ث٠ تل٧ٞش ًـ٨ذٟ ٦ٗ ًٞس اٛتضاػ٦ ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ  ٗٞهٞػبت٦ ٠ً ث٠ تٞا٨ٛذ ث٠ ٦٘ٛهعلن: 

 ثب٧ذ ث٠ ٗؼ٨ش دسػت ثشُشد٧ذ 

١ب، ٗبٜٛذ ؿ٨ش١ب ٠ً اػتبد االٙ رًش ًشدٛذ، ٝ ثشخ٦ د٧ِش ٗبٜٛذ اطد١ب ٝ  ًج٨ؼ٦ دس آػ٘بٙ دسخلٞف آٙ ح٨ٞاٛبت كٞمپشػؾ۹ 
خذا٠ُٛٞ ٝرتٞد داسٛتذ ٝ ٨ٛتض اطد١تب٥ ػتشا ؿت٨ٌب٦ٛ ًت٠ اػتتبد دس          ٧بِٙاطد١بػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ دسٛظش ث٨ِش٧ذ   سا ث٠اطد١ب  -١ب هوٜٞع

 ١ب٦٧ دس آٙ اطد١ب٧بٙ ٝرٞد داسد؟ آ٧ب تلبٝت« سػذ  ١الًت ٦ٗ اطد١ب٥ ػشا ث٠»١ب٥ هج٦ٔ اؿبسٟ ًشدٛذ، ٠ً  ٛٞؿت٠

بٙ خٞة ٝ ١ٖ ١ؼتٜذ  ٝ اطد١ب٧بٙ خٞة ٝ ثذ ٝرٞد داسٛذ  اطد١ب٧بٙ ؿ٨ٌب٦ٛ، اطد١ب٧  رب١ش ث٨ش٦ٛٝ اطد١ب٧بٙ ؿج٠٨ هعلن:

ؿٞٛذ، اطد١ب٧بٙ  ١ب٥ ثٞدا١ب د٧ذٟ ٦ٗ ١ب٥ آػ٘ب٦ٛ ٝ ث٢ـت ًٞس ٗؼّ٘ٞ دس ث٢ـت اطد١ب٧ب٦ٛ ٠ً ث٠ اطد١ب٧بٙ خذاُٞٙ ٝرٞد داسٛذ 
تٞك٨ق  خٞا١ٖ سٝؿٚ ۹ًٖٜ اطد١ب٧ب٦ٛ ٠ً دس كش١َٜ ؿشه٦ ا٥ ١ؼت ٠ً ٦ٗ دسخـٜذ  ٌٛت٠ ًال٦٧ ١ؼتٜذ ٠ً ثب ٛٞس ًال٦٧ ٦ٗ

ٝ ٛٞع هشٗض،  ،١ب٥ ٗب٦١ ػ٨بٟ ٝ ػل٨ذ ١ؼتٜذ ثشخ٦ ث٠ س٦ِٛ ؿج٠٨ س١َٛب٥ ٗتلبٝت٦ داسٛذ،  سَٛ ؿذٟ ٝ اطد١ب٧بٙ كش١َٜ ؿشث٦
ت٘ب٧ضات٦ اص ٛظش ػٌٞح ٨ٛض ٝرٞد داسد  ٘ب٧ضات٦   آ٢ٛب ٗتلبٝت ١ؼتٜذ، ص٧شا دس٨ٗبٙ اطد١ب٧بٙ تصسد، ػل٨ذ ٝ ػ٨بٟ ٨ٛض ٝرٞد داسد

دس آة ػبًٚ ١ؼتٜذ ٨ٛض ٝرٞد داسد  دسخلٞف اطد١ب٧ب٦ٛ ٠ً دس دس٨ٗبٙ اطد١ب٧بٙ آػ٘ب٦ٛ، اطد١ب٧بٙ ص٦ٜ٨ٗ ٝ اطد١ب٧ب٦ٛ ٠ً 
ؼ٨بس٥ اص ًٜٜذ، ث ١ب اطد١ب سا رًش ٦ٗ آ٢ٛب ٛٞػ٦ ربٛٞس خج٨ج دس ر٢ٜٖ ١ؼتٜذ  ثبس١ب ٝهت٦ ز٦ٜ٨كش١َٜ ؿشث٦ ث٠ آ٢ٛب اؿبسٟ ؿذٟ، 

١ب٥  سٝاهغ تلبٝت٦ دس كش١َٜا٧ٚ دًٜٜذ   ٠ُٛٞ احؼبع ٦ٗ ا٧ٚ -ؿٞد ؿبٙ تذاػ٦ ٦ٗ ٗٞرٞد ثذ٥ ثشا٥ ،ثب ؿ٨ٜذٙ آٙ، ١ب ؿشث٦
ا٥ ؿج٠٨ ٧ي اطد١ب اػت، ٝ ُشد٦ٛ  تب اٛذاص٠ًٟ  ًٜٜذ ػش٥ داسٛذ ؿبٙ كحجت ٦ٗ ١ب دسثبسٟ ؿشه٦ ٝ ؿشث٦ اػت  اطد١ب٧ب٦ٛ ٠ً ؿشث٦

١ب٥ ثذٝٙ پش داسٛذ  ز٨ٜٚ ٗٞرٞد٥، ٗخٔٞه٦ ػٌح پب٨٧ٚ دس ػ٨ؼتٖ خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢ش٣  ٝ ثبّ ا٥ ثضسٍ ٗبٜٛذ دا٧ٜبػٞس الؿش ٝ رخ٠
ًٜٖ  ش ٦ًٗـذ  دسٝاهغ، كٌ ؿبٙ صثب٠ٛ ٦ٗ ا٥ ر٦ٜ٘٢ اص د١بٙ ؿؼ٠ٔ اطد١ب٧ب٦ٛ اص ر٢ٜٖ ؿٌْ، دس ػ٨ؼتٖ خذا٧بٙ ؿشث٦  اػتؿشث٦ 

اص ؿبُشداٙ د١ب ٛب٨ٗذٛذ  آٙ ٗتلبٝت اص اطد١ب٥ ؿشم اػت  ) ٗشدٕ دس ُزؿت٠ ز٨ض١ب٦٧ سا ربثزب تشر٠٘ ًشدٛذ ٝ آٙ ربٛٞس سا ٧ي اط
 «(ث٠ٔ »پبػخ۹ ج٠٨ آٛچ٠ االٙ ُلتٖ ٨ٛؼت؟ )١ب اص اطد١ب ؿ ( ث٠ ٗٚ ث٨٧ِٞذ، آ٧ب ٗل٢ٕٞ ؿشث٦پشػٜذ ؿشث٦ ٦ٗ

سا  آٙ ٛٞع اطد١ب٦٧ ٠ً دس ؿشم ث٠ آٙ اؿبسٟ ؿذٟدسٝاهغ آ٢ٛب ٗخٔٞهبت ٗـبث٦٢ ٨ٛؼتٜذ  پبدؿب١بٙ آػ٘ب٦ٛ ؿشة، ٗؼ٘ٞالً 
ٗخٔٞه٦ اص آٙ ػ٨ؼتٖ ٨ٛؼت  ٝ دس ػ٨ؼتٖ خذا٧ب٦ٛ ٠ً ث٠ ز٢ش٣ ٗشدٕ ؿشث٦ ١ؼتٜذ، ٠ً ٗتٜبرش ثب ارت٘بع ٗشدٕ  ،ٛذاسٛذ، زشا٠ً آٙ

ػٜٞاٙ اطد١ب٧ب٦ٛ دس آٙ ػ٨ؼتٖ ٝرٞد ٛذاسد ٝ ٨١چ  تش، ز٨ٜٚ ز٨ض٥ ث٠ دس ت٘بٕ ٗؼ٨ش تب حت٦ ثؼذ١ب٥ پب٨٧ٚؿشث٦ س٥ٝ ص٨ٗٚ ١ؼتٜذ، 
داسٛذ،  سا ٧ب٦ٛ ٠ً ز٢ش٣ ٗشدٕ ؿشه٦ح٨ٞا٦ٛ ٨ٛض ٝرٞد ٛذاسد  اٗب آ٢ٛب ٗخٔٞهبت ثؼ٨بس٥ داسٛذ ٠ً دس ػ٨ؼتٖ خذاا٥ اص ز٨ٜٚ  تز٦ٔ

ز٨ٜٚ ز٨ض٥ دس اؽ اٛؼبٙ ثٞد   اؽ اػت ٝ ثبالت٠ٜ ت٠ٜ   ثشا٥ ٗخبّ، دس ؿشة ػبثوبً ربٛٞس٥ س٥ٝ ص٨ٗٚ ثٞد ٠ً پب٨٧ٚٝرٞد ٛذاسٛذ
ًٞس اػت ٠ً ز٨ض١ب٥ خبك٦ دس  ا١ٚ٧ب٥ كش٦ِٜ١ ٨ٛؼت   ٚ كشكبً ٗٞهٞػ٦ اص تلبٝتسٝ ا٧ ػ٨ؼتٖ د٨ٛب٥ ؿشه٦ ٝرٞد ٛذاسد  اصا٧ٚ

 ػ٨ؼتٖ آٙ د٨ٛب٥ د٧ِش ٝرٞد ٛذاسد  

[ پشػٖ ٦سا ٗ ٧ٚ  ]اثشد ٦ٗ ٧بد٥احش ًبْٗ ٝهت ص ٧يٝ  ًٜٖ ٦ٗ ٦ثپشػٖ  ٗٚ سَٛ ٝ سٝؿٚ ٛوبؿ ٦ػؤآ ۹ٖٔ٧ اػتبد، ٗبپشػؾ
 اٛزبٕ دادٙ ١ؼتٜذ   ٥ثشا ٨بس٥ثؼ ١٥ب ٠ً پشٝطٟ داٖٛ ٦ٗ ٧شاص

ٗش٧ذاٙ داكب٥ ًٞؿب ٦ِ٘١ خ٦ٔ٨ ٗــّٞ ١ؼتٜذ  دسًّٞ دٝس٣ اكالح كب، آ٢ٛب ثب٧ذ حوب٧ن سا سٝؿٚ ًٜٜذ ٝ  هعلن:

١ب٥ خبك٦ سا داسٛذ ٨ٛض  ز٨ٜٚ ٢ٗبستإ، آ٢ٛب٦٧ اص ٗب ٠ً  ؿؼٞس سا ٛزبت د١ٜذ  ٝ دسخلٞف آٛچ٠ اٗشٝص ث٠ ؿ٘ب ُلت٠ ٗٞرٞدات ر٥
ثشد ٝ ٗٚ خ٦ٔ٨ خٞة اص ا٧ٚ آُب١ٖ  اٗب ِٛشاٙ ٛجبؿ٨ذ، ث٢تش٧ٚ  سٛذ  خٔن ز٨ٜٚ آحبس٥ صٗبٙ ثؼ٨بس ص٧بد٥ ٦ٗثب٧ذ آحبس ١ٜش٥ پذ٧ذ آٝ

تب ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ٨ًٜذ  كوي آٙ سا خ٦ٔ٨ ًّٞ ٛذ٨١ذ  ١ش  خٞة اػتلبدٟ ٨ًٜذ ٝ صٗب٦ٛ ٠ً داس٧ذ تبٙ سا ث٨ٌٜذ ٠ً اص ٝهت ػؼ٦
 د٨١ٖ  ٠٘ سا دس هبٓت ٧ي ٛ٘ب٧ـِبٟ ًٜبس ١ٖ هشاس ٦ٗآٗبدٟ ؿذٛذ ١ٛوبؿ٦ ثٌـ٨ذ ٝ ٝهت٦ آحبس  ،تٞا٨ٛذ اٛذاصٟ ٠ً ٦ٗ
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 ٝهتت٦ ٝ  داس٧ٖ،اٛذاصٟ صٗبٙ  ا٧ٚدٝ تؼبدّ ثشهشاس ًشد  ٗب كوي  ا٧ٚ ث٨ٚاػت ٠ً ز٠ِٛٞ  ا٧ٚثپشػٖ  ٗب٧ٖٔاػتبد، آٛچ٠  پشػؾ۹
  د٨١ٖاٛزبٕ  د٧ِش٥ًبس  تٞا٨ٖٛ ٦٘ٛ د٨١ٖ ٦ًٗبس سا اٛزبٕ  ٧ي

خٞا١ٖ اٛزبٕ د٨١ذ كوي ثشا٥  س٧ض٥ ٨ًٜذ  آٛچ٠ اص ؿ٘ب ٦ٗ ًٞس ٌٜٗو٦ ثشٛب٠ٗ دسػت اػت، پغ ثشا٥ ًبس١ب ث٠ هعلن:

خبًش ا٠ٌٜ٧  ث٠ ثشا٥ تض٤٨ً خٞدتبٙ ٨ٛض ػٞدٜٗذ اػت  -رب٥ ُزاؿتٚ ا٧ٚ ز٨ض١ب ثشا٥ ٗشدٕ آ٧ٜذٟ ٨ٛؼت خبًش د٧ِشاٙ ٝ ثشا٥ ث٠
ػجبست د٧ِش، اكٌبس ٝ ػوب٧ذ  ٚ دٝسٟ اص صٗبٙ هذٕ كشاتش ثِزاس٧ذ  ث٧٠ذ اص ا٨ًٜ٧ذ، ٦ِ٘١ ثب ٦ِ٘١ دس ا٧ٚ ٗح٨ي ارت٘بع صٛذ٦ُ ٦ٗ

١ب٥ خبف سا داس٧ذ دس  ٤٘١ ٗشدٕ دس ا٧ٚ خٖ ثضسٍ سِٛشص٥ ١ؼتٜذ ٝ آ٢ٛب٦٧ اص ؿ٘ب ٠ً ا٧ٚ ٢ٗبست٠ُٛٞ اػت،  ٗشدٕ اًٜٞٙ ا٧ٚ
پغ دسًّٞ سٝٛذ خٔن آحبس ١ٜش٥ ٝ ثبصُـت ٗؼشم ا٧ٚ ١ؼت٨ذ ٠ً ث٨ؾ اص د٧ِشاٙ دس ا٧ٚ خلٞف تحت تأح٨ش هشاس ُشكت٠ ثبؿ٨ذ  

ًٞس ث٨ٜبد٥  ث٠ ٗؼ٨ش دسػت، آ٧ب دسحبّ پبًؼبص٥ خٞد ٨ٛؼت٨ذ؟ ٝ آ٧ب اصًش٧ن ١ٜش دسحبّ دٝثبسٟ ثبالثشدٙ خٞد ٨ٛؼت٨ذ؟ ث٠ٔ، ث٠
 تبٙ  آ٧ب دسحبّ تض٤٨ً خٞد ٨ٛؼت٨ذ؟ ٗلب٨١ٖدسحبّ ٗتحّٞ ًشدٙ خٞدتبٙ ١ؼت٨ذ ٝ تحّٞ خٞدتبٙ دسخلٞف 

 ١تب٥  ا٧تذٟ اُش ثش اػبع هشاس ُشكتٖ   ٨شؿذت تحت تأح ٝ ث٠ زشخبٛذٛذ ٠ً٦ اػتبد دس ًٜلشاٛغ، كبٓٞٙ سا ٗ ذ٧ٕد ٧شٝص۹ دپشػؾ
 ؿٞد؟ ٦٘ٛ رضئ٨بت حب٥ٝ اصحذ ث٨ؾ ٧ب ٗؼتو٨ٖ اصحذ ث٨ؾ آ٧بثبؿٜذ،  پٞؿ٨ذٟؿٔٞاس  ًت ٧يًٜٖ، ٝ اػتبد  ٛوبؿ٦خٞدٕ آٙ كح٠ٜ سا 

 ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ ؿٔٞاس  ًتثب اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً آٙ سا ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ، ٝ اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ً ٗشا  هعلن:

ؿٞد، ثٜبثشا٧ٚ ثب ا٧ٚ ٠٘١ خذا،    اّٝ ا٠ٌٜ٧، كبٓٞٙ داكب٥ ٗب خذا٧بٙ ثؼ٨بس٥ سا ؿبْٗ ٦ٗثپشػٖدٝ ػؤاّ پشػؾ۹ اػتبد، ٗب٧ٖٔ 
ٖ تؼتذاد  ٨ختٞا١  اًٜتٞٙ ٗت٦  دائ١ٞب ٝ خذا٧بٙ ٗختٔل٦ خٞا١ٜذ ؿتذ،  ٝ آجت٠ پغ اص ا٠ٌٜ٧ ؿبُشداٙ تض٤٨ً خٞد سا ًبْٗ ًٜٜذ، ثٞدا١ب، 

اًٜٞٙ ثؼ٨بسػب٦ٓ تض٠٨ً  ثشخ٦ اص آ٢ٛب ٌٗ٘ٚ اػت ١ٖ -٨ٖتل٧ٞش ثٌـ اٛذ سا ث٠ خٞث٦ تض٠٨ً ًشدٟ ًٜٜذُب٦ٛ ٠ً ث٠ ت٘ش٧ٚ ص٧بد٥ اص ١ٖ
٠ آ٢ٛتب ثتبٝس داسٛتذ ٝ اػتتبد رًتش      تل٧ٞش ثٌـ٨ٖ؛ پغ دسخلٞف خذا٧ب٦ٛ ٠ً ٗزا١ت ساػتت٨ٚ ثت   تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب سا ث٠ ٦ٗ -ًشدٟ ثبؿٜذ

 تل٧ٞش ثٌـ٨ٖ؟ تٞا٨ٖٛ آ٢ٛب سا ث٠ دس ثٞد٧ؼٖ ٨ٛض خذا٧بٙ ساػت٨ٚ ثؼ٨بس٥ ١ؼتٜذ، آ٧ب ٦ٗاٛذ، ٝ  ًشدٟ

تٞا٨ٛذ  ثِزاس٧ذ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ث٧ِٖٞ، خذا٧ب٦ٛ ٠ً دس ثٞد٧ؼٖ رًش ؿذٟ، ٝ ت٘بٕ ثٞدا١ب ٝ  دس ثؼ٨بس٥ ٗٞاسد، ٦ٗ هعلن:

تل٧ٞش ثٌـ٨ذ  الئٞ ر٥، دائ١ٞب،  ث٠ آ٢ٛب سا اؿٌب٦ٓ ٛذاسد ٠ًداٜٛذ،  ٝا١ب٥ رًشؿذٟ دس ثٞد٧ؼٖ ٠ً ٗشدٕ دسثبس٣ آ٢ٛب ٦ٗ ػبت ثٞد٥
سٝٛذ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ١ؼتٜذ،  ثشا٥ ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ ٠ً دس٢ب ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت  اٗب ٧ي اص آٛ ٢٧ٟٞ، ػ٨ؼ٦، ٗش٧ٖ ٗوذع    ٨١چ

تل٧ٞش ثٌـ٨ذ ٝ  تل٧ٞش ثٌـٜذ ٠ً استجب٦ً ثب داكب ٛذاسٛذ  دسخلٞف ا٠ٌٜ٧ ز٠ ز٨ض٥ سا ثب٧ذ ث٠ ٗؼ٦ٜ اػت ٠ً خذا٧ب٦ٛ سا ث٠ ث٦
 تل٧ٞش ثٌـ٨ذ، ٨ٛبص٥ ٨ٛؼت ص٧بد دسثبس٣ آٙ كحجت ًٜٖ  ز٠ِٛٞ ثب٧ذ آٙ سا ث٠

رب٥ ٗبٛذٟ اػتت، ٗبٜٛتذ ؿتبٕ     ثشخ٦ آحبس ًالػ٦ٌ٨ اػت ٠ً اص دٝس٣ سٛؼبٛغ ث٠ پشػؾ د٧ِش٥ داسٕ، ٝ دسخلٞفپشػؾ۹ 
رب٥ ثِزاس٧ٖ، اٗب ٛت٠   ٗب ٨ٛض ثشخ٦ اص آحبس ٝاهؼبً خٞة سا ث٠ ١ب٥ ػظ٦٘٨ ١ؼتٜذ ٝ ٗب٧ٖٔ ًٜٖ ا٧ٚ ٛٞع آحبس پشٝطٟ آخش ٝ ؿ٨شٟ  كٌش ٦ٗ

بٙ خٞا١ذ ثتٞد  اٝٓت٨ٚ ٝ   ؼر١ٞش آٙ ٧ًٌـٜذ  اٗب  تل٧ٞش ٦ٗ ١ب٥ آٛبٙ سا ثشُض٨ٜ٧ٖ، زشا٠ً آحبس ٗب كبٓٞٙ داكب سا ث٠ ا٠ٌٜ٧ ١٘بٙ ؿٌْ
١ب سا داؿتت٠   ؿشى ت ٝهت ٝ ػب٧ش پ٨ؾ١ب ثب٧ذ ػب٦ٓ ثبؿٜذ ٝ الصٕ اػ ٢ٗ٘تش٧ٚ ز٨ض ا٧ٚ اػت ٠ً ٗل٢ٕٞ خٞة ثبؿذ ٝ ػپغ ت٨ٌٜي

 ١ب٦٧، ثب٧ذ دس ٗز٘ٞع تالؽ ثؼ٨بس ص٧بد٥ سا كشف ٨ًٜٖ  ًٜٖ ثشا٥ اٛزبٕ خٞة ز٨ٜٚ پشٝطٟ ثٜبثشا٧ٚ احؼبع ٦ٗثبؿ٨ٖ  

١ب٦٧ ٠ً اًٜٞٙ داس٧ذ آحبس٥ سا  تٞا٨ٛذ ثش اػبع تٞاٛب٦٧ صٗبٙ ثِزاس٧ذ  ٦ٗا٧ذ٣ ؿ٘ب ػب٦ٓ اػت  ِٛشاٙ ٛجبؿ٨ذ ٝ  هعلن:

تٞا٨ٛذ آٙ سا اٛزبٕ د٨١ذ،  پ٨ؾ ثش٧ٝذ ٝ آٙ سا اٛزبٕ د٨١ذ؛ اُش ٦٘ٛ ا٧ذ، ٝ اُش تٞاٛب٦٧ داس٧ذ، ث٠ ؿ٘ب ا٧ٚ ًبس سا ؿشٝع ًشدٟ خٔن ٨ًٜذ 
اٛزبٕ خٞا١ٜذ داد  ثـش٧ت هٌؼبً ز٨ض٥ ثبؿٌٟٞ ثشا٥ داكب خٔن خٞا١ذ ًشد، ص٧شا داكب ثشا٥ ثـش٧ت ا٧ٚ ٠٘١   اكشادِ پغ اص ؿ٘ب هٌؼبً

 (تـ٧ٞناسٗـبٙ آٝسدٟ اػت! )  ثشًت ث٠
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ذٛذ، اٗتب  ًٞس ٝاال٦٧ تضئ٨ٚ ؿذٛذ ٝ ثؼ٨بس ص٧جتب ٛوبؿت٦ ؿت    ث٠ ١ب٥ ز٦ٜ٨ ًٜٖ تلب٧ٝش ثٞدا١ب دس ٛوبؿ٦ پشػؾ۹ اػتبد، كٌش ٦ٗ
 ذ ٜٛظش ثشػ ًٜٖ خٞة ث٠ ٝ كٌش ١٦٘ٛؼتٜذ  ؿٞد خ٦ٔ٨ ػبدٟ سٝص١ب ٛوبؿ٦ ٦ٗ آٛچ٠ ا٧ٚ

ثٞدا١ب ١ب٥ صٗب٦ٛ ٗختٔق،  ٠ُٛٞ ١ؼتٜذ  دس دٝسٟ ١ب ا٧ٚ اٛذاص ٗشدٕ ٗتلبٝت اػت  ٗؼبئْ دس ا٧ٚ ٌٗبٙ اٛؼبٙ زـٖ هعلن:

ٝا١ب آٗذٛذ  ػبت صؽ ا٧ٚ كب سا ؿشٝع ًشدٕ ٝ ثؼ٨بس٥ اص ثٞد٥د١ٜذ  ٝهت٦ دس اثتذا آٗٞ ١ب٥ ٗختٔل٦ سا ث٠ ٗشدٕ ٛـبٙ ٦ٗ ٓجبع دٝسٟ
اٛوالة كش٦ِٜ١، دختشاٙ ز٦ٜ٨ خ٦ٔ٨ دا٨ٛذ، دسًّٞ  ز٠ ز٨ض٥ پٞؿ٨ذٟ ثٞدٛذ  ٦ٗثض٨ٛذ حذع تٞا٨ٛذ  ٦٘ٛٗشا ثج٨ٜٜذ، ١شُض ٠ً 

١ب٥ ٛظب٦ٗ ػجض  ٨ٛٞ٧لشٕآ٢ٛب آٗذٛذ دسحب٦ٓ ٠ً ( خٜذٛذ ٠٘١ ١٦ٗب٥ ٛظب٦ٗ ػجض ز٦ٜ٘ سا ثپٞؿٜذ  ) دٝػت داؿتٜذ آٙ ٨ٛٞ٧لشٕ
ٗؼبئْ سا ث٠  ١ب٥ صٗب٦ٛ ٗختٔق، ز٦ٜ٘ پٞؿ٨ذٟ ثٞدٛذ  ٜٗظٞسٕ ا٧ٚ اػت ٠ً، ثٞدا١ب ثش اػبع اكٌبس ٝ تلٞسات ٗشدٕ د٨ٛب دس دٝسٟ

تل٧ٞش اك٦ٔ ٧ي ثٞدا، تل٧ٞش٥ ثب ٧ي ًبػب٧ب٥ صسد ٝ ٥ٞٗ ٗزؼذ آث٦ اػت  آجت٠، ػبخت  د١ٜذ  دسٝاهغ ٗشدٕ ٛـبٙ ٦ٗ
دس ؿٞد   ٠ً االٙ اٛزبٕ ٦ٗ اػت سٝؿ٦ٗتلبٝت اص تب حذ ٗـخل٦  ؿذ اٛزبٕ ٦ٗ دس دٝساٙ ثبػتبٙ ٠ً تلب٧ٝش  ٝ ٛوبؿ٦ ١ب ٗزؼ٠٘

ؿذ  آٙ ٨ٛض ثش اػبع ٗلب٨١ٖ ٗشدٕ  ٗٞرت حظ ثلش٥ ٦ٗؿذٟ ثٞد ٝ  ًٞس دسخـب٦ٛ تضئ٨ٚ ؿذ ث٠ ُزؿت٠، تلب٧ٝش ثٞدا ٠ً ٛوبؿ٦ ٦ٗ
ث٢ـت ثٞدا ٝ ؿٌٟٞ ثذٙ ثٞدا سا ٨ٛض خٞا١ذ ؿذ  آجت٠، ٝهت٦ ًؼ٦ ثتٞاٛذ تل٧ٞش ٝاهؼ٦ ٧ي ثٞدا سا ثج٨ٜذ،  دس آٙ صٗبٙ ٛـبٙ دادٟ ٦ٗ

   د١ٜذ تـ٨٨ش ٦ٗخٞد ث٠ ٗشدٕ سا   خذا٧بٙ ػ٘ذاً تز٨ٔبت٧ي ٛ٘ب٧ؾ ثؼ٨بس ثبؿٌٟٞ اػت   -د٧ذ

  ػبدٟ ١ؼتٜذ خ٦ٔ٨ٗب اًٜٞٙ  ١ب٥ ٛوبؿ٦ پشػؾ۹

ًـ٨ذ،  تبَٛ ٛوبؿ٦ ؿذٛذ تضئ٨ٜبت ثؼ٨بس٥ داؿتٜذ  ٝهت٦ ؿ٘ب ٛوبؿ٦ ٦ٗػٔؼ٤ٔ ٝا١ب٦٧ ٠ً دس  ػبت ثٞدا١ب ٝ ثٞد٥ هعلن:

 پ٨ش٥ٝ ٨ًٜذ، آٙ ٨ٛض خٞة اػت  ١ب٥ اٛزبٕ ؿذٟ دس ػٔؼ٤ٔ تبَٛ اُش ثخٞا٨١ذ اص ٛوبؿ٦

ثتٞد، ؿت٨ٜذٕ ًت٠ دسثتبس٣     « ٗٞٛتب ٨ٓتضا  »  ٝهت٦ سا١ٜ٘ب٥ ٗٞصٟ دسحبّ ٗؼشك٦ ٛوبؿ٦ ػبّ سا دس ْٓٞٝس ػپش٥ ًشدٕ پشػؾ۹ ٨ٖٛ
ُلت ٠ً ٗٞٛب ٨ٓضا ٗؼشف تل٧ٞش خذا٧بٙ ُزؿت٠ اػت ٝ ا٠ٌٜ٧ ختذا٧بٙ ١ت٨چ تضئ٨ٜتبت ثتشتٚ      اٝ ٦ًٗشد   خذا٧بٙ ُزؿت٠ كحجت ٦ٗ

 ًٜٜذ ٝ ٗٚ ػشدسُٖ ؿذٕ   االٙ ؿ٨ٜذٕ ٠ً اػتبد دس ا٧ٚ ثبسٟ كحجت ٦ٗٛذاؿتٜذ  اٗب 

٧ُٜٞذ ػب٦ٓ  هذس ٠ً ٗشدٕ ٦ٗ تل٧ٞش ًـ٨ذٟ ؿذٟ ٧ي ٗٞرٞد ثـش٥ اػت، ٠ٛ ٧ي خذا ٝ آٙ آٛچ٠ دس آٙ ٛوبؿ٦ ث٠ هعلن:

 دس آٙ خٞة ٨ٛؼتٜذ  ٗٞرٞد ١ب٥ ػب٠٧ػالٟٝ،  ٨ٛؼت  ث٠

صادُبٙ ُزؿتت٠ ١ت٨چ تضئ٨ٜتبت٦ ثتشتٚ      اؿشافصادُبٙ ُزؿت٠ اػت ٝ  پشػؾ۹ آٙ سا١ٜ٘ب٥ ٗٞصٟ ُلت ٠ً آٙ ثبصتبث٦ اص اؿشاف
 ٛذاؿتٜذ 

ثؼ٨بس٥ اص خذا٧بٙ دس ا٨ًٜ٘بٙ اػت   ١ب٥ آٙ سا١ٜ٘ب٥ تٞس ؿ٨شهبثْ ٤٘١ ا٢ٜ٧ب سا ٗٞرٞدات ثـش٥ ُلتٜذ ٝ ُلت٠ هعلن:

اػجبة ٝ اثضاس كب ١ؼتٜذ  دسخلٞف ًٜٜذ، ٗبٜٛذ ُٞؿٞاسٟ، ٝ آ٢ٛب  ١ب تضئ٨ٜبت اػتلبدٟ ٦ٗ ١ب٥ آػ٘بٙ ١ب ُٞؿٞاسٟ داسٛذ  ا٠٢ٓ آػ٘بٙ
ث٨ـتش٥ سا   ٝا١ب تضئ٨ٜبت ٛؼجتبً ػبت ًٜٜذ  رب١شاً ثٞد٥ تضئ٨ٜبت ٦ً٘ ثشتٚ ٦ٗ ١ب سػذ ا٧ٚ ا٠٢ٓ ٛظش ٦ٗ ١ب، ث٠ ؿشث٦خذا٧ب٦ٛ ثب ز٢ش٣ 

  دسؿت داسٛذ ٗبٜٛذ[ ثؼ٨بس ثٜٔذ دا٠ٛ ]تؼج٨ح س٧ؼ٘بٙٝا١ب ٨ٛض  ػبت اٛذاصٛذ، ٝ ثٞد٥ ثٜذ ٦ٗ ُشدًٜٜٙذ  ٗؼ٘ٞالً خذا٧بٙ  ثشتٚ ٦ٗ

 داٖٛ  ؟ تب اٗشٝص ١ٜٞص ٦ًٜٜ٘ٛذ ث٠ ز٠ ٗؼٜب اػت اكـب٦ٛ ٦ٗ آػ٘ب٦ٛ ُْپشػؾ۹ اػتبد، ٝهت٦ دختشاٙ 

دسحب٦ٓ ٠ً دائٞ سا د١ذ،  ًٜٜذ ٠ً ًؼ٦ س٥ٝ ص٨ٗٚ ٝرٞد داسد ٠ً ٗشدٕ سا ٛزبت ٦ٗ اكـب٦ٛ ٦ٗ آ٢ٛب كوي ٝهت٦ ُْ هعلن:

د١ذ  اٛذ ٠ً ١شُبٟ اػتبد كب سا آٗٞصؽ ٦ٗ د١ذ  ثؼ٨بس٥ اص ؿبُشداٙ د٧ذٟ د١ذ ٧ب ًبس١ب٥ ثضسٍ ٝ ثبؿ٦١ٌٞ اٛزبٕ ٦ٗ آٗٞصؽ ٦ٗ
 ًٜٜذ   اكـب٦ٛ ٦ٗ سٝ ثشا٥ ؿ٘ب ُْ ًٜٜذ، اصا٧ٚ ؿؼٞس سا تشؿ٨ت ٝ تـ٧ٞن ٦ٗ آ٢ٛب ٗٞرٞدات ر٥( تـ٧ٞنًٜٜذ  )  اكـب٦ٛ ٦ٗ آ٢ٛب ُْ
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ثتذاٖٛ آ٧تب   تٞاٖٛ آ٢ٛب سا ٝاهح ثج٨ٜٖ  ز٠ِٛٞ  ث٨ٜٖ ٝ ١٘چ٨ٜٚ ٦٘ٛ اؿٔت خذا٧بٙ دس ثؼذ١ب٥ د٧ِش سا ٦٘ٛؿذٟ(  تشر٠٘) پشػؾ۹
تل٧ٞش ًـت٨ذٙ ختذا٧بٙ    ًٜٖ كح٨ح اػت ٧ب خ٨ش؟ ا٧ٚ ٗـٌْ ثضس٦ُ اػت  ٝهت٦ دسحبّ ث٠ ًٜٖ ٧ب ٛوبؿ٦ ٦ٗ ز٨ض٥ ٠ً تشػ٨ٖ ٦ٗ

 ١ؼتٖ ز٠ ز٨ض٥ سا ثب٧ذ تشػ٨ٖ ًٜٖ؟

ؿبٙ سا ثذا٨ٛذ، آِٛبٟ آٙ ٧ي ٛو٠ٌ ؿشٝع اػت  ثؼ٨بس٥ اص ٗش٧ذاٙ  ؿبٙ ٝ تل٧ٞش ٦ًٔ ٛٞع ٓجبعحذٝداً اُش  ٗؼ٘ٞالً هعلن:

٨ًٜذ ٧ب ٛوبؿ٦  تٞا٨ٛذ ث٠ تٞك٨لبت آ٢ٛب ُٞؽ ٨ًٜذ  ٝهت٦ تشػ٨ٖ ٦ٗ سٝ ٦ٗ اٛذ، اصا٧ٚ ١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ سا د٧ذٟ كح٠ٜ اًشاف ؿ٘ب ٥كباد
 ًـ٨ذ خٞا٨١ذ داٛؼت  تبٙ ٝ آٛچ٠ سا ٠ً ٦ٗ تشػ٨ٖثٜذ٥  تش٨ًتًٞس ًج٨ؼ٦  ًـ٨ذ، ث٠ ٦ٗ

  داٜٛتذ  ٛ٘ت٦  ت٨ٌٌٜت٦  ٨١چًٞدًبٙ پبى ٝ ٗؼلٕٞ ١ؼتٜذ، اٗب ١ب ثپشػٖ   ثچ٠ ١ب٥ ٦دسخلٞف ٛوبؿ ٦پشػـ ۹ٖٔ٧ ٗبپشػؾ
 ثبؿذ؟ ػب٦ٓ ت٦ٌ٨ٌٜاصٛظش ٠ً  خٞا٨١ٖ، ٦اػت ٠ً ٗب ٗ ٨ض٥ٗتلبٝت اص ز ٦ٔ٨خ ،ث٨بٙ ؿ٣ٞ٨آٙ  آ٧ب ًـٜذ، ٦ٗ ٛوبؿ٦ ٝهت٦

ث٠ٔ، ٧ي ٛوبؽ، ٧ي ٛوبؽ اػت، ٧ي ثچ٠، ٧ي ثچ٠ اػت ٝ ٧ي ثچ٠ ٗؼبدّ ٧ي ٛوبؽ ٨ٛؼت  ٝهت٦ ٧ي ثچ٠  هعلن:

اُش ػ٥ٞ ٧ي ٛوبؽ ؿذٙ اػت، اٗب ث٠ ٗؼ٦ٜ ا٧ٚ ٨ٛؼت ٠ً اٝ ٧ي ٛوبؽ اػت   ا٧ٚ ؿشٝع سٝٛذ٥ ث٠دٝػت داسد ٠ً ٛوبؿ٦ ثٌـذ، 
ؿٞد  ٨٘١ـ٠ تلبٝت٦ ث٨ٚ  تٞاٛذ ٛوبؿ٦ ثٌـذ دسٛظش ُشكت٠ ٦٘ٛ ػٜٞاٙ ًؼ٦ ٠ً ٦ٗ خٞث٦ ٛوبؿ٦ ثٌـذ، ١شُض ث٠ ًؼ٦ ٛتٞاٛذ ث٠

 ٝ ٧بد ث٨ِشٛذآٛچ٠ الصٕ اػت سا  ػذٕ تٞاٛب٦٧ ٛوبؿ٦ ًـ٨ذٙ ٝرٞد داسد  ثٜبثشا٧ٚ ًٞدًبٙ ٨ٛبص داسٛذ ٠ًتٞاٛب٦٧ ٛوبؿ٦ ًـ٨ذٙ ٝ 
پغ اص پذ٧ذآٗذٙ ٗذس٨ٛؼت ًٜٜذ كوي  ١ب ٛوبؿ٦ ٦ٗ اٛٞاع تلب٧ٝش٥ ٠ً حبال ثضسُؼبالٙ ثشا٥ ثچ٠ حت٦  ًٜٜذ ٌٗبٓؼ٠ خٞث٦  ث٠

١ب٥  ١ب٥ تل٧ٞش٥ دس ُزؿت٠، ثب ت٨ٌٜي ؿذ ٝ آٙ ًتبة ٛوبؿ٦ ١٦ٗب٥ تل٧ٞش٥  ١ب ًتبة ُزؿت٠ ٨ٛض، ثشا٥ ثچ٠رب١ش ؿذ  دس 
 ؿذٛذ   ػٜت٦ ٛوبؿ٦ ٦ٗ

ٞ  آ٢ٛب سا ث٠ ٨ًٖٞس ٗؼتو ثٌـٜذ، اُش ث٠ ٧شتلٞ اص داكب سا ث٠ ٨ض١ب٦٧ثخٞا١ٜذ ز ػٚ ٝ ػبّ  ًٖ ١ب٥ ثچ٠پشػؾ۹ پغ اُش   ٧شتلت
 ٦ًتبك  ١تب٥  ٨تي تٌٜ ٝ ٧ذٛتذ ٠ً دس ٗؤػؼبت آٗٞصؽ د ٥اػت ٠ً كوي اكشاد ٠ُٛٞ ا٧ٚ ٧بٝرٞد خٞا١ذ داؿت؟  ٗـ٦ٌٔ آ٧بثٌـٜذ، 

 ؟ثٌـٜذ تل٧ٞش ث٠سا  ز٨ض١ب ا٧ٜٚذ تٞاٛ ٦ٗداسٛذ 

آ٨ٗض٥ دسٛظش ُشكت٠ ؿٞد، اٗب  تٞاٛذ ًبس١ب٥ ٗٞكو٨ت تٞاٜٛذ تشػ٨ٖ سا ت٘ش٧ٚ ًٜٜذ ٝ ت٘ش٧ٚ تشػ٨ٖ ٦٘ٛ ١ب ٦ٗ ثچ٠ هعلن:

تٞاٛذ دس ٗذسػ٠ ٛـبٙ دادٟ ؿٞد ٝ ٗٞسد هوبٝت هشاس ٨ُشد   ٦ٗ د١ٜذ ػٜٞاٙ ٗـن اٛزبٕ ٦ٗ ث٠ دس ٗذسػ٠ دس ًالع ١ٜش آٛچ٠
دسثبس٣ داكب ٝ ز٨ض١ب٦٧   ثب٧ذ ؿبْٗ تشػ٨ٖ  ١ب٥ ١ٜش هٌؼبً ًالعًٜٜذ ٝ ؿبُشداٙ دس ٗذسػ٤ ٦٧ٞ٢ِٜ٨ٗ ثب٧ذ كب سا ٌٗبٓؼ٠ 

١ب٥  ٢ٗبست ،سعا١ب٥ ١ٜش٥ ٗذ ذ، اٗب ا٧ٚ كشكبً ٧بد٨ُش٥ ٝ اٛزبٕ تٌب٨ٓق اػت  اٗب ا٨ٗذٝاسٕ ت٘بٕ ًالعًٜٜذُبٙ ثبؿ ت٘ش٧ٚ
٢ٗبست، ًخ٨ق ًشدٙ تل٧ٞش خذا٧بٙ ثذٝٙ  ،ٙسٝؿ٦ سػ٦٘ ٝ اػتبٛذاسد پشٝسؽ د١ٜذ  دسٝاهغ، آ٧ب تشػ٨ٖ خذا٧ب ا٥ ؿبُشداٙ سا ث٠ پب٠٧

ًٞس٥ تشػ٨ٖ ٧ب ٛوبؿ٦ ًشد، دسػت؟ اُش  تٞاٙ ٨٘١ٚ ٨ٛؼت؟ حت٦ ثب ا٠ٌٜ٧ ٨ٛت خٞة اػت، اٗب اص ٜٗظش٥ د٧ِش، خذا٧بٙ سا ٦٘ٛ
 ؟ آجت٠تل٧ٞش ثٌـ٨ذ ١ب٥ ساػت٨ٚ خذا٧بٙ سا ث٠ تٞا٨ٛذ ؿٌٟٞ، ؿِلت٦ ٝ ٧ٝظ٦ُ دا٨ٛذ ز٠ِٛٞ تشػ٨ٖ ٧ب ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ، ز٠ِٛٞ ٦ٗ ٦٘ٛ

 اػت   ًٜٜذُبٙ ٧ي اػتخٜبء تشػ٨ٖ ٧ب ٛوبؿ٦ ت٘ش٧ٚ
تٞاٜٛذ آ٢ٛب٦٧ سا ٠ً  ًٜٜذ، ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت، ٝ ٗذاسع ٦ٗ  ت٘ش٧ٚ سا دس ٗذاسع ٦٧ٞ٢ِٜ٨ٗ، اُش ؿبُشداٙ ثخٞا١ٜذ تشػ٨ٖ

ػٌح ٝاهؼبً ثبال٦٧  ًٜٖ آٙ آحبس٥ ٠ً دس اٗب كٌش ٦ًٜٜٗذ  ٝ اسص٧بث٦ ٗوب٧ؼ٠  ٝ خٞة اٛزبٕ ؿذٛذ ثشا٥ خٞدؿبٙ ث٠ ٛ٘ب٧ؾ ثِزاسٛذ
 ا٥ سا ٛ٘ب٧ؾ د٨١ٖ  ١ب ثب٧ذ اػتبٛذاسد دسػت، ػٜت٦ ٝ حشك٠ ١ؼتٜذ، ٢ٗبست الصٕ داسٛذ ٝ ٗخلٞكبً ثشا٥ ٛ٘ب٧ـِبٟ

 ٧بٙثٞدا١ب، دائ١ٞتب ٝ ختذا   د١ٜذ، ٦داكب ٝ اػتبد اكالح كب سا اٛزبٕ ٗ ٧ذا٠ًٙ ٗش ًـ٨ٖ ٦ٗ ٦سا ٛوبؿ ١٦٧ب كح٠ٜ ۹٦ ٝهتپشػؾ
دسى  ًتٞس  ا٧ٚ تٞاٛذ ٦ٗ آ٧ب٢ًٚ دس اكالح كب ؿشًت ٛذاسٛذ،  ٢٨ًبٙ خذا٧بٙاص  ٧ي ٨١چ  اصآٛزب٠ً ؿٞٛذ ٦ٗ ٦ٛوبؿ ٧ِشد ٥دس ثؼذ١ب

 ًٜٜذ؟ ٦ٗختٔق دس اكالح كب ؿشًت ٗ ٥ٗختٔق اػت ٠ً دس ثؼذ١ب ٥داكب دس ثؼذ١ب ٧ذاٙٗش ١ب٥ ثذٙ تز٦ٔ ٧ي ا٧ًٚشدٟ ؿٞد ٠ً 
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ًٜٜذ، اٗب دس ًٜبس  ًٜٜذ  اًخش خذا٧بٙ دس ٢٨ًبٙ ؿشًت ٦٘ٛ ٧ي اص خذا٧بٙ ؿشًت ٦٘ٛ ًٞس ٨ٛؼت ٠ً ٨١چ ا٧ٚ هعلن:

ا٧لب ًٜٜذ ٝ ػشثبصاٙ  ٦ ساًٞس ًبْٗ اص آضاٗبت اػتبد پ٨ش٥ٝ ًٜٜذ ٝ ٛوؾ ٗخجت تٞاٜٛذ ث٠ ٨ٛش١ٝب٥ ٢ًٚ، هؼ٘ت٦ ١ؼتٜذ ٠ً ٦ٗ
 -ًٜذ ٠ُٛٞ ٨ٛؼت ٠ً ٨١چ خذا٦٧ ؿشًت ٦٘ٛ ًٜٜذ  ا٧ٚ ٨ض اص كب ٗحبكظت ٦ٗٝرٞد داسٛذ ٠ً آ٢ٛب ١ٛب٥ آػ٘ب٦ٛ  آػ٘ب٦ٛ ٝ طٛشاّ

داكب ٝهت٦ اكٌبس دسػت داؿت٠ ثبؿٜذ پ٨ؾ ثش٧ٝذ ٝ آ٢ٛب سا ٛوبؿ٦ ٨ًٜذ  ٗش٧ذاٙ  تٞا٨ٛذ ث٠ ًٜٜذ  ٦ٗ ثشخ٦ اص خذا٧بٙ ساػت٨ٚ ؿشًت ٦ٗ
 ؿذٟ سا كشاثخٞاٜٛذ  ؿبٙ ٠ً ًبٗالً تض٠٨ً ٜج٤ خذا٦٧تٞاٜٛذ هذست خذا٦٧ ٝ َُٞٛ سا كشاثخٞاٜٛذ، اٗب ثشا٥ آ٢ٛب ػخت اػت ٠ً ر ٦ٗ

٨ٛض دس ؿتٌْ ثٞدا١تب، دائ١ٞتب ٧تب ختذا٧بٙ      ًٜٜذ، آ٧ب آ٢ٛب  ٝهت٦ ٗش٧ذاٙ داكب دس اكالح كب دس ثؼذ١ب٥ د٧ِش ؿشًت ٦ٗپشػؾ۹ 
 ١ؼتٜذ؟ آ٧ب آ٢ٛب دس ١٘بٙ ؿٌْ ػب٧ش ثٞدا١ب، دائ١ٞب ٝ خذا٧بٙ ١ؼتٜذ؟

ثخـٜذ  دس ػ٘ت د٧ِش  ػبد٥ ث٠ كب اػتجبس ٦ٗ ٗش٧ذاٙ داكب كوي دس ٨ٗبٙ ٗشدٕاػت    تل٧ٞشؿبٙ ؿج٠٨ آٙث٠ٔ،  هعلن:

ؿبٙ دس ػ٘ت د٧ِش سا كشاثخٞاٜٛذ  اػتجبسثخـ٦ ث٠  ١ب٥ تٞاٜٛذ تٞاٛب٦٧ كشػتٜذ ٦ٗ ًٜٜذ  اٗب ٝهت٦ اكٌبس دسػت ٦ٗ اكٞالً حشًت ٦٘ٛ
تٞاٜٛذ اٛشط٥، اثضاس١ب٥ كب ٝ هذست  ؿبٙ ه٥ٞ ثبؿذ، ٦ٗ سػت٨ُشد ٝ ٝهت٦ اكٌبس د ؿبٙ اٛزبٕ ٦ٗ ٝػ٤ٔ٨ ثذٙ اك٦ٔ كب اًخشاً ا٧ٜزب ٝ ث٠

 ٠ُٛٞ اػت   ٗؼ٘ٞالً ا٧ٚ -سا كشاثخٞاٜٛذ خذا٦٧ خٞد

 تٞاٜٛذ كوي آٛزب ثٜـ٨ٜٜذ؟ پشػؾ۹ پغ آ٧ب ٦ٗ

اسادٟ خٞدؿبٙ حشًت ًٜٜذ  ٝ ا٧ٚ ثذ٧ٚ د٨ْٓ  ثذ٧ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ٝهت٦ ثذٙ اك٦ٔ حوٞس ٛذاسد اربصٟ ٛذاسٛذ ث٠ هعلن:

ًٜٜذ  اُش ثذٝٙ ثذٙ اك٦ٔ حشًت ًٜٜذ، آ٧ب ٗؼبدّ ا٧ٚ  ٠٨ً سا ًبْٗ ًشدٟ ثبؿذ، ثب آٙ حشًت ٦ٗؿبٙ تض ٝهت٦ ثذٙ اك٦ٔاػت ٠ً 
ٝ ٌٗ٘ٚ ثٞد رب٥ ؿ٘ب سا ث٨ِشد ٧ب ثشُشدد ٝ ؿ٘ب ؟ ؿذ ٨ٛؼت ٠ً آٙ هؼ٘ت ٗؼتوْ اػت؟ ٝ آِٛبٟ آ٧ب آٙ، ٗٞرٞد د٧ِش٥ ٛخٞا١ذ

تٞاٛذ ٗزبص ثبؿذ   ثٞد ٝ آٙ ٦٘ٛ ؟ آِٛبٟ ١ش ز٨ض٥ ٠ً تض٠٨ً ؿذٟ ثٞد، د٧ِش ؿ٘ب ٦٘ٛتٞاٛؼت ٗزبص ثبؿذ آٙ ٦ٗسا ًٜتشّ ًٜذ  آ٧ب 
ا٧ٚ ؿٌْ    ثِزاس٧ذ ث٠ؿٞٛذ دس ؿٌْ ٧ي ٗٞرٞد ٝاحذ تش٨ًتسا ًبْٗ ًٜذ،  ٨ض١٥ش ز ٦ثذٙ اكٔ ٠ٌٜ٧اػت پغ اص ا الصٕثٜبثشا٧ٚ 

 (خٜذٛذ ٠٘١ ٦ٗآٙ ١ٜٞص ١ٖ ث٠ ؿ٘ب تؼٔن داسد؟ )تبٙ خٞدؽ ؿشٝع ث٠ حشًت ًٜذ ٝ ٛتٞاٛذ ًٜتشّ ؿٞد، آ٧ب  ثبص٥ٝث٧ِٖٞ، اُش 

 د١ٜذ؟ ًٜٜذ، ز٠ِٛٞ ًبس١ب سا اٛزبٕ ٦ٗ پشػؾ۹ اُش آ٢ٛب دس ػ٘ت د٧ِش حشًت ٦٘ٛ

اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب دس د٨ٛب٥ ثـش٥ ١ؼت٨ذ   دسحب٠ًّ  ًبس١ب ١ؼتٜذ ؿ٘ب ١ؼت٨ذ،اٛزبٕ دسحبّ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٝاهؼبً  هعلن:

كشػت٨ذ، ٝ ؿ٘ب دسحبّ سٝؿٚ ًشدٙ حوب٧ن ٝ ٛزبت ٗشدٕ د٨ٛب ١ؼت٨ذ  ٝهت٦ اكٌبس  ت ٦ٗؿ٘ب اكشاد٥ ١ؼت٨ذ ٠ً ا٧ٜزب اكٌبس دسػ
دس ػٌٞح ٗختٔق، اٛشط٥، اثضاس١ب٥ كب ٝ َُِٞٛ ػٌٞح ٗختٔق ٝرٞد تبٙ سا كشاثخٞا٨ٛذ   تٞا٨ٛذ اٛشط٥ دسػت ؿ٘ب ه٥ٞ ثبؿذ، ٦ٗ

تٞاٛذ اص  تش اػت  سٝح اك٦ٔ ثشخ٦ اص ؿبُشداٙ ٦ٗ ب ه٥ٞتش ثبؿذ، تٞاٛب٦٧ ؿ٘ب دس كشاخٞاٛذٙ آ٢ٛ تبٙ ه٥ٞ داسد ٝ ١شز٠ اكٌبس دسػت
تٞاٛذ ا٧ٚ  ؿبٙ ٦ٗ آ٢ٛب٦٧ ٠ً سٝح اك٦ٔا٧ٚ پٞػت٠ رذا ؿٞد، ثذٙ سا تشى ًٜذ ٝ آ٢ٛب ٨ٛض دسحبّ ا٧لب٥ ٛوـ٦ دس اكالح كب ١ؼتٜذ  

 اػت   ًبْٗ ًشد٠ًٟ تض٠٨ً سا ًٜتشّ ًٜٜذ  سا ؿبٙ پٞػت٠ سا تشى ًٜذ، اكشاد٥ ١ؼتٜذ ٠ً هبدسٛذ هؼ٘ت خذا٦٧ ثذٙ

 ػٜٞاٙ ٗشرغ اػتلبدٟ ٨ًٜٖ؟ تٞا٨ٖٛ اص آ٢ٛب ث٠ ١ب٥ ثٞد٧ؼت٦ ٝرٞد داسد  آ٧ب ٦ٗ پشػؾ۹ تؼذاد ص٧بد٥ ثٞدا، دائٞ ٝ خذا دس ٛوبؿ٦

  تٞا٨ٛذ ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

سا دس  ١تب٦٧  ٛٞؿتت٠  ٧تب ًٔ٘بت، ؿؼش١ب  ٦اػت ٠ً ٝهت ٦ٗؼٜ ٧ٚثذ ٧بػجي ؿٌؼت٠ ٜٗحشف اػت، آ ٦خٌبً اصآٛزب٠ًپشػؾ۹ 
 ٨ًٜٖ؟اػتلبدٟ  سػ٦٘ ٛٞؿتتبس٥ػجي  ٧ب ػبد٥اص ػجي  ثب٧ذ د٨١ٖ ٦ٗهشاس  ٗبٙ ١ب٥ ٛوبؿ٦

ت ٝ اكٌبس ٝ ؿٞد ٠ً كشد دسحبّ آصادُزاؿتٚ رٜج٤ ٜٗل٦ خٞد اػ خٌب٦ً ػجي ؿٌؼت٠ دس حبٓت٦ ٛٞؿت٠ ٦ٗ هعلن:

١ب ٜٗتوْ  ًٜٖ خٞة اػت ت٨٘ض ٝ ؿلبف ث٧ٜٞؼ٨ذ  اصآٛزب٠ً خذا٧بٙ حشٝف سا ث٠ اٛؼبٙ دسحبّ ز٨ش٦ُ ١ؼتٜذ  كٌش ٦ٗ تلٞساتؾ
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ٗٚ كشكبً ػجي »تٞاٖٛ حوب٧ن كب سا ث٠ ؿ٘ب ث٧ِٖٞ  ٌٗ٘ٚ اػت ث٨٧ِٞذ۹  احتشإ ث٠ خذا٧بٙ اػت  كوي ٦ًٗشدٛذ، اٛزبٕ ا٧ٚ ًبس 
د١ٜذ ا٨٘١ت٦  ث٠ آٛچ٠ ٗشدٕ ػبد٥ اٛزبٕ ٦ٗدسحبّ حبهش، « ػجي ؿٌؼت٠ اػت إ  ؿٌؼت٠ سا دٝػت داسٕ، ٝ آٛچ٠ ت٘ش٧ٚ ًشدٟ

 د١ٖ، اٗب ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ كبٓح ٝ دسػت ثبؿٜذ   ٦٘ٛ

 ١ٞآَٛ ث٨٧ِٞذ؟ داٙ ١ب٥ ٛوؾ دسثبس٣ د٧ٞاسْ سا اػتبد، آ٧ب ٌٗ٘ٚ اػت ٛظشتبٙپشػؾ۹ 

١ب٥  ٛوؾ تٞر٦٢ آٙ سا ٧ٝشاٙ ًشد  د٧ٞاسْ ١ب ث٦ ػبّرَٜ ٝ دس دٝساٙ ثبػتبٙ ػبثوبً كٞٗؼ٤ ثضس٦ُ آٛزب ثٞد، اٗب ٗؼ۹ٖٔ 
ًـٜذ  اصآٛزب ٠ً دس  تل٧ٞش ٦ٗ ١ب سا ث٠ ١ب٦٧ اص آػ٘بٙ اٛزبٕ ؿذ  ثشخ٦ اص آ٢ٛب كح٠ٜ دس صٗبٙ ػٔؼ٤ٔ تبَٛ  ١ٞآَٛ حذٝداً دٝٙ

ت ثبٝس داؿتٜذ، ثؼ٨بس٥ اص ٝ ث٠ ٗزا١ صٗب٦ٛ ٛوبؿ٦ ؿذٛذ ٠ً ثٞد٧ؼٖ ثؼ٨بس ؿٌٞكب ثٞد، ٝ ثؼ٨بس٥ اص ٗشدٕ ث٠ ثٞدا١ب ثبٝس داؿتٜذ
١ب٥ ٛبپخت٤  خبًش ا٧ٚ تأح٨ش ُشكتٚ اص ٢ٗبست ث٠ًـ٨ذٛذ  اٗب،  تل٧ٞش ٦ٗ د٧ذٛذ ٝ آ٢ٛب سا ث٠ ١ب٦٧ اص ثٞدا١ب ٧ب خذا٧بٙ سا ٦ٗ اكشاد كح٠ٜ

، ا٧ٚ حو٨وت ٠ً ١ش حبّ ث٠ث٠ اٛذاص٣ ١ٜش ؿشث٦ ثبٓؾ ٝ ده٨ن ٛجٞدٛذ   ،ثذٙ ثؼذ٥ ٝ ػبختبس دٝسٛ٘ب٥ ػ٠ٛوبؿ٦ ؿشم، آحبسؿبٙ اص ٛظش 
، ث٠ ثٞد٧ؼٖ ٝ ١ٜش دس ز٨ٚ اربصٟ داد تب دسخـؾ آٙ كش١َٜ ١ب٦٧ سا داؿتٜذ ١ضاس ٧ب دٝ ١ضاس ػبّ پ٨ؾ آٙ اكشاد زٜبٙ ٢ٗبست

 ٛ٘ب٧ؾ ُزاسد  ثبػتبٙ سا ث٠

١ب٥ ثبػتبٙ ثپشػٖ، ثشا٥ ٗخبّ، ٗلش ٝ كش١َٜ ٗب٧ب دس اٗش٧ٌب٥ رٜتٞث٦  ]ختذا٧ب٦ٛ    اػتبد، ٗب٧ٖٔ دسثبس٣ ػب٧ش ت٘ذٙپشػؾ۹ 
دس ُزؿتت٠  ؿٜبػ٨ٖ  آ٧ب آ٢ٛب ٝاهؼبً  سػذ خ٦ٔ٨ ٗتلبٝت اص ثٞدا١ب، دائ١ٞب ٝ خذا٧ب٦ٛ ١ؼتٜذ ٠ً ٗب ٦ٗ ٛظش ٦ٗ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ثبٝس داؿتٜذ[ ث٠

 ٝرٞد داؿتٜذ؟

 ١ب ٝرٞد داؿتٜذ  آٙ اكشاد ث٠ خذا٧بٙ ٗختٔل٦ ثبٝس داؿتٜذ ٝ ثؼ٨بس٥ اص آ٢ٛب خذا٧بٙ ساػت٨ٚ ثٞدٛذ   آٙ ت٘ذٙ هعلن:

 داسٛذ؟ ٦ز٠ اثضاس١ب٥ كب٧ػ٘ٞٗبً ًج٨ؼ٦ ؿشم ٝ خذا٧بٙ ؿشم، آ٢ٛب  پشػؾ۹ اػتبد، دسخلٞف ح٨ٞاٛبت كٞم

ذاد ثؼ٨بسثؼ٨بس ص٧بد اص آ٢ٛب ٝرٞد داسد  ١ش پشػ٨ذ دس ٢٨ًبٙ ز٠ تؼذاد رسٟ ٝرٞد داسد  تؼ اٟٝ، ؿج٠٨ ا٧ٚ اػت ٠ً ٦ٗ هعلن:

ًٜٜذ دسًّٞ سٝٛذ تض٤٨ً كشد  اثضاس١ب٥ كب٥ آ٢ٛب٦٧ ٠ً اص ًش٧ن تض٠٨ً كؼٞد ٦ٗخذا٦٧ اثضاس١ب٥ كب داسد ٝ ث٨ؾ اص كشكبً ٦ٌ٧  
اػت ٝ  زٞة دًٕٜٜذ،  ١ب٥ زٞث٦ ٠ً سا١جبٙ ثٞد٧ؼت٦ اؿٔت اػتلبدٟ ٦ٗ ١ب، ٝ صَٛ ١ب، تؼج٨ح ٨ُشٛذ  ثشا٥ ٗخبّ، ًبػ٠ ؿٌْ ٦ٗ

 ًٜذ، اثضاس١ب٥ كب ؿٞٛذ  ٝهت٦ ٧ي سا١ت ًٞس ٠ً كشد تض٠٨ً ٦ٗ تٞاٜٛذ ١٘بٙ ٤٘١ ا٧ٚ ز٨ض١ب ٦ٗ -١ب ٝ ؿ٨شٟ دائ٧ٞؼت ؿ٘ـ٨ش١ب٥
اٛشط٥ دػتؾ اكضا٧ؾ ػٌحؾ، سؿذ ثب ًٜذ،  سا سد ٦ٗاؽ  ١ب٥ تؼج٨ح دا٠ٛ خٞاٛذ ٝ كٞست رًش ٦ٗ ١ش سٝص ٛبٕ ثٞدا سا ث٠دسحب٦ٓ ٠ً 

ًٜذ  ٝهت٦  ١ب تـ٨٨ش ٦ٗ ؿٞد ٝ حت٦ ػشؿت آٙ دا٠ٛ د١ذ، اٛشط٥ آ٢ٛب ًبٗالً پش ٦ٗ ًٞس ٠ً ث٠ سد ًشدٙ آ٢ٛب ادا٠ٗ ٦ٗ ٝ ١٘بٙ ٧بثذ ٦ٗ
ذ  دسخلٞف د١ ١ب ثب ١ٖ، اثضاس كب٥ د٧ِش٥ سا ؿٌْ ٦ٗ ًْ حٔو٤ دا٠ٛؿٞد ٝ  ؿٞد، ١ش دا٠ٛ ٧ي اثضاس كب ٦ٗ ثؼذاً دس تض٠٨ً ٗٞكن ٦ٗ

تٞاٜٛذ اثضاس كب  دس آٙ داسد  اٛٞاع ٝ اهؼبٕ ز٨ض١ب ٦ٗ ز٨ض٠٘١ ١ش دا٠ٛ ؿج٠٨ ٧ي د٨ٛب اػت ٝ  سػٜذ، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ ػٌح ثبال٦٧ ٦ٗ
١ب٦٧ ثشا٥ اػتجبسثخـ٦ ث٠ كب ث٧ٜٞؼ٨ذ، آِٛبٟ حت٦ آٙ ه٦٘ٔ ٠ً ١ش  ثخـٜذ، اُش ٗوب٠ٓ ؿٞٛذ  دسحب٦ٓ ٠ً ٗش٧ذاٙ داكب ث٠ كب اػتجبس ٦ٗ

ؿب٧ذ دس آ٧ٜذٟ حت٦ هٖٔ ؿ٘ب ٧ي اثضاس كب ؿٞد  ٝهت٦ ز٨ض٥ ٠ً ٧ي دػت آٝسدٟ ٝ  كو٨ٔت ٝ توٞا ث٠ ٨ًٜذ سٝص اػتلبدٟ ٦ٗ
١ب ٝ ٗذاد١ب٦٧  ١ٞٗب، هٖٔ تٞاٛذ ٧ي اثضاس كب ؿٞد ٝ آٙ ؿبْٗ هٖٔ دػت آٝسدٟ ثبؿذ، ٦ٗ ًٜذ كو٨ٔت ٝ توٞا ث٠ ٦ًٜٜذٟ اػتلبدٟ ٗ تض٠٨ً

 ٨ًٜذ   ثخـ٨ذ ثشا٥ ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ اػتلبدٟ ٦ٗ ٝهت٦ ث٠ كب اػتجبس ٦ٗؿٞد ٠ً  ٦ٗ

سػٜذ  اٗتب ٝهتت٦    ٛظش ٦ٗ خ٦ٔ٨ ده٨ن ث٠ سٕٝ ثبػتبٙ ١ب٥ ٧ٞٛبٙ ٝ ػبص٥ داسٕ  ٗزؼ٠٘ پشػؾ۹ اػتبد، پشػـ٦ دسثبس٣ ٗزؼ٠٘
ثشٕ ٠ً ]ُشز٠ ث٠ آٙ دهت ٨ٛؼتٜذ[ اٗب خ٦ٔ٨ تأح٨شُتزاس ١ؼتتٜذ     ًٜٖ، پ٦ ٦ٗ تبَٛ دس ز٨ٚ ِٛبٟ ٦ٗ  ١ب٥ ثٞدا اص ػٔؼ٤ٔ ث٠ ٗزؼ٠٘

 ٠ٌٜ٧ ٗشدٕ خذا٧بٙ سا تحؼ٨ٚ ًٜٜذ تأح٨ش ثِزاسد  س٥ٝ ا ،ًٜٖ تٜبػت سٝ كٌش ٦٘ٛ اصا٧ٚ
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ثذٙ هبٛٞٙ ثٞدا١ب ٝ خذا٧بٙ سا داسٛذ، ثٜبثشا٧ٚ ٗؼٖٔ  ،١ب٥ ثٞدا١ب ٝ خذا٧بٙ، س٥ٝ خٞد ا٧ٚ دسػت اػت  ٗزؼ٠٘ هعلن:

تٞاٜٛذ س٥ٝ ٗشدٕ تأح٨ش ثِزاسٛذ  ا٧ٚ ده٨وبً ز٨ض٥ اػت ٠ً  ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ٦ٗ ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ كشم داسٛذ ٝ ث٠ ثب ٗزؼ٠٘اػت ٠ً 
١ب ت٘شًضؿبٙ ثش  ؿشث١٦ب داسٛذ، دسحب٦ٓ ٠ً  ١ب ٝ ا٧ذٟ ا٥ ث٠ اٛتوبّ احؼبع ًشدٕ  ٗشدٕ ز٨ٚ تٞر٠ ٧ٝظٟ االٙ دسثبس٣ آٙ كحجت ٦ٗ

٨١زبٙ  ث٠تٞاٜٛذ ٗشدٕ سا  ١ب دٝ س٧ٌٝشد ٗتلبٝت ١ؼتٜذ ٝ ١ش دٝ ٦ٗ دهت ث٨بٙ ًٜٜذ  ا٧ٚ سد سا ث٠ا٧ٚ اػت ٠ً آٛچ٠ دس ػٌح ٝرٞد دا
اُش  -ًـٜذ تل٧ٞش ٦ٗ تأح٨ش هشاس د١ٜذ ص٧شا آ٢ٛب خذا٧بٙ سا ث٠ ٗشدٕ سا تحتتٞاٜٛذ  ١ب٥ ؿشه٦ ٦ٗ ١ب ٝ تشػ٨ٖ دسآٝسٛذ  آٙ ٛوبؿ٦

تٞاٜٛذ حؼ٦ اص تحؼ٨ٚ سا  ١ب٥ ؿشث٦ ٨ٛض ٦ٗ   خذا٧بٙ دس ٛوبؿ٦شُزاس ٛجٞدٛذتأح٠ُٛٞ٨  ا٧ٚ ،ثٞدٛذ ز٨ض٥[ ٗشثٞى ث٠ ٗشدٕ ػبد٥ ٦ٗ]
١ب ٝ  ؿٞٛذ  اُش ٢ٗبست صدٟ ٦٘ٛ تل٧ٞش ثٌـٜذ، آِٛبٟ ٗشدٕ ٨١زبٙ ٗشدٕ ػبد٥ سا ث٠ ،١ب٥ ؿشث٦ ثشا٨ِٛضاٜٛذ  اٗب اُش ٛوبؿ٦

ثٞدٛذ؟  تش ٦٘ٛ صٛذٟشة ثٞد، آ٧ب تأح٨شُزاستش ٝ ١ب٥ ز٦ٜ٨ ث٠ ثٔٞؽ ٝ دهت آحبس ٗشثٞى ث٠ ؿ ١ب ٝ ٗزؼ٠٘ ١ب، تشػ٨ٖ ١ب٥ ٛوبؿ٦ ت٨ٌٜي
تأح٨ش ٧ي خذا سا دس خٞد داسد، ًبٗالً دسػت دسٛظش ث٨ِش٧ذ  ٧ي احش خبًش ا٠ٌٜ٧  تٞا٨ٛذ ٧ي احش ١ٜش٥ ٛبپخت٠ ٝ ٛبًبْٗ سا ث٠ ٦٘ٛ

 تش٧ٚ اػت   ز٨ض٥ اػت ٠ً ٗوذع١ٜش٥ ًبْٗ ثب حوٞس ٧ي خذا، 

 ث٨ِش٧ٖ؟ؿبٙ ٧بد  ١ب٥ پشػؾ۹ پغ ثب٧ذ اص ت٨ٌٜي 

٧ُٖٞ ا٧ٚ اػت ٠ً ثب٧ذ ث٠ سٝؽ ػٜت٦ ٝ  ًٜٖ كشكبً ت٨ٌٜي ٨ٛؼت  آٛچ٠ ٦ٗ اؽ كحجت ٦ٗ ز٨ض٥ ٠ً دسثبسٟ هعلن:

ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ، دسحبّ سؿذ خٞد ١ؼت٨ذ تبٙ سا ًبْٗ ٨ًٜذ   ساػت٨ٚ ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ٨ًٜذ، ٝ ث٢تش٧ٚ ػؼ٦ خٞد سا ث٨ٌٜذ تب ١ٜشٜٗذ٥
 ؿ٧ٞذ   ٦ٗٝ ١٘چ٨ٜٚ ٛؼجت ث٠ خذا٧بٙ احتشإ هبئْ 

١تب٥   ؿتبت  ًتٜٖ ٝ اؿٔتت   آٛچ٠ ٗب٧ٖٔ ثپشػٖ ا٧ٚ اػت ٠ً، ٗٚ اص ًبٗپ٨ٞتش ثشا٥ ًشاح٦ اػتتلبدٟ ٗت٦  ؿذٟ(  )تشر٠٘ پشػؾ۹
تتٞاٖٛ اص   داٛتٖ آ٧تب ٗت٦    ١ب٥ ًٔٞصآح اص ٗش٧ذاٙ داكب ٧ب ٗتشدٕ ػتبد٥ ث٨ِتشٕ  ٛ٘ت٦     ٨ُشٕ  ثشا٥ ٗخبّ، ٌٗ٘ٚ اػت ؿبت ًٔٞصآح ٦ٗ

 إ اػتلبدٟ ًٜٖ  ٌٗ٘ئٚ ٨ٛؼتٖ ٠ً آ٧ب ا٧ٚ دسػت اػت ٧ب اػتبٛذاسد ز٨ؼت  ١ب٥ ًٔٞصآح ز٢ش٣ ٧ي كشد ٝ ؿ٨شٟ دس ًشاح٦ ؿبت

رب٥  ث٠ػٜٞاٙ ٗذّ اػتلبدٟ ٨ًٜذ  اٗب  تٞا٨ٛذ اص ًْ ؿخق ث٠ ١ب٥ ًٔٞصآح، ٦ٗ تٞا٨ٛذ  ٝ ػالٟٝ ثش ؿبت ث٠ٔ، ٦ٗ هعلن:

  كح٨ح٦ داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٧ي اػتبٛذاسد ص٧جبؿٜبخت٦ ثب٧ذ ػْ٘ ًشدٙ ثش اػبع آٛچ٠ اكٌبس ٝ تلٞسات ثـش٥ دٝػت داسد، 

ػجبست د٧ِش، آ٢ٛتب ث٢تتش آٗتٞصؽ     ب٥ ٗب دس ا٧ٚ ص٠ٜ٨ٗ اػت  ث١٠ ث٢تش اص ٢ٗبست ١ب٥ ؿبُشداٙ دس ز٨ٚ پشػؾ۹ ٗؼٖٔ، ٢ٗبست
ٗبٙ دس ز٨ٚ ثب٧ذ ٛوبؿبٙ ص٧تبد٥ ثبؿتٜذ    ٚ اػت ٠ً دس٨ٗبٙ ؿبُشداٙتٞاٜٛذ دس ز٨ض٥ ٗـبسًت ًٜٜذ؟ ٜٗظٞسٕ ا٧ اٛذ  آ٧ب آ٢ٛب ٦ٗ د٧ذٟ

 ٠ً ث٢تش اص ٗب ١ؼتٜذ 

اًٜٞٙ ٗب كوي ٗش٧ذاٙ داكب٦٧ سا  دسحبّ حبهش، ثِزاس٧ذ س٥ٝ ؿبُشداٙ دس ػشص٨ٗٚ اك٦ٔ ز٨ٚ حؼبة ٨ٌٜٖٛ  ١ٖ هعلن:

 حت٦ اُش ًٜٜذ  آجت٠، ٗـ٦ٌٔ ٨ٛؼت ا٥ ١ؼتٜذ ٝ دس ا٧ٚ ص٠ٜ٨ٗ ًبس ٦ٗ خبسد اص ػشص٨ٗٚ اك٦ٔ ز٨ٚ داس٧ٖ ٠ً حشك٠دس ًـٞس١ب٦٧ 
ؿشٝسا٠ٛ دسحبّ س٥ٝ آصاس ٝ ؿٌٜز٤  آٛزب دسحبّ حبهش ؿبٙ ٗتجحش ثبؿٜذ  اٗبز٨ٚ ث٨بث٨ذ ٠ً ٛوب١ضاس ٗش٧ذ داكب دس ػشص٨ٗٚ اك٦ٔ 

 دادٙ اػت 

ٖ  ١ب، ثشٛب٠ٗ پشػؾ۹ آٛچ٠ ٗب٧ٖٔ ثپشػٖ ا٧ٚ اػت ٠ً، ك٨ٖٔ ٖ     ١تب ٝ ٛوبؿت٦   ١ب٥ ت٧ٞٔض٦ٛٞ٧ ٝ تشػت٨ ١تب ٝ   ١تب زِٞٛت٠ ثت٠ تشػت٨
 ١ب٥ ػٜت٦ ٗشتجي ١ؼتٜذ؟ ٛوبؿ٦

١ب دس  رب١ش ؿخل٨ت اص ٛظش ٗٚ، ٨٘١ٚ د٨ْٓ اػت ٠ً ث٠ -٨ٛؼت٨١چ ز٨ض٥ س١ب اص تأح٨ش سٝٛذ صٗب٤ٛ خٞد  هعلن:

پ٨ٔذ دسٝاهغ خ٦ٔ٨ ؿبٙ  خ٦ٔ٨ صؿت ١ؼتٜذ  ثشخ٦ ٠ً هشاس اػت ث٨بِٛش خٞث٦ ثبؿٜذ، خٞة ٨ٛؼتٜذ، ٝ ز٢شٟ ١ب ثؼ٨بس٥ اص ًبستٞٙ
ٝ ػٜت٦، ث٠ ٗؼ٨ش  ٧ُٖٞ ثشا٥ ا٧ٚ اػت ٠ً اص ًش٧ن اكٌبس دسػت، خٞث٦ ٝ س٧ٌٝشد١ب٥ ساػت٨ٚ   آٛچ٠ اٗشٝص ث٠ ؿ٘ب ٦ٗاػت
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دسحب٦ٓ ٠ً دسحبّ ١٘ٞاس ًشدٙ ٗؼ٨ش ثشا٥ ٗشدٕ د٨ٛب٥ آ٧ٜذٟ ١ؼتٜذ، اثتذا ثب٧ذ دسخلٞف  ٗش٧ذاٙ داكب ٗٞرٞدات ثـش٥ ثبصُشد٧ذ 
 اكٌبس ساػت٨ٚ خٞد سا ٗزذداً پ٨ذا ًٜٜذ   ١ٜش١ب

 ز٠ِٛٞ ث٠ آ١ِٜؼبص٥ ٗشتجي اػت ٛوبؿ٦  پشػؾ۹ اػتبد، ٗب٧ٖٔ اص ؿ٘ب ثپشػٖ 

تش ثب اكشاد٥ ٠ً دس آ١ِٜؼبص٥ ٗــّٞ ١ؼتٜذ كحجت  دس ١ش دٝ ٗٞسد، ثب٧ذ ثب اكٌبس دسػت احش٥ خٔن ٨ًٜذ  پ٨ؾ هعلن:

 ًٜٖ  ثب آ٢ٛب ٨ٛض زٜذ٧ٚ ػبػت كحجت ًشدٕ  اؽ كحجت ٦٘ٛ سٝ ا٧ٜزب دسثبسٟ ًشدٕ  االٙ كحجت ثب آ٢ٛب سا ت٘بٕ ًشدٕ، اصا٧ٚ

 خٞا١ٖ كح٤ٜ خ٦ٔ٨ ثضس٦ُ سا ث٠ تل٧ٞش ثٌـٖ  ٦٘ٛاٗب ثٜذ٥ كحجت ًشد٧ذ،  پشػؾ۹ ٗؼٖٔ، ؿ٘ب دسثبس٣ تش٨ًت

تل٧ٞش ًـ٨ذٙ ٧ي ٗٞهٞع ًٞزي ٨ٛض خٞة اػت  ١ش دٝ خٞة ١ؼتٜذ  اُش ثخٞا٨١ذ ٗٞهٞع خ٦ٔ٨ ًٞز٦ٌ  ث٠ هعلن:

 تل٧ٞش ثٌـ٨ذ ٝ ٛخٞا٨١ذ كح٤ٜ ثضس٦ُ سا ثٌـ٨ذ، ٝ تل٧ٞش٥ ثب اٛذاص٣ ًٞزي ثخٞا٨١ذ، آٙ ٨ٛض ػ٦ٔ٘ اػت  سا ث٠

 ز٠ ؿ٦ٌٔ ١ؼتٜذ؟ هبٛٞٙ ١ـت ُشٟٝ اص ٗحبكظبٙ آػ٘ب٦ٛاػتبد، پشػؾ۹ 

ؿؼٞس  ا ؿب٨ًب٦ٛٞٗ رًش ًشد  دسٝاهغ اٝ ث٠ ١ـت ٛٞع اص ٗٞرٞدات ر٥هبٛٞٙ سبكظبٙ آػ٘ب٦ٛ ١ـت ُشٟٝ اص ٗح هعلن:

آػ٘ب٦ٛ  ١ب٥ ٝ تشت٨ت دادٕ ا٧ٚ اػت ٠ً ػشثبصاٙ آػ٘ب٦ٛ ٝ طٛشاّ  آٛچ٠ ٗٚ ٛظ١ٖب   ١ـت ُشٟٝ اص ٗٞرٞدات، ح٨بت -ًشد اؿبسٟ ٦ٗ
دسخلٞف  ا٧ٚ دٝ ُشٟٝ  آجت٠، تؼذاد خ٦ٔ٨ ٦ً٘ اص ٗش٧ذاٙ داكب ٨ٛض -هبٛٞٙ ؿ٘ب ثبؿٜذ، ٝ اطد١ب٧بٙ ٨ٛض ٝرٞد داسٛذ ٗحبكظبٙ

 دهت تٞك٨ق ؿٞد، ص٧شا تٞاٛذ ث٠ ١ب٥ د٧ِش ٦٘ٛ هبٛٞٙ آٙ ُشٟٝ ػتخٜب٦٧ داسٛذ  ٗحبكظب١ِٙب٥ ا ٝهؼ٨ت ؿبٙ ٗحبكظبٙ هبٛٞٙ
ثتٞاٜٛذ اص آٙ ثب ٧ب ٦ِ٘١ دسحبّ ُزس اص ٨ٗبٙ اكالح كب ١ؼتٜذ  ا٠ٌٜ٧ ٠ِٛ داؿت٠ ؿٞٛذ  ،ؿؼٞس دس زٜذ٧ٚ ُشٟٝ د٧ِش ٗٞرٞدات ر٥

 ٗبٛذ تب پغ اص اكالح كب ِٛش٧ؼت٠ ؿٞد   ، ٦ٗٗٞكو٨ت ُزس ًٜٜذ

 تبٙ سا ثٜٔذ ًشد٧ذ  ؿ٘ب تبًٜٞٙ زٜذ ثبس دػت هعلن:

ا٧ٚ زٜذ ػبّ، ١ب سا ثشا٥ آحبسٗبٙ اسائ٠ ًشدٟ اػت  پغ اص  داكب ثؼ٨بس٥ اص تًٖٜٖ  خٞا١ٖ ث٧ِٖٞ ٠ً حغ ٦ٗ پشػؾ۹ كوي ٦ٗ
 داكب آػ٘بٙ ٝ ص٨ٗٚ سا تٌبٙ دادٟ اػت  

 ث٠ٔ، ٌٗ٘ئٜبً  هعلن:

اسصؽ ٝ  ٨شُزاسٛتذ ٝرتٞد داسد ًت٠ ٝاهؼتبً تأح    ٧تبد٥ ص ١٥ب دس داكب تٖ ًٜٖ ٦إ ٝ حغ ٗ ثٞدٟ صدٟ ٨زب١ٙ ٦ٔ٨خ سٝ ٧ٚاصا پشػؾ۹
  اٗتب  ٨ٖاٛزتبٕ ثشػتبٛ   ث٠ ٗوشس ؿذٟ،آٛچ٠ سا ٠ً  ٧ٖداس ٨بصٝ ٛ ٧ٖسا داس ٨تٗؼئٞٓ ٧ٚا اٙ،داكب ٝ ١ٜشٜٗذ ٗش٧ذاٙػٜٞاٙ  داسٛذ  ث٠ ػتب٧ؾ

ًشدٛتذ،   ٧حاػتبد ؿخلبً ٗؼتبئْ سا تـتش   ٠ٌٜ٧  اٗشٝص، پغ اص اؿ٧ٖٞ ٦ٗٞار٠ ٗ ١٦٧ب ثب زبٓؾ ٨ًٜٖ، ٦ٗ ٨ٖتشػ ٧ب ٦ٛوبؿ ٦آجت٠، ٝهت
ٖ ، ر٢ت ٝ ػت٘ت ٝ ػتٞ   اص ًبس١ب ٨بس٥ثؼ ٥حبال ثشا ٨ًٜٖ ٦حغ ٗ ٖ   داس٧ت ٕ  ا٧ٌٜت٠، سا ٌٗتشح ًتٜٖ،    خبكت٦  ٌٛتت٤  ٗتب٧ٔ  ا٨ٗتذٝاس

ٚ  ٧تشا سا اٛزبٕ د١ٜذ  ص ٦ًٔ  ١٦٘ب١ِٜ اك٦ٔ ١ب٥ تٖٗب دسخلٞف  ص٧جب٥ ١ٜش١ب٥ ٛ٘ب٧ـِبٟثشُضاسًٜٜذُبٙ  ٖ   دس ر١ت  ١٥تب  ٗتبٙ تت
 ٢ٖٗ ١ؼتٜذ   ٦ٔ٨ٝ آ٢ٛب خ ٨ًٖٜ ٨ٖتشػ ٧ب ٦ٛوبؿ ٧ذٝرٞد داسد ٠ً ثب ٧بد٥ص

ٌشتبٙ ؿشٝع ث٠ ًبس ًشدٟ، پ٨ؾ ثش٧ٝذ ٝ ًشح ا٠٨ٓٝ ١٘ب٦ِٜ١ ٠ً رًش ًشد٧ذ ٢ٖٗ اػت  ٝهت٦ ثشخ٦ اص ؿ٘ب تل هعلن:

پ٨ؾ ثش٧ٝذ ٝ س٥ٝ آ٢ٛب ًبس ٨ًٜذ،  تٞا٨ٛذ تبٙ سا ثٌـ٨ذ، آِٛبٟ آٙ اكشاد٥ اص ؿ٘ب ٠ً تٞاٛب٦٧ ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ًشدٙ داس٧ذ ٦ٗ ١ب٥ ا٧ذٟ
   اٛزبٕ آٙ ث٠ ا٧ٚ ؿٌْ ٨ٛض خٞة اػت  ثزب٥ ا٠ٌٜ٧ ٗزجٞس ثبؿ٨ذ س٥ٝ احش خٞدتبٙ كٌش ٨ًٜذ

 ٨وبًده ٧ٚٛذاسٛذ  ثٜبثشا ٦خٞث ١٥ب داسٛذ، اٗب ٢ٗبست ٦ٝاهؼبً خٞث ١ب٥ ٧ذٟخٞة ٝ ا ٨بسثؼ ١٥ب ًشح داكب ٗش٧ذاٙاص  ثشخ٦پشػؾ۹ 
ٙ ٗش ٤ٔ٨ٝػت  ث٠  ؿذٟ ٥اٛذاص ساٟ ٧ض٧ِٞٙٝ تٔٞ ٧ٞساد ١ب٥ ٧ؼتِبٟا دس ٠ُٛٞ ٠ً ًبس١ب سا ٗبٜٛذ آٙ ٖ  ٗت٦ اٛزتبٕ  داكتب   ٧تذا ٖ  ٗت٦ ، د١ت٨  تتٞا٨ٛ



 ۱۴ 

 ا٨ًٜ٘بٙ ٗبٙ اك٦ٔ ١ب٥ تٖ ٨ًل٨ت٠ً اص  داس٧ٖ ٨ٛبص  ٗخلٞكبً ثِزاس٧ٖاؿتشاى   خٞد سا ث٠ ١ب٥ ت٨ٌٜي١ب ٝ  اًالػبت، ٌٗبٓت، ًشح
٠ً ٝاهؼتبً   ٧ٖثِزاس ٧ؾٛ٘ب ٗؼشمث٠ سا  ٦ػٌح ٧ذثب ًٜٜذ، ٦داكب ثشُضاس ٗ ٧ذا٠ًٙ ٗش ٧ـِب٦١ٛ٘ب ٨ٚدس ١٘بٙ اٝٓ ص٧شا ٨ًٜٖ،حبكْ 

اص  ثت٨ؾ ٠ً  احش٥ػخت اػت  ٦ً٘آحبس ثضسٍ ٝ ًٞزي ١ش دٝ خٞة ١ؼتٜذ  اٗب  ًٜٖ ٦كٌش ٗ سٝ ٧ٚداكب ثبؿذ  اصا ٧ذاٙٗؼشف ٗب ٗش
 ١تب٥  ت٨ٌٜيداؿت٠ ثبؿٖ ٝ كٌش ًٜٖ ٠ً  خٞث٦ ١ب٥ ا٧ذٟٗٚ  ٨ًٜذٗخبّ، كشم  ثشا٥ُزاؿت   ٛ٘ب٧ؾحذ ثضسٍ ثبؿذ سا دس ٗؼشم 

 ٧تب  تشػ٨ٖز٠ِٛٞ آ٢ٛب سا  داٖٛ ٦٘ٛ ٧ب ثج٨ٜٖاص ٗؼبئْ سا  ثؼ٨بس٥ تٞاٖٛ ٦٘ٛ ًٜٖ ٦ٗٗٞكن ؿٞد، اٗب حغ  ٦خبك ػٌحتب  تٞاٛذ ٦ٗٗٚ 
  ٨ًٜٖسا ًبْٗ  ٧ٌذ٧ِش تٞا٨ٖٛ ٦ًٜٖٗ، آِٛبٟ  ٛوبؿ٦

١ب  تٞا٨ٛذ دٝ ٛلش داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٠ً ٗؼئّٞ ٌٗشح ًشدٙ ٗلب٨١ٖ ٝ ًشح ٠ُٛٞ آٙ سا اٛزبٕ د٨١ذ  ٦ٗ ث٠ٔ، ثب٧ذ ا٧ٚ هعلن:

صٗب٦ٛ ٠ً كشف ثبؿٜذ، ٝ ػپغ ١ش ًؼ٦ ٠ً هبدس اػت آ٢ٛب سا ٛوبؿ٦ ٧ب تشػ٨ٖ ًٜذ پ٨ؾ ثشٝد ٝ س٥ٝ آ٢ٛب ًبس ًٜذ  ثذ٧ٚ ؿٌْ، 
ا٥ سا داؿت٠ ثبؿ٨ذ ٝ  بٕ ا٦ًٔ٠٨ٓٝ ػ٦ٗٞ٘ ٝ خ ٨ٛبص داس٧ذ ٠ً ًشح  ثذ  كشكب٧ًب ؿٞد ًب١ؾ ٦ٗ تبٙ ٦ٗ كٌش ًشدٙ س٥ٝ احش ١ٜش٥

ًٜٖ ا٧ٚ ا٧ذٟ خ٦ٔ٨  ٦پ٨ؾ ثش٧ٝذ  كٌش ٗ خبًش ا٠ٌٜ٧ ٦ِ٘١ ؿ٘ب ٢ٗبست ٝ تٞاٛب٦٧ داس٧ذ، هبدس خٞا٨١ذ ثٞد دسخلٞف آٙ ث٠ ث٠
 ػبصٛذٟ اػت 

تٞا٨ٛذ آ٢ٛب سا  ٗبٛذ ٗؼبئْ خ٦ٔ٨ خبف ١ؼتٜذ ٝ ٦ٗ ٧ُٖٞ  آٛچ٠ ثبه٦ ٦ٗ ًٜٖ ا٧ٚ ٤٘١ آٙ ز٨ض٥ اػت ٠ً ٦ٗ كٌش ٦ٗ
د٨١ذ اص ث٨ـتش٧ٚ  خٞث٦ اداسٟ ٨ًٜذ ٝ پ٦ ثجش٧ذ ٠ً ز٠ِٛٞ ٗؼ٨ش ٧ي ٗش٧ذ داكب سا خٔن ٨ًٜذ، ص٧شا ١ش ًبس٥ ٠ً اٗشٝص اٛزبٕ ٦ٗ ث٠

٨ٜذ، ثـش٧ت آٙ سا ػشٗـن هشاس خٞا١ذ داد؛ اُش خٞة ػْ٘ ٨ٌٜٛذ ٨ٛض، ثـش٧ت آٙ سا خٞث٦ ػْ٘ ً ث٠ا٨٘١ت ثشخٞسداس اػت  اُش 
تٞاٜٛذ ث٠  تبٙ ٠ً خٞة ٧ب ساػت٨ٚ ٨ٛؼتٜذ ٦٘ٛ خٞث٦ ػْ٘ ًٜٜذ  آٙ آحبس ١ٜش٥ ػشٗـن هشاس خٞا١ذ داد  ثٜبثشا٧ٚ ٗش٧ذاٙ داكب ثب٧ذ ث٠

ؿ٦ٌٔ ػوال٦ٛ ٝ دسػت اٛزبٕ د٨١ذ، آٛچ٠  ت٢ٜب ثب٧ذ آٙ سا ث٠ ٠ٛ سٝ ػٕ٘ٞ ٗؼشك٦ ؿٞٛذ، ص٧شا آٙ ثش ثـش٧ت تأح٨ش خٞا١ذ ُزاؿت  اصا٧ٚ
تل٧ٞش ثٌـ٨ذ، داكب سا ػشثٜٔذ ػبص٧ذ، ٝ ث٠ خذا٧بٙ ؿٌٟٞ ثجخـ٨ذ، ث٠ٌٔ ١٘ضٗبٙ  خٞا٦١ سا ث٠ تل٧ٞش ثٌـ٨ذ، ٨ٛي خٞة اػت سا ث٠

ٛ٘ب٧ؾ ثِزاس٧ذ   ساػت٨ٚ سا ث٠ ٛ٘ب٧ؾ ثِزاس٧ذ ٝ ٧ي اػتبٛذاسد ػٜت٦ ٝ دسخلٞف ٢ٗبست ٨ٛض ػٌح ثبال٦٧ اص تجحش سا ث٠ ثب٧ذ
 (تـ٧ٞن)

 


