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 اٍل فصل

 دافا ّای فالَى ٍيظگی

 

تشيٗ ػشؿت  ٓبِي ؿذٖ دس  آٖ، خزة وٝ دس ي ثٛداػت، ي ػٌح ثبال دس ٔذسػٝ ثضسي تضويٝ فبِِٖٛ ثٛدا فب، يه ساٜ

تشيٗ ػشؿت  ي آٖ ثب ايٗ ٓبِي خٛاٞي، ثشدثبسي(؛ اػبعِ ُٕٓ تضويٝ اػت. تضويٝ )حميمت، ٘يه سِٖ ؿَٗ، ويٟبٖ؛ خِٗ،

ٙيٓ يه فبي ِٓيٓ يب يه دائٛي و ؿٛد. اص ايٗ سٚ، آ٘چٝ وٝ ٔب تضويٝ ٔي ٚ ثش اػبع اكَٛ تىبُٔ ويٟبٖ ٞذايت ٔي

 ِٓيٓ اػت.

 وّيذ ؿيًٙ، ؿيٗ ي تضويٝ وٝ داسد ئ بٖيث ٚهٛح ثٝ ٚ دٞذ ٔي لشاس ٞذف سا ٔشدْ لّت ٔؼتميٕبً فب، ثٛدا فبِِٖٛ

ٓ  حميمتت  يه ايٗ ٚ اٚػت، ؿيًٙ ؿيٗ ػٌح ثّٙذي ٕٞبٖ ثٝ ؿخق ًٌٛ٘ ػٌح. اػت ًٌٛ٘ دادٖ افضايؾ  ٔؼتّ

َ  وشدٖ سٞب ،(ػيبٜ ي ٔبدٜ يه) وبسٔب ٚ( ػفيذ ي ٔبدٜ يه) تمٛا ُِيتجذ ُٔؿب ،"ؿيًٙ ؿيٗ". اػت ويٟبٖ دس  أيتب

ّ  ي دسثشٌيش٘تذٜ  ٕٞچٙيٗ. ؿٛد ٔي ٞب ػختي تشيٗ ػخت تٕبْ وشدٖ تحُٕ تٛا٘بيي ٚ ٓبدي ثـش ٞبي ٚاثؼتٍي ٚ  ا٘تٛا

 . وٙذ تضويٝ ػٌحؾ ثشدٖ ثبال ثشاي ثبيذ ؿخق وٝ اػت چيضٞبيي اص صيبدي

َ  ثتضسي  ساٜ تٕشيٙتيِ  حشوبت ا٘دبْ ثب وٝ ؿٛد ٔي ؿبُٔ ٞٓ سا ثذٖ ي يٝتضو فب، ثٛدا فبِِٖٛ ٗ  يته  -وٕتب  تٕتشي

 ًجئتي  فٛق ٞبي تٛا٘بيي وشدٖ تمٛيت ٞب، تٕشيٗ اٞذاف اص يىي. آيذ ٔي دػت ثٝ -ثٛدا ي ٔذسػٝ اص ثضسي ثبالي ػٌح

ٗ  دػتت  خٟتت  ٚا( ِتي  ًٌٛ٘) ًٌٛ٘ پشلذست تٛاٖ وبسٌيشي ثٝ ثب وٙٙذٜ، تٕشيٗ ا٘شطيِ ٞبي ٔىب٘يضْ ٚ ٝ  يتبفت  فتب " ثت

ٖ  ٚ سؿتذ  ديٍتش،  ٞتذف . ثبؿتذ  ٔتي  "وٙذ ٔي ؾيپبال سا وٙٙذٜ تٕشيٗ ٖ  دس ص٘تذٜ  ٔٛختٛدات  اص ثؼتيبسي  پشٚس٘تذا  ثتذ

ٖ  يتب  خبٚداٖ وٛدن ثبال، ػٌح ي تضويٝ تٕشيٗ دس. اػت وٙٙذٜ تٕشيٗ  ٞتبي  تٛا٘تبيي  ٚ ؿتذ  خٛاٞتذ  ٔتِٛتذ  ثتٛدا  ثتذ

ٗ  دادٖ پتشٚسؽ  ٚ ُيتجذ ثشاي تٕشيٙي حشوبت. يبفت خٛاٞٙذ سؿذ ثؼيبسي  ٔتب،  دافتبي  دس. ٞؼتتٙذ  الصْ چيضٞتب  ايت

ٗ  تت  ثذٖ خبِْٔ ي تضويٝ ػيؼتٓ يه دافب ثٙبثشايٗ. ٞؼتٙذ وٕبَ ٚ ػبصي ٕٞبًٞٙ اص ثخـي ٞب تٕشيٗ  آٖ. اػتت  رٞت

ٝ  ٞٓ ٞب، تٕشيٗ ثش تضويٝ دادٖ لشاس تمذْ حك ثب دافب ايٗ ثٙبثشايٗ. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ ٘يض "وٕبَ ثضسي ساٜ" ٓ  ٚ تضويت  ٞت

ً  ثبؿتذ  ٘بٔٛفك خٛد ؿيًٙ ؿيٗ ي تضويٝ دس ٚ دٞذ ا٘دبْ سا ٞب تٕشيٗ فمي فشدي اٌش. داسد الصْ سا ٞب تٕشيٗ  اٚ ٌٛ٘ت

 دٞتذ  ٕ٘تي  ا٘دبْ سا وٕبَ ثضسي ساٜ ٞبي تٕشيٗ ٚ وٙذ ٔي تضويٝ سا خٛد ؿيًٙ ؿيٗ فمي وٝ فشدي. يبثذ ٕ٘ي افضايؾ

 .اػت ٘ىشدٜ تغييش اٚ( ثٙتي) اكّي ٖثذ ٚ ؿذٜ وُٙذ اٚ ًٌٛ٘ تٛاِٖ سؿذ وٝ يبفت خٛاٞذ دس

ٝ  لبدس أب  وشدٜ، تضويٝ صيبدي ٞبي ػبَ ثشاي وٝ افشادي ٚ داس٘ذ ٚخٛد تمذيشي سٚاثي ثب افشادي  دادٖ افتضايؾ  ثت

 ثٝ ٚ وشدْ تضويٝ دٚس ثؼيبس اي ٌزؿتٝ دس ٔٗ وٝ سا ؿذٖ  ثٛدا ي تضويٝ ثشاي دافب ايٗ ٚػيّٝ ثذيٗ. ا٘ذ ٘جٛدٜ ؿبٖ ًٌٛ٘

ٝ  سا ؿبٖ ًٌٛ٘ ٚ وٙٙذ تضويٝ ثبال ػٌحي دس آغبص اص وٙٙذ، وؼت سا فب ٞب آٖ ثيـتش وٝ آٖ ثشاي ْؿذ آٌبٜ آٖ  ػتشٓت  ثت

 خِشد ٚ ٕٞبٍٞٙي فشد ثشاي تضويٝ، ساٜ ايٗ. اْ وشدٜ ٓشهٝ ْٕٓٛ ثٝ ثشػٙذ، وٕبَ ثٝ ٔؼتميٕبً وٝ ًٛسي ثٝ دٞٙذ افضايؾ

 . اػت آػبٖ ٚ ػبدٜ ثؼيبس ،ثضسي ساٜ يه چشاوٝ ٞؼتٙذ ٔختلش ٚ فـشدٜ حشوبت،. آٚسد ٔي

 ؿذٜ تـىيُ چشخبِٖ ثبٞٛؽِ ٔٛخٛد يه فبِٖٛ،. اػت ٔشوضي ٚ اكّي فب، ثٛدا فبِِٖٛ دس تضويٝ تٕشيٗ دس فبِٖٛ،

 ػتبٓت  ٚچٟتبس  ثيؼتت  دس ٌزاسْ، ٔي وٙٙذٜ تٕشيٗ ؿىٓ يٙيپبئ لؼٕت دس ٔٗ وٝ فبِٛ٘ي. آالػت ا٘شطي ثب ي ٔبدٜ اص

ٖ  ثتب  تٛا٘ٙتذ  ٔتي  حميمتي  ذٌبٖوٙٙت  تٕشيٗ. )چشخذ ٔي پيٛػتٝ سٚص، ٖ  تٕبؿتب  ٔتٗ،  ٞتبي  وتتبة  خٛا٘تذ  ٚيتذئٛي  وتشد

ٖ  ٌٔبِٔٝ يب ٔٗ ي ٞب ػخٙشا٘ي ي ؿذٜ هجي ٘ٛاسٞبي ثٝ وشدٖ ٌٛؽ ٔٗ، ٞبي ػخٙشا٘ي ٖ  ثتب  وتشد  يته  دافتب،  ؿتبٌشدا

 ِٖٛفتب  وتٝ،  ئٔٙت  ٗيثتذ . وٙٙتذ  تضويٝ خٛدوبس ًٛس ثٝ وٙذ ٔي وٕه وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ثٝ فبِٖٛ.( آٚس٘ذ دػت ثٝ فبِٖٛ
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ْ  اص. وٙذ ٔي تضويٝ ٘ذٞٙذ ا٘دبْ سا ٞب تٕشيٗ ٔذت تٕبْ دس ٙىٝيا ِٚٛ اٚلبت، تٕبْ دس سا وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ  ٞتبي  ساٜ تٕتب

 دػتت  "وٙتذ  ٔتي  پتباليؾ  سا وٙٙتذٜ  تٕشيٗ فب،" ثٝ وٝ اػت يساٞ تٟٙب ايٗ ا٘ذ، ؿذٜ ٔٔشفي د٘يب ثٝ أشٚصٜ وٝ تضويٝ

 .اػت يبفتٝ

ٗ  ثٛدا، ي ٔذسػٝ داسٔبي چشخ. اػت آٖ ٔيٙيبتٛس ٚ داساػت سا ويٟبٖ ػشؿت ٕٞبٖ چشخبٖ، ِ فبِٖٛ  يب٘تًِ  -يتي

 دس) چشختذ  ٔي داخُ ثٝ ٚلتي فبِٖٛ. ؿٛ٘ذ ٔي ٔٙٔىغ فبِٖٛ ايٗ دس خٟتٝ دٜ د٘يبي دس چيضي ٞش ٚ دائٛ ي ٔذسػٝ

ٖ و ا٘تشطي  اص صيبدي ٔمذاس چشاوٝ وٙذ، ٔي فشاٞٓ وٙٙذٜ تٕشيٗ ثشاي سا ٘دبت( ػبٓت ٞبي ٓمشثٝ حشوت خٟت  سا يٟتب

ٝ  حشوتت  ٓىتغ ) چشخذ ٔي ثيشٖٚ ػٕت ثٝ ٚلتي فبِٖٛ. وٙذ ئ ُيتجذ ًٌٛ٘ ثٝ سا آٖ ٚ وٙذ ٔي خزة  ٞتبي  ٓمشثت

 ٞتش  ٚ دٞذ ٘دبت سا ٔٛخٛدي ٞش تٛا٘ذ ٔي وٙذ ٔي آصاد يا ا٘شطي چشاوٝ. وٙذ ٔي فشاٞٓ ديٍشاٖ ثشاي سا ٘دبت( ػبٓت

 .ثش٘ذ ٔي ٘فْ ٜوٙٙذ تٕشيٗ ٘ضديه افشادِ وٙذ؛ اكالح سا غيشًجئي ٚهٔيت

 ختٛاٞي،  ٘يته  حميمتت، ) سِٖ ؿَتٗ،  خِتٗ،  ويٟتبٖ؛  ٓبِي ػشؿت دس ؿذٖ خزة ثٝ سا وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ دافب،  فبِٖٛ

 اكتّي  اختلبكتيِ  يظٌيٚ ٞـت ٚ اػت ٔتفبٚت ديٍش ٞبي تٕشيٗ تٕبْ اص اػبػي ًٛس ثٝ آٖ. ػبصد ٔي لبدس( ثشدثبسي

 . داسد

 .دَى ی تضکيِ يا دادى ضکل ًِ فالَى، يک ی تضکيِ. ۳

 فبِٖٛ. آالػت ا٘شطي ثب ي ٔبدٜ اص ؿذٜ ػبختٝ چشخبٖ، ثبٞٛؽِ ٔٛخٛد يه ٚ داساػت سا ويٟبٖ ػشؿت ٕٞبٖ فبِٖٛ

 سا آٖ وٙتذ،  ٔتي  ٌتشدآٚسي  ويٟبٖ اص سا ا٘شطي پيٛػتٝ ٚ چشخذ ٔي وٙٙذٜ تٕشيٗ ؿىٓ يِٙيپبئ ثخؾ دس ٔذاْٚ ًٛس ثٝ

 وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ دس سا ًٌٛ٘ تٛا٘ذ ٔي دافب  فبِٖٛ دس تضويٝ تٕشيٗ ثٙبثشايٗ. وٙذ ٔي تجذيُ ًٌٛ٘ ثٝ ٚ دادٜ ؿىُ تغييش

. ثشػٙذ(  kaigong ًٌٛ٘، وبي) ًٌٛ٘ ؿذٖ ثبص تِيٚهٔ ثٝ أِبدٜ فٛق ػشٓتي ثب دٞذ اخبصٜ ٞب آٖ ثٝ ٚ دٞذ افضايؾ

 دس. ٘تٛا٘ؼتتٙذ  ِٚتي  آٚس٘تذ  دػتت  ثٝ سا فبِٖٛ ايٗ ا٘ذ خٛاػتٝ ا٘ذ، وشدٜ تضويٝ ػبَ ٞضاساٖ اص ثيؾ وٝ افشادي آٖ حتي

 ٞتب  آٖ. دٞٙتذ  ٔي ؿىُ سا دَٖ ٚ وٙٙذ ٔي تضويٝ سا دَٖ ٞؼتٙذ، سايح ٔب ي خبٔٔٝ دس وٝ ٞبيي تٕشيٗ تٕبْ حبهش حبَ

 ثٝ يبفتٗ دػت دَٖ، ي ؿيٜٛ ثٝ ًٌِٛ٘ چي  ٞبي تٕشيٗ وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ثشاي. ؿٛ٘ذ ٔي ٘بٔيذٜ دَٖ ي ؿيٜٛ ثٝ ًٌِٛ٘ چي 

 .اػت ٔـىُ ثؼيبس ص٘ذٌي ي دٚسٜ يٗا دس ؿذٖ ثيٗ سٚؿٗ ٚ ثبصؿذٜ ًٌٛ٘

 . کٌذ هی پااليص دّذ، ًوی اًجام سا ّا توشيي کِ یصهاً حتی سا کٌٌذُ توشيي  فالَى،. 2

ٝ  لتبدس  ثخٛاثٙتذ،  ٚ ثخٛس٘تذ  وٙٙتذ،  ٌٔبِٔٝ ثشٚ٘ذ، وبس ػش سٚص ٞش ٔدجٛس٘ذ وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ وٝ ييآ٘دب اص ْ  ثت  دادِٖ ا٘دتب

 تتب  وٙذ ٔي وٕه وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ثٝ چشخذ، ٔي ٔذاٚٔبً فبِٖٛ ٚخٛد، ايٗ ثب. ٘يؼتٙذ ٞب تٕشيٗ ي ػبٓتٝ چٟبس ٚ ثيؼت

ٖ  تٕشيٗ اٌشچٝ سٚ،ٗ يا اص. يبثٙذ دػت ٞب تٕشيٗ ي ػبٓتٝ چٟبس ٚ ثيؼت ا٘دبْ تأثيش ثٝ ْ  دس تٛا٘ٙتذ  ٕ٘تي  وٙٙتذٌب  تٕتب

ٝ  .وٙتذ  ٔي پباليؾ سا وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ٚلفٝ يث ٞٓ ثبص فبِٖٛ دٞٙذ، ا٘دبْ سا ٞب تٕشيٗ ِحِبت  يحتت  خالكتٝ،  ًتٛس  ثت

 . اػت وٙٙذٜ تٕشيٗ وشدٖ ؾيپبال دسحبَ فب ٘جبؿذ، ٙبتيتٕش ا٘دبْ ثٝ لبدس وٙٙذٜ تٕشيٗ اٌشچٝ

 ثشاي ٞٓ سا، ٚلت يبفتٗ ٔـىُ ٚ ؿذٜ ٔٔشفي ْٕٓٛ ثٝ وٝ ٘ذاسد ٚخٛد ديٍشي تٕشيٗ د٘يب، ودبي ٞيچ دس أشٚصٜ

 وٝ اػت اي تضويٝ ساٜ تٟٙب دافب،  فبِٖٛ. اػت وشدٜ حُ سا ـىُٔ ايٗ دافب فبِٖٛ تٟٙب. ثبؿذ وشدٜ حُ ٞب تٕشيٗ ٞٓ ٚ وبس

 .اػت يبفتٝ دػت "وٙذ ٔي پباليؾ سا وٙٙذٜ تٕشيٗ فب،" ثٝ

 .آٍسيذ دست بِ سا گًَگ ضوا کِ یطَس بِ اصلی، خَدآگاُ کشدى تضکيِ. ۱
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ٝ  ًتٛس ٝ ثت  ثبيذ وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ. وٙذ ٔي تضويٝ سا فشد(  zhuyishi) اكّيِ خٛدآٌبٜ دافب، فبِٖٛ  ٖ  لّتت  آٌبٞب٘ت  سا ؿتب

ٖ  تٕشيٗ ٍٞٙبْ ثٝ. ثخـٙذ ثٟجٛد سا ؿبٖ ؿيًٙ ؿيٗ ٚ وٙٙذ سٞب سا ـبٖيٞب ٚاثؼتٍي تٕبْ وٙٙذ، تضويٝ  ثتضسي  ساٜ وتشد

ٝ  ًتٛس  ٕٞبٖ. ثبؿيذ خجش ثي خٛد اص يب ثبؿيذ خّؼٝ دس تٛا٘يذ ٕ٘ي وٕبَ، ٗ  وت ْ  سا ٞتب  تٕتشي ٜ  دٞيتذ  ٔتي  ا٘دتب  خٛداٌتب

ٝ  ؿيٜٛ ايٗ ثٝ وٝ ٌٍٛ٘ي. ثبؿذ حبوٓ ؿٕب ثش ٔذت تٕبْ دس ثبيذ تبٖ اكّي ٖ  سٚي ثتش  ؿتذٜ،  تضويت ٖ  ثتذ  سؿتذ  خٛدتتب

ٝ  اػت آٖ دِيُ ايٗ. ثجشيذ خٛد ثب تٛا٘يذ ٔي ؿٕب خٛد وٝ آٚسد خٛاٞيذ دػت ثٝ سا ٌٍٛ٘ي ؿٕب ٚ وشد خٛاٞذ  چتشا  وت

 . آٚسيذ ٔي دػت ثٝ سا ًٌٛ٘ ؿٕب خٛدِ -اػت ثباسصؽ ثؼيبس دافب  فبِٖٛ

ٝ  يديٍش ٞبي تٕشيٗ تٕبْ ػبَ، ٞضاساٖ ثشاي ٖ  دس وت ْ  ٔيتب ( yishi fu)  وٕىتيِ  خٛدآٌتبٜ  ؿتذ٘ذ  ٔٔشفتي  ٔتشد

. ا٘تذ  وتشدٜ  خذٔت ٚاػٌٝ ٓٙٛاٖ ثٝ فمي وٙٙذٜ، تٕشيٗ اكّي خٛدآٌبٜ ٚ خؼٕب٘ي ثذٖ ا٘ذ؛ وشدٜ تضويٝ سا وٙٙذٜ تٕشيٗ

 چيتضي  ٞتيچ  ٚلتت  آٖ. ثشد ٔي خٛد ثب سا ًٌٛ٘ ٚ وشد ٔي كٔٛد اٚ وٕىي خٛدآٌبٜ وٕبَ، ثٝ وٙٙذٜ تٕشيٗ سػيذٖ ثب

ٝ . ؿتٛد  ئت  ثيٟٛدٜ تضويٝ دس تالؽ ٕٓش يه -ٔب٘ذ يٕ٘ ثبلي اؽ اكّي ثذٖ ٚ وٙٙذٜ تٕشيٗ اكّي خٛدآٌبٜ ثشاي  اِجتت

 ٚ آٚسد ٔي دػت ثٝ ًٌٛ٘ ٔمذاسي ٞٓ اٚ وٕىي خٛدآٌبٜ وٙذ، ٔي تضويٝ سا اؽ اكّي خٛدآٌبٜ وٙٙذٜ تٕشيٗ يه ٚلتي

 .وٙذ ٔي سؿذ ّياك خٛدآٌبٜ ثب ٕٞشاٜ ًجئي، ًٛس ثٝ

  بذى ٍ رّي یدٍ ّش ی تضکيِ. ۴

 ثبؿتذ،  ٔي ٔمذْ ؿيًٙ ؿيٗ وشدٖ  تضويٝ. داسد اؿبسٜ ؿخق ؿيًٙ ؿيٗ ي تضويٝ ثٝ دافب  فبِٖٛ دس "رٞٗ ي تضويٝ"

 وٙتذ  ٔتي  ٔـخق سا ؿخق ػٌح وٝ ٌٍٛ٘ي ديٍش، والٔي ثٝ. ؿٛد ٔي ٌشفتٝ دسِ٘ش ًٌٛ٘ دادٖ افضايؾ ذيوّ چٖٛ

ٝ  ؿتخق،  ًٌِٛ٘ ػٌح. ذيآ ئ دػت ثٝ فشد ؿيًٙ ؿيٗ وشدٖ تضويٝ ًشيك اص ثّىٝ ٞب، شيٗتٕ ا٘دبْ ًشيك اص ٘ٝ  ثت

 دس سا تمتٛا  فمتي  اص يتتش  ٚػيْ ثؼيبس چيضٞبي ؿيًٙ، ؿيٗ ٓبُٔ دافب  فبِٖٛ دس. اػت فشد ًٙيؿ ٗيؿ ػٌح يثّٙذ

 .ؿٛد ٔي ؿبُٔ سا چيضٞب اص ثؼيبسي ا٘ٛاّ تمٛا، ثش ٓالٜٚ ٌيشد، ثشٔي

ْ  ًشيتك  اص. وٙذ ٔي اؿبسٜ ٕٓش ًَٛ ثٝ دػتيبثي ثٝ دافب  فبِٖٛ دس "ثذٖ ي تضويٝ" ٗ  دادٖ ا٘دتب  ثتذِٖ  ٞتب،  تٕتشي

َ  ثٝ ؿذٜ، يىي ؿخق، خؼٕي ثذٖ ٚ اكّي خٛدآٌبٜ. ؿٛد ٔي حفَ ٚ ؿذٜ تغييش دػتخٛؽِ فشد اكّي ُ  وٕتب  وبٔت

ٗ  تٛػتي . دٞتذ  ٔتي  تغييش سا ا٘ؼبٖ ثذٖ ّٔىِٛيِ اخضاي ياػبػ ًٛس ثٝ ثذٖ، ي تضويٝ. ؿٛ٘ذ ٔي ٘بئُ ٖ  ختبيٍضي  وتشد

. ؿتٛد  ٔتي  دسآٚسدٜ ديٍتش  ثُٔذٞبي اص ٔبدٜ اص ؿذٜ ػبختٝ ثذ٘ي ثٝ ا٘ؼبٖ ثذٖ ثبال، ا٘شطي ثب ي ٔبدٜ ثب ٞب ػَّٛ ٓٙبكش

 يته  دافتب   فبِٖٛ ثٙبثشايٗ. ؿٛد ٔي سػيذٌي اؽ سيـٝ اص ٔٛهّٛ، ثٝ. ٔب٘ذ خٛاٞذ خٛاٖ ٕٞيـٝ ثشاي ؿخق دس٘تيدٝ

 . اػت رٞٗ ٚ ثذٖ دٚي ٞش حميميِ ٚ دسػت ي تضويٝ تٕشيٗ

 .ّستٌذ سادُ ٍ آساى يادگيشی بشای کِ ٌیيتوش پٌج. ۵

 ِٚتي  داسد، وٕتي  يٙيتٕش حشوبت تٔذاد دافب  فبِٖٛ تش، ٌؼتشدٜ ٍ٘بٞي ثب. اػت آػبٖ ٚ ػبدٜ أِبدٜ فٛق ثضسي، ساٜ يه

ٝ  ٞتش  حشوبت،. ٞؼتٙذ فشاٌيش ٚ صيبد ثؼيبس ؿٛ٘ذ ٔي دادٜ پشٚسؽ وٝ چيضٞبيي ٖ  ي خٙجت ٝ  يثؼتيبس  يضٞتبي چ ٚ ثتذ  وت

. ؿتٛ٘ذ  ٔي دادٜ آٔٛصؽ وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ثٝ وبُٔ ًٛس ثٝ تٕشيٗ پٙح تٕبْ. وٙٙذ ٔي وٙتشَ سا وشد خٛاٞٙذ ذايپ پشٚسؽ

 ٔمتذاس  ٚ ؿذ خٛاٞٙذ ثبص اػت ؿذٜ ٔؼذٚد ا٘شطي وٝ وٙٙذٜ تٕشيٗ ثذٖ دس ييٞب ٔحُ ؿشّٚ، اثتذاي ٕٞبٖ اص دسػت

ٗ  وٛتتبٞي،  ثؼتيبس  صٔتب٘ي  ي دٚسٜ دس. ؿتذ  خٛاٞتذ  ختزة  ويٟبٖ اص ا٘شطي صيبدي ٖ  اص سا فبيتذٜ  ثتي  ٔتٛاد  ٞتب  تٕتشي  ثتذ

 ؿبٖ، ػٌح ثبالثشدٖ دس وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ثٝ ٕٞچٙيٗ ٞب تٕشيٗ. دٞٙذ ٔي پباليؾ سا آٖ ٚ وٙٙذ ٔي خبسج وٙٙذٜ تٕشيٗ

ٝ  ثٝ سػيذٖ ٚ ؿبٖ خذايي ٞبي تٛا٘بيي تمٛيت ٖ  ي ٔشحّت ٗ . وٙٙتذ  ٔتي  وٕته  ختبِق  ػتفيذ  ثتذ ٗ  پتٙح  ايت  اص تٕتشي



 4 

. ٞؼتتٙذ  فشاتتش  ثؼتيبس  وٙٙتذ  ٔتي  ثبص سا وٛچه ٚ ثضسي آػٕب٘ي  ٔذاسٞبي يب ا٘شطي ٞبي وب٘بَ وٝ َٕٔٔٛ ٞبي ٕشيٗت

ٗ  ثباسصؽ ٚ ثٟتشيٗ ٘يض ٚ وٙذ ٔي فشاٞٓ سا تضويٝ ساٜ ٔإثشتشيٗ ٚ تشيٗ  ٔٙبػت وٙٙذٌبٖ، تٕشيٗ ثشاي دافب  فبِٖٛ  ساٜ تتشي

 . اػت

 .گًَگ سشيع افضايص ٍ ًشفتي خطا بِ رٌّی، ّای فعاليت اص ًکشدى استفادُ. ۶

 ٞتذايت  رٞٙتي  ٞتبي  فٔبِيتت  تٛػتي  ٚ ثتٛدٜ  تٕشوتضي  ٞيچ ثذٖٚ سٞبػت، رٞٙي ٘يت اص دافب  فبِٖٛ ي تضويٝ تٕشيٗ

ٝ  ؿٛد ٔي توٕيٗ ٚ اػت خٌش يث ٚ ٌٕٔئٗ وبٔالً دافب  فبِٖٛ وشدٖ تٕشيٗ ثٙبثشايٗ. ؿٛد ٕ٘ي ٗ  وت ٖ  تٕتشي ٝ  وٙٙتذٌب  ثت

ٗ  دس خٌتب  ثٝ سفتٗ اص سا ٌبٖوٙٙذ تٕشيٗ فبِٖٛ،. ٘شٚ٘ذ خٌب ٗ  ٚ تٕتشي ٝ  ٚ ٔضاحٕتت  اص ٕٞچٙتي  ثتب  افتشادي  ي ٔذاخّت

 اكتالح  سا ٓتبدي  غيتش  ٚهتٔيت  ٞش خٛدوبس ًٛس ثٝ تٛا٘ذ ٔي فبِٖٛ ايٗ، ثش ٓالٜٚ. وٙذ ٔي ٔحبفِت پبئيٗ ؿيًٙ ؿيٗ

 .وٙذ

 ٞب ػختي تشيٗ ػخت ذثتٛا٘ٙ  ٚلتي تب. وٙٙذ ٔي ؿشّٚ سا خٛد ي تضويٝ ثبال، ثؼيبس ػٌح يه دس وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ

ٝ  ٚ وٙٙتذ  حفَ سا خٛد ؿيًٙ ؿيٗ وٙٙذ، تحُٕ اػت ٔـىُ آٖ تحُٕ وٝ سا چيضي وٙٙذ، تحُٕ سا  حميمتي  ًتٛس  ثت

 ثتبالي  دس ؿذٜ خْٕ ٌُ ػٝ ي ٔشحّٝ ثٝ ػبَ چٙذ فمي ٔذت دس ثٛد خٛاٞٙذ لبدس وٙٙذ، تٕشيٗ سا تضويٝ ساٜ يه فمي

 . يبثذ دػت تٛا٘ذ ٔي ٌب٘ٝ ػٝ د٘يبي فبي دس  تضويٝ يً دس فشد وٝ اػت ػٌحي ثبالتشيٗ ايٗ. ثشػٙذ ػش

 . ًذاضتي توشيي پاياى بِ تَجْی ٍ جْت يا صهاى هکاى، بِ ًذادى اّويت ّا؛ توشيي اًجام ٌّگام. ۷

ٗ  ٚ ٞؼتٙذ ٌشدؽ دسحبَ ٞبيؾ وٟىـبٖ تٕبْ اػت، چشخؾ دس وبئٙبت. اػت ويٟبٖ ٔيٙيبتٛس فبِٖٛ، ٝ  ٘يتض  صٔتي  ثت

 وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ. ؿٛ٘ذ دادٜ تـخيق تٛا٘ٙذ ٕ٘ي غشة ٚ ؿشق خٙٛة، ؿٕبَ، پغ. ػتا چشخؾ دسحبَ خٛدؽ دٚس

ٖ  اكّي ػشؿت ًجك ثش دافب فبِٖٛ ٖ  ٚ ويٟتب ُ  لتب٘ٛ ٗ  آٖ تىبٔت ٗ . وٙٙتذ  ٔتي  ٝيت تضو تٕتشي ٓ  ثٙتبثشاي ٝ  ٘يؼتت  ٟٔت  وت

 پيٛػتٝ بِٖٛف وٝ آ٘دب اص. دٞذ ئ ا٘دبْ خٟبت ي ٕٞٝ ػٕت ثٝ سا ٞب تٕشيٗ اٚ ايؼتذ، ٔي خٟتي چٝ ثٝ وٙٙذٜ تٕشيٗ

ٖ . دٞٙذ ا٘دبْ سا ٞب آٖ صٔب٘ي ٞش دس تٛا٘ٙذ ٔي وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ٘ذاسد، ٚخٛد صٔبٖ اص ٔفٟٛٔي ٞيچ چشخذ، ٔي  تتب  فتبِٛ

. ٘ذاسد ٔفٟٛٔي تٕشيٗ، ثٝ دادٖ پبيبٖ پغ ٘يؼتٙذ، آٖ چشخؾ وشدٖ ٔتٛلف ثٝ لبدس وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ ٚ چشخذ ٔي اثذ

 .يبثذ ٕ٘ي پبيبٖ ٕشيٗت أب وٙذ ٔي تٕبْ سا تٕشيٗ حشوبت ؿخق،

 .ذيبتشس خاسجی يياطيض هضاحوت اص کِ ًيست الصم هي، قاًَى ّای بذى هحافظت با. ۸

 ثالفبكّٝ اٚ ص٘ذٌي چشاوٝ وٙذ، دسيبفت سا ثبال ػٌح چيضٞبي ٘بٌٟبٖ وٝ اػت خٌش٘بن ثؼيبس ِٕٔٔٛي فشد يه ثشاي

ٝ  حميمتي  ًتٛس  ثٝ ٚ وٙٙذ لجَٛ ٔشا دافبي فبِٖٛ ٞبي آٔٛصؽ ٚلتي وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ. ثٛد خٛاٞذ خٌش دس  اص وٙٙتذ  تضويت

ٝ  پـتىبس ٚ ثجبت تضويٝ ا٘دبْ دس ٚلتي تب. ؿذ خٛاٞٙذ ٔٙذ ثٟشٜ ٔٗ( fashen)لبٖ٘ٛ ٞبي ثذٖ حفبُت  ثبؿتيذ،  داؿتت

ٝ  وٝ ثٍيشيذ تلٕيٓ اي ٔشحّٝ دس اٌش. وشد خٛاٞٙذ حفبُت ؿٕب اص وٕبَ ثٝ تبٖ سػيذٖ تب ٔٗ لبٖ٘ٛ ٞبي ثذٖ  سا تضويت

 . وشد خٛاٞٙذ تشن سا ؿٕب ٔٗ لبٖ٘ٛ ٞبي ثذٖ يذ،وٙ ٔتٛلف

 پزيشفتٗ ثٝ لبدس ٞب آٖ وٝ اػت ايٗ دٞٙذ آٔٛصؽ سا ثبال ػٌح اكَٛ وٙٙذ ٕ٘ي خشأت افشاد اص ثؼيبسي وٝ ّٓتي

 يته . اػتت  ٗيساػت فبي يه دافب فبِٖٛ. وٙذ ٔي ْٔٙ ؿبٖ دادٖ ا٘دبْ اص سا ٞب آٖ ٘يض آػٕبٖ  ٚ ٘يؼتٙذ ٔؼئِٛيت ايٗ

 سا ختٛد  ؿيًٙ ؿيٗ اؽ، تضويٝ تٕشيٗ دس وٙٙذٜ تٕشيٗ وٝ ؿشًي ثٝ وٙذ، غّجٝ اٞشيٕٙبٖ تٕبْ ثش تٛا٘ذ ٔي دسػت فىش

 ٔمشس دافب دس وٝ ًٛس ٕٞبٖ وٙذ، ِ٘ش كشف ٘بدسػت يٞب يشيٍيپ ٚ ٞب خٛاػت اص ٚ وٙذ سٞب سا ٞبيؾ ٚاثؼتٍي وٙذ، حفَ
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 ثتب  وتشد  ٘خٛاٞتذ  خشأت ٘ذاسد ياستجبً ؿٕب فتـشيپ ثب وٝ وؼي ٞش ٚ تشػيذ خٛاٞذ پّيذي ؿيٌبِٖ ٞش. اػت ؿذٜ

ٝ  ٞبي تئٛسي يب تضويٝ ٔشػْٛ ٞبي سٚؽ آٖ ثب دافب فبِٖٛ ٞبي آٔٛصؽ پغ. ؿٛد تبٖ ٔضاحٓ يب وٙذ ٔذاخّٝ ؿٕب  ي تضويت

 . اػت ٔتفبٚت وبٔالً تضويٝ، ٞبي ؿبخٝ ٚ ٞب تٕشيٗ ديٍش دس دَٖ

ٝ  دس ٞٓ ٚ ٌب٘ٝ ػٝ ٘يبيد يفب دس  تضويٝ دس ٞٓ دافب، فبِٖٛ دس تضويٝ وشدٖ تٕشيٗ  د٘يتبي  يفتب  اص فشاتتش  ي تضويت

ّ  ثتبال  ثؼتيبس  ػتٌح  يته  دس اثتذا، ٕٞبٖ اص ٗيساػت ي تضويٝ تٕشيٗ ايٗ. اػت ثؼيبسي ػٌٛح ؿبُٔ ٌب٘ٝ،  ػٝ  ؿتشٚ

 ا٘ذ ثٛدٜ تضويٝ تٕشيٗ دسحبَ ًٛال٘ي ٔذت ثٝ وٝ ٞبيي آٖ ثشاي ٕٞچٙيٗ ٚ وٙٙذٌب٘ؾ تٕشيٗ ثشاي دافب فبِٖٛ. ؿٛد ٔي

 ؿيًٙ ؿيٗ ٚ ًٌٛ٘ تٛاٖ وٝ ٚلتي. وٙذ ٔي فشاٞٓ سا تضويٝ ساٜ تشيٗ ٔٙبػت ا٘ذ ثٛدٜ ٘بتٛاٖ ؿبٖ ًٌٛ٘ افضايؾ سد ِٚي

 وؼت سا فٙب٘بپزيش ٘بپزيشِ  تجبٜ ثذٖ يه د٘يبػت ايٗ دس وٝ ٔذتي دس تٛا٘ذ ٔي اٚ ثشػذ، ٔٔيٙي ػٌح ثٝ اي وٙٙذٜ تٕشيٗ

ٝ  ؿتخق  ي خب٘جٝ ٕٞٝ كٔٛد ٚ ثيٙي سٚؿٗ ثٝ ًٌٛ٘، ؿذٖ ثبص ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٕٞچٙيٗ وٙٙذٜ تٕشيٗ يه. وٙذ  ػتٌٛح  ثت

ٝ  سػيذٖ ثشاي وٙٙذ، ٌٔبِٔٝ سا ساػتيٗ فبي ثبيذ ٞؼتٙذ ٔلٕٓ ثؼيبس وٝ آٟ٘بيي. يبثذ دػت ثبال ٗ  يبثيدػتت  ثت  ساػتتي

ٜ  فمي -وٙٙذ سٞب سا ـبٖيٞب ٚاثؼتٍي ٚ ثخـٙذ ثٟجٛد سا خٛد ؿيًٙ ؿيٗ ثىٛؿٙذ، ػخت ٝ  تٛا٘ؼتت  خٛاٞٙتذ  آٍ٘تب  ثت

 . ثشػٙذ وٕبَ
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 دٍم فصل

 تصاٍيش ٍ تَضيحات حشکات توشيي

 

 دّذ هی ًطاى سا دست ّضاس بَدا. ۳

  ۵(ضَ فا آى فُ جاى چی) 

ٖ  سا دػتت  ٞضاس ثٛدا ئشوض ي ٞؼتٝ ۺاصَل ٖ  دٞتذ،  ٔتي  ٘ـتب ٖ  وـتيذ ٗ . اػتت  ثتذ ٝ  سا ئٙتبًم  وـتيذٖ،  ايت  وت

ٝ  وٙتذ  ٔتي  تحشيه پٛػت صيش ٚ ثذٖ دسٖٚ سا ا٘شطي وشدٜ، ثبص ٞؼتٙذ ٔتشاوٓ آ٘دب دس ا٘شطي ٞبي وب٘بَ ٝ  ًتٛسي  ثت  وت

 ا٘تشطي  ٞبي وب٘بَ تٕبْ ايٗ،. وٙذ ٔي خزة وبئٙبت اص سا ا٘شطي صيبدي ٔمذاس خٛدوبس ًٛس ثٝ ٚ وٙذ ٔي ٌشدؽ ؿذت ثٝ

ٗ  ايٗ وؼي ٚلتي. ؿٛ٘ذ ثبص اثتذاء ٕٞبٖ اص تب ػبصد ئ لبدس سا وٙٙذٜ تٕشيٗ ثذٖ دس ْ  سا تٕتشي  ثتذٖ،  دٞتذ؛  ٔتي  ا٘دتب

ٖ  وـتيذٜ  تٛػتي  ايٗ. وشد خٛاٞذ احؼبع سا لٛي ا٘شطي ٔيذاٖ يه ٚخٛد ٚ خبف ييٌشٔب ٖ  ثتبص  ٚ ؿتذ ْ  ؿتذ  تٕتب

ُ  حشوتت  ٞـتت  اص دٞتذ  ٔي ٘ـبٖ سا دػت ٞضاس ثٛدا. ٌيشد ٔي كٛست ثذٖ ػشاػش دس ا٘شطي ٞبي وب٘بَ  ؿتذٜ  تـتىي

 پيتذا  تىبُٔ ٚ سؿذ ضويٝ،ت سٚؽ تٛػي وّي ًٛس ثٝ وٝ چيضٞبيي اص ثؼيبسي ِٚي ٞؼتٙذ، ػبدٜ ثؼيبس حشوبت. اػت

 ي ٔحبكشٜ دس ٚهٔيت ٚاسد ػشٓت ثٝ وٝ ػبص٘ذ ٔي لبدس سا وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ آٟ٘ب صٔبٖ، ٞٓ. وٙٙذ ٔي وٙتشَ سا وٙٙذ ٔي

ٗ  يته  ٓٙٛاٖ ثٝ سا حشوبت ايٗ ذيثب وٙٙذٌبٖ تٕشيٗ. ؿٛ٘ذ ثٛدٖ ا٘شطي ٔيذاٖ يه ٝ  تٕتشي ْ  اي پبيت  آٟ٘تب . دٞٙتذ  ا٘دتب

 . ٞؼتٙذ ؿخق ي تضويٝ تٕشيٗ ثشاي وٙٙذٜ تمٛيت ٞبي سٚؽ اص يىي ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ا٘دبْ اَٚ ٕٔٔٛالً

 ۺ۶ًظن

 ۷يی ضي ِّ ضي
 ۸جی جيٌگ سَيی دًٍگ

 ۹اِى دٍرٍى تی ديٌگ
۳0لی ضَ فُ آى چی

 

ٓ   ٞب ثبص ٞؼتٙذ ثٝ ي ٓشم ؿب٘ٝ وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ييثب پبٞب -آهادُ ساصی  وٙيتذ.   ًٛس ًجئي ثبيؼتيذ. وٕي صا٘ٛٞتب سا خت

ثبؿٙذ. تٕبْ ثذٖ سا ؿُ ٚ ساحت ٍ٘ٝ داسيذ ِٚي خيّي ؿُ ٚ َٚ ٘جبؿيذ. فه پتبئيٙي سا وٕتي    صا٘ٛٞب ٚ ثبػٗ ساحت 

ٖ   ثٝ ٞتبي پتبئيٗ ٚ ثتبال ختبِي ثٍزاسيتذ ٚ       داخُ ثىـيذ. ٘ٛن صثبٖ سا ثٝ ػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ، فوبيي سا ثتيٗ د٘تذا

 وٙيذ.  ي آساْ سا حفَتبٖ سا ثجٙذيذ. ثش چٟشٜ، حبِت دٞيذ. ثٝ آسأي چـٕبٖ ٞٓ لشاس ٞبيتبٖ سا سٚي ِت

                                                 
50 - Fo Zhan Qianshou Fa  
ٖ  ؿٛ٘ذ. ٞش تٕشيٗ ِ٘ٓ ٔـخق ختٛد سا داسد وتٝ ؿتٕب ٔتي     ثبس، ثٝ چيٙي، دليمبً لجُ اص ٞش تٕشيٗ خٛا٘ذٜ ٔي ِٔٙٛٔبت فمي يه - 51 سا ثّٙتذ   تٛا٘يتذ آ

 تٕشيٗ ثٝ آٖ ٌٛؽ وٙيذ. ثخٛا٘يذ يب فمي اص ًشيك ٘ٛاس
52 - Shenshen Heyi – .ثذٖ ٚ رٞٗ سا ثبٞٓ يىي وٙيذ 
53 - Dongjing Suiji- .ثش ًجك ٔىب٘يضْ ا٘شطي حشوت وٙيذ يب ػبوٗ ؿٛيذ 
54 - Dingtian Duzun- ا٘ذاصٜ ثبِٕٓت. ثٝ ثّٙذي آػٕبٖ ٚ ثي 
55 - Qianshou Foli- ايؼتذ. ثٛداي ٞضاس دػت ٔؼتميٓ ٔي 
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ٞتب   ٞب سا وٕي ثبال ثيبٚسيذ ثب حبِتي وتٝ وتف دػتت    دػت - ۳۳( ييي ضَ جی  لياًگ)  ّا بِ يکذيگش اتصال دست

وٓ، ثب ٕٞذيٍش تٕبع داؿتٝ ثبؿٙذ. چٟبس اٍ٘ـت ديٍشِ دػت  ًشف ثبال ثبؿذ. ثٍزاسيذ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ؿؼت ثب فـبس ثٝ

ٞتب دػتت ساػتت     ٌيشد، ثشاي خب٘ٓ ٌيش٘ذ. ثشاي آلبيبٖ، دػت چپ دس ثبال لشاس ٔي سٚي چٟبس اٍ٘ـت دػت ديٍش لشاس

دٞٙتذ ٚ آٟ٘تب سا دس لؼتٕت پتبئيٙي ؿتىٓ ٍ٘تٝ داسيتذ.         ٞب يه ؿىُ ثيوي سا ؿىُ ٌيشد. ثٍزاسيذ دػت ثبال لشاس ٔي

ٞب ثبص ثبؿٙذ.  وٝ صيش ثغُ ًٛسي كٛست حّمٝ ؿذٜ، وٕي ثٝ خّٛ ٍ٘ٝ داسيذ، ثٝ ٞب ثٝ لؼٕت ثبالييِ ٞش دٚ ثبصٚ سا ثب آس٘ح

 (.1-1)ؿىُ 

سا ثب ٞتٓ ثّٙتذ     ؿشّٚ وٙيذ، ٞش دٚ دػت 14ييٗ ثب حبِت خي -۳۱( يائَ لِ ضِي هیکطذ )  پطتص سا هی ۳2سيا هايت

ٞتب سا ثتٝ ًتشف ثتبال      تتذسيح وتف دػتت    ٞب ثٝ خّٛي كٛست ٔي سػٙذ، آٟ٘ب سا خذا وٙيذ ٚ ثٝ وٙيذ. صٔب٘ي وٝ دػت

ًشف ثبال ٍٟ٘ذاسيذ. ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ دٚ دػت سا  ٞب سا ثٝ ثٝ ثبالي ػش ٔي سػٙذ، وف دػت ٞب ثشٌشدا٘يذ. ٚلتي وٝ دػت

صٔبٖ، ا٘تٟبي وف  (. 1ٓٞ-2ايٙچ( لشاس دٞيذ. )ؿىُ  10تب  8ٔتش ثيٗ ؿبٖ) ػب٘تي 25تب  20ًشف ٞٓ ثب فبكّٝ ي  ثٝ

فـبس دٞيذ ٚ تٕبْ ثذٖ سا ثىـتيذ. دس  ٞب سا ثٝ ثبال فـبس دٞيذ، ػش سا ثٝ ثبال ثىـيذ، وف پبٞب سا ثٝ ػٕت پبئيٗ  دػت

ثب٘يٝ ثىـيذ ٚ ػپغ ثٝ يىجبسٜ تٕبْ ثتذٖ سا ؿتُ وٙيتذ. صا٘ٛٞتب ٚ ثبػتٗ سا ثتٝ حبِتت آساْ ٚ ساحتت          3تب  2حذٚد 

 ثشٌشدا٘يذ.

وشدٖ حشوتت لجّتي    ثب د٘جبَ - ۳۵( ديٌگ سٍالی گَآىساصد )  تاتاگاتا اًشطی سا اص باال بِ داخل سش، جاسی هی

ٞتب سا   دسخٝ ثٝ ًشف ثيشٖٚ ثچشخب٘يذ تب يه ليف سا ؿىُ دٞٙذ. ٔچ 140ف دػت سا ثب صاٚيٝ ي (، دٚ و1-3)ؿىُ 

ٞب سا ثتب   وٙٙذ وف دػت ًشف پبئيٗ حشوت ٔي ٞب ثٝ وٝ دػت ًٛس ٞب سا ثٝ ًشف پبئيٗ ثيبٚسيذ، ٕٞبٖ كبف وشدٜ ٚ آٖ

                                                 
56 - Liangshou Jieyin- سا ثٟٓ ٚكُ وٙيذ.ٞب  دػت 
 سيب ٘بْ ثٛداي آيٙذٜ اػت وٝ پغ اص ثٛدا ؿبويبٔٛ٘ي ثشاي آٌبي ٘دبت ثٝ صٔيٗ خٛاٞذ آٔذ.  دس ثٛديؼٓ، ٔبيت - 57
58 - Mile Shenyao 
 "ييٗ. ئٝ ؿٛ خي ِيبً٘"ٔخفف  - 59
60 - Rulai Guanding 

1-1 2-1 
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وٙيذ. ثٝ حشوت دادٖ ٞش دٚ  داس٘ذ حفَ ًشف ػيٙٝ لشاس وٝ ثٝ ايٙچ( دس حبِتي 4ٔتش) ػب٘تي 10اي ٘ٝ ثيـتش اص  فبكّٝ

 (.1-4دػت ثٝ ػٕت پبئيٗ ؿىٓ ادأٝ دٞيذ)ؿىُ

 

 

 

ٞتب   دس پبئيٗ ؿىٓ، دػت – ۳۶(ضی ضَ ِّ ضَآًگی سيٌِ )  کذيگش دس جلَی قفسِيّا بِ  فطاس دادى دست

ي ػيٙٝ ثبال آٚسيذ ٚ  ٞب سا تب لفؼٝ ٌيش٘ذ ٚ ثذٖٚ ٔىث، دػت اسٞب دس ثشاثش ٞٓ لش وٝ پـت دػت ًٛسي سا ثچشخب٘يذ ثٝ

ٞش دٚي اٍ٘ـتبٖ ٚ ا٘تٟبي وف دػتٟب سا ثٝ ٞٓ فـتبس   ؿي، ٞٝ(. ثٝ ٍٞٙبْ ا٘دبْ 1-5دسآٚسيذ)ؿىُ  ؿي ٞٝثٝ حبِت 

ه ختي  ٞتب يت   ًٛسي وٝ ػبٓذ ٞب سا ثبال ٍ٘ٝ داسيذ ثٝ وٝ فوبيي دس ٚػي وف دػتٟب خبِي ثٕب٘ذ. آس٘ح ًٛسي دٞيذ ثٝ

ٝ   17ٞب سا دس حبِت وف دػتِ ِٛتٛع ٞب، دػت ساػت سا تـىيُ دٞٙذ. ) دس تٕبْ تٕشيٗ وتٝ   ختض صٔتب٘ي   ٍ٘ٝ داسيتذ ثت

 دٞيذ(.  ييٗ سا ا٘دبْ ٔي ٚ خي ؿي ٞٝ

 

                                                 
61 - Shuangshou Heshi 
ٞب حفَ ؿٛد. دس ايٗ حبِت دػت، وف دػت ثبص اػت ٚ اٍ٘ـتبٖ آصاد ٚ ساحت،  اص دػت وٝ ثبيذ دس تٕبْ تٕشيٗ يحبِت -حبِت وف دػت ِٛتٛع - 62

 ؿٛ٘ذ. ًشف ٔشوض وف دػت خٓ ٔي أب ٔؼتميٓ ٞؼتٙذ. اٍ٘ـت ٚػي ٞش دٚ دػت ساحت ٚ آصاد ٞؼتٙذ ثب حبِتي وٝ وٕي ثٝ

3-1 4-1 
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ٞتب سا ثتٝ    ؿشّٚ وٙيتذ، دػتت   ؿي ٞٝثب  – ۳۸( اى کُي جی چی جاًگّا بِ آسواى ٍ صهيي اضاسُ داسًذ )  دست

( ٚ آٟ٘ب سا دس خٟبت ٔخبِف ثچشخب٘يذ. آلبيبٖ دػت چپ 1-6)يه ايٙچ( خذا وٙيذ )ؿىُ  ٔتش ػب٘تي 3تب  2ي  ا٘ذاصٜ

وٝ دػت چپ ثبال لتشاس   ًٛسي ًشف ثيشٖٚ ثچشخب٘ٙذ ثٝ ٞب دػت ساػت( سا ثٝ ػٕت ػيٙٝ ٚ دػت ساػت سا ثٝ )خب٘ٓ

ًٛس ٔٛسة ثٝ  ذ. ػپغ ػبٓذ چپ سا ثٌٝيشد ٚ دػت ساػت پبئيٗ. ٞش دٚ دػت ثبيذ يه خي ساػت ثب ػبٓذٞب ثؼبص٘

(. وف دػت ثٝ ًشف پبئيٗ ٚ دس استفبّ ػش ثبؿذ. دػت ساػت سا دس خّتٛي ػتيٙٝ دس   1-7ًشف ثبال ثىـيذ )ؿىُ 

سػيذ، ػش سا ثٝ ًشف ثبال  يحبِتي وٝ وف دػت سٚ ثٝ ثبال ثبؿذ ٍ٘ٝ داسيذ. ثٔذ اص آ٘ىٝ ثبصٚي چپ ثٝ ٚهٔيت دسػت

ثب٘يتٝ   3تتب   2ؿٛد، ثىـيذ. دس حتذٚد   پبئيٗ فـبس دٞيذ ٚ تٕبْ ثذٖ سا تب حذي وٝ ٔيثىـيذ، وف پبٞب سا ثٝ ًشف 

سا ؿىُ دٞيتذ   ؿي ٞٝخّٛي ػيٙٝ ثشٌشدا٘يذ ٚ حبِت  وٙيذ. دػت چپ سا ثٝ ثىـيذ ػپغ ثالفبكّٝ تٕبْ ثذٖ سا ؿُ

ٌيتشد   صيش لشاس وٝ دػت ساػت ثبال ٚ دػت چپ ًٛسي ٞب سا دس خٟت ٔخبِف ثشٌشدا٘يذ ثٝ (. ػپغ، دػت1-5)ؿىُ 

                                                 
63 - Zhangzhi Qiankun 

5-1 6-1 

7-1 8-1 
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(. ثٔتذ اص وـتيذٖ، تٕتبْ    1-9وٙيذ )ؿتىُ   (. دػت ساػت سا ثىـيذ ٚ حشوبت لجّي دػت چپ سا تىشاس1-8)ؿىُ 

 حشوت دٞيذ.  ؿي ٞٝٞب سا خّٛي ػيٙٝ ثشاي ا٘دبْ  وٙيذ. دػت ثذٖ سا ساحت ٚ ؿُ 

 
 

 
 

ثبصٚاٖ سا ثٝ دًٚتشف ثيتشٖٚ    ؿي، ٞٝثب ؿشّٚ اص  - ۳۹( ضي َّ في جييکٌذ )  هيوَى طاليی بذًص سا دٍ ًين هی

دٞذ. ػش سا ثٝ ًشف ثبال ثىـيذ ٚ وتف پبٞتب سا ثتٝ پتبئيٗ      ٞب يه خي ساػت سا ؿىُ وٝ اص ؿب٘ٝ ًٛسي ثذٖ ثىـيذ ثٝ

ٝ  وٙيذ. ثب ثٝ دٞيذ ٚ ثبصٚاٖ سا دس ٞش دٚ ًشف، ساػت فـبس ًتشف   وبس ثشدٖ ٘يشٚ دس تٕبْ ثذٖ، ثذٖ سا ثٝ چٟبس خٟت ثت

 دٞيذ.  سا ؿىُ ؿي ٞٝثب٘يٝ ثىـيذ. ثالفبكّٝ تٕبْ ثذٖ سا ؿُ وٙيذ ٚ  3تب  2(. دس حذٚد 1-10ثيشٖٚ ثىـيذ )ؿىُ 

                                                 
64 - Jinhou Fenshen 

9-1 

10-1 
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وشدٜ ٚ  ثبص ٞب سا اص ٞٓ ، دػتؿي ٞٝ ثب ؿشّٚ اص - 20( ّای لًَگ ضيا ضَآًگسًٍذ )  دٍ اطدّا بِ دسيا ضيشجِ هی

ثيٗ  ي ٌشفتٙذ، دس ايٗ حبِت صاٚيٝ ًٛس ٔٛاصي لشاس آٟ٘ب سا ثٝ ًشف خّٛي پبئيٗ ثذٖ ثىـيذ. ٚلتي ثبصٚاٖ، ساػت ٚ ثٝ

وبسٌيشي ٘يشٚ، ػش سا ثٝ ثبال وـيذٜ ٚ وف پبٞتب سا   (. ثب ث1ٝ-11دسخٝ ثبؿذ )ؿىُ  30ٞب ٚ ثذٖ ثبيذ دس حذٚد  دػت

ثب٘يٝ ثىـيذ، ػپغ تٕبْ ثتذٖ سا يىجتبسٜ ؿتُ     3تب  2دٞيذ ٚ تٕبْ ثذٖ سا ثىـيذ،. ثشاي حذٚد  ثٝ ػٕت صٔيٗ فـبس

 ي ػيٙٝ ثجشيذ. خّٛي لفؼٝ  ثٝ ؿي ٞٝٞب سا ثشاي  دػت وٙيذ،

، ٞتش دٚ  ؿتي  ٞٝ ثب ؿشّٚ اص - 2۳( اى پَسا فَلیدّذ )  ّا سا بش سٍی گل ًيلَفشآبی قشاس هی ٍا دست سات بَدی

ٞتب سا   (. دػتت 1-12ًٛس ٔٛسة دس دٚ ًشف ثذٖ ثٝ پبئيٗ ٔي ثشيذ، خذا وٙيذ. )ؿىُ  وٝ آٟ٘ب سا ثٝ حبِي دػت سا دس

صٔبٖ ػش سا ثٝ ػتٕت ثتبال ثىـتيذ،     دسخٝ ثبؿذ. ٞٓ 30اي دس حذٚد   وٝ ثيٗ ثبصٚاٖ ٚ ثذٖ، صاٚيٝ ًٛسي ٙيذ ثٝو ساػت

ثب٘يٝ وـؾ سا ادأٝ  3تب  2وبسٌيشي ٘يشٚ ثىـيذ. دس حذٚد  دٞيذ ٚ تٕبْ ثذٖ سا ثب ثٝ وف پبٞب سا ثٝ ًشف صٔيٗ فـبس

 ي ػيٙٝ ثجشيذ. ثٝ خّٛي لفؼٝ ؿي ٞٝثشاي  ٞب سا وٙيذ. دػت يىجبسٜ ؿُ ٚ ساحت دٞيذ ػپغ ثذٖ سا ثٝ

ٞتب سا   ، دػتؿي ٞٝ ( ثب ؿشّٚ اص1-13)ؿىُ  – 22( ضاى لَّاى بیکٌذ )  آسّات کَّی سا بش پطتص حول هی

وٝ سٚ ثٝ ٓمت ثبؿٙذ  كٛستي صٔبٖ ٞش دٚ وف دػت سا ثٝ ثشيذ اص ٞٓ خذا وٙيذ. ٞٓ وٝ آٟ٘ب سا ثٝ پـت ثذٖ ٔي دسحبِي

ٓ  ٞب سا وٕي ثٝ آٞؼتٍي ٔچ دػت وٙٙذ ثٝ ٔي ٞب اص پّٟٛي ثذٖ ٌزس وٝ دػت ًٛس ثشٌشدا٘يذ. ٕٞبٖ وٙيتذ.   ًشف ثبال خت

ٝ   45ٞب ٚ ثذٖ ثبيذ  ي ثيٗ ٔچ سػٙذ صاٚيٝ پـت ثذٖ ٔي ٞب ثٝ وٝ دػت ٚلتي ًتشف   دسخٝ ثبؿذ. دس ايٗ ٔٛلْ ػتش سا ثت

ٝ  -ـيذ. )ثذٖ سا كبف ٍ٘ٝ داسيتذ ًشف پبئيٗ فـبس دٞيذ ٚ تٕبٔي ثذٖ سا ثب ٘يشٚ ثى ثبال ثىـيذ، وف پبٞب سا ثٝ خّتٛ   ثت

ثب٘يٝ ثىـيذ، ػپغ ثالفبكتّٝ تٕتبْ ثتذٖ سا ؿتُ      3تب  2ي ػيٙٝ ثىـيذ(. دس حذٚد  خٓ ٘ـٛيذ ثّىٝ اص ًشف لفؼٝ

 ي ػيٙٝ حشوت دٞيذ.  دس خّٛي لفؼٝ ؿي ٞٝٞب سا ثشاي  وٙيذ. دػت

                                                 
65 - Shuanglong Xiahai 
66 - Pusa Fulian 
67 - Luohan Beishan 

11-1 12-1 
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وٝ وتف آٟ٘تب سا    سا دسحبِي ، ٞش دٚ دػتؿيٝ ٞاص  - 2۴( ضاى گٌَگ پای جييکٌذ )  کَّی سا ٍاطگَى هی 2۱ٍاجشا

ٞتب سا دس يته ػتٌح ٍ٘تٝ داسيتذ.       ٞب ٚ ؿب٘ٝ ًشف ثبال ثبؿٙذ. دػت وٙيذ. اٍ٘ـتبٖ ثٝ دٞيذ اص ٞٓ خذا خّٛ فـبس ٔي ثٝ

دٞيذ ٚ تٕبْ ثذٖ سا ثب ٘يتشٚ ثىـتيذ )ؿتىُ     پبئيٗ فـبس ثبال ٚ پبٞب سا ثٝ وٝ ثبصٚاٖ وـيذٜ ؿذ٘ذ ػش سا ثٝ ٔحن ايٗ ثٝ

 حشوت دٞيذ. ؿي ٞٝٞب سا ثشاي  وٙيذ. دػت ثب٘يٝ ثىـيذ، ػپغ ثالفبكّٝ تٕبْ ثذٖ سا ؿُ 3تب  2(. دس حذٚد 14-1

ٝ  ثتب ؿتشّٚ اص   - 2۵( فَ ئَ کَ ضيا ديِّا سا دس جلَی قسوت پائيي ضکن، سٍی ّن قشاس دّيذ ) دست ، ؿتي  ٞت

پبئيٗ ؿتىٓ   ٞب ثٝ شٌشدا٘يذ. ٚلتي دػتث يؿىٕ ي ًشف ٌٔٙمٝ ٞب سا ثٝ آٞؼتٍي پبئيٗ ثجشيذ. وف دػت ٞب سا ثٝ دػت

ٞب ثبيذ دػتت   (. آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ سا دس داخُ ٚ خب1ٓ٘-15دٞيذ )ؿىُ  سػيذ٘ذ، آٟ٘ب سا دس خّٛي يىذيٍش لشاس

ٞب ٚ ٕٞچٙتيٗ   ي ثيٗ دػت دػت داخّي ثبؿذ. فبكّٝ ًشف پـت دػت ثيشٚ٘ي ثٝ ساػت سا دس داخُ لشاس دٞٙذ. وف 

تتب   40ٞب سا ثشاي  ٔتش ثبيذ ثبؿذ. ٕٔٔٛالً ؿخق دػت ػب٘تي 3وذاْ حذٚد  پبئيٗ ؿىٓ ٞش فبكّٝ ثيٗ دػت داخّي ثب

 دٞذ. ثب٘يٝ ثش سٚي ٞٓ لشاس ٔي 100

                                                 
 وٙذ. ايٙدب، ايٗ ٚاطٜ ثٝ ٔالصٔيٗ ػّحـٛس ثٛدا اؿبسٜ ٔي -ٚاخشا - 68
69 - Jingang Paishan 
70 - Diekou Xiaofu 

13-1 14-1 
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 (.1-16ييٗ ( )ؿىُ  ؿٛ خي وٙيذ ) ؿٛآً٘ ٞب سا ثٝ ٞٓ ٔتلُ دػت – ٍضعيت پاياًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-1 16-1 



 14 

 فالَى ی ايستادُ حالت. 2

 2۶( فالَى جَآًگ فا) 

حبِت ٍٟ٘ذاسي چتشخ تـتىيُ    ي فبِٖٛ، يه ٔذيتيـٗ آساِْ ايؼتبدٜ اػت وٝ اص چٟبس حبِت ايؼتبدٜ کلیۺ ی عذُقا

ٝ  وشدٖ وبُٔ تٕبٔي ثذٖ سا آػبٖ خٛاٞذ ي فبِٖٛ، ثبص ؿذٜ اػت. ا٘دبْ ٔىشس حبِت ايؼتبدٜ ي ختبْٔ   وشد. آٖ، ٚػتيّ

ٞبي ختذايي   ثشد ٚ لذست ٞذ، ػٌح ؿخق سا ثبال ٔيد وٙذ، ٘يشٚ سا افضايؾ ٔي اػت وٝ خشد سا صيبد ٔي تٕشيٗ تضويٝ

وتبساٖ   آيذ. ثبصٚاٖ تبصٜ تٛا٘ذ ثذػت  وٙذ. حشوبت ػبدٜ ٞؼتٙذ أب چيضٞبي ثؼيبسي اص ًشيك تٕشيٗ ٔي سا تمٛيت ٔي

وتشدٖ   ٞب، ثذٖٚ داؿتٗ احؼبع خؼتتٍي وتٝ اص وتبس    ٕٔىٗ اػت احؼبع ػٍٙيٙي ٚ دسد وٙذ. ثٔذ اص ا٘دبْ تٕشيٗ

ٗ  ْ ثذٖ ثالفبكّٝ احؼبع ساحتي ٔيدٞذ تٕب دػت ٔي وٙٙتذٌبٖ، صٔتبٖ ٚ دفٔتبت ايتٗ تٕتشيٗ سا       وٙذ. ٚلتي تٕتشي

ٝ  وٙٙذ. حشوبت حبِت ايؼتبدٜ ؿبٖ حغ تٛا٘ٙذ چشخؾ فبِٖٛ سا ثيٗ ثبصٚاٖ دٞٙذ ٔي افضايؾ ٔي ًتٛس   ي فبِٖٛ ثبيذ ثت

يٗ ًجئي اػتت وتٝ وٕتي تىتبٖ     خٛسدٖ ٚ ثٝ ٘ٛػبٖ دسآٔذٖ ٘جبؿيذ. ا ٕٓذ د٘جبَ تىبٖ ًجئي ا٘دبْ دادٜ ؿٛد. ثٝ

ًٛس آؿىبس تىبٖ ٚ ٘ٛػبٖ خٛسدٖ ثبيذ وٙتشَ ؿٛد. ٞشچمذس صٔبٖ تٕشيٗ ثيـتش ثبؿذ ثٟتش اػت أب آٖ  ثخٛسيذ أب ثٝ

وتٝ ؿتٕب دسحتبَ تٕتشيٗ      تبٖ سا ثٝ ايٗ اص فشدي ثٝ فشد ديٍش ٔتفبٚت اػت. ثب ٚاسد ؿذٖ ثٝ آسأؾ ٚ ػىٖٛ، آٌبٞي

 ٓٛم آٖ آٌبٞي سا حفَ وٙيذ.  ٞؼتيذ اص دػت ٘ذٞيذ، ثّىٝ دس

 ًظنۺ

 2۷لی ّای رًگ ضٌگ

 2۸تی ضيي چيٌگ سًٍگ
 2۹ٍٍ هيائَ سی سی

 ۱0فالَى چَچی

ٓ    ي ٓشم ؿب٘ٝ ثب پبٞب ثٝ ا٘ذاصٜ - ساصی آهادُ وٙيتذ. صا٘ٛٞتب ٚ    ٞب ثبص، ثٌٛس ًجئي ثبيؼتيذ. ٞش دٚ صا٘تٛ سا وٕتي خت

ِٚي ٘ٝ آ٘مذس وٝ ؿُ ٚ َٚ ثبؿذ. فه پبئيٙي سا وٕتي   ثبػٗ سا ساحت ٚ ؿُ ٍ٘ٝ داسيذ. تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ٝ داسيذ

ٞب  ٞبي پبئيٗ ٚ ثبال خبِي ثٍزاسيذ ٚ ِت داخُ ثىـيذ. ٘ٛن صثبٖ سا ثٝ ػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ ٚ فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖ ثٝ

 وٙيذ.  اي آساْ سا حفَ ٞب سا ثجٙذيذ. چٟشٜ سا ثٝ ٞٓ ثچؼجب٘يذ. ثٝ آسأي چـٓ

 ( 2-1( )ؿىُ  ؿٛ خي ييٗ ِيبً٘)  ّا سا بِ ّن هتصل کٌيذ دست

ؿشّٚ وٙيذ )حبِت دػتٟبي ٚكتُ ؿتذٜ(. ثتٝ     ييٗ  خيثب  - ۱۳(تَچياى بائَلَىجلَی سش )  داضتي چشخ دس ًگِ

ٞب ثتٝ خّتٛي ػتش     ٞب سا اص پبئيٗ ؿىٓ ثٝ ثبال ثيبٚسيذ؛ دس حيٗ حشوت، آٟ٘ب سا خذا وٙيذ. ٚلتي دػت آٞؼتٍي دػت

ٝ    (. اٍ٘ـتتبٖ دػتت  2-2ٚ تب استفبّ اثشٚاٖ ثبؿذ )ؿتىُ   ٞب ثبيذ سٚ ثٝ كٛست سػيذ٘ذ، وف دػت  15ي  ٞتب ثتب فبكتّ

 وٙيذ. ايٙچ( اص يىذيٍش سٚثشٚي ٞٓ ثبؿٙذ. يه دايشٜ سا ثب ثبصٚاٖ ؿىُ دٞيذ. تٕبْ ثذٖ سا ؿُ 6ٔتش) ػب٘تي

                                                 
71 - Falun Zhuang Fa 
72 - Shenghui Zengli – ٞب سا تمٛيت وٙيذ. خشد سا افضايؾ دٞيذ ٚ لذست 
73 - Rongxin Qingti – .لّت سا ٕٞبًٞٙ ٚ ثذٖ سا ٔٙٛس وٙيذ 
74 - Simiao Siwu – ؿذٜ. اٍ٘يض ٚ سٚؿٗ ٌٛيي دس حبِتي ؿٍفت 
75 - Falun Chuqi – وٙذ. فبِٖٛ ؿشّٚ ثٝ ثشخبػتٗ ٔي  
76 - Touqian Baolun 
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يٗ ثتٝ آٞؼتتٍي دٚ دػتت سا ثتٝ ػتٕت پتبئ       - ۱2( اى بائَلَى فَچیداضتي چشخ دس جلَی پائيي ضکن )  ًگِ

-3وٙيذ )ؿىُ  داؿتٗ چشخ حفَ سػٙذ دس حبِت ٍ٘ٝ وٝ ثٝ لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٔي ًٛس حشوت دٞيذ. ثبصٚاٖ سا ٕٞبٖ

ٞب سا سٚ ثٝ ثبال ٍ٘ٝ داسيذ، اٍ٘ـتتبٖ سٚ ثتٝ ٞتٓ     ٞب سا ثبص ٍ٘ٝ داسيذ. وف دػت (. دٚ آس٘ح سا خّٛ ٍ٘ٝ داسيذ، صيش ثغ2ُ

 لشاس داؿتٝ ٚ ثبصٚاٖ دسؿىُ يه دايشٜ ثبؿٙذ. 

 

 

 

وٙيتذ   داؿتٗ چشخ سا حفَ ٔتي  وٝ حبِت ٍ٘ٝ ًٛس ٕٞبٖ – ۱۱( تَديٌگ بائَلَىداضتي چشخ دس باالی سش )  ًگِ

ٞتب سٚ   (. اٍ٘ـتبٖ دٚ دػت سٚ ثٝ ٞٓ لشاس داؿتٝ ٚ وف دػت2-4آٞؼتٍي دػتٟب سا تب ثبالي ػش ثبال ثجشيذ )ؿىُ  ثٝ

                                                 
77 - Fuqian Baolun 
78 - Touding Baolun 

1-2 2-2 

3-2 4-2 
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وٙيذ. ثتبصٚاٖ ؿتىُ    ( سا ثيٗ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ دٚ دػت حفَايٙچ 12تب  8ٔتش) ػب٘تي 30تب  20ثٝ پبئيٗ ثبؿٙذ. فبكّٝ 

 داسيذ.  ٞب سا ساحت ٍ٘ٝ ٞب ٚ ٔچ ٞب، ثبصٚاٖ، آس٘ح يه دايشٜ سا داؿتٝ ثبؿٙذ. ؿب٘ٝ

ٞب سا وٙتبس دٚ ًتشف    ثب ؿشّٚ اص حبِت لجّي، دػت – ۱۴( سِ بائَلَى لياًگداضتي چشخ دس دٍ طشف سش )  ًگِ

ٞب ساحت ٚ ػبٓذٞب سٚ ثٝ ثبال ٔؼتميٓ ثبؿٙذ.  ٞب ثبؿٙذ ٚ ؿب٘ٝ ب سٚ ثٝ ٌٛؽٞ (. وف دػت2-5ػش پبئيٗ آٚسيذ )ؿىُ 

 ٞب سا خيّي ٘ضديه ٌٛؽ ٞب ٍ٘ٝ ٘ذاسيذ.  دػت

ٞتب سا ثتٝ    دػت -( 2-6)ؿىُ  ( فَ ئَ کَ ضيا ديِ)  سٍی ّن بگزاسيذ ّا سا دس جلَی قسوت پائيي ضکن دست

 دٞيذ. لشاسٞب سا سٚي ٞٓ  ػٕت پبئيٗ تب پبئيٗ ؿىٓ حشوت دٞيذ. دػت

 (.2-7( )ؿىُ  ييٗ ؿٛ خي ؿٛآً٘وٙيذ )  ٞب سا ثٝ ٞٓ ٔتلُ دػت – ٍضعيت پاياًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 - Liangce Baolun 

  

 

5-2 6-2 
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 کيْاى اليِ هٌتْی دٍ بِ کشدى ًفَر. ۱

 ۱۵( جی فا تًَگ لياًگ گَآًگ) 

ص٘تذ ٚ آٖ سا ثتب ا٘تشطي دسٖٚ ثتذٖ      ويٟتب٘ي ٔتي   ويٟب٘ي، وب٘بِي ثٝ ا٘شطي اِيٝ وشدٖ ثٝ دٚ ٔٙتٟي ٘فٛر ۺ کلی ی قاعذُ

وٙٙذٜ سا لبدس  ؿٛد، تٕشيٗ وٙذ. ٔمذاس صيبدي ا٘شطي دس ًي ايٗ تٕشيٗ ثيشٖٚ فشػتبدٜ ؿذٜ ٚ دسيبفت ٔي ٔخّٛى ٔي

وٙذ ٚ  ٞبي ا٘شطي ثبالي ػش سا ثبص ٔي صٔبٖ تٕشيٗ، وب٘بَ دٞذ. ٞٓ وٛتبٞي ثذ٘ؾ سا پباليؾ ػبصد وٝ دس ٔذت ثؼيبس ٔي

سٚ٘تذ.   ٞبي خبسج ثذٖ، ثبال ٚ پبئيٗ ٔي ٞب ثش ًجك ا٘شطيِ داخُ ثذٖ ٚ ٔىب٘يضْ ٌـبيذ. دػت پب سا ٔي وف ٞبي صيش وب٘بَ

سٚد،  ويٟبٖ ٔي اِيٝ ثباليي ؿٛد ٚ ٔؼتميٕبً ثٝ ٔٙتٟي سٚد ٚ پشتبة ٔي ػشٓت اص ثبالي ػش ثيشٖٚ ٔي ثبالسٚ٘ذٜ، ثٝ ا٘شطيِ 

ؿٛد. پغ اص  ويٟبٖ سٚاٖ ٔي اِيٝ پبئيٙي ٔؼتميٕبً ثب ؿتبة ثٝ ٔٙتٟيسٚد ٚ  پب ثيشٖٚ ٔي سٚ٘ذٜ، اص پبئيٗ وف ا٘شطيِ پبئيٗ

ؿتٛد.   وٙذ، ػپغ دس خٟت ٔٔىتٛع ػتبًْ ؿتذٜ ٚ ثيتشٖٚ سيختتٝ ٔتي       اِيٝ ثشٌـت ٔي وٝ ا٘شطي اص دٚ ٔٙتٟي ايٗ

 ؿٛ٘ذ.  ، ُ٘ٝ ثبس ا٘دبْ ٔي حشوبت دػت

ؿتٛ٘ذ.   ٚ دػت ثب ٞٓ، ُ٘ٝ ثبس ثبال ٚ پبئيٗ ثشدٜ ٔيثٔذ اص آ٘ىٝ ُ٘ٝ ثبس ثٝ ٘ٛثت، ثبال ٚ پبئيٗ سفتٗ ٞش دػت ا٘دبْ ؿذ، د

ؿٛد، تب ا٘تشطي ختبسج سا    ٞبي ػبٓت دس خّٛي پبئيٗ ؿىٓ چشخب٘ذٜ ٔي ثبس دس خٟت حشوت ٓمشثٝ ػپغ فبِٖٛ چٟبس

 يبثٙذ.  ٞب خبتٕٝ ٔي ػٕت داخُ ثذٖ ثٝ چشخؾ دسآٚسد. حشوبت ثب اتلبَ دػت ثٝ

خبِي ٞؼتيذ وٝ ساػت ٚ ٔؼتميٓ ثيٗ آػتٕبٖ ٚ   ي يذ وٝ ؿٕب دٚ ثـىٝوٙ لجُ اص آ٘ىٝ تٕشيٗ سا ا٘دبْ دٞيذ، تلٛس

 وٙذ.  صدٖ ا٘شطي وٕه ٔي ٟ٘بيت ثّٙذ. ايٗ ثٝ وب٘بَ ايذ، ِٓيٓ ٚ ثي صٔيٗ ايؼتبدٜ

 ًظنۺ 

  ۱۶تی َّآ بي جيٌگ
  ۱۷دی فاکای ديٌگ

  ۱۸هٌگ سی يی ضيي

  ۱۹دی اى چِ تی تًَگ

وٙيتذ. صا٘ٛٞتب ٚ    ٞب، ثٌٛس ًجئي ثبيؼتيذ. ٞش دٚ صا٘ٛ سا وٕي خٓٝ ي ٓشم ؿب٘ ثبص ثٝ ا٘ذاصٜ ييثب پبٞب - ساصی آهادُ

ثبػٗ سا ساحت ٍ٘ٝ داسيذ. تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ٝ داسيذ، ِٚي ٘ٝ آ٘مذس وٝ ؿُ ٚ َٚ ؿٛيذ. فه پتبئيٙي سا وٕتي ثتٝ    

ٞب سا  سيذ ٚ ِتٞبي پبئيٗ ٚ ثبال خبِي ثٍزا داخُ ثىـيذ. ٘ٛن صثبٖ سا ثٝ ػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ ٚ فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖ

 وٙيذ.  اي آساْ سا حفَ ٞب سا ثجٙذيذ. چٟشٜ آسأي چـٓ ٞٓ ثچؼجب٘يذ. ثٝ ثٝ

 ( 3-1)ؿىُ  ( ييي  ضَ جی لياًگکٌيذ )  ّا سا بِ ّن هتصل دست

 

                                                 
80 - Guantong Liangji Fa 
81 - Jinghua Benti – .ثذٖ سا پباليؾ وٙيذ 
82 - Fakai Dingdi – َوٙذ. ٞبي ا٘شطي ثبال ٚ پبئيٗ سا ثبص ٔي فب وب٘ب 
83 - Xinci Yimeng – خٛاٜ اػت ٚ اسادٜ ٔحىٓ. لّت ٘يه 
84 - Tongtian Chedi – .ثٝ اٚج آػٕبٖ ٚ حوين صٔيٗ ثشػيذ 
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 (3-2)ؿىُ  ( ضی ِّضَ  ّن فطاس دّيذ ) ضَآًگ ی سيٌِ بِ ی قفسِ ّا سا دس جلَ دست

دػتت سا   ٘شٔي يته  صٔبٖ ثٝ ، ٞٓؿي ٞٝاص  - ۴0( گَآى ضَ چًَگ دَىيي بشدى يک دست ) حشکتِ ًشم باال ٍ پائ

ْ   ٞب ثبيذ ثٝ آٚسيٓ. دػت ثشيٓ ٚ دػت ديٍش سا پبئيٗ ٔي ثبال ٔي ٞتبي ا٘تشطيِ ختبسج ثتذٖ      آٞؼتٍي ٚ ٕٞشاٜ ثتب ٔىتب٘يض

(. آلبيتبٖ ثتب   3-3)ؿتىُ  سٚد  صٔبٖ ثب حشوتبت دػتت، ثتبال ٚ پتبئيٗ ٔتي      وٙٙذ. ا٘شطي دسٖٚ ثذٖ، ٞٓ ٘شٔي حشوت ثٝ

وٙٙتذ. آٖ دػتت سا اص    ثبالثشدٖ دػت ساػت ؿشّٚ ٔتي  ٘شٔي ٞب ثب ثٝ وٙٙذ، خب٘ٓ ثبالثشدٖ دػت چپ ؿشّٚ ٔي ٘شٔي ثٝ

ٞب دػت چتپ(   آٞؼتٍي دػت ساػت )ثشاي خب٘ٓ خّٛي كٛست ثٍزسا٘يذ ٚ آٖ سا تب ثبالي ػش ثبال ثجشيذ. دس هٕٗ، ثٝ

ٝ    (. وف دػتت 3-4وٙيذ )ؿىُ  سا خبثدب سا پبئيٗ ثيبٚسيذ. ػپغ ٚهٔيت دػتٟب  10اي ٘تٝ ثيـتتش اص    ٞتب سا تتب فبكتّ

ثتبس ثتٝ    داسيذ. ٞش ثبس ثبال ٚ پبئيٗ سفتتٗ ٞشدػتت، يته    وٙيذ. تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ٝ ايٙچ( اص ثذٖ حفَ 4ٔتش) ػب٘تي

 وٙيذ.  ٞب سا ُ٘ٝ ثبس تىشاس ٘شٔي ثبال ٚ پبئيٗ ثشدٖ دػت آيذ. ثٝ حؼبة ٔي

                                                 
85 - Danshou Chong'guan 

1- 3 2- 3 

3- 3 4- 3 
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ثٔذ اص آ٘ىٝ ُ٘ٝ ٔشتجٝ حشوتت پتبئيٗ ٚ    - ۴۳( گَآى ضَ چًَگ ضَآًگٍ پائيي بشدى دٍ دست ) حشکتِ ًشم باال 

ٞب دػت ساػت( سا ثبال ٍ٘ٝ داسيذ ٚ ٔٙتِتش ثٕب٘يتذ ٚ ثتٝ     ثبال ثشدٖ يه دػت سا ا٘دبْ داديذ، دػت چپ )ثشاي خب٘ٓ

ٝ 3-5ذ )ؿىُ وٝ دٚ دػت ثٝ ثبال اؿبسٜ داؿتٝ ثبؿٙ ًٛسي آسأي دػت ديٍش سا ثبال ثيبٚسيذ ثٝ آٞؼتتٍي ٚ   (. ػپغ ثت

 (. 3-6صٔبٖ پبئيٗ ثيبٚسيذ )ؿىُ  ٘شٔي دٚ دػت سا ٞٓ ثٝ

ايتٙچ( ٚ   4ٔتش) ػب٘تي 10اي ٘ٝ ثيـتش اص ٞب سا دس فبكّٝ ثشيذ، وف دػت وٝ دٚ دػت سا ثٝ آسأي پبئيٗ ٚ ثبال ٔي ٚلتي

٘شٔتي ثتبال ٚ پتبئيٗ ثتشدٖ      آيذ. ثٝ ؼبة ٔيثبس ثبال ٚ پبئيٗ سفتٗ وبُٔ، يه ٔشتجٝ ثٝ ح وٙيذ. ٞش يه سٚ ثٝ ثذٖ حفَ

 وٙيذ.  دػت ٞب سا ُ٘ٝ ثبس تىشاس

 

 

  

 

                                                 
86 - Shuangshou Chong'guan 

5- 3 6- 3 

7- 3 8- 3 
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ثبس ثبال ٚ پبئيٗ ثشدٖ دٚ دػت ثتٝ   ثٔذ اص ٘ٝ - ۴2( دًٍگ فالَى ضَ تَيی ضَآًگچشخاًذى فالَى با دٍ دست ) 

ايٙىٝ ثٝ ٔحُ پتبئيٗ ؿتىٓ ثشػتٙذ     وٙيذ، تب ي ػيٙٝ سد ٘شٔي، دٚ دػت سا آساْ اص ثبالي ػش ثٝ پبئيٗ ٚ اص سٚي لفؼٝ

(. ثشاي آلبيبٖ دػتت چتپ دس داختُ حشوتت     3-9ٚ ؿىُ  3-8(. فبِٖٛ سا ثب دٚ دػت ثچشخب٘يذ )ؿىُ 3-7)ؿىُ 

ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ثيٗ دػتي وٝ دس داخُ لشاس  وٙذ. ثيٗ دػت ٞب دػت ساػت دس داخُ حشوت ٔي وٙذ ٚ ثشاي خب٘ٓ ٔي

ٝ  ٔتش )يه ايٙچ( سا حفَ ػب٘تي 3تب  2اي دس حذٚد  ٌشفتٝ ٚ ؿىٓ، فبكّٝ ٞتبي ػتبٓت    وٙيذ. فبِٖٛ سا دس خٟت ٓمشثت

ٞتب سا دس   ثشاي چشخب٘ذٖ ا٘شطي اص ثيشٖٚ ثٝ ػٕت داخُ ثذٖ، چٟبس ثبس ثچشخب٘يذ. ثٝ ٍٞٙبْ چشخب٘ذٖ فبِٖٛ، دػتت 

 ي لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ ٍ٘ٝ داسيذ.  ٌٔٙمٝ

 (.3-10( )ؿىُ  ييٗ ؿٛ خي  ِيبً٘ٞب سا ثٝ ٞٓ ٔتلُ وٙيذ )  دػت – ٍضعيت پاياًی

  

 

  

                                                 
87 - Shuangshou Tuidong Falun 

9- 3 10- 3 
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 فالَى آسواًی هذاس. ۴

 ۴۱( اى فا فالَى جَتی) 

ػبصد وٝ ا٘شطي ثذٖ ا٘ؼبٖ دس ٔٙبًك ثضسٌي ثٝ چشخؾ  ٔذاس آػٕب٘ي فبِٖٛ، ايٗ أىبٖ سا فشاٞٓ ٔي کلیۺ ی قاعذُ

تٕبْ ػٕت يبً٘ ثذٖ، ثٌٛس پيٛػتٝ دس ِ ييٗ تب  دسآيذ؛ ئٙي، ٘ٝ تٟٙب دس يه يب چٙذ وب٘بَ ا٘شطي، ثّىٝ اص تٕبْ ػٕت

ٞبي آػتٕب٘ي   ٞبي ا٘شطي يب چشخؾ وشدٖ وب٘بَ ٞبي َٕٔٔٛ ثبص سفت ٚ ثشٌـت ثبؿذ. ايٗ تٕشيٗ ثؼيبس فشاتش اص سٚؽ

ٓٙتٛاٖ پبيتٝ،    ي ػٌح ٔيب٘ي اػت. ثب ػٝ تٕشيٗ لجّي ثٝ ثضسي ٚ وٛچه اػت. ٔذاس آػٕب٘ي فبِٖٛ، يه سٚؽ تضويٝ

ػشٓت ثبص ؿٛ٘ذ. اص  ثٝ تٛا٘ٙذ اص ًشيك ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗ ي ٔذاس آػٕب٘ي ثضسي( ٔي ٓالٜٚ ذٖ )ثٝٞبي ا٘شطيِ تٕبْ ث وب٘بَ

ٝ  تذسيح ثٝ ٞٓ ٔتلُ ٔي ٞبي ا٘شطي دس ػشاػش وُ ثذٖ ثٝ ثبال ثٝ پبئيٗ، وب٘بَ ٝ   ؿٛ٘ذ. ثشخؼتت ي ايتٗ   تتشيٗ ٔـخلت

يشًجئي دس ثتذٖ ا٘ؼتبٖ اػتتفبدٜ    ٞبي غ ٞب ٚ حبِت تٕشيٗ، آٖ اػت وٝ اص چشخؾ فبِٖٛ ثشاي اكالح تٕبْ ٚهٔيت

ػبصد تٕبٔي  ثٝ حبِت اكّي خٛد ثشٌشدد ٚ لبدس ٔي -يه خٟبٖ وٛچه  -ػبصد وٝ ثذٖ ا٘ؼبٖ  وٙذ. ايٗ لبدس ٔي ٔي

ٝ  وب٘بَ دس فتبي    ٞبي ا٘شطي داخُ ثذٖ ثبص ؿٛ٘ذ. ٚلتي ايٗ حبِت ثذػت آٔذ، ؿخق ثٝ ػٌح ثؼيبس ثباليي دس تضويت

وٙٙتذ.   ٞبي ا٘شطي سا د٘جبَ ٔي ، ٔىب٘يضْ دٞيذ، ٞشدٚ دػت تي ايٗ تٕشيٗ سا ا٘دبْ ٔيٌب٘ٝ سػيذٜ اػت. ٚل د٘يبي ػٝ

 حشوبت تذسيدي، آٞؼتٝ ٚ ٘شْ ٞؼتٙذ. 

 ًظنۺ

 ۴۴ضَ فا جی ضَاى

 ۴۵يَ چيٌگ سی ضيي
  ۴۶رى بي گَيی فاى

  ۴۷چی يَيَ سی

ٓ  وٙيذ ٚ ًجئي ثبيؼتيذ. ٞش دٚ ص ٞب ثبص ٓشم ؿب٘ٝ ي پبٞب سا ثٝ ا٘ذاصٜ - ساصی آهادُ وٙيتذ. صا٘ٛٞتب ٚ    ا٘ٛ سا وٕتي خت

داسيذ. تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ٝ داسيذ ِٚي خيّي ؿُ ٘ـٛيذ. فه پبئيٗ سا وٕي داخُ دٞيذ. ٘تٛن   ثبػٗ سا ساحت ٍ٘ٝ

ٞب سا ثجٙذيذ. ثتٝ آسأتي    ٞبي ثبال ٚ پبئيٗ خبِي ثٍزاسيذ ٚ ِت صثبٖ سا ثٝ ػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ ٚ فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖ

 وٙيذ.  اي آساْ سا حفَ چٟشٜٞب سا ثجٙذيذ.  چـٓ

 ( 4-1)ؿىُ  ( ييي ضَ جی لياًگّا سا بِ ّن هتصل کٌيذ )  دست

ٞتب سا اص   ( دػتت 4-2)ؿتىُ   -( ضی ضَ ِّ ضَآًگدّيذ )  ّن فطاس ی سيٌِ بِ ی قفسِ دٍ دست سا دس جلَ

ا سٚ ثتٝ ثتذٖ   س دٚ دػتت  وتٝ وتف ٞتش    ًتشف پتبئيٗ تتب لؼتٕت پتبئيٙي ؿتىٓ، دس حتبِي        وٙيذ. آٟ٘ب سا ثٝ خذا ؿي ٞٝ

وٙيذ. ثٔذ اص  ٞب ٚ ثذٖ حفَ ٔتش )چٟبس ايٙچ( سا ثيٗ دػت اي ٘ٝ ثيـتش اص دٜ ػب٘تي دٞيذ. فبكّٝ ٌشدا٘يذ، حشوت ثشٔي

وتٝ وتف    ٞب سا دسحتبِي  وٙيذ. دػت ًشف پبئيٗ ثبص وشد٘ذ، آٟ٘ب سا ثيٗ پبٞب ثٝ ٞب اص لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٓجٛس آ٘ىٝ دػت

تتش   وٙيذ ٚ دٚ صا٘تٛ سا خٕيتذٜ   ًشف خّٛ خٓ صٔبٖ وٕش سا ثٝ حشوت دٞيذ ٚ ٞٓٞب ثٝ ػٕت داخّي پبٞب ٞؼتٙذ  دػت
                                                 

88 - Falun Zhoutian Fa 
89 - Xuanfa Zhixu – سػذ. فبي چشخبٖ ثٝ خالء ٚ فوبي خبِي ٔي 
90 - Xinqing Siyu – .لّت ٔب٘ٙذ يـٓ خبِق پبن ٚ سٚؿٗ اػت 
91 - Fanben Guizhen – .ثبصٌـت ثٝ خٛد اِٚيٝ ٚ حميمي ؿٕب  
92 - Youyou Siqi – وٙيذ ٌٛيي ؿٙبٚس ٞؼتيذ. جىي ٔياحؼبع ػ 
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ٞب سا ثتٝ حبِتت دايتشٜ اص خّتٛي ٞتش پتب        ؿٛ٘ذ دػت وٝ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ثٝ صٔيٗ ٘ضديه ٔي (. ٚلتي4-3وٙيذ )ؿىُ 

ـتت  ٞتب سا دس أتتذاد پ   وٙيذ ٚ دػتت  ٞب سا وٕي خٓ (. ػپغ ٔچ4-4ي پب حشوت دٞيذ )ؿىُ  ًشف خبسج پبؿٙٝ ثٝ

-6وٙيذ )ؿىُ  آٚسيذ، وٕش سا ساػت ًشف ثبال ٔي ٞب سا دس پـت ثٝ وٝ دػت (. دسحبِي4-5پبٞب ثٝ ثبال ثيبٚسيذ )ؿىُ 

4 .) 

 

  
 

 

 

وٙٙذ ٌٚش٘ٝ ا٘شطيِ سٚي آٟ٘ب ثتٝ ثتذٖ ثشٌشدا٘تذٜ     دس ٍٞٙبْ تٕشيٗ، اخبصٜ ٘ذٞيذ دػتٟبيتبٖ ٞيچ خبي ثذٖ سا ِٕغ 

ٞبي تٛخبِي دسآٚسيتذ ) دػتتٟب    كٛست ٔـت سٚ٘ذ، آٟ٘ب سا ثٝ تٛا٘ٙذ دس پـت ثيـتش ثبال يٞب ٕ٘ وٝ دػت ؿٛد. ٚلتي ٔي

ٞتب سا   آٚسيتذ. دػتت   ػٕت خّٛ ثيشٖٚ ٞب سا اص صيش ثغُ ثٝ (، ػپغ آ4ٖ-7وٙٙذ( )ؿىُ  اوٖٙٛ، ا٘شطي سا حُٕ ٕ٘ي ٞٓ

دػت دس  دػت دس ثبال يب وذاْْ دٞيذ )ٞيچ اِضاْ خبكي ثشاي ايٙىٝ وذا ي ػيٙٝ لشاس كٛست هشثذس دس خّٛي لفؼٝ ثٝ

ٓ    پبئيٗ لشاس ؿتٛد(   ٞتب ٔتي   ٌيشد، ٚخٛد ٘ذاسد؛ ثؼتٍي ثٝ ٓبدت ؿخق داسد. ايٗ ٞٓ ؿبُٔ آلبيبٖ ٚ ٞتٓ ؿتبُٔ ختب٘

ً ؿذٜ سا دس ًَِٛ ػتٕت   دٞيذ ) ثب حفَ فبكّٝ(. ٞش دٚ وف دػت ثبص ٞب لشاس ٞب سا سٚي ؿب٘ٝ دػت (.4-8)ؿىُ   يب٘ت

ػب٘تي ٔتش)يه ايٙچ(  4تب  3وٝ  ٞب سػيذ٘ذ ٚػيِ وف دٚ دػت سا دسحبِي لتي ثٝ ٔچ)ثيشٚ٘ي( ثبصٚٞب حشوت دٞيذ. ٚ

1- 4 2- 4 

3- 4 4- 4 
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ٞب ٚ ػبٓذٞب ثبيذ يه ختي ساػتت سا تـتىيُ دٞٙتذ      دٞيذ. دس ايٗ صٔبٖ، دػت اص ٞٓ فبكّٝ داس٘ذ، سٚثشٚي ٞٓ لشاس

ثيشٚ٘تي ثبيتذ ثتٝ     چشخب٘يذ ثشٌشدا٘يذ، ئٙي دػت (. ثذٖٚ تٛلف، دٚ وف دػت سا ٔثُ ايٙىٝ تٛپي سا ٔي4-9)ؿىُ 

)داخّتي( لؼتٕت ثتبال ٚ     ييٗوٝ دٚ دػت سا دس ساػتبي ػٕت  ًٛس داخُ ثشٚد ٚ دػت داخّي ثٝ ثيشٖٚ ثيبيذ. ٕٞبٖ

ٞب ثبيذ دس پـت ػش، يه  (. دػت4-10دٞيذ آٟ٘ب سا ثبال ثشدٜ ٚ اص ثبالي ػش ثٍزسا٘يذ )ؿىُ  پبييٗ ثبصٚاٖ حشوت ٔي

وٙيذ ٚ ثتب   ًشف پبئيٗ ٞؼتٙذ اص ٞٓ خذا وٝ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ثٝ سا دسحبِيٞب  (. دػت4-11دٞٙذ )ؿىُ  هشثذس سا ؿىُ

(. ايٗ 4-12دٞيذ )ؿىُ  ػيٙٝ حشوت ي ًشف خّٛي لفؼٝ ػبصيذ. آٍ٘بٜ دٚ دػت سا اص ثبالي ػش ثٝ ا٘شطي پـت ٚكُ

ٔ  وٙيذ. ثٔذ اص ُ٘ٝ ثبس، دػت وبُٔ اػت. حشوبت سا ُ٘ٝ ثبسِوبُٔ تىشاس    يه ٔذاس آػٕب٘ي ٝ   ٞتب سا دس ا ي  تتذاد خّتٛي لفؼت

ٞب سا سٚي ٞٓ دس ٔمبثُ پبئيٗ ؿتىٓ لتشاس    سا ؿىُ دٞيذ )دػت وٛ ؿيبئٛفٛ ديٝػيٙٝ تب ثٝ پبئيٗ ؿىٓ حشوت دٞيذ. 

 (.4-13دٞيذ( )ؿىُ 

 

 

 

 

 

  

5- 4 6- 4 

7- 4 8- 4 
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 (.4-14( )ؿىُ  ييٗ  ؿٛ خي  ِيبً٘وٙيذ ) ٞب سا ثٝ ٞٓ ٔتلُ دػت – ٍضعيت پاياًی
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 الْی ّای قذست کشدى تتقَي. ۵

 48( فا جياچی تًَگ ضي) 

ي ػبوٗ ٚ آساْ اػت. ايٗ تٕشيٙي چٙذِٔٙٛسٜ اػت  ٞبي اِٟي، يه تٕشيٗ تضويٝ وشدٖ لذست تمٛيت کلیۺ ی قاعذُ

ٖ  ٞبي فٛق ٞبي اِٟي )ؿبُٔ تٛا٘بيي وٝ لذست ٝ   ًجئي( ٚ تتٛا ٝ  ٌٛ٘تً سا ثت ي چشخب٘تذٖ فتبِٖٛ ثتب اػتتفبدٜ اص      ٚػتيّ

وٙذ. ايٗ تٕشيٗ، ثبالتش اص ػٌح ٔتٛػي اػت ٚ دس اكُ يته تٕتشيٗ ػتشّي ثتٛد.      ٛدا تمٛيت ٔيٞبي دػت ث ٓالٔت

سٚي ٞٓ سا ٘تتٛاٖ ا٘دتبْ    ي اِٚيٝ اٌش دٚ پب ثش وٙذ. دس ٔشحّٝ سٚي ٞٓ سا ًّت ٔي پب ثش ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗ، ٘ـؼتٗ ثب دٚ

ؿتٛد. دس ًتي    پب ثش سٚي ٞٓ خٛاػتٝ ٔتي  ٟ٘بيتبً، اص ؿخق، ٘ـؼتٗ ثب دٚ 49پب ثش سٚي ٞٓ، لبثُ لجَٛ اػت. داد، يه

تتش ثتٝ حبِتت     تٕشيٗ، خشيبٖ ا٘شطي لٛي اػت ٚ ٔيذاٖ ا٘شطي دس اًشاف ثذٖ ثؼيبس ثضسي اػت. ٞشچٝ پبٞب ًتٛال٘ي 

تش  تش ثٙـيٙذ، تٕشيٗ لٛي هشثذس ثبؿٙذ، ثٟتش اػت. ايٗ ثٝ تحُٕ ؿخق ثؼتٍي داسد. ٞش چٝ ؿخق ثتٛا٘ذ ًٛال٘ي

ٞيچ للتذ   -٘ىٙيذ  دٞيذ ثٝ ٞيچ چيض فىش وٙذ. ٚلتي ايٗ تٕشيٗ سا ا٘دبْ ٔي سؿذ ٔيتش  اػت ٚ ًٌِٛ٘ ؿخق ػشيْ

تتبٖ ثبيتذ آٌتبٜ     ؿٛيذ. أب خٛدآٌبٜ اكّي 50ٚ تٛخٝ فىشي دس ايٗ تٕشيٗ ٚخٛد ٘ذاسد. اص آسأؾ ٚ ػىٖٛ، ٚاسد ديًٙ

 يذ وٝ دسحبَ ا٘دبْ دادٖ تٕشيٗ ٞؼتيذ.يثبؿذ وٝ ايٗ ؿٕب

 ًظنۺ 

 ۵۳يَيی ٍٍيی

 ۵2چی یسَيی ج ييي
 ۵۱کًَگ يِ کًَگ فی سی

  ۵۴جيٌگ سٍيی دًٍگ

ثب پبٞبي هشثذس ثٙـيٙيذ. وٕش ٚ ٌشدٖ سا ساػت ٍ٘ٝ داسيذ. فه پبئيٗ سا وٕي ثٝ داخُ ثىـيذ. ٘ٛن  - ساصی آهادُ

ٞب سا ثجٙذيذ. تٕبْ ثذٖ سا  ٞبي ثبال ٚ پبئيٗ خبِي ثٍزاسيذ ٚ ِت صثبٖ سا ثٝ ػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ، فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖ

خٛاٞي ثبيذ اص لّت ػش ثتشآٚسد ٚ حبِتت چٟتشٜ     ٞب سا ثجٙذيذ. ٘يه داسيذ ِٚي ٘ٝ خيّي ؿُ. ثٝ آسأي چـٓ احت ٍ٘ٝس

 خٛ ثبؿذ.  ثبيذ آساْ ٚ كّح

 تذسيح ٚاسد ػىٖٛ ٚ آسأؾ ؿٛيذ.  (. ث5ٝ-1داسيذ )ؿىُ  ٍ٘ٝ ييٗ خيٞب سا دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ثٝ حبِت  دػت

آٞؼتٍي دٚ دػتِ ٔتلُ ثٝ ٞٓ سا ثبال  ثٝ ييٗ  خياص حبِت  - ۵۵( دا ضَيييدادى عالئن ٍ حشکات دست )  اًجام

ٝ   تذسيح وف دػت وٙيذ ٚ ثٝ سا سٞب خي ييٗسػٙذ حبِت  خّٛي ػش ٔي ٞب ثٝ وٝ دػت آٚسيذ. ٚلتي ًتشف ثتبال    ٞتب سا ثت

ٚلتتي   (. )5-2ؿتىُ  ا٘تذ )  ؿبٖ سػتيذٜ   ٞب ثٝ ثبالتشيٗ ٘مٌٝ ٌيش٘ذ دػت ًشف ثبال لشاس ٞب ثٝ وف دػت ثچشخب٘يذ. ٚلتي

                                                 
93 - Shentong Jiachi Fa 
 ؿٛد.  يه پب سٚي پبي ديٍش، حبِت ٘يٕٝ ِٛتٛع ٚ دٚ پب سٚي ٞٓ حبِت ِٛتٛع وبُٔ ٘يض ٘بٔيذٜ ٔي - 94
95 - Ding – .حبِتي دس ٔذيتيـٗ وٝ دس آٖ رٞٗ وبٔالً خبِي ِٚي آٌبٜ اػت 
96 - Youyi Wuyi – ذ.ٌٛيي ثب للذ، أب ثذٖٚ لل 
97 - Yinsui Jiqi – ْوٙٙذ. ٞبي ا٘شطي سا د٘جبَ ٔي حشوبت دػت ٔىب٘يض 
98 - Sikong Feikong – ٝ٘ خبِي. ٌٛيي خبِي، أب 
99 - Dongjing Ruyi – .ثب ساحتي حشوت وٙيذ يب ػبوٗ ؿٛيذ 

100 - Da Shouyin  
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وٙٙتذ(.   دٞيذ، ػبٓذٞب، لؼٕت ثبالي ثبصٚاٖ سا ثب ٔمذاسي ٘يشٚ ٚ فـبس ٞذايت ٔتي  ٓالئٓ ٚ حشوبت دػت سا ا٘دبْ ٔي

ٞتب سا پتبئيٗ ثيبٚسيتذ تتب      دٞيذ دػت وٝ دس ثبالي ػش لٛػي سا ؿىُ ٔي وٙيذ. ٚ دس حبِي ٞب سا اصٞٓ خذا ػپغ دػت

ػٕت ثبال ٞؼتٙذ ٚ اٍ٘ـتبٖ ثٝ خّٛ اؿبسٜ داس٘ذ )ؿتىُ   ٞش دٚ دػت ثٝ (. وف5-3ػش ثشػٙذ )ؿىُ  يآ٘ىٝ ثٝ خّٛ

وتٝ آٟ٘تب سا اص خّتٛي     ٞب سا كبف ٍ٘ٝ داسيتذ دسحتبِي   تٛا٘يذ دس داخُ ٍ٘ٝ داسيذ. ٔچ وٝ ٔي ٞب سا تب خبئي ( ٚ آس٘ح4-5

ٞتب، دػتت    ٘ٓوٙذ، ثتشاي ختب   وٙيذ. ثشاي آلبيبٖ، دػت چپ ثٝ خبسج حشوت ٔي ًٛس ٔتمبًْ سد ٔي ي ػيٙٝ ثٝ لفؼٝ

(، ٔچ دػت ثيشٚ٘تي سا  5-5وٝ ٞش دٚ ثبصٚاٖ، خٌي افمي سا ؿىُ داد٘ذ )ؿىُ  وٙذ. ٚلتي ساػت ثٝ خبسج حشوت ٔي

ًشف ثبال ثبؿذ ثٝ ػٕت ثيشٖٚ ثچشخب٘يذ، يه ٘يٓ دايشٜ ؿىُ دٞيذ. وف دػت سا ثٝ ًشف  وٝ وف دػت ثٝ ثب حبِتي

وٙتذ. دس   ٔالحِٝ حشوت اؿبسٜ داس٘ذ. دػت ثبيذ ثب ٘يشٚيي لبثًُشف پـت  وٝ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ثٝ ثبال ٍ٘ٝ داسيذ دسحبِي

ؿٛد، وتف دػتت سا ثتٝ     آٞؼتٍي ثٝ پبئيٗ ثچشخب٘يذ. ٚلتي دػت، وـيذٜ ٚ كبف ٔي هٕٗ، وف دػت داخّي سا ثٝ

(. 5-6دسخٝ سا ثب ثذٖ تـتىيُ دٞتذ )ؿتىُ     30ي  ٌيشد ثچشخب٘يذ. دػت پبئيٙي ثبيذ صاٚيٝ وٝ سٚ ثٝ خّٛ لشاس حبِتي

)دػت ثباليي( سا ثٝ داخُ ثٝ پبئيٗ حشوت دٞيذ ٚ  56سا ثٝ ػٕت ثذٖ ثچشخب٘يذ، دػت چپ ٞش دٚ وف دػت ػپغ،

وٙيذ )ؿتىُ   ٞب سا خبثدب سا ثٝ ثبال. آٍ٘بٜ حشوبت لجّي سا ثشاي دػتبٖ ٔخبِف تىشاس وٙيذ، حبِت دػت 57دػت ساػت

ٝ ٞب ٔچ چپ(  (. ػپغ، آلبيبٖ، ثبيذ ٔچ ساػت سا ٔؼتميٓ وٙٙذ )خب7-5ٓ٘ ًتشف ثتذٖ    ٚ وف دػت سا ثچشخب٘يذ تب ثت

وتٝ ثتبصٚاٖ    ًشف پبئيٗ ثجشيذ تب ٚلتي ػيٙٝ ٌزسا٘ذيذ، وف دػت سا ثٝ ي لفؼٝ يٞب سا اص خّٛ ثبؿذ. ثٔذ اص آ٘ىٝ دػت

ًشف داخُ  ٞب وف دػت ساػت( سا ثٝ ٔؼتميٓ ؿٛ٘ذ ٚ ثبالي پبي صيشيٗ لشاس دادٜ ؿٛد. آلبيبٖ وف دػت چپ )خب٘ٓ

ٝ  آٚس٘ذ. ثٔذ اص آ٘ىٝ اص خّٛي لفؼٝ ًشف ثبال ثٝ حشوت دس ٔي ا ثٝچشخب٘ٙذ ٚ آٖ س ٔي ًتشف   ي ػيٙٝ ٌزؿت، آٖ سا ثت

وٝ دػت ثٝ ٔحُ سػيذ، وتف دػتت سا دس    ي ساػت(. ٚلتي ٞب ثٝ ػٕت ؿب٘ٝ ي چپ حشوت دٞيذ )خب٘ٓ خّٛي ؿب٘ٝ

دػتبٖ سا ثب ثىبسثشدٖ حشوبت  (. ثٔذ حبِت5-8ًشف ثبال ٍ٘ٝ داسيذ )ؿىُ  حبِتي وٝ اٍ٘ـتبٖ ثٝ خّٛ اؿبسٜ داس٘ذ ثٝ

ًشف داخُ حشوت دٞٙذ، دػتت ساػتت    ٞب دػت ساػت( سا ثٝ وٙيذ. ئٙي، آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ )خب٘ٓ لجّي خبثدب

(. 5-9ٞب( ثبيذ دس ثيشٖٚ حشوت وٙذ. ٚهتٔيت دػتتبٖ سا خبثدتب وٙيتذ )ؿتىُ       ثشاي آلبيبٖ )دػت چپ ثشاي خب٘ٓ

 ذ، حشوبت پيٛػتٝ ٚ ثذٖٚ ٚلفٝ ٞؼتٙذ. دٞي ٞبي دػت سا ا٘دبْ ٔي وٝ ٓالٔت ٚلتي

 

 

                                                 
 ٞب دػت ساػت. ثشاي خب٘ٓ - 101
 ٞب دػت چپ. ثشاي خب٘ٓ - 102

1- 5 2- 5 



 27 

 

 
 

  

  

 

3- 5 4- 5 

5- 5 6- 5 

7- 5 8- 5 



 28 

 
 

ثب ادأٝ دادٖ حشوبت لجّي دػت، دػت ثباليي سا دس أتذاد داخُ حشوت دٞيذ ٚ  - ۵۸( جياچی تقَيت کشدى )

ي  ٚ ثٝ لفؼٝٞب س سا ثچشخب٘ٙذ ٚ آٖ سا دسحبِي وٝ وف دػت 59دػت پبئيٙي سا دس أتذاد ثيشٖٚ. آلبيبٖ، دػت ساػت

ٞب دػت ساػت(.  وٙٙذ )خب٘ٓ ًشف ثبال ثّٙذ  ػيٙٝ اؿبسٜ داس٘ذ ثٝ ًشف پبئيٗ حشوت دٞٙذ. آلبيبٖ دػت چپ سا ثٝ

ٞب سا  (، دػت5-10دٞٙذ )ؿىُ  سػٙذ ٚ يه خي افمي سا ؿىُ ٔي ٚلتي وٝ ٞش دٚ ػبٓذ ثٝ لفؼٝ ي ػيٙٝ ٔي

 (.5-11چشخب٘يذ. )ؿىُ  ئيٗ ٔيثٝ ػٕت پب ٞب سا وٝ وف دػت ًشف ثيشٖٚ ثجشيذ دسحبِي ثٝ

  
 

ٞتب سا دس استفتبّ وٕتش ٍ٘تٝ      ًشف ثيشٖٚ وـيذٜ ؿذٜ ا٘ذ، دػتت  ٞب ٞؼتٙذ ٚ ثٝ ٞب دس استفبّ ثبالي صا٘ٛ وٝ دػت ٚلتي

(. ايتٗ حبِتت،   5-12ٞب دس يه ػٌح ٚ ٞش دٚ ثبصٚ ساحت ٞؼتٙذ )ؿتىُ   داسيذ، دسحبِتي وٝ ػبٓذٞب ٚ پـت دػت

ٞتب   فشػتذ. دس ٍٞٙبْ تمٛيت وشدٖ، وف دػت ٞب ٔي تمٛيت وشدٖ، اص داخُ ثذٖ ثٝ دػتٞبي خذايي سا ثشاي  لذست

وٙٙذ. ِٚتي ثتٝ د٘جتبَ ايتٗ      حؼي، ٔثُ ٍ٘ٝ داؿتٗ يه ٚص٘ٝ، ٚ غيشٜ سا احؼبع ٔي ٌشٔب، ػٍٙيٙي، اِىتشيؼيتٝ، ثي

 ٛد، ثٟتش اػت.حفَ ؿ  س ًجئي سخ دٞٙذ. ٞش چٝ ايٗ حبِت ًٛال٘ي تش احؼبػبت ٘جبؿيذ. فمي ثٍزاسيذ ثٝ ًٛ

                                                 
103 - Jiachi 
 ٞب دػت چپ. خب٘ٓ - 104
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10- 5 11- 5 
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وٙٙذ تب وف دػت سٚثٝ داخُ اؿبسٜ وٙذ دسحبِي وٝ دػتت   ٞب دػت چپ( سا خٓ ٔي آلبيبٖ، ٔچ دػت ساػت )خب٘ٓ

دٞٙذ. ثٔذ اص سػيذٖ ثٝ لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ، وف دػتت ثبيتذ سٚ ثتٝ ثتبال      سا ثٝ ػٕت لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ حشوت ٔي

ساػت( سا ثٝ خّٛ ثچشخب٘ٙذ دسحبِي وٝ آٖ سا ثٝ ػتٕت چب٘تٝ    ٞب دػت صٔبٖ، آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ )خب٘ٓ ثبؿذ. ٞٓ

سػذ، وف دػت ثبيذ سٚ ثٝ پبئيٗ ثبؿذ. ثٔتذ اص سػتيذٖ ثتٝ ٚهتٔيت      ٞب ٔي وٙٙذ. ٚلتي وٝ ثبصٚ ثٝ حذ ؿب٘ٝ ثّٙذ ٔي

دسػت، ػبٓذ ٚ دػت ثبيذ افمي ثبؿٙذ. دسحبِي وٝ ٔشوضِ ٞش دٚ وف دػت سٚثشٚي ٞٓ لشاس داس٘ذ دس ايتٗ ٚهتٔيت   

وٙٙذٜ الصْ اػت ثشاي ٔتذتي ًتٛال٘ي ٍ٘تٝ داؿتتٝ ؿتٛد، أتب ؿتٕب         ٞبي تمٛيت (. حبِت5-13ثٕب٘يذ )ؿىُ  ػبوٗ

دايشٜ تشػتيٓ   وٝ ثٝ ػٕت خّٛ، يه ٘يٓ داسيذ. ػپغ، دػت ثباليي سا دسحبِي وٝ لبدسيذ ٍ٘ٝ تٛا٘يذ آٟ٘ب سا تب خبئي ٔي

چشخب٘يتذ   بِي وٝ وف دػت سا سٚ ثٝ پتبئيٗ ٔتي  صٔبٖ، دسح ًشف پبئيٗ دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ثيبٚسيذ. ٞٓ وٙذ ثٝ ٔي

وٝ ٔشوض ٞتش دٚ وتف    ٞب ثبؿذ. دسحبِي سػذ، ثبصٚ ثبيذ دس استفبّ ؿب٘ٝ دػت پبئيٙي سا ثبال ثجشيذ. ٚلتي آٖ ثٝ چب٘ٝ ٔي

تش ٍ٘تٝ داؿتتٝ ؿتٛد، ثٟتتش      (. ٞش چٝ ًٛال٘ي5-14دػت سٚثشٚي ٞٓ لشاس داس٘ذ دس ايٗ ٚهٔيت ثبلي ثٕب٘يذ )ؿىُ 

 اػت. 
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اي  ثب ؿشّٚ اص ٚهٔيت لجّي؛ ثٍزاسيذ دػت ثباليي، ٘يٓ دايتشٜ  – ۶0( يَلياى گًَگ ضی جيٌگدس سکَى)   تضکيِ

(. 5-15دٞيذ )ؿتىُ   سا ؿىُ ييٗ خيٞب  سا ثٝ ػٕت خّٛ ؿىُ دٞذ ٚ تب لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ پبئيٗ ثيبيذ، ٚ ثب دػت

تبٖ ثذا٘ذ وتٝ ؿتٕب    آٌبٜ اكّي ِٚي ٔٛاُت ثبؿيذ وٝ خٛد ثشٚيذ، ديًٙ ي دس حبَ ػىٖٛ ؿٛيذ. ثٝ حبِت ٚاسد تضويٝ

 تٛا٘يذ ثٙـيٙيذ. تش ثٙـيٙيذ، ثٟتش اػت ت تب آٖ ا٘ذاصٜ وٝ ٔي وشدٖ ٞؼتيذ. ٞشچٝ ًٛال٘ي دسحبَ تٕشيٗ

تبٖ سا اص حبِت  (. پبٞبي5-16آٚسيذ ٚ اص ديًٙ خبسج ؿٛيذ )ؿىُ  دس ؿي ٞٝٞب سا ثٝ حبِت  دػت – ٍضعيت پاياًی

 وٙيذ.  هشثذس خبسج

 

                                                 
105 - Jinggong Xiulian 
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 سَم فصل

 ّا ٍ اصَل حشکات توشيي هکاًيضم

 

 اٍل توشيي .1

ُ  وٙتذ،  ٔي اؿبسٜ تٕشيٗ ٘بْ وٝ ًٛس ٕٞبٖ. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ ٌزاسد ٔي ٕ٘بيؾ ثٝ سا ٞضاسدػت ثٛدا اَٚ، تٕشيٗ  ٔثت

ٝ  دسحبَ دػت، ٞضاس ٚاي ػبت ثٛدي يب دػت ٞضاس ثٛداي يه وٝ اػت ايٗ ٗ  ٕ٘تبيؾ  ثت  ختٛد  يٞتب  دػتت  ٌزاؿتت

 ٚ ذيثؼتپبس  ختبًش  ثٝ سا آٟ٘ب ي ٕٞٝ ذيتٛا٘ يٕ٘ -دٞيٓ ا٘دبْ حشوت ٞضاس اػت غيشٕٔىٗ ٔب ثشاي اِجتٝ، .ثبؿذ ئ

ٝ  سا ػتبدٜ  ٚ ياػبػت  حشوتت  ٞـت تٕشيٗ ايٗ دس ٔب. وشد خٛاٞذ خؼتٝ ٚ فشػٛدٜ سا ؿٕب آٟ٘ب دادٖ ا٘دبْ  وتبس  ثت

 دس ا٘تشطي  وب٘بَ كذٞب ػبصد ٔي لبدس حشوت ٞـت ايٗ ٞؼتٙذ، ػبدٜ چٝ اٌش. دٞيٓ  اسائٝ سا ٔفْٟٛ آٖ تب ثشيٓ ٔي

 ييثبال بسيثؼ ػٌح يه دس ٔب تٕشيٗ اثتذاء، ٕٞبٖ اص ٌٛئيٓ ٔي چشا وٝ ثٍٛيٓ ؿٕب ثٝ ثٍزاسيذ. ؿٛ٘ذ ثبص ٔبٖ ثذٖ

 62يختبسخ  ا٘شطي وب٘بَ ٞـت يب 61دٚ ٚ سِٖ ا٘شطي ٞبي وب٘بَ ا٘شطي، وب٘بَ دٚ يب يه فمي ٔب صيشا. ؿٛد ٔي ؿشّٚ

 ثتب  ؿتشّٚ،  اثتتذاي  ٕٞبٖ اص آٟ٘ب اص وذاْ ٞش ٚ وٙيٓ ٔي ثبص سا ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ ٔب ٓٛم، دس. وٙيٓ ٕ٘ي ثبص سا

 . وٙيٓ ٔي ؿشّٚ ثبال ثؼيبس ػٌح يه دس اثتذاء ٕٞبٖ اص سا تٕشيٗ ٔب ثٙبثشايٗ. ٞؼتٙذ حشوت دس صٔبٖ ٞٓ ٚ ٞٓ

ٝ  اػتت  الصْ بٞتب پ ٚ ٞتب  دػتت . وٙذ سٞب ٚ ثىـذ سا ثذٖ دٞذ، ٔي ا٘دبْ سا تٕشيٗ ٚلتي ثبيذ ؿخق  ختٛثي  ثت

. ؿتٛ٘ذ  ٔتي  ثتبص  ؿتذٜ،  ٔؼتذٚد  خب آٖ ا٘شطي وٝ ثذٖ دس ٔٙبًمي وشدٖ، سٞب ٚ وـيذٖ ًشيك اص. ثبؿٙذ ٕٞبًٞٙ

ْ  دس. داؿتٙذ يٕ٘ اثشي چيٞ ٚخٝ ٞيچ ثٝ حشوبت ثٛدْ، ٘ىبؿتٝ ٞب ٔىب٘يضْ ػشي يه تبٖ ثذٖ دس اٌش اِجتٝ،  ٍٞٙتب

 ؿمٝ دٚ ثٝ اٍ٘بس وٙيذ ٔي احؼبع وٝ خبيي تب حتي -ؿٛد ٔي ٜوـيذ أىبٖ حذ تب تذسيح ثٝ ثذٖ تٕبٔي وـيذٖ،

 لتشاس  اػتتفبدٜ  ٔتٛسد  رٞٙتي  ٘يتت  ٞتيچ . ؿٛد ٔي ثضسي ٚ ثّٙذ ثؼيبس ايٙىٝ ٔثُ ؿٛد ٔي وـيذٜ ثذٖ. ؿٛيذ ٔي

ٖ  حذ تب آ٘ىٝ اص پغ -ؿٛد ؿُ ٘بٌٟبٖ ثبيذ ثذٖ أىبٖ، حذ تب وـؾ اص ثٔذ. شديٌ يٕ٘ ٖ  أىتب  وـتيذيذ،  سا ثتذ

ٝ  اػت چشٔي ي ويؼٝ ٔثُ حشوتي چٙيٗ تأثيش. ذيؿٛ ؿُ ىجبسٜي ثٝ ٖ٘بٌٟب يؼتيثب : ثبؿتذ  ؿتذٜ  پتش  ٞتٛا  اص وت

ٝ  ٞتٛا  داسد، ٔتي  ثتش  ويؼٝ اص سا دػتؾ ؿخق ٚلتي ص٘ذ، ٔي فٛساٖ ثيشٖٚ ثٝ ٞٛايؾ ؿذ، فـشدٜ ٚلتي ُ  ثت  داخت

ٖ  دس ؿتذٜ  دٔؼتذٚ  ٔٙتبًكِ  ا٘تذسوبس،   دػتت  ٔىتب٘يضِْ  ايٗ ثب. ؿٛد ٔي ٌشفتٝ اي تبصٜ ا٘شطي ٚ ٌشدد ٔي ثش  ثتبص  ثتذ

 . ؿٛ٘ذ ٔي

 ثتشدٜ  وتبس  ثٝ ٘يشٚ ٚ آٚس٘ذ ٔي فـبس پبئيٗ ثٝ ٔحىٕي ًٛس ثٝ ٞب پبؿٙٝ اػت، ؿذٖ وـيذٜ دسحبَ ثذٖ ٚلتي

ٖ  دس ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ وٝ ٔب٘ذ ٔي ايٗ ٔثُ. ؿٛد دادٜ فـبس ثبال ثٝ ػش تب ؿٛد ٔي َ  تتبٖ،  ثتذ  وـتيذٜ  دسحتب

ُ . وٙيتذ  ؿُ ٚ سٞب ثالفبكّٝ ثبيذ وـيذٌي اص ثٔذ ؿٕب -ؿٛ٘ذ سٞب ٝثالفبكّ ػپغ ٚ ؿٛ٘ذ ثبص تب ٞؼتٙذ ؿذٖ  وت

ٖ  دس ٞٓ سا يٌٛ٘بٌٛ٘ يٞب ٔىب٘يضْ ثبيذ ٔب اِجتٝ،. ؿٛد ٔي ثبص ثالفبكّٝ حشوت ّ٘ٛ ايٗ ًشيك اص ؿٕب ثذٖ ٖ  ثتذ  تتب

 ثٝ آ٘ىٝ تب ؿٛ٘ذ ٔي وـيذٜ فـبس ٚ لذست ثب ٚ تذسيح ثٝ آٟ٘ب ٞؼتٙذ، ؿذٖ وـيذٜ دسحبَ ثبصٚٞب وٝ ٚلتي. ثىبسيٓ

                                                 
106 - Ren , Du –  ٔدتشاي  "سٚد. وب٘تبَ سٖ يتب    ي ٍِٗ ؿشّٚ ؿذٜ ٚ دس أتذاد ٚػي پـت ثٝ ػتٕت ثتبال ٔتي    اص حفشٜ "ٔدشاي حبوٓ"وب٘بَ دٚ يب

 سٚد. ي ٍِٗ دس أتذاد ٚػي خّٛي ثذٖ ثٝ ػٕت ثبال ٔي اص لؼٕت حفشٜ "دسيبفت
اي ٞؼتٙذ وٝ ٓالٜٚ ثش دٚاصدٜ وب٘بَ َٕٔٔٛ ا٘شطي ٚخٛد داس٘تذ. اوثتش ايتٗ ٞـتت وب٘تبَ اهتبفي، ٘متبى         ٞبي ا٘شطي ٞب وب٘بَ ايٗدس ًت چيٙي،  - 107

  ؿٛ٘ذ. ٞبي اكّي يب ٔؼتمُ دسِ٘ش ٌشفتٝ ٕ٘ي وٙٙذ ٚ ثٙبثشايٗ وب٘بَ ػٛص٘ي دٚاصدٜ وب٘بَ َٕٔٔٛ سا لٌْ ٔي ًت
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ٝ  ٚ ييٗ ػٝ ا٘شطيِ ٞبي وب٘بَ أتذاد دس سا ا٘شطي چٍٛ٘ٝ وٝ دٞذ ٔي آٔٛصؽ دائٛ ي ٔذسػٝ. ثشػٙذ ٟ٘بيت حذ  ػت

ٝ  داس٘تذ  ٚخٛد يبً٘ ػٝ ٚ ييٗ ػٝ ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٟٙب ٘ٝ ٚالْ، دس. داد حشوت يبً٘ َ  كتذٞب  ثّىت  ا٘تشطي  وب٘تب

 ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ ٔب. دسآيٙذ ا٘ؼذاد اص ٚ ؿٛ٘ذ ثبص ٚ ـيذٜو ثبيذ آٟ٘ب تٕبْ. داس٘ذ ٚخٛد ٞٓ ثبصٚٞب دس ٔتمبًْ

ٝ  آٟ٘بيي ِٕٔٔٛي، ي تضويٝ ٞبي تٕشيٗ دس. وٙيٓ ٔي ثبص ٔبٖ تٕشيٗ ؿشّٚ ٕٞبٖ اص دسػت سا  حميمتي  ٚ دسػتت  وت

َ  كتذٞب  دسآٚسدٖ حشوتت  ثٝ سٚؽ -ؿٛد ٔي ضي٘ پشداص٘ذ، ٔي 63چي ٟٔبسِ ثٝ وٝ آٟ٘بيي ؿبُٔ ايٗ - ٞؼتٙذ  وب٘تب

ٗ  ايٗ ثشاي. ثش٘ذ ٔي ثىبس سا ا٘شطي وب٘بَ يه ًشيك اص ا٘شطي َ  دساص صٔتب٘ي  ٞتب  تٕتشي َ  -وـتذ  ٔتي  ًتٛ  ٞتبي  ػتب

َ  ي ٕٞٝ ثبصوشدٖ ٔؼتميٕبً ٔب تٕشيٗ. ؿٛ٘ذ ثبص ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ تب -ؿٕبس ثي  اثتتذاء  اص سا ا٘تشطي  ٞتبي  وب٘تب

ٝ  ايٗ ثبيذ ٕٞٝ. وٙيٓ ٔي ؿشّٚ سا تٕشيٗ ثبال ثؼيبس ػٌحي دس ٔب ثٙبثشايٗ دٞذ، ٔي لشاس ٞذف  سا يذيت وّ ي ٘ىتت

 . وٙٙذ دسن

ٝ  ؿتذٜ  ثتبص  پبٞتبي  ثب ًجئي ًٛس ثٝ اػت الصْ. وٙٓ ٔي كحجت ايؼتبدٖ حبِت ي دسثبسٜ ػپغ،  ي ا٘تذاصٜ  ثت

 اص ثؼيبسي. ٘ذاسيٓ سصٔي ٞٙشٞبي اص چيضٞبيي ٔب ايٙدب صيشا. ثبؿٙذ ٔٛاصي ٘يؼت الصْ پبٞب. ثبيؼتيذ ٞب ؿب٘ٝ ٓشم

ٝ  سصٔتي  ٞٙشٞبي ثٝ ٔشثٛى اػت، ي ايؼتبدٜ حبِت اص تٕشيٗ يٞب سٚؽ ي تبدٜايؼ ٞبي حبِت ٝ  سيـت  اص. ا٘تذ  ٌشفتت

ٝ  سٚ ٕٞيـٝ ٘جبيذ ؿٕب پبٞبي دٞذ، ٔي اسائٝ ٔٛخٛدات ي ٕٞٝ ثٝ سا ٘دبت ثٛدا ي ٔذسػٝ وٝ آ٘دب ُ  ثت . ثبؿتذ  داخت

 ٞبي وب٘بَ ثبؿٙذ، خٕيذٜ وٕي بصا٘ٛٞ وٝ ٚلتي. ثبؿٙذ ئ خٓ وٕي صا٘ٛٞب ثبؿٙذ، ٔي آػٛدٜ ٚ ساحت ٍِٗ ٚ صا٘ٛٞب

 ٍ٘ٝ ؿُ ٚ ساػت ثذٖ. ٞؼتٙذ ثؼتٝ ٚ ػفت ا٘شطي، ٞبي وب٘بَ ايؼتذ، ٔي ساػت ؿخق ٚلتي ٞؼتٙذ؛ ثبص ا٘شطي

ُ  خيّي آ٘ىٝ ثذٖٚ أب ثبؿيذ، ساحت ٚ سٞب وبٔالً ثيشٖٚ، تب ٌشفتٝ دسٖٚ اص وٝ اػت الصْ ؿٕب. ؿٛد ئ داؿتٝ  ؿت

 . ٕب٘ذث ثبلي ساػت ٚ ٕٓٛد ثبيذ ػش. ؿٛيذ

 ثبيتذ  ٌيشيتذ  ٔي يبد سا حشوبت وٝ ٚلتي ِٚي. ٞؼتٙذ ثؼتٝ ٞب چـٓ ؿٛ٘ذ ٔي ا٘دبْ تٕشيٗ پٙح ايٗ وٝ ٚلتي

 آٟ٘تب  خٛدتبٖ ٚ ٌشفتيذ يبد سا حشوبت ٚلتي ثٔذاً. ثبؿٙذ دسػت تبٖ حشوبت وٝ ثجيٙيذ تب داسيذ ٍ٘ٝ ثبص سا چـٕبٖ

 فوتبئي  چؼجيذٜ، دٞبٖ ػمف ثٝ صثبٖ ٘ٛن. ؿٛ٘ذ دادٜ ْا٘دب ثؼتٝ ٞبي چـٓ ثب ثبيذ ٞب تٕشيٗ دٞيذ، ئ ا٘دبْ سا

ٝ  تٕبع دٞبٖ ػمف ثٝ صثبٖ اػت الصْ چشا. ؿٛ٘ذ ئ ثؼتٝ ٞب ِت ٚ ؿذٜ حفَ پبئيٗ ٚ ثبال ٞبي د٘ذاٖ ثيٗ  داؿتت

 حشوت دس ػٌحي ٕٓكِ وٓ آػٕب٘ي ٔذاس فمي ٘ٝ ٚالٔي، تٕشيٗ ًي دس ثذا٘يذ، اػت ٕٔىٗ وٝ ًٛس ٕٞبٖ ثبؿذ؟

 ٓالٜٚ. ٞؼتٙذ حشوت دس ٘يض وٙٙذ ئ ٓجٛس ٞٓ اص افمي يب ٕٓٛدي ًٛس ثٝ وٝ ثذٖ دس ا٘شطي بَوب٘ ٞش ثّىٝ اػت،

َ  ٘يتض  داخّي ٞبي  ا٘ذاْ ثيٗ فٛاكُ دس ٚ داخّي آوبي دس ػٌحي، ا٘شطي ٞبي وب٘بَ ٚخٛد ثش  ا٘تشطي  ٞتبي  وب٘تب

ُ  دس پُ يه دادٖ ؿىُ ثشاي ثٙبثشايٗ اػت، خبِي دٞبٖ. داس٘ذ ٚخٛد ٝ  داخت َ  شخؾچت  ٔتذت  دس وت  ٞتبي  وب٘تب

 ٔذاس يه صثبٖ ًشيك اص ا٘شطي دٞذ ٔي اخبصٜ ٚ وٙذ ٔي اتىبء صثبٖ ثشدٖ  ثبال ثٝ وٙذ تمٛيت سا ا٘شطي خشيبٖ ا٘شطي،

. ذيدسآ ٌشدؽ ثٝ ػٌح ا٘شطي دٞذ ٔي اخبصٜ وٝ وٙٙذ ٔي ُٕٓ خبسخي پّي ٓٙٛاٖ ثٝ ثؼتٝ ٞبي ِت. دٞذ ؿىُ سا

 ثؼتٝ ٔحىٓ تٕشيٗ ًي دس تبٖيٞب د٘ذاٖ اٌش صيشا. ٌزاسيٓ ٔي ثبلي ٙيپبئي ٚ ثباليي ٞبي د٘ذاٖ ثيٗ سا فوبيي چشا

ٖ  اص لؼتٕت  ٞش. ؿٛ٘ذ ثؼتٝ تش ٔحىٓ ٚ تش ٔحىٓ ا٘شطي، ٌشدؽ ًي دس آٟ٘ب وٝ ؿٛد ٔي ٔٛخت ا٘شطي ثبؿٙذ،  ثتذ

 دس ٘جبؿتذ  ساحتت  ٚ آػٛدٜ وٝ لؼٕتي ٞش ثٙبثشايٗ. ؿٛد تجذيُ وبُٔ ًٛس ثٝ تٛا٘ذ ٕ٘ي ثبؿذ ٔٙمجن ٚ ػفت وٝ

                                                 
108 - Qi – ٝٞبي ثؼيبسي ثٝ خٛد ٔتي  ايٗ ٔبدٜ/ ا٘شطي دس ثذٖ ٚ ٔحيي ؿىُ ؿٛد وٝ ي چيٙي، ٌفتٝ ٔي دس ا٘ذيـ    ٝ كتٛست   ٌيتشد ٚ ٕٔٔتٛالً ثت

ْ   تٛا٘ذ دس ٌؼتشٜ ٔي "چي"وٙذ. ؿٛد وٝ ػالٔتي ؿخق سا تٔييٗ ٔي ًٛس تلٛس ٔي ؿٛد، ايٗ  تشخٕٝ ٔي "ا٘شطي حيبتي" تتش ٘يتض    اي ثؼتيبس ٚػتي

 سا تٛكيف وٙذ ٔب٘ٙذ ٞٛا، ثٛ، خـٓ ٚ غيشٜ. سؤيت ٞؼتٙذ  اػتفبدٜ ؿٛد تب ٔٛادي وٝ فبلذ ؿىُ ٚ غيشلبثُ
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 ثدتب  پتبئيٙي  ٚ ثتباليي  ٞتبي  د٘ذاٖ ثيٗ سا خبِي فوبيي اٌش. ؿٛد ٕ٘ي تىٕيُ ٚ تجذيُ ٚ ؿذ خٛاٞذ ٔحشْٚ شآخ

 ا٘تمتبِي  حشوت ػٝ. ٞؼتٙذ تٕشيٗ حشوبت ثشاي اِٚيٝ ٚ اي پبيٝ اِضأبت ٞب ايٗ. ثٛد خٛاٞٙذ ؿُ ٚ ساحت ٌزاسيذ

 .دٞٓ تٛهيح ايٙدب سا آٟ٘ب ٔبيّٓ. ؿٛ٘ذ ٔي تىشاس ديٍش ٞبي تٕشيٗ دس ثٔذاً وٝ داسد ٚخٛد

ٝ  ٚلتي(. ػيٙٝ ي لفؼٝ خّٛي دس دػت دٚ دادٖ فـبس ٞٓ ثٝ) ؿي ٞٝ ؿٛ ِيبً٘ ْ  سا ؿتي  ٞت  دٞيتذ،  ٔتي  ا٘دتب

 اٌتش . اػتت  خبِي ٞب ثغُ صيش وٝ ًٛسي ثٝ ٔب٘ٙذ ٔي ضاٖيآٚ ٞب آس٘ح ٚ دٞٙذ ٔي ؿىُ سا ٔؼتميٓ خي يه ػبٓذٞب

 تتب  آ٘مذسوٝ اٍ٘ـتبٖ، ٘ٛن. ؿذ خٛاٞٙذ ثؼتٝ وبٔالً آ٘دب سد ا٘شطي ٞبي وب٘بَ ثچؼجٙذ، ثذٖ ثٝ ٔحىٓ ٞب ثغُ صيش

ٝ  آٟ٘ب. ٌيش٘ذ ٔي لشاس ػيٙٝ ي لفؼٝ خّٛي دسػت ثّىٝ ؿٛد، ٕ٘ي داؿتٝ ٍ٘ٝ ثبال شديٌ لشاس كٛست يخّٛ ٖ  ثت  ثتذ

ٖ  حذ تب ثبيذ ٞب دػت وف ا٘تٟبي ٚ ؿٛد ٔي حفَ ٞب دػت وف ثيٗ خبِي فوبيي. ٘ذاس٘ذ تىيٝ ٝ  أىتب  يىتذيٍش  ثت

 . ؿٛد ٔي تىشاس ثبسٞب آٖ صيشا ثؼپبس٘ذ، خبًش ثٝ سا حبِت ايٗ ٕٞٝ اػت الصْ. ذآٚس٘ فـبس

. ثبؿٙذ ضاٖيآٚ ثبيذ ٞب آس٘ح(. ؿىٓ پبئيٙي لؼٕت خّٛي دس ٞب دػت دادٖ لشاس ٞٓ سٚي ثش) ؿيبئٛفٛ وٛ ئٝ دي

 ٘جبؿٙذ، ثبص ٞب ثغُ صيش اٌش: داسيٓ ثشايٗ تأويذ ثشاي خٛثي ّٓت. داسيذ  ٍ٘ٝ ثيشٖٚ سا ٞب آس٘ح ثبيذ تٕشيٙبت ًي دس

ٖ  ثتشاي  چتپ  دػت دٞيذ، ٔي ا٘دبْ سا حبِت ايٗ ٚلتي. بثذي بٖيخش تٛا٘ذ ٕ٘ي ٚ ؿٛد ٔي ٔؼذٚد ا٘شطي  دس آلبيتب

ٓ  ٘جبيتذ  ٞتب  دػت. اػت داخُ دس ٞب خب٘ٓ ثشاي ساػت دػت اػت، داخُ  هيت  يپٟٙتب  -وٙٙتذ  ِٕتغ  سا ديٍتش  ٞت

ٖ  ٚ يداخّ دػت ٗيث دػت وف دٚ يپٟٙب ثٝ. ؿٛد ئ حفَ آٟ٘ب بٖئ دػت وف َ  ثتذ  ٍ٘زاسيتذ  ؿتٛد،  ئت  حفت

. داس٘تذ  ٚختٛد  ثؼيبسي ثيشٚ٘يِ ٚ داخّي ٞبي وب٘بَ دا٘يذ، ٔي وٝ ًٛس ٕٞبٖ چشا؟. ثبؿذ داؿتٝ تٕبع ثذٖ ثب دػت

 دس. فتشد  يٞتب  دػت دس 64الئًٌٛٛ٘ ي ٘مٌٝ ٔخلٛكبً وٙيٓ ٔي تىيٝ فبِٖٛ ثٝ آٟ٘ب وشدٖ ثبص ثشاي ٔبٖ، تٕشيٗ دس

ٖ  خؼٕب٘ي ثذٖ دس فمي ٘ٝ وٝ اػت ٔيذا٘ي ًٌٛ٘،الئٛ ي ٘مٌٝ ٚالْ ٝ  داسد، ٚختٛد  ٔتب ْ  دس ثّىت ُ  تٕتب  ٞتبي  ؿتى

ٖ . داسد ٚختٛد  ٘يض ديٍش ثُٔذٞبي دس ٔبٖ ٞبي ثذٖ يٞؼت ْ  ثؼتيبس  آٖ ٔيتذا  ػتٌح  اص فشاتتش  حتتي  ٚ اػتت  ٚػتي

 اتىبء فبِٖٛ ثٝ بسو ايٗ ا٘دبْ ثشاي ٔب ثٙبثشايٗ ؿٛ٘ذ، ثبص ثبيذ آٖ ٞبي ٔيذاٖ تٕبْ. سٚد ٔي خؼٕب٘ي ثذٖ ٞبي دػت

ٖ  صيشا ؿٛ٘ذ ٔي داؿتٝ ٍ٘ٝ خذا ٞٓ اص ٞب دػت. وٙيٓ ٔي َ  دس آٟ٘تب  يسٚ فتبِٛ  دٚ ٞتش  يسٚ -اػتت  چتشخؾ  حتب

ٝ  يا ا٘تشطي  ٌيش٘ذ، ٔي لشاس ٞٓ سٚي ثش ؿىٓ پبئيٙي ثخؾ خّٛي دس ٞب دػت تٕشيٙبت، پبيبٖ دس ٚلتي. دػت  وت

ٓ  ؿيبئٛفٛ، وٛ ئٝ دي ديٍش ٞذف. اػت لٛي ثؼيبس ؿٛد ٔي حُٕ آٟ٘ب سٚي ثش ٖ  تمٛيتت  ٞت ٖ  وتشد  لؼتٕت  دس فتبِٛ

ٝ  -آٟ٘تب  اص ٞضاس ٞب دٜ اص ثيـتش -داس٘ذ ٚخٛد چيضٞب ثؼيبسي. اػت 65اٖ تي دَٖ ٔيذاٖ ٞٓ ٚ ؿىٓ پبئيٗ ٗ  اص وت  ايت

 . وٙٙذ ئ ذايپ تىبُٔ ٔيذاٖ

َ  ) ٘بٔيٓ ٔي ييٗ خي اختلبس ثٝ سا آٖ ٔب. 66ييٗ ديًٙ ئٝ خي ثٙبْ داسد ٚخٛد ديٍشي حبِت ( ٞتب  ػتت د اتلتب

 ثيوي يه ٚ ٌيش٘ذ ٔي لشاس ثبال ؿؼت اٍ٘ـتبٖ. ؿٛد ا٘دبْ ػشػشي ٘جبيذ آٖ: ثيٙذاصيذ ٞب دػت اتلبَ ثٝ ِ٘شي

ٝ  سٚي ثتش  پتبئيٙي  دػت اٍ٘ـتبٖ ثب. ؿٛ٘ذ ٔي ٚكُ يىذيٍش ثٝ ٘شٔي ثٝ اٍ٘ـتبٖ. دٞٙذ ٔي ؿىُ سا ٗ  ي فبكتّ  ثتي

ٖ  ثتشاي  چتپ  دػتت  وٙيتذ،  ٔتي  ٚكُ سا ٞب دػت ٚلتي. ثبؿذ ٌٛ٘ٝ ايٗ ثبيذ. ثباليي دػت اٍ٘ـتبٖ  ثتبال  دس آلبيتب

 يب٘تًِ  هيت  ٔشد، ثذٖ صيشا اػت؟ ٌٛ٘ٝٗ يا چشا. داسد لشاس ثبال دس ٞب خب٘ٓ ثشاي ساػت دػت وٝ دسحبِي داسد، لشاس

ً  ذيثب آلبيبٖ ،يبً٘ ٚ ييٗ تٛاصٖ ثٝ يبفتٗ دػت ثشاي. اػت خبِق ِييٗ هي صٖ، ثذٖ ٚ اػت خبِق  فتشٚ  سا يب٘ت

                                                 
109 - Laogong – ٌٝي ًت ػٛص٘ي دس ٚػي وف دػت. ٘م 
110 - Dantian –  ٖيه ٔيذاٖ ا٘شطي وٝ دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٚالْ ؿذٜ اػت."دَٖ"ٔيذا ، 
111 - Jie Dingyin – .ٔتلُ وشدٖ ٞش دٚ دػت 
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ٗ  ثبيتذ  ٞب خب٘ٓ وٝ دسحبِي ثبؿذ، داؿتٝ آصاد حشوت ييٗ ثٍزاس٘ذ ٚ ٘ـب٘ٙذ ً  ثٍزاس٘تذ  ٚ ٘ـتب٘ٙذ  فتشٚ  سا يتي  يب٘ت

ٝ  سا ٞتب  دػتت  ٚلتي. ٞؼتٙذ ٔتفبٚت ٞب خب٘ٓ ٚ آلبيبٖ ثشاي حشوبت اص ثٔوي ثٙبثشايٗ. ثبؿذ داؿتٝ آصاد حشوت  ثت

ٗ  وٝ ًٛس ٕٞبٖ. ذؿٛ٘ داؿتٝ ٍ٘ٝ ثيشٖٚ اػت الصْ آٟ٘ب -ٔب٘ٙذ ٔي ضاٖيآٚ ٞب آس٘ح وٙيذ، ٔي ٚكُ ٞٓ  اػتت  ٕٔىت

ٖ  ٔشوتضِ  ايٗ. اػت ٘بف پبئيٗ اٍ٘ـت دٚ ٓشم ي ا٘ذاصٜ ثٝ اٖ تي دٖ ٔشوض ثذا٘يذ، ٗ . ٞؼتت  ٘يتض  ٔتب  فتبِٛ  ثٙتبثشاي

ٝ  ساحتت  ٍٞٙبْ دس. ٌيش٘ذ ٔي لشاس تش پبئيٗ وٕي فبِٖٛ، داؿتٗ ٍ٘ٝ يثشا ؿذٜ ٚكُ ٞبي دػت ٗ  ٍ٘ت  ثتذٖ،  داؿتت

 ثتشاي  ثبيتذ  ٞتب  دػتت  ٚ پبٞتب . خيش سا ؿبٖ پبٞبي ِٚي داس٘ذ ٔي ٍ٘ٝ ساحت ٚ آػٛدٜ سا ؿبٖ ٞبي دػت افشاد ثٔوي

  .ثبؿٙذ داؿتٝ ٕٞىبسي ٚ ٕٞبٍٞٙي يىذيٍش ثب ؿذٖ، وـيذٜ ٚ ؿُ صٔبٖ ٞٓ ثٌٛس
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 دٍم توشيي. 2

ٖ  ٞؼتٙذ، ػبدٜ ثؼيبس آٖ حشوبت. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ فبِٖٛ ي ايؼتبدٜ حبِت دْٚ، تٕشيٗ ٝ  حبِتتِ  چٟتبس  فمتي  چتٛ  ٍ٘ت

ٗ  ٚخٛد، ايٗ ثب. ٞؼتٙذ آػبٖ ثؼيبس -يبدٌيشي ثشاي -داسد ٚخٛد چشخ داؿتٗ ٗ  يته  ايت  ًبلتت  ٚ چتبِؾ  پُتش  تٕتشي

 ئتذت  يثتشا  حشوتت  ثذٖٚ ؼتبدٖيا ٔؼتّضْ ايؼتبدٜ، ٚهْ دس ٞبي تٕشيٗ تٕبْ فشػبػت؟ ًبلت چٍٛ٘ٝ. فشػبػت

ٗ . ٌيش٘تذ  ٔي دسد ؿٛ٘ذ ٔي داؿتٝ ٍ٘ٝ ثبال ًٛال٘ي ٔذتي ثشاي ٚلتي فشد ثبصٚاٖ. ٞؼتٙذ يًٛال٘ ٗ  ثٙتبثشاي ٗ  ايت  تٕتشي

 ؿتخق  ٚ ٘ذاسد ٚخٛد وـيذٌي ٌٛ٘ٝ ٞيچ ِٚي اػت، اَٚ تٕشيٗ ٔثُ ايؼتبدٜ، حبِت ثشاي تيٚهٔ. فشػبػت ًبلت

 -ٞؼتتٙذ  ػتبدٌي  ٕٞيٗ ثٝ. ثبؿذ ئ چشخ ٍٟ٘ذاسي ؿبُٔ ،ياكّ حبِت چٟبس ي ٕٞٝ. ايؼتذ ٔي ساحت ثذ٘ي ثب فمي

 كتشفبً  ،ئٙفتشد  حشوتت  ٞش وٝ ثبؿذ ًٛس ايٗ تٛا٘ؼت ٕ٘ي ثٙبثشايٗ دافبػت، ي تضويٝ ايٗ -اي پبيٝ حبِت چٟبس فمي

 سا چيضٞتب  اص ثؼتيبسي  ٔٙفشد، حشوت ٞش ثبؿذ؛ وٛچه چيض يه يب خبف ًجئيِ فٛق ييتٛا٘ب يه دادٖ پشٚسؽ ثشاي

 تٔتذاد  ثٍٛيٓ ؿٕب ثٝ ٘ٓتٛا ٔي. ثٛد ٕ٘ي ّٕٓي ثٛد،  ٘يبص ٔٛسد حشوت يه چيضٞب اص يه ٞش تىبُٔ ثشاي اٌش. داسد دسثش

 كتذٞب  ؿٛ٘ذ ٔي ػبختٝ ٔب ي تضويٝ ساٜ دس وٝ چيضٞبيي ٚ وشدْ ٘لت تبٖ ؿىٓ پبئيٗ لؼٕت دس ؿٕب دس وٝ چيضٞبيي

 كتذٞب : وٙيتذ  تلتٛس  فمتي  ثشديذ، ئ وبس ثٝ سا حشوت يه ؼتيثب ئ آٟ٘ب، اص يه ٞش پشٚسؽِ ثشاي اٌش. ؿٛد ٔي ٞضاس

ٖ . ثٛديتذ  ٕ٘ي سٚص يه دس آٟ٘ب وشدٖ تٕبْ ثٝ دسلب ؿٕب ٚ ٌشفت ٔي دسثش سا حشوت ٞضاس ٝ  سا خٛدتتب  فشػتٛدٜ  ٚ خؼتت

 .ثؼپبسيذ خبًش ثٝ سا آٟ٘ب تٕبْ ثٛديذ ٕ٘ي لبدس ٞٓ ثبص ٚ وشديذ ٔي

 ًٛس ثٝ سا چيضٞب تٕبْ ؿىُ تغييش ٞب، تٕشيٗ ".اػت آػبٖ ٚ ػبدٜ تيٟ٘ب يث ثضسي، ساٜ هي" داسد، ٚخٛد اي ٌفتٝ

ٝ  تٕشيٙتبت  دادٖ ا٘دبْ ٍٞٙبْ دس اٌش ثٛد ٔي ثٟتش حتي يٗثٙبثشا. وٙٙذ ٔي وٙتشَ  يوّ ٖ  ي تضويت  حشوتتي  چيٞت  ػتىٛ

 ٞتش . وٙٙذ وٙتشَ سا چيضٞب ثؼيبسي ؿىُ تغييش صٔبٖ ٞٓ ،ئيٚػ ٔميبع هي دس تٛا٘ٙذ ٔي ٞٓ ػبدٜ حشوبت. ثٛد ٕ٘ي

ٝ  آٟ٘ب صيشا اػت، ثيـتش تش، وبُٔ ؿىُِ تغييش احتٕبَ تش، ػبدٜ حشوبت چٝ َ  ٚػتئي  ميتبع ٔ دس سا چيتض  ٕٞت  وٙتتش

 فبِٖٛ يه چشخؾ داسيذ ٔي ٍ٘ٝ سا ٞب چشخ وٝ ٚلتي. داسد ٚخٛد چشخ ٍٟ٘ذاسي حبِت چٟبس تٕشيٗ، ايٗ دس. وٙٙذ ٔي

 حبِتت  ٚلتتي . وٙتذ  احؼبع سا آٖ تٛا٘ذ ٔي اي وٙٙذٜ تٕشيٗ ٞش تمشيجبً. وٙيذ ٔي احؼبع تبٖ ثبصٚاٖ ٔيبٖ دس سا ثضسي

 اسٚاح وٙتشَ تحت وٝ يٙبتيتٕش ٕٞب٘ٙذ ثپشد، يب ثخٛسد تبة ٘ذاسد اخبصٜ وغ ٞيچ دٞيذ، ٔي ا٘دبْ سا فبِٖٛ ي ايؼتبدٜ

 ثٛدا، يه ايذ ديذٜ ٞشٌض آيب. ٘يؼت وشدٖ تٕشيٗ آٖ -٘يؼت خٛة داؿتٗ،  پشؽ ٚ خٛسدٖ  تبة. ٞؼتٙذ شوٙٙذٜيتؼخ

 . دٞٙذ ٕ٘ي ا٘دبْ سا وبسٞب آٖ آٟ٘ب اص وذاْ ٞيچ ثپشد؟ يب خٛسدٜ تبة ٚ پيچ آٖ ٔثُ خذا يب دائٛ،
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 سَم توشيي. ۱

ٝ  ًتٛس  ٕٞبٖ. اػت ػبدٜ ثؼيبس ٞٓ تٕشيٗ ايٗ. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ ويٟبٖ اِيٝ ٔٙتٟي دٚ ثٝ ٘فٛر ػْٛ، تٕشيٗ  اػتٕؾ  وت

 ثيىتشاٖ،  ِ ويٟبٖ اِيٝ ٔٙتٟي دٚ ايٗ. اػت "ويٟبٖ اِيٝ ٔٙتٟي" دٚ ثٝ ا٘شطي فشػتبدٖ ثشاي تٕشيٗ ايٗ دٞذ، ٔي ٘ـبٖ

ٗ  ٔب. ٘ذاسد دسثش سا رٞٙي ٘يت تٕشيٗ، پغ ؿٕبػت، تلٛس اص فشاتش ايٗ ٞؼتٙذ؟ دٚس چمذس  اص پيتشٚي  ثتب  سا ٞتب  تٕتشي

ٝ  ٞتبيي  ٔىب٘يضْ ثب ٕٞشاٜ تبٖ،يٞب دػت ثٙبثشايٗ،. دٞيٓ ٔي ا٘دبْ ٞب ٔىب٘يضْ ٖ  دس وت  حشوتت  اْ وتشدٜ  ٘لتت  ؿتٕب  ثتذ

ٓ  ؿٕب ٝث اَٚ سٚص دس سا ايٗ ٔٗ. داسد سا ٞب ٔىب٘يضْ ّ٘ٛ ايٗ ٘يض اَٚ تٕشيٗ. وٙٙذ ٔي ُ  ٘جبيتذ  صيتشا  ٍ٘فتت  آؿتٙب  اص لجت

ٝ  سا آٟ٘ب تٕبْ ثٛديذ يٕ٘ لبدس ؿٕب وٝ ٌشفتٓ ِ٘ش دس سا ايٗ ٔٗ. سفتيذ ٔي حغ ايٗ ثذ٘جبَ حشوبت، ثب ؿذٖ  ختبًش  ثت

ٝ  ختٛد  ًتٛس  ثٝ وٙيذ، ٔي سٞب ٚ وـيذ ٔي سا تبٖ ثبصٚاٖ ٚلتي وٝ  يبفت دسخٛاٞيذ ٚالْ دس. ثؼپبسيذ ٖ  ختٛد،  ثت  خٛدؿتب

ٝ  تبئٛ ي ٔذسػٝ دس وٝ چيضي ؿٛد، ٔي ايدبد اػت ؿذٜ ٘لت تبٖ ثذٖ دس وٝ ٞبيي ٔىب٘يضْ تٛػي ٗاي. ٌشد٘ذ ثشٔي  ثت

ٖ  يدػتٟب وٝ ؿٛيذ ٔي ٔتٛخٝ حشوت، يه اتٕبْ اص ثٔذ. اػت ٔٔشٚف دػت خٛسدِٖ ػُش ٞبي ٔىب٘يضْ ٘بْ ٝ  تتب  ًتٛس  ثت

ٖ  وٝ ًٛس ٕٞبٖ. خٛسد ٔي ػُش يثٔذ حشوت دادٖ ا٘دبْ يثشا خٛدوبس ٗ  صٔتب ٗ  ؿتٛد  ٔتي  ًتٛال٘ي  بٖتت  تٕتشي  حتغ  ايت

 ٚلتتي  ٚالْ، دس. چشخٙذ ٔي خٛدؿبٖ دادْ، ؿٕب ثٝ سا آٟ٘ب آ٘ىٝ اص ثٔذ ٞب ٔىب٘يضْ ايٗ تٕبْ. ؿٛد ٔي تش ٚاهح تذسيح ثٝ

 ثٔتذي  ٞتبي  تٕشيٗ. اػت فبِٖٛ ٔىب٘يضْ ّٕٓىشد تحت ؿٕب، وشدِٖ تضويٝ دسحبَ ًٌٛ٘ دٞيذ، ٕ٘ي ا٘دبْ سا ٞب تٕشيٗ

 وٝ يًٛس ثٝ ٘ذاسد، ٚخٛد وـيذٌي ٞيچ. اػت فبِٖٛ ي ايؼتبدٜ حبِت ٔثُ تٕشيٗ ايٗ حبِت .داس٘ذ ييٞب ٔىب٘يضْ ٞٓ

ٝ  دػت يه خٛسدٖ ػُش حشوت يىي. داسد ٚخٛد دػت حشوت ّ٘ٛ دٚ. ايؼتذ ٔي آػٛدٜ ٚ ساحت ثذ٘ي ثب كشفبً فشد  ثت

 ٞتب  دػتت  -ختٛسد  ٔتي  ػُتش  پبئيٗ ثٝ ديٍش دػت وٝ دسحبِي خٛسد ٔي ػُش ثبال ثٝ دػت يه ئٙي، اػت، پبئيٗ ٚ ثبال

ّ  دس حشوتت  ٚ ؿٛد، ٔي ؿٕشدٜ ثبس يه دػت، ٞش سفتٗ پبئيٗ ٚ ثبال حشوت هي. وٙٙذ ٔي خبثدب سا ؿبٖ حبِت  ٔدٕتٛ

 ٚ ثبال ػُشخٛسدٖ حشوت ٚ ؿٛد ٔي ثشدٜ ثبال ثٝ پبئيٙي دػت دادٖ، ا٘دبْ ثبس ٘يٓ ٚ ٞـت اص ثٔذ. ؿٛد ٔي تىشاس ثبس ُ٘ٝ

ٗ  ٔمذاس ٚ وٙيذ تىشاس ثيـتش ٔبيّيذ اٌش ثٔذاً،. ؿٛد ٔي ا٘دبْ ثبس ُ٘ٝ ٞٓ ايٗ. دؿٛ ٔي ؿشّٚ ٞٓ ثب دػت دٚ پبئيٗ  تٕتشي

ٖ  ٗيت ا. ثبؿتذ  9 اص ٔوتشثي  ثبيذ ٓذد -دٞيذ ا٘دبْ ثبس ٞدذٜ سا آٖ تٛا٘يذ ٔي دٞيذ، افضايؾ سا ٝ  اػتت  ُيت دِ ثتذا  وت

 ا٘دبْ سا تٕشيٗ ايٗ آيٙذٜ دس تٛا٘يذ ٕ٘ي ؿٕب. اػت ؿذٜ تيتثج ثبس ٗيٟٕ٘ دس آٖ وٙذ؛ ٔي تغييش ثبس ُ٘ٝ اص ثٔذ ٔىب٘يضْ

ٗ  دس سا حشوتبت  آٟ٘تب  ؿتذ٘ذ،  لٛي خيّي ٞب ٔىب٘يضْ ٚلتي. ثـٕبسيذ ٕٞيـٝ دٞيذ، ٔي ٖ  ثتبس  ٟٕ٘تي ٝ  خٛدؿتب  خبتٕت

 ؿٕشدٖ ثٝ ٔدجٛس حتي. وٙٙذ ٔي تغييش خٛدوبس ًٛس ثٝ ٞب ٔىب٘يضْ چٖٛ ؿٛ٘ذ، ٔي ذٜيوـ ٞٓ ثب تبٖ دػتبٖ. دٞٙذ ٔي

ٖ  يثتشا  ختٛسدٖ،  ػتش  حشوتتِ  ثبس ُ٘ٝ اص ثٔذ تبٖ دػتبٖ وٝ ؿٛد ٔي دادٜ إًيٙبٖ اصيش ثٛد، ٘خٛاٞيذ دفٔبت  چشخب٘تذ

ْ  للذ ثذٖٚ اص حبِتي دس سا ٞب تٕشيٗ اػت الصْ چٖٛ ثـٕبسيذ، ٕٞيـٝ ٘جبيذ آيٙذٜ دس. ؿذ خٛاٞٙذ ثشدٜ فبِٖٛ  ا٘دتب

 وبٔالً آٖ -ؿٛد ٕ٘ي ثشدٜ وبس ثٝ ثبال ػٌح ي تضويٝ ٗيدستٕش رٞٙي ٘يت ٞيچ. اػت ٚاثؼتٍي يه للذ، داؿتٗ. دٞيذ

 للتذ  اص پتش  ختٛد  خٛدي ثٝ حشوبت، دادٖ ا٘دبْ ٌٛيٙذ ٔي وٝ ٞؼتٙذ افشادي اِجتٝ،. اػت للذ ثذٖٚ حبِت يه دس

 ثٛداٞتب  تٛػي وٝ دػت ٓالئٓ ي دسثبسٜ پغ اػت، للذ اص پش حشوبت وٝ ؿٛد ٌفتٝ اٌش. اػت غّي دسوي ايٗ. اػت

ٖ  ٚ رٖ ثٛديؼتت  ساٞجبٖ تٛػي ؿذٜ ا٘دبْ ٔذيتيـٗ ٚ ؿذٜ ٔتلُ دػتبٖ يب ا٘ذ، ؿذٜ ػبختٝ ٝ  ٔٔبثتذ  دس ساٞجتب  چت

 دػت ٓالٔت ٚ حشوت تٔذاد چٝ وٝ داسد اؿبسٜ ايٗ ثٝ آٟ٘ب "داؿتٗ للذ" ي دسثبسٜ خذَ ٚ ثحث آيب ٌفت؟ تٛاٖ ٔي

 ثيـتتش  حشوتبت  اٌتش  آيتب  ٘تٝ؟  يب اػت للذ ثذٖٚ حبِت دس فشد وٝ وٙذ ٔي ٔـخق حشوبت تٔذاد آيب اػت؟ دسٌيش

ٗ  ٘يؼتت؟  ٔٛختٛد  ٚاثؼتتٍي  ٞتيچ  ثبؿتٙذ  وٕتش حشوبت اٌش ٚ داسد ٚخٛد ٚاثؼتٍي ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد  حشوتبت  ايت

ٝ  ٚ داسد ييٞتب  ٚاثؼتتٍي  فشد رٞٗ آيب وٝ اػت ايٗ ثشٓىغ، ثّىٝ آيٙذ، ٔي حؼبة ثٝ وٝ ٘يؼتٙذ  چيضٞتبيي  آيتب  ايٙىت

ٖ  د٘جبَ ثب سا ٞب تٕشيٗ ٔب. اػت ٌٔشح وٝ اػت رٞٗ ٗيا. وٙذ سٞب تٛا٘ذ ٕ٘ي ؿخق وٝ داسد ٚخٛد ْ  وتشد  ٞتب  ٔىتب٘يض

 .سػيٓ ٔي رٞٙي للذ اص سٞب حبِت ثٝ وشدٜ، سٞب سا ٔبٖ للذ تٛػي ؿذٜ ٞذايت تفىش تذسيح ثٝ ٚ دٞيٓ ٔي ا٘دبْ
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َ  هتٕٗ،  دس. ؿتٛد  ٔي تجذيُ اص خبكي ّ٘ٛ خٛؽ دػت ٔب ثذٖ ٞب، دػت ثشدٖ پبئيٗ ٚ ثبال ٔذت دس  ٞتبي  وب٘تب

ٗ  ٞبي وب٘بَ ".ػش ثبالي وشدٖ ثبص" ثٝ اػت ٔٔشٚف وٝ يچيض ؿٛ٘ذ، ٔي ثبص ػشٔبٖ ثبالي ٖ  پبٞتبي  پتبئي  ثتبص  ٘يتض  ٔتب

ٖ  يه خٛدؽ ٚالْ دس وٝ ٞؼتٙذ، 67چٛاٖ يًٛ٘ ي ٘مٌٝ فمي اص ثيؾ ٞب وب٘بَ ايٗ. ؿٛ٘ذ ٔي ٖ . اػتت  ٔيتذا ٖ  چتٛ  ثتذ

 يا ٙتذٜ يفضا ثٌٛس وٙيذ ٔي تٕشيٗ چٙب٘ىٝ ٞٓ ؿٕب يٞب ثذٖ داسد، ديٍش ثُٔذٞبي دس ٔتفبٚتي يِٞؼت ٞبي ؿىُ ا٘ؼبٖ،

 ثذٖ ي ا٘ذاصٜ اص[ ديٍش ثُٔذٞبي دس تبٖ ثذٖ ] وٝ ًٛسي ثٝ ؿٛد، ٔي ثضسٌتش ٚ ثضسٌتش ؿٕب ًٌٛ٘ حدٓ ٚ ؿٛد ٔي ٔٙجؼي

 . سٚد ٔي فشاتش تبٖ ثـشي

ٗ . دٞتذ  ٔي سخ ػش فشق دس ػش ثبالي ثبصؿذٖ ٞبػت، تٕشيٗ دادٖ ا٘دبْ دسحبَ ؿخق وٝ ٍٞٙبٔي ٖ  ايت  ثبصؿتذ

ٝ  ؿٛد ٔي ٔشثٛى ايٗ تب٘تشيؼٓ دس. ٘يؼت ثبؿذ، ئ تب٘تشيؼٓ دس وٝ آ٘چٝ ٔثُ وٙيٓ ٔي اؿبسٜ ٖآ ثٝ ٔب وٝ ػش ثبالي  ثت

 ايٗ. آٖ دس "يُٕٗ خٛؽ وبٜ يب حليش" اكٌالح ثٝ اص تىٝ يه دادٖ لشاس ػپغ ٚ ؿخق 68ٞٛييِ ثبي ي ٘مٌٝ ثبصوشدٖ

َ . اػتت  ٔتفتبٚت  ٔتب  شػت  ثبالي ثبصوشدٖ. ؿٛد ٔي دادٜ آٔٛصؽ تب٘تشيؼٓ دس وٝ اػت تضويٝ تىٙيهِ يه ٝ  ٔتب  ٔتب  ثت

 ػتش  ثتبالي  ثبصوشدٖ ٘يض، ثٛديؼت حيسا ي تضويٝ وٝ اػت ٔٔشٚف. وٙذ ٔي اؿبسٜ ٔغضٔبٖ ٚ ويٟبٖ ثيٗ استجبى ثشلشاسي

 يته  ؿتٛد  ثبص يؿخل ػشِ ثبالي دس ؿىبف يه اٌش تضويٝ، تٕشيٙبت ثٔوي دس. اػت ؿذٜ فبؽ ٘ذست ثٝ ِٚي داسد، سا

ٝ  تتب  حميمتي،  ػتش  ثبالي ثبصوشدٖ. داس٘ذ پيؾ دس صيبدي ساٜ ٞٙٛص آٟ٘ب ٚالْ، دس. ؿٛد ٔي ٌشفتٝ دسِ٘ش يثضسٌ وبس  چت

ٖ  خٛدوبس ٚهٔيت هي دس ٕٞيـٝ ثشاي آٖ اص پغ ٚ ؿٛد ثبص وبٔالً ثبيذ ؿخق ي خٕدٕٝ ثشػذ؟ ثبيذ حذي  ثبصؿتذ

ٗ  يٗا. ثٛد خٛاٞذ پٟٙبٚس وبئٙبت ثب ٌشفتٗ استجبى دسحبَ ٔذاْٚ ًٛس ثٝ ؿخق ٔغض. ثبؿذ ؿذٖ ثؼتٝ ٚ  حتبِتي  چٙتي

 خيّي آٖ -٘ذاسد اؿبسٜ ثُٔذ ايٗ دس خٕدٕٝ ثٝ ايٗ اِجتٝ،. اػت ػش ثبالي يميحم ثبصؿذٖ ايٗ ٚ داؿت، خٛاٞذ ٚخٛد

 . اػت ديٍش ثُٔذٞبي دس خٕدٕٝ ٔٛسد دس آٖ -ثٛد ئ تشػٙبن

 ٞتيچ  چٙذ ٞش اػت، لجّي تٕشيٗ دٚ ٔثُ ايؼتبدٖ حبِت ثشاي اِضأبت. اػت آػبٖ ثؼيبس ٘يض تٕشيٗ ايٗ ا٘دبْ

 دسخٛاػتت  وـتيذٌي  ٞتيچ  ٘يتض،  ثٔتذي  تٕشيٙتبت  ٔٛسد دس ًٛس ٕٞيٗ. ٘ذاسد ٚخٛد اَٚ تٕشيٗ ٔثُ وـيذٌي ّ٘ٛ

ٖ  پبئيٗ ٚ ثبال ٍٞٙبْ. وٙذ حفَ شييتغ ثذٖٚ سا حبِت ٚ ثبيؼتذ ساحت ًشيمي ثٝ فمي فشد وٝ اػت الصْ. ؿٛد ٕ٘ي  ثتشد

ٗ  دس ؿتٕب  دػتبٖ ٚالْ دس. وٙٙذ ٔي د٘جبَ سا ٞب ٔىب٘يضْ ؿبٖ دػتبٖ وٝ ثبؿٙذ ٌٕٔئٗ ثبيذ ٕٞٝ ٞب، دػت  اَٚ تٕتشي

ْ  سا تبٖ ثذٖ وشدٖ سٞب ٚ وـيذٖ وٝ ٚلتي. خٛسَد ٔي ػُش ٞب ٔىب٘يضْ ثب ٕٞشاٜ ٘يض ٖ  وٙيتذ  ٔتي  تٕتب ٖ  دػتتب ٝ  تتب  ًتٛس  ثت

 ثتب  شاٜٕٞ سا ٞب تٕشيٗ ٔب. ا٘ذ ؿذٜ ٘لت ؿٕب ثذٖ دس ٞب ٔىب٘يضْ اص ّ٘ٛ ايٗ. خٛسد خٛاٞذ ػُش ؿي ٞٝ حبِت ثٝ خٛدوبس

ً  خٛدتبٖ وٝ ٘يؼت احتيبخي ٞيچ. ؿٛ٘ذ تمٛيت ثتٛا٘ٙذ آٟ٘ب وٝ ًٛسي ثٝ دٞيٓ ٔي ا٘دبْ ٞب ٔىب٘يضْ  پتشٚسؽ  سا ٌٛ٘ت

ْ  سا ٞب تٕشيٗ فمي ؿٕب. ش٘ذيٌ ئ ٟٓذٜ ثٝ سا ٘مؾ آٖ ٞب ٔىب٘يضْ ايٙىٝ ثشاي دٞيذ، ْ  تتب  دٞيتذ  ٔتي  ا٘دتب  ٞتب  ٔىتب٘يض

ْ  دسػتت  سا حشوبت ٚ ذيثفٟٕ اس ياػبػ ي ٘ىتٝ ايٗ ايٙىٝ ٔحن ثٝ. ؿٛ٘ذ تمٛيت  حتغ  سا آٟ٘تب  ٚختٛد  دٞيتذ  ا٘دتب

ٖ يٞب دػتت  ٘يؼتت، ( ايتٙچ  چٟتبس ) ٔتش ػب٘تي دٜ اص ثيـتش تبٖ ثذٖ ثب ٞب دػت ي فبكّٝ. وشد خٛاٞيذ  دس اػتت  الصْ تتب

ٖ  وٙٙتذ  ٕ٘تي  حغ سا ٞب ٔىب٘يضْ ٞشٌض افشاد ثٔوي. ؿٛ٘ذ حغ ٞب ٔىب٘يضْ ٚخٛد تب ثبؿٙذ ٔيذاٖ ايٗ ي ٔحذٚدٜ  چتٛ

ٝ  اص ثٔذ آٟ٘ب. ؿٛ٘ذ يٕ٘ ساحت ٚ ؿُ وبُٔ ًٛس ثٝ آٟ٘ب ٗ  ٔتذتي  ثتشاي  آ٘ىت ٝ  وشد٘تذ  تٕتشي  حتغ  سا آٟ٘تب  آٞؼتتٍي  ثت

ُ  ثٝ چي فـشدٖ يب چي سيختٗ فىش ايٙىٝ ٘ٝ ٚ ثىـذ ثبال سا چي ، للذ ثب ٘جبيذ ؿخق تٕشيٗ ًي دس. وٙٙذ ٔي  داخت

ٝ  ٔبيّٓ وٝ اػت ٘ىتٝ يه. ثبؿٙذ ثذٖ ثٝ سٚ ٔذت تٕبْ دس ثبيذ ٞب دػت. ثبؿذ داؿتٝ سا ٓ  اؿتبسٜ  آٖ ثت  اص ثٔوتي : وتٙ

ٖ  كتٛست  خّتٛي  ثٝ ؿبٖ ٞبي دػت وٝ اي ِحِٝ دس أب دٞٙذ، ٔي حشوت ؿبٖ ثذٖ ٘ضديه سا ؿبٖ ٞبي دػت افشاد  ؿتب

                                                 
112 - Yongquan – ٌٝي ًت ػٛص٘ي دس ٔشوض وف پب. ٘م 
113 - Baihui – ٌٝي ًت ػٛص٘ي ٚالْ دس تبج ػش. ٘م 



 38 

 اي فبيتذٜ  ثبؿتٙذ  دٚس كٛست اص خيّي ٞب دػت اٌش. وٙٙذ ٔي دٚس كٛست ثب تٕبع تشعِ اص سا ؿبٖ يٞب دػت سػذ، ٔي

ٝ  ٘جبؿٙذ ٘ضديه لذس آٖ وٝ آ٘دب تب ثخٛس٘ذ، ػُش پبئيٗ ثبالٚ ثٝ تبٖ، ثذٖ ٚ كٛست ٘ضديه يذثب ؿٕب ٞبي دػت. ٘ذاسد  وت

 ٚ ثتبال  حشوتت  ًتي  دس ثبؿتذ،  دسػت تبٖ حشوبت اٌش. وٙٙذ د٘جبَ سا ٟٔٓ ي ٘ىتٝ ايٗ ثبيذ ٕٞٝ. ثخٛس٘ذ تبٖ ِجبع ثٝ

 . داسد اؿبسٜ داخُ ثٝ ٕٞيـٝ تبٖ  دػت وف ثبؿذ، سفتٗ ثبال حبِت دس ؿٕب دػت ٚلتي دػت، يه سفتٗ پبئيٗ

ٓ  پتبئيٙي  دػتت . ٘ىٙيذ تٛخٝ ثبال دػت ثٝ فمي دٞيذ ٔي ا٘دبْ سا دػت يه سفتٗ پبئيٗ ٚ ثبال حشوت ٚلتي  ٞت

ٝ  صٔبٖ ٞٓ ٞب دػت. دٞٙذ ٔي سخ صٔبٖ ٞٓ ثٌٛس سفتٗ پبئيٗ ٚ ثبال حشوبت چٖٛ ثشػذ خٛدؽ ٚهْ ٚ حبِت ثٝ ثبيذ  ثت

ٝ  خّتٛي  اص ٞب دػت ٚلتي. سػٙذ ٔي خٛدؿبٖ خبي ٚ ٔحُ ثٝ ٔبٖص ٞٓ ٚ خٛس٘ذ ٔي ػُش پبئيٗ ثٝ ٚ ثبال ٝ  ي لفؼت  ػتيٙ

ٝ  ختذا  ثبيتذ  ٞتب  دػت. ذيد خٛاٞٙذ كذٔٝ ٞب ٔىب٘يضْ ٌٚش٘ٝ ثٍيش٘ذ، لشاس ٞٓ سٚي ذي٘جب ٌزس٘ذ ٔي ٝ  ٍ٘ت  ؿتٛ٘ذ،  داؿتت

 ٚ ٞتب س وٝ ٘يؼت ٔٔٙي ايٗ ثٝ ِٚي ٞؼتٙذ، ساػت ثبصٚاٖ. دٞذ پٛؿؾ سا ثذٖ ػٕت يه فمي دػت ٞش وٝ ًٛسي ثٝ

ٜ  ٞتب  دػتت  چٖٛ. ثبؿٙذ ٔؼتميٓ اػت الصْ ثبصٚاٖ أب ثبؿٙذ، ساحت ٚ سٞب ثبيذ ثبصٚٞب ٚ ثذٖ. ٘جبؿٙذ ساحت  ثتب  ٕٞتشا

 ثبال ثٝ خٛسدٖ ػُش ثٝ سا تبٖ اٍ٘ـتبٖ ٘يشٚيي ٚ داس٘ذ ٚخٛد ٞب ٔىب٘يضْ وٝ وٙيذ ٔي احؼبع وٙٙذ ٔي حشوت ٞب ٔىب٘يضْ

 ثبؿتٙذ،  ثتبص  وٕتي  تٛا٘ٙتذ  ٔي ثبصٚاٖ دٞيذ، ٔي ا٘دبْ سا دػت دٚ ثب ثشدٖ پبئيٗ ٚ ثبال حشوت وٝ ٚلتي. وٙذ ٔي ٞذايت

 دػتت  دٚ ثب ثشدٖ پبئيٗ ٚ ثبال حشوت ٚلتي. وٙذ ٔي حشوت ثبال ثٝ ا٘شطي چٖٛ ثبؿٙذ داؿتٝ فبكّٝ خيّي ٘جبيذ ِٚي

 ثتبالي  ثٝ چي ٗسيخت ٚ چي داؿتٗ ٍ٘ٝ" ثٝ فشهبً افشاد اص ثٔوي. وٙيذ خبكي تٛخٝ ٔٛهّٛ ايٗ ثٝ دٞيذ ٔي ا٘دبْ سا

ٖ  ٞتبي  دػت ٕٞيـٝ. ا٘ذ وشدٜ ٓبدت "ػش ٝ  حتبِتي  ثتب  سا ؿتب ٝ  سٚ دػتت  وتف  وت ٗ  ثت ٗ  اػتت،  پتبئي  ٚ ثش٘تذ  ٔتي  پتبئي

ٝ  سٚ ثبيتذ  ٞتب  دػتت  وف -٘يؼت خٛة ايٗ. ثش٘ذ ٔي ثبال ثٝ ثبالػت، ثٝ سٚ دػت وف وٝ حبِتي ثب سا ؿبٖ ٞبي دػت  ثت

 ؿٕب ثٝ وٝ ٞبيي ٔىب٘يضْ تٛػي ٚالْ دس آٟ٘ب أب ؿٛ٘ذ، ٔي ٘بٔيذٜ دادٖ ػُش پبئيٗ ٚ ثبال حشوبت، وٝ چٙذ ٞش. ثبؿٙذ ثذٖ

ّ  ٞتيچ . ٌيش٘تذ  ٔي ٟٓذٜ ثٝ سا ّٕٓىشد ايٗ وٝ ٞؼتٙذ ٞب ٔىب٘يضْ ايٗ -ؿٛ٘ذ ٔي ا٘دبْ ا٘ذ ؿذٜ دادٜ  ٘يتت  ٚ للتذ  ٘تٛ

ٝ  يته . وٙتذ  ٕ٘تي  اػتفبدٜ رٞٙي ٘يت ّ٘ٛ ٞيچ اص تٕشيٗ پٙح اص وذاْ ٞيچ. ؿٛد يٕ٘ ٌشفتٝ ثىبس رٞٙي  ٔتٛسد  سد ٘ىتت

ٝ  يته  ؿتٕب  وٝ وٙيذ تلٛس تٕشيٗ، دادٖ ا٘دبْ اص لجُ: داسد ٚخٛد ػْٛ تٕشيٗ ٝ  دٚ يتب  يختبِ  ي ثـتى  ختبِي  ي ثـتى

 ٞتب  دػت. اػت اكّي ٞذف ايٗ. ثبؿذ ٔي خشيبٖ دس ٘شٔي ثٝ ا٘شطي وٝ ؿٕبػت ثٝ تلٛس ايٗ دادٖ ثشاي ايٗ. ٞؼتيذ

 . ٞؼتٙذ ِٛتٛع دػت وف حبِت دس

ٖ  ثبيتذ  چتشا  چشخب٘يذ؟ ٔي سا آٖ چٍٛ٘ٝ. وٙٓ ٔي كحجت تبٖ ٞبي دػت ثب ٖٛفبِ چشخب٘ذٖ ي دسثبسٜ حبال  سا فتبِٛ

ٝ  وٙذ، ٔي ػفش ٞب دػت دٚس ثٝ تلٛسي غيشلبثُ ًٛس ثٝ ؿذٜ، آصاد ٔبٖ ٞبي تٕشيٗ ًشيك اص وٝ يا ا٘شطي ثچشخب٘يٓ؟  دٚ ثت

 ٘يؼت ٓبدي ٞبي تٕشيٗ ؿجيٝ ايٗ. ؿٛد ٕ٘ي ثشدٜ وبس ثٝ فىشي للذ ّ٘ٛ ٞيچ ِٚي سػذ، ٔي ويٟب٘ي فوبي اِيٝ ٔٙتٟي

ٝ  ٞٙٛص وٝ اػت، ٔٔشٚف "صٔيٗ اص ييٗ چيِ ٚ آػٕبٖ اص يبً٘ چيِ وشدٖ خْٕ" ثٝ وٝ ٗ  ي ٔحتذٚدٜ  ثت  ٔحتذٚد  صٔتي

 وٝ ايٗ تلٛس اص ؿٕب رٞٗ. ثشػذ ٟبٖيو ٝياِ ئٙتٟ ثٝ ٚ وٙذ ٘فٛر ٗيصٔ ثٝ ا٘شطي وٝ ػبصد ٔي لبدس ٔب تٕشيٗ. ؿٛد ٔي

 سا سٚص يته  تٕبْ اٌش حتي. اػت تلٛس غيشلبثُ ٚالٔبًً -اػت ٘بتٛاٖ ٞؼتٙذ دٚس ٚ ػيْٚ چمذس ويٟب٘ي ٞبي اِيٝ ٔٙتٟي

 وبئٙتبت  ايٗ ٔشص ٚ حذ يب اػت ثضسي چمذس وٝ ثجشيذ پي ثٛديذ ٕ٘ي لبدس ٞٓ ثبص وشديذ، ٔي كشف وشد٘ؾ تلٛس ثشاي

ٓ  ثبص ؿٛيذ، بتٛاٖ٘ ٚ خؼتٝ وٝ يٚلت تب وشديذ، ٔي فىش ٘بٔحذٚد ٚ آصاد وبٔالً رٞٙي ثب اٌش حتي. ودبػت ٝ  لتبدس  ٞت  ثت

 ثٝ احتيبخي ثٙبثشايٗ ٌيشد، ٔي كٛست ٘يت ٚ للذ ثذٖٚ حبِتي دس حميمي ي تضويٝ تٕشيٗ. ثٛديذ ٕ٘ي خٛاة دا٘ؼتٗ

ْ  فمتي  -ثبؿتيذ  ٍ٘شاٖ بديص وٝ ٘يؼت الصْ ٞب، تٕشيٗ ا٘دبْ ثب ساثٌٝ دس. ٘يؼت رٞٙي للذ ٞيچ َ  سا ٞتب  ٔىتب٘يض  د٘جتب

ٝ  وٙيذ تٛخٝ ٌِفبً. داؿت خٛاٞٙذ ٟٓذٜ ثٝ سا ّٕٓىشد ايٗ ٔٗ، ٞبي ٔىب٘يضْ. وٙيذ ٖ  وت ٗ  دس چتٛ  ا٘تشطي  تٕتشيٗ،  حتي

 ٚ ثيبٚسيٓ فـبسي آٟ٘ب ثٝ تب ثچشخب٘يٓ دػت ثب تٕشيٗ، آخش دس سا ٔبٖ فبِٖٛ يؼتيثب ئ ٔب ؿٛد، ٔي ٔٙتـش دٚس ثؼيبس

ٓ  ثچشخب٘يذ ثبس چٟبس اص ـتشثي سا آٖ اٌش. اػت وبفي فبِٖٛ، چشخب٘ذٖ ثبس چٟبس. ثشٌشدا٘يٓ ثالفبكّٝ سا ا٘شطي ٖ  ؿتى  تتب
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 ٚلتت  دس ٞتب  دػتت . ؿتٛد  ٔتي  چشخب٘تذٜ  ػبٓت ٞبي ٓمشثٝ حشوت خٟت دس فبِٖٛ. داؿت خٛاٞذ وشدٖ ثبد احؼبع

 دٚ پٟٙبي ثٝ. چشخبَ٘ذ ٔي صيبدي ٚػٔت دس سا آٖ كٛست آٖ دس چشاوٝ وٙٙذ حشوت ثذٖ اص فشاتش ٘جبيذ فبِٖٛ چشخب٘ذٖ

 دٚ ٚ ٔب٘ٙتذ  ٔي ّٔٔك ٚ ثبال ٞب آس٘ح. ؿٛد ثشدٜ وبس ثٝ ثبيذ ٔحٛس ٔشوض ٓٙٛاٖ ثٝ وٝ ػتا اي ٘مٌٝ ٘بف، پبئيٗ دس اٍ٘ـت

ٝ  اػتت  الصْ ايتذ  وشدٜ ٞب تٕشيٗ ا٘دبْ ثٝ ؿشّٚ تبصٜ وٝ ٚلتي. ؿٛ٘ذ ٔي داؿتٝ ٍ٘ٝ ساػت ثبصٚاٖ، ٚ دػت  حشوتبت  وت

 .افتٙذ ٔي ؿىُ اص ٞب ٔىب٘يضْ ٌٚش٘ٝ ؿٛ٘ذ، ا٘دبْ دسػتي ثٝ
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 چْاسم توشيي. ۴

ٝ  اص اكتٌالح  دٚ ٔب ايٙدب دس. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ فبِٖٛ آػٕب٘ي ٔذاس چٟبسْ، تٕشيٗ ٝ  ٚ ثتٛدا  ي ٔذسػت ٛ  ي ٔذسػت  سا 69دائت

ٗ . ؿتذ  ٔتي  ٘بٔيتذٜ  ثتضسي  فبِٖٛ چشخب٘ذٖ لجالً تٕشيٗ ايٗ. وٙٙذ دسن سا آٖ ٕٞٝ تب ايٓ وشدٜ اػتفبدٜ ٗ  ايت  تتب  تٕتشي

 دس ا٘تشطي  ٞتبي  وب٘بَ تٕبْ. ٞؼتٙذ ٔتفبٚت ٔب اِضأبت أب ثبؿذ، ٔي دائٛ ي ذسػٝٔ ثضسي آػٕب٘ي ٔذاس ؿجيٝ اي ا٘ذاصٜ

. ثٛد خٛاٞٙذ حشوت دس صٔبٖ ٞٓ آٟ٘ب ي ٕٞٝ چٟبسْ، تٕشيٗ ا٘دبْ ٍٞٙبْ دس پغ ثبؿٙذ، ؿذٜ ثبص ثبيذ اَٚ تٕشيٗ ًي

. داس٘تذ  ٚختٛد  داخّتي  يآوب ثيٗ فوبي دس ٚ آٖ ي اليٝ ٞش دس آٖ، ٕٓك دس ٚ ا٘ؼبٖ ثذٖ دسػٌح ا٘شطي ٞبي وب٘بَ

َ  تٕبْ دا٘يٓ ٔي الصْ ٔب وٙذ؟ ٔي حشوت چٍٛ٘ٝ ٔب تٕشيٗ دس ا٘شطي پغ ٖ  ا٘تشطي  ٞتبي  وب٘تب ٖ  ثتذ ٝ  ا٘ؼتب  حشوتت  ثت

 ٗيثٙبثشا. ثچشخٙذ يخبسخ ا٘شطي وب٘بَ ٞـت يب ثچشخذ ا٘شطي وب٘بَ دٚ يب يه فمي آ٘ىٝ خبي ثٝ يبثٙذ، دػت صٔبٖ ٞٓ

ٓ  ييٗ ٚ يبً٘ ثخؾ ثٝ ٚالْ دس ا٘ؼبٖ ثذٖ ٓمت ٚ ّٛخ اٌش. اػت لذستٕٙذ ثؼيبس ا٘شطي خشيبٖ  ثبؿتٙذ،  ؿتذٜ  تمؼتي

 خٛاٞيتذ  ٔي وٝ آ٘دب تب. اػت حشوت دسحبَ ٞب ػٕت تٕبٔي ا٘شطي ئٙي، اػت، حشوت حبَ دس ػٕت ٞش ا٘شطي پغ

 وٙتبس  ثبيذ يذثشد ٔي وبس ثٝ آػٕب٘ي ٔذاس ٞذايت ثشاي وٝ سا يرٞٙ ٘يت ٞشٌٛ٘ٝ ثٔذ ثٝ حبال اص وٙيذ، تٕشيٗ سا دافب فبِٖٛ

 حشوتبت . ؿٛ٘ذ ٔي دادٜ لشاس صٔبٖ ٞٓ ًٛس ثٝ حشوت دس ٚ ؿذٜ ثبص ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ ٔب تٕشيٗ دس چٖٛ ثٍزاسيذ

 ٘يض ايٙدب دس. وٙيذ خٓ لذسي سا وٕشتبٖ ثبيذ ؿٕب آ٘ىٝ خض ثٝ اػت، لجّي تٕشيٗ ٔثُ ايؼتبدٜ حبِت ٚ ا٘ذ ػبدٜ ثؼيبس

 ٚ داس٘تذ،  ٚختٛد  ٘يتض  لجّي ٞبي تٕشيٗ اص يه ٞش دس ٞب ٔىب٘يضْ اص ّ٘ٛ ايٗ. وٙٙذَ د٘جب سا ٞب ٔىب٘يضْ ثبيذ ؿٕب حشوبت

ٗ  ايٗ دس وٝ ٞبيي ٔىب٘يضْ. وٙٙذ د٘جبَ سا ٞب ٔىب٘يضْ حشوبت، ثبؿذ ٔي الصْ دٚثبسٜ ٖ  دس ٔـتخق،  تٕتشي ٖ  اص ثيتشٚ  ثتذ

ْ  تٛا٘ٙذ ٔي وٝ ٞؼتٙذ ييٞب ٔىب٘يضْ اص اليٝ يه ثّىٝ ٘يؼتٙذ ٓبدي ٞبي ٔىب٘يضْ وٙٓ ٔي ٘لت ؿٕب َ  تٕتب  ٞتبي  وب٘تب

 -آٚس٘تذ  ٔتي  دس حشوتت  ثٝ اي پيٛػتٝ چشخؾ ثب سا ؿٕب ثذٖ ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ آٟ٘ب. دسآٚس٘ذ حشوت ثٝ سا ا٘شطي

ٖ  دس آٟ٘ب. يبثذ ٔي ادأٝ ٘يؼتيذ ٞب تٕشيٗ ا٘دبْ دسحبَ ٚلتي حتي وٝ چشخـي ٓ  ثتشٓىغ  ٔٙبػتت  صٔتب  خٛاٞٙتذ  ٞت

 سا آ٘چٝ ثبيذ فمي. وٙيذ وبس چيضٞب آٖ سٚي ؿٕب وٝ ٘يؼت احتيبخي. چشخٙذ ٔي خٟت دٚ ٞش دس ٞب ٔىب٘يضْ. چشخيذ

 سا ؿٕب وٝ اػت ثضسي ا٘شطي ٞبي وب٘بَ اص  اليٝ ايٗ. ثبؿيذ سٞب فىشي للذ ٞش اص ٚ وٙيذ د٘جبَ ايٓ دادٜ يبد ؿٕب ثٝ وٝ

 . وٙذ ٔي ٞذايت تٕشيٗ پبيبٖ ثٝ

ٖ  اٌتش  ديٍش، ٓجبست ثٝ. ثبؿذ حشوت دس بيذث ثذٖ تٕبٔي ا٘شطيِ ؿٛد ٔي ا٘دبْ آػٕب٘ي ٔذاس ٚلتي ٖ  ثتذ  دس ا٘ؼتب

 ثٝ ثذٖ داخّي لؼٕت اص ،ييٗ ػٕت ثٝ يبً٘ ػٕت اص ا٘شطي پغ ثبؿذ، ؿذٜ خذا يبً٘ ػٕت ٚ ييٗ ػٕت ثٝ ٚالْ

 اص تٔتذاد  آٖ. چشخٙتذ  ٔتي  صٔبٖ ٞٓ ا٘شطي، وب٘بَ ٞضاساٖ يب كذٞب وٝ دسحبِي چشخذ، ٔي خّٛ ٚ ٓمت خبسخي، لؼٕت

 وشديتذ  ٔي اػتفبدٜ سا فىشي للذ ٔختّف ا٘ٛاّ ٚ ذيدٞ ا٘دبْ سا ديٍشي آػٕب٘ي ٞبي چشخؾ ذيداؿت ٓبدت وٝ ؿٕب

 وٙبس سا آٟ٘ب تٕبٔي ثبيذ وٙيذ، ٔي تٕشيٗ سا ٔب يدافب ٚلتي داؿتيذ سا ٔتفبٚتي افىبسٌٛ٘بٌٖٛ آػٕب٘ي، ٔذاس ي دسثبسٜ يب

َ  دٚ يتب  يته  فمتي  داؿتٗ. ثٛد٘ذ ضي٘بچ ثؼيبس وشديذ ٔي تٕشيٗ ؿٕب وٝ چيضٞبيي آٖ. وٙيذ سٞب ٚ ثٍزاسيذ  ا٘تشطي  وب٘تب

ٖ  ػتٌح  ي ٔـبٞذٜ ثب. ؿذ خٛاٞذ وٙذ ثؼيبس پيـشفت چٖٛ اػت، اثش يث ٚالٔبً حشوت، دس  ؿتذٜ  ٔـتخق  ا٘ؼتبٖ،  ثتذ

ْ  سا ٕٞذيٍش ثذٖ، داخُ دس ٕٓٛدي ٚ افمي ثٌٛس ٚالْ دس ا٘شطي ٞبي وب٘بَ. داس٘ذ ٚخٛد ا٘شطي ٞبي وب٘بَ وٝ اػت  لٌت

ٝ  دس آٟ٘تب . اػتت  ثيـتتش  خٖٛ ٞبي سي اص حتي آٟ٘ب تشاوٓ ٚ خٖٛ، ٞبي سي ٔثُ تدسػ. وٙٙذ ٔي ٖ  اص ٞتبيي  اليت  ثتذ

 فوبٞبي ي ٓالٜٚ ثٝ ٕٓيك، ثُٔذٞبي دس ٞبيي ثذٖ تب ؿٕب ثذٖ ػٌح اص ئٙي، داس٘ذ، ٚخٛد ٔتفبٚت ثُٔذٞبي دس ا٘ؼب٘ي

 ثبؿتذ  ًتٛس  ايٗ ثبيذ ،يبً٘ ديٍشي ٚ ٗيي يىي ؿٛد، تمؼيٓ ثخؾ دٚ ثٝ ٚالْ دس ا٘ؼبٖ ثذٖ اٌش. داخّي آوبي ثيٗ

 دٚ يتب  يته  ديٍتش  -ثبؿتٙذ  چتشخؾ  دس صٔبٖ ٞٓ ٓمت، يب خّٛ چٝ خٟبت تٕبْ دٞيذ ٔي ا٘دبْ سا ٞب تٕشيٗ ٚلتي وٝ
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 وتبس  ثٝ ثب سا ٔب تٕشيٗ اٌش دٞيذ ا٘دبْ سا ديٍش آػٕب٘ي ٔذاسٞبي داؿتيذ ٓبدت وٝ ؿٕب اص تٔذادي. ٘يؼت ا٘شطي  وب٘بَ

ٝ  ٘جبيذ پغ. وٙيذ ٔي ثبًُ ٚ خشاة سا خٛدتبٖ تٕشيٗ دٞيذ، ا٘دبْ يرٞٙ تي٘ ٞش ٌشفتٗ ٝ  فىتشي  للتذ  ٞتيچ  ثت  وت

ٓ  ٔتب . ٘جتٛد  ٞيچتي  ٞٙتٛص  آٖ ثٛد، ؿذٜ ثبص ؿٕب لجّي آػٕب٘ي ٔذاس اٌش حتي. ثچؼجيذ ثجشيذ، وبس  ثٝ داؿتيذ ٓبدت  ٞت

. ا٘تذ  آٔذٜ دس حشوت ثٝ ؿشّٚ، ثتذايا ٕٞبٖ اص ٔب تٕشيٗ ا٘شطي ٞبي وب٘بَ تٕبْ چٖٛ ايٓ، سفتٝ فشاتش ثؼيبس آٖ اص اوٖٙٛ

 دسخٛاػتت  ٔب ٞب، تٕشيٗ ٔذت دس. وٕش ؿذٖ خٓ ٔمذاسي دس خض ثٝ ٘ذاسد، تفبٚتي لجّي ٞبي تٕشيٗ ثب ايؼتبدٖ حبِت

. سٚ٘تذ  ٔي پبئيٗ ٚ ثبال ٞب ٔىب٘يضْ ثب ٞب دػت وٝ ػْٛ، تٕشيٗ ٔثُ دسػت. وٙٙذ د٘جبَ سا ٞب ٔىب٘يضْ ٞب، دػت وٙيٓ ٔي

 . وٙذ د٘جبَ سا ٞب ٔىب٘يضْ ثبيذ چشخؾ شئؼ ٔذت تٕبْ دس فشد تٕشيٗ، ٗاي ا٘دبْ ًي دس

 ثبس ٞدذٜ سا آٟ٘ب تٛا٘يذ ٔي دٞيذ ا٘دبْ ثيـتش سا آٟ٘ب ٔبيّيذ اٌش. ؿٛد تىشاس ثبس ُ٘ٝ اػت الصْ تٕشيٗ ايٗ حشوبت

 الصْ ديٍتش  سػتيذيذ  ئٔيٙت  ػٌح ثٝ ٚلتي ثٔذٞب. اػت ُ٘ٝ اص ٔوشثي تٔذاد، وٝ ثبؿيذ ٌٕٔئٗ ثبيذ أب دٞيذ، ا٘دبْ

ٝ  ُ٘ٝ يثشا حشوبت يپ دس يپ ا٘دبْ صيشا اػت؟ ًٛسٗ يا چشا. ثـٕشيذ سا تٔذاد ٘يؼت ْ  ؿتٛد  ٔتي  ثبٓتث  ٔشتجت  ٞتب  ٔىتب٘يض

 پتبئيٙي  لؼتٕت  خّٛي دس ًجئي ًٛس ثٝ تبٖ ٞبي دػت وٝ ؿٛ٘ذ ٔي ثبٓث ٞب ٔىب٘يضْ ثبس، ٟٕ٘يٗ اص ثٔذ. ؿٛ٘ذ تيتثج

ٗ  اص ثٔتذ  ٞب ٔىب٘يضْ ايٗ داديذ، ا٘دبْ سا تٕشيٗ ٔذتي ثشاي ىٝآ٘ اص ثٔذ. ٌيش٘ذ لشاس ٞٓ سٚي ؿىٓ ٝ  ثتبس  ٟٕ٘تي  ًتٛس  ثت

 اِجتتٝ، . ثـٕبسيذ ٘يؼت الصْ ديٍش ٚ وٙٙذ، ٔي ٞذايت ؿىٓ پبئيٙي لؼٕت خّٛي دس ٞٓ سٚي ثش سا ٞب دػت خٛدوبس،

ٝ  ٞب ٔىب٘يضْ چٖٛ ؿٛ٘ذ، ؿٕشدٜ اػت الصْ ٞٙٛص دفٔبت تٔذاد ايذ، وشدٜ ٞب تٕشيٗ دادٖ ا٘دبْ ثٝ ؿشّٚ تبصٜ وٝ ٚلتي  ثت

 . ٘يؼتٙذ لٛي وبفي ي ا٘ذاصٜ
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 پٌجن توشيي. ۵

ٝ  تٕشيٗ اص چيضي ايٗ. ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ ياِٟ ٞبي لذست وشدٖ تمٛيت پٙدٓ، تٕشيٗ ٝ  ثبالػتت  ػتٌح  ي تضويت ٗ  وت  ٔت

ٖ . ٙٓوت  ٔتي  ٕٓتٛٔي  اوٖٙٛ ٞٓ اكالحي ٚ تغييش ٞيچ ثذٖٚ سا آٖ. دادْ ئ ا٘دبْ خٛدْ يثشا ػبثمبً  ٚلتت  ديٍتش  چتٛ

ٖ  ٞٓ. دٞٓ يبد ؿٕب ثٝ سا آٖ ؿخلبً وٝ ثبؿٓ داؿتٝ ديٍش فشكتي ثٛد خٛاٞذ ٔـىُ ثؼيبس ثشايٓ... ٘ذاسْ ٝ  اوٙتٛ  ٕٞت

. داؿتت  خٛاٞيذ ثبال ػٌٛح دس تٕشيٗ ثشاي ساٞي ٗ،يا اص پغ وٝ ًٛسي ثٝ دٞٓ ٔي آٔٛصؽ ؿٕب ثٝ ثبسٜ يه ثٝ سا چيض

 ختٛة  ِضٚٔبً پيچيذٜ حشوبت -اػت آػبٖ ٚ ػبدٜ ثؼيبس ثضسي، ساٜ يه چٖٛ ٘يؼت پيچيذٜ ٞٓ، تٕشيٗ ايٗ حشوبت

 ٚ چتبِؾ  پُش تٕشيٗ يه ايٗ. وٙذ ٔي وٙتشَ ٚػيْ ٔميبػي دس سا چيضٞب اص ثؼيبسي تجذيُ تٕشيٗ، ايٗ ِٚي. ٘يؼتٙذ

 ٕشيٗ،ت ايٗ. وٙيذ وبُٔ سا تٕشيٗ ايٗ تب ثٙـيٙيذ ٔذيتيـٗ دس ًٛال٘ي ٔذتي ثشاي اػت الصْ چٖٛ فشػبػت، ًبلت

ٗ  چٟبس تٕشيٗ، ايٗ دادٖ ا٘دبْ اص لجُ فشد ٘يؼت الصْ پغ اػت ٔؼتمُ ْ  سا لجّتي  تٕتشي ْ  اِجتتٝ، . دٞتذ  ا٘دتب  تٕتب

ْ  سا اَٚ تٕشيٗ تٛا٘يذ ٔي فمي ٚ ٘ذاسيذ صيبدي ٚلت أشٚص اٌش. ٞؼتٙذ پزيش اٌ٘ٔبف ثؼيبس ٔب ٞبي تٕشيٗ  دٞيتذ،  ا٘دتب

ْ  ٔختّتف  تشتيجتبت  دس سا ٞتب  تٕشيٗ تٛا٘يذ ٔي يحت. دٞيذ ا٘دبْ سا اَٚ تٕشيٗ فمي تٛا٘يذ ٔي پغ  ئت . دٞيتذ  ا٘دتب

ٗ  يب تٕشيٗ، ػٛٔيٗ دْٚ، تٕشيٗ خٛاٞيذ ٔي فمي ٚ اػت فـشدٜ أشٚصتبٖ ي ثش٘بٔٝ  ذيٌٛئ ٗ  چٟتبسٔي ْ  سا تٕتشي  ا٘دتب

 شوٕت تٛا٘يذ ٔي داسيذ، وٕي ٚلت اٌش دٞيذ، ا٘دبْ ثيـتش تٛا٘يذ ٔي داسيذ ٚلت ثيـتش اٌش. اػت خٛة ٞٓ آٖ -دٞيذ

 ٞبيي ٔىب٘يضْ وشدٖ تمٛيت دسحبَ دٞيذ ٔي ا٘دبْ سا آٟ٘ب ٚلتي. ٞؼتٙذ ساحت ٚ ٔٙبػت ثؼيبس ٞب تٕشيٗ -دٞيذ ا٘دبْ

 . ٞؼتيذ خٛد اٖ تي دَٖ ٚ فبِٖٛ وشدٖ تمٛيت دسحبَ ٚ اْ وشدٜ ٘لت ؿٕب دس وٝ ٞؼتيذ

ٝ  اػتت  دػتت  ٓالئٓ ا٘دبْ اَٚ، ثخؾ. داسد ثخؾ ػٝ ٚ اػت ٔؼتمُ ٔب پٙدٓ تٕشيٗ ٓ  ايثتش  وت ٖ  تِٙتي  ثتذ

 سا ؿتٕب  ياِٟت  ٞتبي  لتذست  دْٚ، ثخؾ. داسد ٚخٛد آٟ٘ب اص وٕي تٔذاد فمي ٚ ٞؼتٙذ ػبدٜ ثؼيبس حشوبت،. ؿٕبػت

 وشدٖ تمٛيت ثشاي سا ؿٕب ياِٟ ٞبي لذست ٚ ًجئي فٛق ٞبي تٛا٘بيي وٝ داس٘ذ ٚخٛد ثبثت حبِت چٙذ. وٙذ ٔي تمٛيت

ٗ . فشػتٙذ ٔي ثيشٖٚ تبٖيٞب دػت ثٝ تبٖ ثذٖ دسٖٚ اص تٕشيٗ، ًَٛ دس ُ  ايت ٝ  اػتت  آٖ دِيت ٗ  چتشا  وت  پتٙدٓ،  تٕتشي

 ثٔتذي،  ثختؾ . وٙذ ٔي تمٛيت سا ؿخق ًجئي فٛق ٞبي تٛا٘بيي آٖ، -ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ ياِٟ ٞبي لذست وشدٖ تمٛيت

 . ؿٛد ٔي ؿبُٔ سا ثخؾ ػٝ ايٗ تٕشيٗ،. اػت ديًٙ ثٝ ٚسٚد ٚ ٔذيتيـٗ دس ٘ـؼتٗ

 داسد؛ ٚختٛد  ٔذيتيـٗ ثشاي ٌزاؿتٗ پب سٚي پب حبِت ّ٘ٛ دٚ. وٙٓ ٔي كحجت ٘ـؼتٝ ٔذيتيـِٗ ي دسثبسٜ اثتذا

 ًشيك دٚ اص ثيـتش وٝ وٙٙذ ٔي ادٓب افشاد ثٔوي. داسد ٚخٛد پبٞب ٌزاؿتٗ ٞٓ سٚي ًشيك دٚ فمي حميمي تٕشيٗ دس

ٓ  سٚي ثتشاي  صيتبدي  ٞبي  سٚؽ آيب -ثيٙذاصيذ تب٘تشيؼٓ تٕشيٗ ثٝ ٍ٘بٞي فمي": داسد ٚخٛد ٗ  ٞت  ختٛد ٚ پبٞتب  ٌزاؿتت

 فمي. ٞؼتٙذ تٕشيٗ حشوبت ٚ ٞب حبِت ثّىٝ ٘يؼتٙذ پبٞب وشدٖ هشثذس ٞبي سٚؽ آٟ٘ب ثٍٛيٓ ؿٕب ثٝ ثٍزاسيذ "٘ذاسد؟

 يسٚ پتب  دٚ ٌزاؿتٗ" ديٍشي ٚ "ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ" يىي. داسد ٚخٛد پبٞب وشدٖ هشثذس حميمي ِّ٘ٛ دٚ

 . ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ "ٍشيىذي

 ٌتزاس،  ي ٔشحّٝ ٓٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ذ ٔي فمي حبِت ايٗ. دٞٓ تٛهيح سا ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ حبِت ثٍزاسيذ

 پب يه ٌزاؿتٗ. ؿٛد ثشدٜ وبس ثٝ چبسٜ، آخشيٗ ٓٙٛاٖ ثٝ ٘يؼتيذ، ٍشيىذي يسٚ پب دٚ ٌزاؿتٗ ثب ٘ـؼتٗ ثٝ لبدس ٚلتي

 ٍتش يد يپب يسٚ پب يه اؿتٌٗز حبِت دس وٝ ٚلتي. ؿٛد ٔي دادٜ ا٘دبْ سٚ، ديٍش پبي ٚ صيش پب يه ثب ٍش،يد يپب يسٚ

 ًٛال٘ي ٔذتي ثشاي سا دسد تٛا٘ٙذ ٕ٘ي ٚ وٙٙذ ٔي دسد احؼبع ؿبٖ لٛصن ٞبي اػتخٛاٖ دس افشاد اص ّييخ ٘ـيٙٙذ، ٔي

ٖ   يپتب  لتٛصن  اػتخٛاٖ دس وٝ دسدي وٙذ، دسد ثٝ ؿشّٚ ؿبٖ پبٞبي آ٘ىٝ اص لجُ حتي. وٙٙذ تحُٕ  ؿتذٜ،  ايدتبد  ؿتب

ٝ  پبٞب وف وٝ ًٛسي ثٝ ثشٌشدا٘يذ سا تبٖ پبي ثتٛا٘يذ اٌش. اػت ؿذٜ  تحُٕ لبثُ غيش ٗيا اص ؾيپ  ثبؿتٙذ،  ثتبال  ًتشف  ثت
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ْ  ًشيك ايٗ ثٝ سا تٕشيٗ وٝ اْ ٌفتٝ ؿٕب ثٝ چٝ اٌش اِجتٝ،. ؿٛ٘ذ ٔي ٚاسٚ٘ٝ پبٞب  لٛصن ٗ  دٞيتذ،  ا٘دتب  دس اػتت  ٕٔىت

 . وٙيذ وبس آٖ سٚي تذسيح ثٝ تٛا٘يذ ٔي. ٘جبؿيذ ايٗ ثٝ سػيذٖ ثٝ لبدس ؿشّٚ، ياثتذا

ٝ " دائٛ ي ٔذسػٝ دس ٞب تٕشيٗ. داسد ٚخٛد ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ ي دسثبسٜ صيبدي ٔختّف ٞبي تئٛسي  ثت

 شٖٚيت ث ثٝ ٞشٌض ٚ ؿٛد ٔي وـيذٜ داخُ ثٝ ٕٞيـٝ ا٘شطي ئٙي دٞٙذ، ٔي آٔٛصؽ سا "وشدٖ سٞب ثذٖٚ وـيذٖ داخُ

ٗ . وٙٙذ اختٙبة ؿبٖ يا٘شط وشدٖ پشاوٙذٜ اص وٙٙذ ٔي ػٔي ٞب دائٛئيؼت. ؿٛد ٕ٘ي آصاد ٝ  ثٙتبثشاي ٝ  چٍٛ٘ت  دػتت  آٖ ثت

 وٙٙذ ٔي هشثذس سا ؿبٖ پبٞبي ٚلتي اغّت. ٞؼتٙذ شيٌ ػخت ؿبٖ ػٛص٘ي ًت ٘مبى وشدٖ  ْٔٛٚ   ُٟٔش ثٝ آٟ٘ب يبثٙذ؟ ٔي

 صيتش  آٖ دادٖ لتشاس  ثب سا ديٍش پبي چٛاٖ يًٛ٘ ي ٘مٌٝ ٚ ديٍش پبي صيش دس آٖ ٌزاؿتٗ ثب سا پب يه چٛاِٖ يًٛ٘ ي ٘مٌٝ

 ثتشاي  سا دػتت  يه ؿؼت اٍ٘ـت آٟ٘ب. اػت ًٛس ٕٞيٗ ٞٓ آٟ٘ب ييٗ خي حبِت. ثٙذ٘ذ ٔي ٔخبِف، ساٖ ثباليي ثخؾ

ٖ  ثتشاي  سا ديٍتش  دػتت  الئًٌٛٛ٘ ي ٘مٌٝ ٚ ثش٘ذ، ٔي وبس ثٝ ديٍش دػت الئًٌٛٛ٘ ي ٘مٌٝ دادٖ فـبس  دػتت  پٛؿتب٘ذ

 . پٛؿب٘ذ ٔي سا ؿىٓ پبئيٙي لؼٕت دػت، دٚ ٞش وٝ دسحبِي ثش٘ذ، ٔي وبس ثٝ ٔخبِف

ٗ  تٕبْ. ٘ذاسد سا اِضأبت ايٗ اص وذاْ ٞيچ ٔب، دافبي دس پبٞب وشدٖ هشثذس ٝ  ٞتبي  تٕتشي ٝ  دس تضويت  -ثتٛدا  ي ٔذسػت

ْ  ثٝ ٘دبت آٌبي -ثبؿذ تضويٝ ساٜ وذاْ وٝ ايٗ اص ِ٘ش كشف ٗ . دٞٙتذ  ٔتي  آٔتٛصؽ  سا ٔٛختٛدات  تٕتب  اص آٟ٘تب  ثٙتبثشاي

 تبٖ تٕشيٗ ي دٚسٜ دس تٛا٘يذ ٔي ثٔذاً ؿٛد، ٔلشف ٚ آصاد تبٖ ا٘شطي ٌشا حتي حميمت، دس. تشػٙذ ٕ٘ي ا٘شطي وشدٖ سٞب

ٝ  ؿتٕب  ؿيًٙ ؿيٗ وٝ ايٗ خبًش ثٝ. وٙيذ خجشاٖ سا آٖ ثذٞيذ دػت اص سا چيضي آ٘ىٝ ثذٖٚ  سػتيذٜ  ٔٔيٙتي  ػتٌح  ثت

ُ  سا ٞبيي ػختي ثبيذ ثجشيذ ثبالتش سا تبٖ ػٌح خٛاٞيذ ٔي اٌش أب. سفت ٘خٛاٞذ دػت اص تبٖ ا٘شطي -اػت . وٙيتذ  تحٕت

ٓ  ٕ٘ي دسخٛاػت صيبد سا ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ ٔب. سٚد ٕ٘ي ثيٗ اص حبَ ٞش ثٝ ؿٕب ا٘شطي حبِت، ايٗ دس  وٙتي

ٝ  آ٘دب اص. سا ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ ٘ٝ ٓ،يوٙ ئ اِضاْ سا ٍشيىذي يسٚ پب دٚ ٌزاؿتٗ ٚالْ دس صيشا  افتشادي  وت

 ٌزاؿتٗ حبِت ي دسثبسٜ وٕي تب وٙٓ ٔي اػتفبدٜ فشكت ايٗ اص وٙٙذ، هشثذس سا پب دٚ تٛا٘ٙذ ٕ٘ي ٞٙٛص وٝ داس٘ذ ٚخٛد

 ٍتش يد يپتب  يسٚ سا پتب  يته  تٛا٘يتذ  ٔتي  هشثذسوٙيذ سا پب دٚ تٛا٘يذ ٕ٘ي ٞٙٛص اٌش. وٙٓ كحجت ٍشيد يپب يسٚ پب يه

ٗ  حبِت. ثٍزاسيذ ٞٓ سٚي سا تبٖ پبي دٚ ٞش تذسيح ثٝ تب وٙيذ وبس اػت الصْ ٞٙٛص ِٚي ذ،يثٍزاس  يسٚ پتب  يته  ٌزاؿتت

 ٚ ثبؿذ صيش چپ پبي ٞب، خب٘ٓ ثشاي ٌيشد؛ لشاس ثبال چپ پبي ٚ صيش ساػت پبي وٝ ػبصد ئ ّٔضْ سا آلبيبٖ ٔب، ٍشيد يپب

 پبٞتبي  داسد الصْ صيتشا  اػتت  ػتخت  ثؼتيبس  ٍتش يد يپتب  يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ ٚالٔي حبِت ٚالْ، دس ثبال، ساػت پبي

 دٚ اص تش آػبٖ خي، يه كٛست ثٝ پبٞب هشثذسوشدٖ دادٖ ا٘دبْ وٝ وٙٓ يٕ٘ فىش دٞٙذ؛ ؿىُ سا خي يه هشثذسؿذٜ

ٗ  فوتبيي  ثبيذ ٚ -ؿٛد حبكُ ثبيذ حبِت ايٗ -ثبؿٙذ ٔٛاصي ثبيذ اػبػبً پبٞب تش پبئيٗ لؼٕت. ثبؿذ هشثذسي پبي  ثتي

ٗ . اػتت  ػخت ٍشيد يپب يسٚ ثش پب هي دادٖ ا٘دبْ. ثبؿذ ٍِٗ ٚ پبٞب  حبِتت  ثتشاي  وّتي  ٚ ٕٓتٛٔي  اِضأتبت  ٞتب  ايت

ٗ  ايٗ صيشا اػت؟ ًٛس ٗيا چشا. خٛاٞيٓ ٕ٘ي افشاد اص سا ايٗ ٔب أب ٞؼتٙذ، ٍشيد يپب يسٚ پب يه ٌزاؿتٗ  بصيت ٘ تٕتشي

 . ثٙـيٙذ ٍشيىذي يسٚ پب دٚ ٌزاؿتٗ ثب ؿخق وٝ داسد

 ٗاي وٝ ثٙـيٙيذ، ؿذٜ هشثذس پبي دٚ ثب خٛاٞيٓ ٔي ؿٕب اص. دٞٓ ٔي تٛهيح سا ٍشيىذي يسٚ پب دٚ ٌزاؿتٗ حبال

 ايٗ،. داخُ اص ٘ٝ ثىـيذ، ثيشٖٚ اص سا پب ثيبٚسيذ، ثبال ثٝ صيش اص سا پب ؿذٜ، هشثذس پبي يه حبِت اص وٝ دٞذ ٔي سا ٔٔٙي

ٗ  ثتب . دٞٙذ ٔي ا٘دبْ سا ٔحىٕي ٚ ويپ ٘ؼجتبً هشثذسي پبي افشاد اص ثٔوي. اػت ؿذٜ هشثذس پبي دٚ ْ  ًتٛس  ايت  ا٘دتب

 حميمتي  ا٘دبْ چٍٍٛ٘ي ايٗ. ثشػٙذ ،"آػٕبٖ ثٝ سٚ ٔشوض پٙح" ثٝ تٛا٘ٙذ ٔي آٟ٘ب ٚ ثبالػت ثٝ سٚ پب دٚ ٞش وف دادٖ،

 وتف  دٚ ػتش،  ثتبالي  -ؿتٛد  ٔي ا٘دبْ ثٛدا ي ٔذسػٝ ٞبي تٕشيٗ دس ٕٓٛٔي ثٌٛس وٝ اػت "آػٕبٖ ثٝ سٚ ٔشوض پٙح"

ٝ  ًتٛس  شٞت  ٘ذاسد اؿىبِي دٞيذ، ا٘دبْ سا ؿُ ثلٛست هشثذس پبي خٛاٞيذ ٔي اٌش. داس٘ذ ثبال ثٝ سٚ پب وف دٚ دػت،  وت

ُ  كتٛست  ثٝ هشثذس پبي افشاد ثٔوي دٞيذ؛ ا٘دبْ سا آٖ خٛاٞيذ ٔي ٝ  أتب . دٞٙتذ  ٔتي  تتشخيح  سا ؿت ٝ  ي ٕٞت  الصْ آ٘چت
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 كتٛست  ثٝ وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اػت، خٛة ؿُ كٛست ثٝ هشثذس پبي - اػت ٍشيىذي يسٚ پب دٚ ٌزاؿتٗ ثب ٘ـؼتٗ ٓيدا٘ ئ

 . اػت خٛة ٔحىٓ ٚ ويپ

ٗ  ٔتذت  دس. داسد الصْ سا ًٛال٘ي ٔذتي ثشاي ـٗٔذيتي دس ٘ـؼتٗ ػىٖٛ، دس ٔذيتيـٗ  ٞتيچ  ٘جبيتذ  ٔذيتيـت

 ثبؿتذ،  ٞٛؿتيبس  ثبيذ تبٖ اكّي آٌبٜ خٛد وٝ ايٓ ٌفتٝ. ٘ىٙيذ فىش چيض ٞيچ ي دسثبسٜ -ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد فىشي فٔبِيت

ٗ  ٔتب . ثشٚيذ پيؾ ٞٛؿيبس رٞٙي ثب ثبيذ ؿٕب. وٙذ ٔي تضويٝ سا ؿٕب خٛد تٕشيٗ، ايٗ صيشا ٝ چٍ سا ٔذيتيـت ْ  ٛ٘ت  ا٘دتب

 آ٘دب ؿٕب وٝ ثذا٘يذ ثبيذ ثبؿيذ ٔذيتيـٗ دسحبَ ٕٓيمبً وٝ ٞٓ ا٘ذاصٜ ٞش ؿٕب اص وذاْ ٞش وٝ دا٘يٓ ٔي الصْ دٞيٓ؟ ٔي

 خبكتي  حبِتت  چٝ پغ. ٘جبؿيذ آٌبٜ ضيچ چيٞ اص وٝ ؿٛيذ ٚاسد حبِتي ثٝ ٘جبيذ ٌّٔمبً. ٞؼتيذ تٕشيٗ ا٘دبْ دسحبَ

ُ  داؿتت،  خٛاٞيتذ  ساحتت  بسيثؼ ٚ ضياٍ٘ ؿٍفت احؼبػي ذيا ٘ـؼتٝ آ٘دب وٝ ٕٞچٙبٖ داد؟ خٛاٞذ سخ ٝ  ٔثت  دس ايٙىت

ٝ  وٙيذ ٔي احؼبع ِٚي ٞؼتيذ، تٕشيٗ ا٘دبْ حبَ دس خٛدتبٖ وٝ آٌبٞيذ. ايذ ٘ـؼتٝ ٔشٕ تخٓ يه ي پٛػتٝ داخُ  وت

 ًتي  دس: داسد ٚختٛد  ديٍتشي  حبِتت . افتتذ  ٔتي  اتفبق ٔبٖ تٕشيٗ دس لٌٔبً ايٗ. وٙذ حشوت تٛا٘ذ ٕ٘ي تبٖ ثذٖ تٕبٔي

ٝ  آٚسيتذ  ختبًش  ثٝ تٛا٘يذ ٕ٘ي ٚ ا٘ذ ؿذٜ ٘بپذيذ تبٖ پبٞبي وٝ دسيبثيذ اػت ٕٔىٗ ٘ـؼتٝ ٔذيتيـٗ . ٞؼتتٙذ  ودتب  وت

ٖ . ٔب٘تذ  ئت  ثتبلي  ػتش  فمتي  ؿٛ٘ذ، ٔي ٘بپذيذ ٞب دػت ٚ ثبصٚاٖ تبٖ، ثذٖ وٝ يبثيذ ٔي دس ٕٞچٙيٗ ٝ  ًتٛس  ٕٞتب ٝ  وت  ثت

ٗ  فمي اػت، فتٝس ٞٓ ػشتبٖ حتي وٝ ؿذ خٛاٞيذ ٔتٛخٝ دٞيذ، ٔي ادأٝ ٔذيتيـٗ ٖ  رٞت  ا٘تذوي  -اػتت  ثتبلي  تتب

ٝ  ثتٛا٘يتذ  اٌتش . وٙيذ حفَ سا آٌبٞي رسٜ يه آٖ ثبيذ. ٞؼتيذ ٔذيتيـٗ ا٘دبْ دسحبَ آ٘دب وٝ ايٗ اص آٌبٜ -آٌبٞي  ثت

ْ  سا ٗيتٕش حبِت، ايٗ دس ؿخق وٝ ٚلتي چشا؟. اػت وبفي ثشػيذ حبِت ايٗ ٖ  دٞتذ،  ٔتي  ا٘دتب  ختٛؽ  دػتت  اٚ ثتذ

 خٛاة ثٝ ٘جبيذ أب. يبثيذ دػت حبِت ايٗ ثٝ ؿٕب خٛاٞيٓ ٔي ٔب پغ اػت، ٌّٔٛة حبِت، ايٗ. ؿٛد ٔي وبُٔ تجذيُ

ْ  سا وبسٞب ايٗ اٌش. وٙيذ سٞب سا ٞٛؿيبسي رسٜ يه آٖ يب ثذٞيذ دػت اص سا ٞٛؿيبسي ثشٚيذ، ٗ  دٞيتذ،  ا٘دتب  ٔذيتيـت

 ٞبي دػت تٕشيٗ، اتٕبْ اص ثٔذ. ٘يؼت وشدٖ ٔذيتيـٗ ٚ داؿت ٘خٛاٞذ خٛاثيذٖ ثب فشلي آٖ ؿذ، خٛاٞذ ثيٟٛدٜ تبٖ

 . سػذ ئ پبيبٖ ثٝ تٕشيٗ ٚلت آٖ ؿٛيذ، ٔي خبسج ديًٙ اص ٚ ٌيش٘ذ ٔي لشاس ؿي ٞٝ حبِت ثٝ ٞٓ ثب ؿٕب
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 اٍل ی ضويوِ

 دافا الضاهات بشای هشاکض دستياسی فالَى

 

ي حميمي ٞؼتتٙذ، ٚ فمتي    ٞبي اختٕبٓي ثشاي ُٕٓ تضويٝ دافب، ػبصٔبٖ تٕبْ ٔشاوض دػتيبسي ٔحّي فبِٖٛ (4

ٞتبي تدتبسي اداسٜ    ٞبي تضويٝ ٞؼتٙذ ٚ ٘ٝ ثبيذ ٕٞب٘ٙذ ؿشوت سػب٘ي ثٝ فٔبِيت دٞي ٚ وٕه ثشاي ػبصٔبٖ

ٞبي اداسي ٔذيشيت ؿٛ٘ذ. ٞيچ پَٛ يب داسايي ٘جبيذ ٍ٘تٝ داؿتتٝ    ٞبي ػبصٔبٖ اص سٚؽؿٛ٘ذ ٚ ٘ٝ ثب اػتفبدٜ 

ٌيشد. ٔشاوض دػتيبسي ثبيتذ ثتٝ ًشيمتي آصاد     ٞب ٘جبيذ كٛست ي ثيٕبسي ؿٛد. ٞيچ ّ٘ٛ فٔبِيتي ثشاي ٔٔبِدٝ

 اداسٜ ؿٛ٘ذ.

حميمتي ثبؿتٙذ وتٝ فمتي     وٙٙذٌبٖ  دافب، ثبيذ تضويٝ تٕبْ دػتيبساٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔشاوض اكّي دػتيبسي فبِٖٛ (2

 وٙٙذ.  دافب سا تٕشيٗ ٔي فبِٖٛ

ٝ   ي فبِٖٛ اؿبٓٝ (3 ِ٘تشات ؿخلتي ٚ ٘يتض     دافب ثبيذ ثب ٔفبٞيٓ دسٚ٘ي ٚ ٔبٞيت ٚ خٛٞش دافب ٞذايت ؿتٛد. ٘مٌت

ٜ   ؿيٜٛ ٝ   ٞبي ٔشثتٛى ثتٝ سا ٝ    ٞتبي تضويت ٓٙتٛاٖ ٔحتتٛاي دافتب سٚاج دادٜ ؿتٛ٘ذ، ٌٚش٘تٝ       ي ديٍتش، ٘جبيتذ ثت

 ؿتجبٞي وـيذٜ خٛاٞٙذ ؿذ. وٙٙذٌبٖ ثٝ تفىشات ا تٕشيٗ

ٌبْ ثبؿتٙذ، ٚ   ؿبٖ پيؾ وشدٖ لٛا٘يٗ ٚ اكَٛ وـٛس ٔحُ البٔت تٕبْ ٔشاوض اكّي دػتيبسي ثبيذ دس سٓبيت (4

وٙٙذٌبٖ، اكُ ٚ خٛٞش ُٕٓ تضويٝ   تٕشيٗ ؿيًٙ ؿيٗوٙٙذ. سؿذ ٚ پيـشفت  ٘جبيذ دس أٛس ػيبػي دخبِت

 اػت. 

ٖ   تٕبْ ٔشاوتض دػتتيبسي ٔحّتي، ٞتش ٚلتت أىتبٖ داس       (5 ٝ     د، ثبيتذ ثتشاي آػتب ي  ػتبصي پيـتشفت وّتي ٕٞت

وٙٙذ. ٞيچ ٔحّي ٘جبيذ اص لّٓ ثيفتذ. آٌبي  تدشثٝ  وٙٙذٌبٖ دافب، دس تٕبع ثب يىذيٍش ثبؿٙذ ٚ تجبدَ تٕشيٗ

ٔشيذاٖ ٚالٔي دس ٕٞٝ  ؿيًٙ ؿيٗ٘دبت ثٝ ا٘ؼبٖ ئٙي، ٞيچ تفبٚتي اص ِحبٍ ٔحُ يب ٘ظاد ٌزاؿتٝ ٘ـٛد. 

 وٙٙذ ٍٕٞي ٔشيذاٖ يه ساٜ تٕشيٗ ٞؼتٙذ.  بيي وٝ دافب سا تٕشيٗ ٔيخب ثبيذ ّْٔٔٛ ثبؿذ. آٟ٘

ثتشد، خّتٌٛيشي    ؿخق ثبيذ ثٌٛس ٔحىٓ ٚ اػتٛاس اص ٞشٌٛ٘ٝ سفتبسي وٝ ٔفْٟٛ ثبًٙي دافتب سا تحّيتُ ٔتي    (6

ؿٛد  ؿٙٛد، يب دس ػٌح پبئيٗ خٛدؽ ثٝ آٖ آٌبٜ ٔي ثيٙذ، ٔي وٙذ، ٞيچ ٔشيذي ٔدبص ٘يؼت آ٘چٝ سا وٝ ٔي

ؿٛد ا٘دبْ دٞذ. آٖ ٔدتبص   ٘بٔيذٜ ٔي "آٔٛصؽ فب"دافب سٚاج دٞذ ٚ آٍ٘بٜ آ٘چٝ سا وٝ  تٛاي فبِٖٛٓٙٛاٖ ٔح ثٝ

٘يؼت، حتي اٌش اٚ ثخٛاٞذ ثٝ ٔشدْ آٔٛصؽ دٞذ وٝ وبسٞبي خٛة ا٘دبْ دٞٙذ، صيتشا آٖ فتب ٘يؼتت ثّىتٝ     

ت ٔتشدْ داسد حٕتُ   كشفبً وّٕبت پٙذآٔيضِ ٟٔشثب٘ب٘ٝ ثشاي ٔشدْ ٓبدي اػت. آٟ٘ب لذستي سا وٝ فب ثشاي ٘دتب 

ؿٛد  ًٛس دسِ٘ش ٌشفتٝ ٔي وٙذ تب فب سا آٔٛصؽ دٞذ، ايٗ ي خٛد اػتفبدٜ ٔي وٝ اص تدشثٝ وؼي وٙٙذ. ٞش ٕ٘ي

اػتتبد  "وٙتذ،   ٞبي ٔٗ، فشد ثبيذ اهبفٝ لَٛ اص ٌفتٝ ثبؿذ. ٍٞٙبْ ٘مُ وشدٖ فب ٔي وٝ دسحبَ اخالَ ٚ آؿفتٝ

 ٚ غيشٜ.  "ِي ٍٞٙدي ٌفت...

وٝ ثٝ  وٙٙذ )وؼب٘ي ي ديٍشي ٔخّٛى ؿبٖ سا ثب تٕشيٙبت ٞيچ سٚؽ تضويٝ تٙذ تٕشيٗٔشيذاٖ دافب ٔدبص ٘يؼ (1

وؼي وٝ ايٗ اخٌبس سا ٘بديذٜ ثٍيشد، خٛدؽ ٔؼئَٛ ٞش  سٚ٘ذ ٕٞيـٝ ايٗ ّ٘ٛ اص افشاد ٞؼتٙذ(. ٞش خٌب ٔي

وتٝ   افتذ. ايٗ پيغبْ سا ثٝ تٕبْ ٔشيذاٖ ٔٙتمُ وٙيذ: ايتٗ غيشلبثتُ لجتَٛ اػتت     ٔـىّي اػت وٝ اتفبق ٔي

ٞبي ديٍتش سا داؿتتٝ    ٞب ٚ للذ ٚ ٘يت رٞٙي تٕشيٗ تبٖ، ايذٜ دٞيذ دس رٞٗ ٞبي ٔب سا ا٘دبْ ٔي ٚلتي تٕشيٗ
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وٝ تٕتشيٗ ثتب    وشدٖ چيضٞبيي دس سٚؽ تٕشيٙي ديٍش اػت. ٕٞيٗ ثبؿيذ. فمي يه فىش آ٘ي، ٕٞب٘ٙذ د٘جبَ

 دٞذ.  اص دػت ٔيافتذ ٚ اثشثخـي خٛد سا  ٞبي ديٍشاٖ ٔخّٛى ؿٛد، فبِٖٛ اص ؿىُ ٔي تٕشيٗ

وٝ تٟٙب  وٙٙذ. آٟ٘بيي خٛد سا تضويٝ ؿيًٙ ؿيٗ دافب ٕٞشاٜ ثب ا٘دبْ دادٖ حشوبت، ثبيذ وٙٙذٌبٖ فبِٖٛ تٕشيٗ (8

ٖ  ٌيش٘ذ، ثٝ سا ٘بديذٜ ٔي ؿيًٙ ؿيٗي  وٙٙذ أب تضويٝ ثش حشوبت تٕشيٗ تٕشوض ٔي دافتب   ٓٙٛاٖ ٔشيذاٖ فتبِٛ

ٞتب سا   ي فب ٚ خٛا٘تذٖ وتتبة   ٙٙذٌبٖ دافب الصْ اػت ٌٔبِٔٝو ؿٛ٘ذ. ثٙبثشايٗ، تٕشيٗ سػٕيت ؿٙبختٝ ٕ٘ي ثٝ

 ؿبٖ لشاس دٞٙذ.  ي سٚصا٘ٝ ثخؾ حيبتي تضويٝ

 ِي ٍٞٙدي 

  1994آٚسيُ،  20    
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 ی دٍم ضويوِ

 ّا ی دافا ٍ آهَصش توشيي دافا دس هَسد اضاعِ هقشسات بشای هشيذاى فالَى

 

اػتتبد ِتي ٍٞٙدتي ثيتبٖ     "تٛا٘ٙذ ٓجبست  دافب فمي ٔي ٖ فبِٖٛي دافب ثٝ ْٕٓٛ، تٕبْ ٔشيذا دس ٍٞٙبْ اؿبٓٝ (4

وبس ثجش٘ذ. فشد ٌّٔمبً ٔدبص ٘يؼتت آ٘چتٝ سا وتٝ تدشثتٝ      سا ثٝ "ٌٛيذ... اػتبد ِي ٍٞٙدي ٔي"يب  "وٙذ.... ٔي

وبس ثجشد. دس غيش  ٓٙٛاٖ دافبي ِي ٍٞٙدي ثٝ دا٘ذ، يب چيضٞبيي اص ديٍش تٕشيٙبت سا ثٝ ثيٙذ، يب ٔي وٙذ، ٔي ٔي

دافتب دسِ٘تش    وبسي ٕٓذي فبِٖٛ دافب ٘خٛاٞذ ثٛد ٚ ايٗ خشاة ؿٛد، فبِٖٛ كٛست، آ٘چٝ وٝ اؿبٓٝ دادٜ ٔي يٗا

 ؿٛد.  ٌشفتٝ ٔي

ٞبي تٕشيٗ  ٞبي ٌشٚٞي، يب دس ٔحُ تٛا٘ٙذ اص ًشيك خّؼبت خٛا٘ذٖ وتبة، ثحث دافب ٔي تٕبْ ٔشيذاٖ فبِٖٛ (2

وتغ ٔدتبص ٘يؼتت     اػت دافب سا اؿبٓٝ دٞٙتذ. ٞتيچ  خٛا٘ذٖ فبيي وٝ اػتبد ِي ٍٞٙدي آٔٛصؽ دادٜ  ثش ثب اص

ٝ   اْ، ثشاي آٔٛصؽ وٝ ٔٗ ا٘دبْ دادٜ وٙفشا٘غ سا، ٕٞبٌ٘ٛس وشدٖ دس يه تبالس ؿىُ ػخٙشا٘ي وتبس   دادٖ فتب، ثت

وٙٙتذ ٚ ٘تٝ    تٛا٘ٙذ لّٕشٚي فىشي ٔشا دسن وغ ديٍشي لبدس ثٝ آٔٛصؽ دافب ٘يؼت، ٚ آٟ٘ب ٘ٝ ٔي ٌيشد. ٞيچ

 دٞٓ. ا وٝ آٔٛصؽ ٔئٔب٘ي حميمي دسٚ٘ي فبيي س

ي افىتبس ٚ   ٞبي تٕشيٗ دسثتبسٜ  وٙٙذٌبٖ دس خّؼبت خٛا٘ذٖ وتبة، دس ٔجبحث ٌشٚٞي يب ٔحُ ٚلتي تٕشيٗ (3

اػت. ٔخّتٛى   "ؿبٖ دسن ؿخلي"وٙٙذ وٝ ايٗ فمي  وٙٙذ، ثبيذ سٚؿٗ دسن خٛدؿبٖ اص دافب كحجت ٔي

ٓٙٛاٖ وّٕبت اػتتبد ِتي    ثٝ فشد سا "دسن ؿخليِ"ٔدبص ٘يؼت، چٝ سػذ ثٝ "دسن ؿخلي"وشدٖ دافب ثب 

 ثشدٖ. ٍٞٙدي ثىبس

ْ     ٞب، ٞيچ ٔشيذ فبِٖٛ دادٖ تٕشيٗ دادٖ دافب ٚ آٔٛصؽ دس ٍٞٙبْ اؿبٓٝ (4 آٚسي ؿتٟشيٝ يتب    دافتب ٔدتبص ثتٝ خٕت

 دافب ٘يؼت.  وغ وٝ ايٗ لبٖ٘ٛ سا ثـىٙذ ديٍش يه ٔشيذ فبِٖٛ پزيشفتٗ ٞيچ ٞذيٝ اي ٘يؼت. ٞش

ٞب  ٞب ثشاي ٔٔبِدٝ ثيٕبساٖ يب ؿفبي ثيٕبسي دادٖ تٕشيٗ فشكت آٔٛصؽثب ٞيچ دِيّي يه ٔشيذ دافب ٘جبيذ اص  (5

 ثبؿذ.  وبسي ٕٓذي دافب ٔي كٛست، آٖ ٔثُ خشاة وٙذ. دس غيش ايٗ اػتفبدٜ

 

 ِي ٍٞٙدي  

 1994آٚسيُ،  25
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 سَم ی ضويوِ

 دافا ّا بشای دستياساى فالَى هعياس

 

وٙٙذ، ٚ ٔبيُ ثبؿٙذ داًّٚجب٘تٝ ثتٝ    بق ثبؿٙذ وٝ ثشاي آٖ وبسدافب سا ٌشأي ثذاس٘ذ، ٔـت دػتيبساٖ ثبيذ فبِٖٛ (4

 لذْ ؿٛ٘ذ.  وٙٙذٌبٖ پيؾ دادٖ خّؼبت تٕشيٗ ثشاي تٕشيٗ وٙٙذ. آٟ٘ب ثبيذ ثشاي تشتيت ديٍشاٖ خذٔت

ٗ  دػتيبساٖ الصْ اػت وٝ فمي دس فبِٖٛ (2 ٗ    دافب تضويٝ سا تٕتشي ٞتبي سٚؽ ديٍتشي سا يتبد     وٙٙتذ. اٌتش تٕتشي

دافب  وٙٙذٜ ٚ دػتيبس فبِٖٛ خٛد ثٝ ايٗ ٔٔٙي اػت وٝ آٟ٘ب ؿشايي الصْ سا ثشاي تٕشيٗ ثًٝٛس خٛد  ثٍيش٘ذ، ثٝ

 ا٘ذ.  ثٛدٖ اص دػت دادٜ

ٌيتش ثبؿتٙذ أتب دس ٔتٛسد ديٍتشاٖ       ٞبي تٕشيٗ، دػتيبساٖ ثبيذ دس ٔٛسد خٛدؿبٖ ختذي ٚ ػتخت   دس ٔحُ (3

 دٞٙذٜ ثبؿٙذ.  ٝ ٚ يبسيوٙٙذ ٚ دٚػتب٘ خٛد سا حفَ  ؿيًٙ ؿيٗثخـٙذٌي داؿتٝ ثبؿٙذ. آٟ٘ب ثبيذ 

ٝ     ٞب سا كبدلب٘ٝ ٚ خبِلب٘ٝ آٔٛصؽ دػتيبساٖ ثبيذ دافب سا اؿبٓٝ دٞٙذ ٚ ثبيذ تٕشيٗ (4 ًتٛس   دٞٙتذ. آٟ٘تب ثبيتذ ثت

 وٙٙذ.  اي ثب تٕبْ وبسٞبي ٔشاوض اكّي دػتيبسي ٕٞىبسي ٚ آٟ٘ب سا حٕبيت فٔبال٘ٝ

وشدٖ ؿٟشيٝ يب پزيشفتٗ ٞتذايب ٕٔٙتّٛ    ْٕدٞٙذ. خ ٞب سا ثٝ ديٍشاٖ داًّٚجب٘ٝ آٔٛصؽ دػتيبساٖ ثبيذ تٕشيٗ (5

 وٙٙذٌبٖ ٘جبيذ ثٝ د٘جبَ ؿٟشت يب ٔٙفٔت ثبؿٙذ، ثّىٝ دس پي ؿبيؼتٍي ٚ تمٛا ثبؿٙذ.  اػت. تٕشيٗ

 ِي ٍٞٙدي 
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 چْاسم ی ضويوِ

 دافا کٌٌذگاى فالَى تزکش بِ توشيي

 

دافتب   وشدٖ فبِٖٛ ت تحت ٓٙٛاٖ تٕشيٗوغ ٔدبص ٘يؼ ي ثٛداػت. ٞيچ دافب يه سٚؽ تضويٝ اص ٔذسػٝ فبِٖٛ (4

 ٞيچ ٔزٞجي سا اؿبٓٝ دٞذ. 

وٙٙذ. ٞشٌٛ٘ٝ سفتبسي  ؿبٖ سا سٓبيت دافب ثبيذ اويذاً لٛا٘يٗ وـٛسٞبي ٔحُ البٔت وٙٙذٌبٖ فبِٖٛ تٕبْ تٕشيٗ (2

ثبؿتذ.   دافتب ٔتي   ٞب ٚ تمٛاي فبِٖٛ وٙذ، ٔؼتميٕبً ثشخالف ؿبيؼتٍي ٞب يب ٔمشسات وـٛس تخّف وٝ اص ػيبػت

 شادي وٝ چٙيٗ تخّفي سا ا٘دبْ دٞٙذ ٔؼئَٛ ٘من ٚ تٕبٔي ٓٛالت آٖ ٞؼتٙذ. اف

َ   دافب ثبيذ فٔبال٘ٝ يه وٙٙذٌبٖ فبِٖٛ تٕبْ تٕشيٗ (3 ٓ   پبسچٍي د٘يبي تضويتٝ سا حفت ؿتبٖ سا ثتشاي    وٙٙتذ، ػتٟ

 ٞبي ػٙتي ثـش ا٘دبْ دٞٙذ.  ٌؼتشؽ ٚ سؿذ فشًٞٙ

ٌزاس ٚ اػتبد فبِٖٛ دافب، يب ثذٖٚ وؼت  تأييذ ثٙيبٖثذٖٚ  -ٞٓ دػتيبساٖ ٚ ٞٓ ٔشيذاٖ -دافب ؿبٌشداٖ فبِٖٛ (4

وغ اخبصٜ ٘ذاسد پَٛ يب ٞذايبيي  ٓالٜٚ، ٞيچ اخبصٜ اص ٔشاخْ ريلالح ٔدبص ٘يؼتٙذ ثيٕبساٖ سا ٔذاٚا وٙٙذ. ثٝ

 ٞب ثٝ دِخٛاٜ خٛد ثپزيشد.  وشدٖ ثيٕبسي ثشاي دسٔبٖ

ٚ خٛٞش تٕشيٗ ٔب دسِ٘ش ثٍيش٘ذ. آٟ٘ب ٌّٔمبً  ٓٙٛاٖ اػبع سا ثٝ ؿيًٙ ؿيٗي  دافب ثبيذ تضويٝ ؿبٌشداٖ فبِٖٛ (5

٘تّٛ ٔدتبدالت يتب     ؿتذٖ دس ٞتش   ٓالٜٚ، آٟ٘ب اص دسٌيش وٙٙذ، ٚ ثٝ ٔدبص ٘يؼتٙذ دس أٛس ػيبػي وـٛس دخبِت

ٖ     وٝ اص ايٗ لبٓذٜ تخٌي ا٘ذ. آٟ٘بيي ٞبي ػيبػي ْٔٙ ؿذٜ فٔبِيت دافتب ٘يؼتتٙذ.    وٙٙتذ ديٍتش ٔشيتذاٖ فتبِٛ

ًتٛس   وٙٙذٜ ايٗ اػت وٝ ثٝ ٔؼئَٛ تٕبْ ٓٛالت ثبؿٙذ. آسصٚي اكّي يه تضويٝ وٝ تٛخٝ ٘ىٙٙذ ثبيذ افشادي

 ي حميمي پيؾ سٚد ٚ ٞش چٝ صٚدتش ثٝ وٕبَ ثشػذ.  وٛؿب دس تضويٝ

 ِي ٍٞٙدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


