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فصل اٍل
ٍيظگیّای فالَىدافا
فبِ ِٖٛثٛدا فب ،يه سا ٜثضسي تضويٝي ػٌح ثبال دس ٔذسػٝي ثٛداػت،و ٝدسآٖ ،خزةؿذٖ دس ٓبِيتشيٗ ػشؿت
ويٟبٖ؛ خِٗ،ؿَٗ،سِٖ(حميمت٘ ،يهخٛاٞي ،ثشدثبسي)؛ اػبعِ ُٕٓ تضوي ٝاػت .تضويٝي آٖ ثب ايٗ ٓبِيتشيٗ ػشؿت
 ٚثش اػبع اك َٛتىبُٔ ويٟبٖ ٞذايت ٔيؿٛد .اص ايٗ س ،ٚآ٘چ ٝؤ ٝب تضوئ ٝيوٙيٓ يه فبي ِٓيٓ يب يه دائٛي
ِٓيٓ اػت.
فبِ ِٖٛثٛدا فبٔ ،ؼتميٕبً لّت ٔشدْ سا ٞذف لشاس ٔيدٞذ  ٚثٚٝهٛح ثيبٖ ٔيداسد و ٝتضويٝي ؿيٗؿي ،ًٙوّيذ
افضايؾدادٖ ٌ ً٘ٛاػت .ػٌح ٌ ً٘ٛؿخق ثٕٞ ٝبٖ ثّٙذي ػٌح ؿيٗؿي ًٙاٚػت ٚ ،ايٗ يه حميمتت ٔؼتّٓ
دس ويٟبٖ اػت" .ؿيٗؿي ،"ًٙؿبُٔ تجذيُِ تمٛا (يه ٔبدٜي ػفيذ)  ٚوبسٔب (يه ٔبدٜي ػيب ،)ٜسٞب وشدٖ أيتبَ
ٚ ٚاثؼتٍيٞبي ثـش ٓبدي  ٚتٛا٘بيي تحُٕوشدٖ تٕبْ ػختتشيٗ ػختيٞب ٔيؿٛدٕٞ .چٙيٗ دسثشٌيش٘تذٜي ا٘تٛاّ
صيبدي اص چيضٞبيي اػت و ٝؿخق ثبيذ ثشاي ثبالثشدٖ ػٌحؾ تضويٝوٙذ.
فبِ ِٖٛثٛدا فب ،تضويٝي ثذٖ سا  ٓٞؿبُٔ ٔيؿٛد و ٝثب ا٘دبْ حشوبت تٕشيٙتيِ سا ٜثتضسي وٕتبَ -يته تٕتشيٗ
ػٌح ثبالي ثضسي اص ٔذسػٝي ثٛدا -ث ٝدػت ٔيآيذ .يىي اص اٞذاف تٕشيٗٞب ،تمٛيتوشدٖ تٛا٘بييٞبي فٛقًجئتي
ٔ ٚىب٘يضْٞبي ا٘شطيِ تٕشيٗوٙٙذ ،ٜثب ثٝوبسٌيشي تٛاٖ پشلذست ٌِ ًٌ٘ٛ( ً٘ٛتي) ا ٚخٟتت دػتتيتبفتٗ ثت" ٝفتب
تٕشيٗوٙٙذ ٜسا پباليؾ ٔيوٙذ" ٔتيثبؿتذٞ .تذف ديٍتش ،سؿتذ  ٚپشٚس٘تذاٖ ثؼتيبسي اص ٔٛختٛدات ص٘تذ ٜدس ثتذٖ
تٕشيٗوٙٙذ ٜاػت .دس تٕشيٗ تضويٝي ػٌح ثبال ،وٛدن خبٚداٖ يتب ثتذٖ ثتٛدا ٔتِٛتذ خٛاٞتذ ؿتذ  ٚتٛا٘تبييٞتبي
ثؼيبسي سؿذ خٛاٙٞذ يبفت .حشوبت تٕشيٙي ثشاي تجذيُ  ٚپتشٚسؽدادٖ ايتٗ چيضٞتب الصْ ٞؼتتٙذ .دس دافتبي ٔتب،
تٕشيٗٞب ثخـي اص ٕٞبًٙٞػبصي  ٚوٕبَ ٞؼتٙذ .ثٙبثشايٗ دافب يه ػيؼتٓ تضويٝي خبِْٔ ثذٖتت رٞتٗ اػتت .آٖ
"سا ٜثضسي وٕبَ" ٘يض ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد .ثٙبثشايٗ ايٗ دافب ثب حك تمذْ لشاس دادٖ تضوي ٝثش تٕشيٗٞب ٓٞ ،تضويتٞ ٚ ٝتٓ
تٕشيٗٞب سا الصْ داسد .اٌش فشدي فمي تٕشيٗٞب سا ا٘دبْ دٞذ  ٚدس تضويٝي ؿيٗؿي ًٙخٛد ٘بٔٛفك ثبؿتذ ٌ٘ٛتً اٚ
افضايؾ ٕ٘ييبثذ .فشدي و ٝفمي ؿيٗؿي ًٙخٛد سا تضوئ ٝيوٙذ  ٚتٕشيٗٞبي سا ٜثضسي وٕبَ سا ا٘دبْ ٕ٘تيدٞتذ
دسخٛاٞذ يبفت و ٝسؿذ تٛاٌِٖ ً٘ٛا ٚوُٙذ ؿذ ٚ ٜثذٖ اكّي (ثٙتي) ا ٚتغييش ٘ىشد ٜاػت.
افشادي ثب سٚاثي تمذيشي ٚخٛد داس٘ذ  ٚافشادي و ٝثشاي ػبَٞبي صيبدي تضوي ٝوشد ،ٜأب لبدس ثت ٝافتضايؾدادٖ
ًٌ٘ٛؿبٖ ٘جٛدٜا٘ذ .ثذيٗٚػيّ ٝايٗ دافب ثشاي تضويٝي ثٛدا ؿذٖ سا و ٗٔ ٝدس ٌزؿتٝاي ثؼيبس دٚس تضويٝوشدْ  ٚثٝ
آٖ آٌبٜؿذْ ثشاي آٖو ٝثيـتش آٖٞب فب سا وؼتوٙٙذ ،اص آغبص دس ػٌحي ثبال تضويٝوٙٙذ ًٌ٘ٛ ٚؿبٖ سا ثت ٝػتشٓت
افضايؾدٙٞذ ثًٛٝسيؤ ٝؼتميٕبً ث ٝوٕبَ ثشػٙذ ،ثٓ ْٕٛٓ ٝشهٝوشدٜاْ .ايٗ سا ٜتضوي ،ٝثشاي فشد ٕٞبٍٙٞي  ٚخِشد
ٔيآٚسد .حشوبت ،فـشدٔ ٚ ٜختلش ٞؼتٙذ چشاو ٝيه سا ٜثضسي ،ثؼيبس ػبد ٚ ٜآػبٖ اػت.
فبِ ،ٖٛدس تٕشيٗ تضوي ٝدس فبِِٖٛثٛدا فب ،اكّي ٔ ٚشوضي اػت .فبِ ،ٖٛيه ٔٛخٛد ثبٛٞؽِ چشخبِٖ تـىيُ ؿذٜ
اص ٔبدٜي ثب ا٘شطي آالػت .فبِ٘ٛي و ٗٔ ٝدس لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ تٕشيٗوٙٙذٔ ٜيٌزاسْ ،دس ثيؼتتٚچٟتبس ػتبٓت
سٚص ،پيٛػتٔ ٝيچشخذ( .تٕشيٗوٙٙتذٌبٖ حميمتي ٔتيتٛا٘ٙتذ ثتب خٛا٘تذٖ وتتبةٞتبي ٔتٗ،تٕبؿتبوتشدٖ ٚيتذئٛي
ػخٙشا٘يٞبي ٌٔٗٛ ،ؽوشدٖ ثٛ٘ ٝاسٞبي هجيؿذٜي ػخٙشا٘يٞبي ٔٗ يب ٌٔبِٔٝوتشدٖ ثتب ؿتبٌشداٖ دافتب ،يته
فبِ ٖٛثٝدػت آٚس٘ذ ).فبِ ٖٛث ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ وٕه ٔيوٙذ ثًٛٝس خٛدوبس تضويٝوٙٙتذ .ثتذيٗ ٔٔٙتي وت ،ٝفتبِٖٛ
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تٕشيٗوٙٙذٌبٖ سا دس تٕبْ اٚلبت ِٛٚ ،ايٙى ٝدس تٕبْ ٔذت تٕشيٗٞب سا ا٘دبْ ٘ذٙٞذ تضوئ ٝيوٙذ .اص تٕتبْ ساٜٞتبي
تضوي ٝو ٝأشٚص ٜث ٝد٘يب ٔٔشفي ؿذٜا٘ذ ،ايٗ تٟٙب ساٞي اػت و ٝث" ٝفب ،تٕشيٗوٙٙتذ ٜسا پتباليؾ ٔتيوٙتذ" دػتت
يبفت ٝاػت.
فبِ ِ ٖٛچشخبٖٕٞ ،بٖ ػشؿت ويٟبٖ سا داساػت ٔ ٚيٙيبتٛس آٖ اػت .چشخ داسٔبي ٔذسػٝي ثٛدا ،يتيٗ -يب٘تًِ
ٔذسػٝي دائٞ ٚ ٛش چيضي دس د٘يبي د ٜخٟت ٝدس ايٗ فبِٔٙٔ ٖٛىغ ٔيؿ٘ٛذ .فبِٚ ٖٛلتي ث ٝداخُ ٔيچشختذ (دس
خٟت حشوت ٓمشثٞٝبي ػبٓت) ٘دبت سا ثشاي تٕشيٗوٙٙذ ٜفشأ ٓٞيوٙذ ،چشاؤ ٝمذاس صيبدي اص ا٘تشطي ويٟتبٖ سا
خزة ٔيوٙذ  ٚآٖ سا ث ًٌ٘ٛ ٝتجذيُ ٔيوٙذ .فبِٚ ٖٛلتي ث ٝػٕت ثيشٔ ٖٚيچشخذ (ٓىتغ حشوتت ٓمشثتٞٝتبي
ػبٓت) ٘دبت سا ثشاي ديٍشاٖ فشأ ٓٞيوٙذ .چشاو ٝا٘شطياي آصاد ٔيوٙذ ٔيتٛا٘ذ ٞش ٔٛخٛدي سا ٘دبت دٞذ ٞ ٚتش
ٚهٔيت غيشًجئي سا اكالحوٙذ؛ افشادِ ٘ضديه تٕشيٗوٙٙذ٘ ٜفْ ٔيثش٘ذ.
فبِ ٖٛدافب ،تٕشيٗوٙٙذٌبٖ سا ث ٝخزةؿذٖ دس ػشؿت ٓبِي ويٟتبٖ؛ خِتٗ،ؿَتٗ ،سِٖ(حميمتت٘ ،يتهختٛاٞي،
ثشدثبسي) لبدس ٔيػبصد .آٖ ثًٛٝس اػبػي اص تٕبْ تٕشيٗٞبي ديٍش ٔتفبٚت اػت ٞ ٚـت ٚيظٌي اختلبكتيِ اكتّي
داسد.
 .۳تضکيِی يک فالَى ًِ ،ضکلدادى يا تضکيِی دَى.
فبِٕٞ ٖٛبٖ ػشؿت ويٟبٖ سا داساػت  ٚيه ٔٛخٛد ثبٛٞؽِ چشخبٖ ،ػبخت ٝؿذ ٜاص ٔبدٜي ثب ا٘شطي آالػت .فبِٖٛ
ثًٛٝس ٔذا ْٚدس ثخؾ پبئيٙيِ ؿىٓ تٕشيٗوٙٙذٔ ٜيچشخذ  ٚپيٛػت ٝا٘شطي سا اص ويٟبٖ ٌتشدآٚسي ٔتيوٙتذ ،آٖ سا
تغييش ؿىُ داد ٚ ٜث ًٌ٘ٛ ٝتجذيُ ٔيوٙذ .ثٙبثشايٗ تٕشيٗ تضوي ٝدس فبِٖٛدافب ٔيتٛا٘ذ ٌ ً٘ٛسا دس تٕشيٗوٙٙذٌبٖ
افضايؾ دٞذ  ٚث ٝآٖٞب اخبص ٜدٞذ ثب ػشٓتي فٛقأِبد ٜثٚ ٝهٔيتِ ثبصؿذٖ ٌ( ً٘ٛوبي ٌ ) kaigong ،ً٘ٛثشػٙذ.
حتي آٖ افشاديو ٝثيؾ اص ٞضاساٖ ػبَ تضويٝوشدٜا٘ذ ،خٛاػتٝا٘ذ ايٗ فبِ ٖٛسا ثٝدػتت آٚس٘تذ ِٚتي ٘تٛا٘ؼتتٙذ .دس
حبَ حبهش تٕبْ تٕشيٗٞبيي و ٝدس خبٔٔٝي ٔب سايح ٞؼتٙذ ،دَٖ سا تضوئ ٝيوٙٙذ  ٚدَٖ سا ؿىُ ٔيدٙٞتذ .آٖٞتب
چيٌ ًِ٘ٛثٝؿيٜٛي دَٖ ٘بٔيذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ثشاي تٕشيٗوٙٙذٌبٖ تٕشيٗٞبي چيٌ ًِ٘ٛثٝؿيٜٛي دَٖ ،دػت يبفتٗ ثٝ
ٌ ً٘ٛثبصؿذ ٚ ٜسٚؿٗثيٗ ؿذٖ دس ايٗ دٚسٜي ص٘ذٌيثؼيبس ٔـىُ اػت.
 .2فالَى ،توشييکٌٌذُ سا حتی صهاًی کِ توشييّا سا اًجام ًویدّذ ،پااليص هیکٌذ.
اص آ٘دبييو ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ ٔدجٛس٘ذ ٞش سٚص ػشوبس ثش٘ٚذٌٔ ،بِٔٝوٙٙتذ ،ثخٛس٘تذ  ٚثخٛاثٙتذ ،لتبدس ثت ٝا٘دتبْدادِٖ
ثيؼت  ٚچٟبس ػبٓتٝي تٕشيٗٞب ٘يؼتٙذ .ثب ايٗ ٚخٛد ،فبِٔ ٖٛذأٚبً ٔيچشخذ ،ث ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ وٕه ٔيوٙذ تتب
ث ٝتأثيش ا٘دبْ ثيؼت  ٚچٟبس ػبٓتٝي تٕشيٗٞب دػت يبثٙذ .اص ايٗس ،ٚاٌشچ ٝتٕشيٗوٙٙتذٌبٖ ٕ٘تيتٛا٘ٙتذ دس تٕتبْ
ِحِبت تٕشيٗٞب سا ا٘دبْ دٙٞذ ،فبِ ٖٛثبص  ٓٞثي ٚلف ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ سا پباليؾ ٔيوٙتذ .ثتًٝتٛس خالكت ،ٝحتتي
اٌشچ ٝتٕشيٗوٙٙذ ٜلبدس ث ٝا٘دبْ تٕشيٙبت ٘جبؿذ ،فب دسحبَ پباليؾوشدٖ تٕشيٗوٙٙذ ٜاػت.
أشٚص ٜدس ٞيچودبي د٘يب ،تٕشيٗ ديٍشي ٚخٛد ٘ذاسد و ٝثٔٔ ْٕٛٓ ٝشفيؿذٔ ٚ ٜـىُيبفتٗ ٚلت سا ٓٞ ،ثشاي
وبس  ٓٞ ٚتٕشيٗٞب حُ وشد ٜثبؿذ .تٟٙب فبِٖٛدافب ايٗ ٔـىُ سا حُوشد ٜاػت .فبِٖٛدافب ،تٟٙب سا ٜتضويٝاي اػت وٝ
ث" ٝفب ،تٕشيٗوٙٙذ ٜسا پباليؾ ٔيوٙذ" دػت يبفت ٝاػت.
 .۱تضکيِکشدى خَدآگاُ اصلی ،بِطَسیکِ ضوا گًَگ سا بِدست آٍسيذ.
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فبِٖٛدافب ،خٛدآٌب ٜاكّيِ(  ) zhuyishiفشد سا تضوئ ٝيوٙذ .تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ثبيذ ثتًٝتٛس آٌبٞب٘ت ٝلّتتؿتبٖ سا
تضويٝوٙٙذ ،تٕبْ ٚاثؼتٍيٞبيـبٖ سا سٞبوٙٙذ  ٚؿيٗؿيًٙؿبٖ سا ثٟجٛد ثخـٙذ .ثٍٙٞٝبْ تٕشيٗوتشدٖ سا ٜثتضسي
وٕبَٕ٘ ،يتٛا٘يذ دس خّؼ ٝثبؿيذ يب اص خٛد ثيخجش ثبؿيذٕٞ .بًٖتٛسوت ٝتٕتشيٗٞتب سا ا٘دتبْ ٔتيدٞيتذ خٛداٌتبٜ
اكّيتبٖ ثبيذ دس تٕبْ ٔذت ثش ؿٕب حبوٓ ثبؿذٌٍ٘ٛ .يو ٝث ٝايٗ ؿي ٜٛتضويتٝؿتذ ،ٜثتش سٚي ثتذٖ خٛدتتبٖ سؿتذ
خٛاٞذوشد  ٚؿٕب ٌٍ٘ٛي سا ثٝدػت خٛاٞيذ آٚسد و ٝخٛد ؿٕب ٔيتٛا٘يذ ثب خٛد ثجشيذ .ايٗ دِيُ آٖ اػت وت ٝچتشا
فبِٖٛدافب ثؼيبس ثباسصؽ اػت -خٛدِ ؿٕب ٌ ً٘ٛسا ثٝدػت ٔيآٚسيذ.
ثشاي ٞضاساٖػبَ ،تٕبْ تٕشيٗٞبي ديٍشيوت ٝدس ٔيتبٖ ٔتشدْ ٔٔشفتي ؿتذ٘ذ خٛدآٌتب ٜوٕىتيِ ( )yishi fu
تٕشيٗوٙٙذ ٜسا تضويٝوشدٜا٘ذ؛ ثذٖ خؼٕب٘ي  ٚخٛدآٌب ٜاكّي تٕشيٗوٙٙذ ،ٜفمي ثٛٙٓٝاٖ ٚاػٌ ٝخذٔت وتشدٜا٘تذ.
ثب سػيذٖ تٕشيٗوٙٙذ ٜث ٝوٕبَ ،خٛدآٌب ٜوٕىي ا ٚكٔٛد ٔيوشد  ًٌ٘ٛ ٚسا ثب خٛد ٔيثشد .آٖٚلتت ٞتيچ چيتضي
ثشاي خٛدآٌب ٜاكّي تٕشيٗوٙٙذ ٚ ٜثذٖ اكّياؽ ثبلي ٕ٘ئب٘ذ -يه ٕٓش تالؽ دس تضوي ٝثيٟٛدٔ ٜتيؿتٛد .اِجتتٝ
ٚلتي يه تٕشيٗوٙٙذ ٜخٛدآٌب ٜاكّياؽ سا تضوئ ٝيوٙذ ،خٛدآٌب ٜوٕىي أ ٓٞ ٚمذاسي ٌ ً٘ٛثٝدػت ٔيآٚسد ٚ
ثًٛٝس ًجئيٕٞ ،شا ٜثب خٛدآٌب ٜاكّي سؿذ ٔيوٙذ.
 .۴تضکيِی ّش دٍی رّي ٍ بذى
"تضويٝي ر "ٗٞدس فبِ ٖٛدافب ث ٝتضويٝي ؿيٗؿي ًٙؿخق اؿبس ٜداسد .تضوي ٝوشدٖ ؿيٗؿئ ًٙمذْ ٔيثبؿتذ،
چ ٖٛوّيذ افضايؾ دادٖ ٌ ً٘ٛدسِ٘ش ٌشفتٔ ٝيؿٛد .ث ٝوالٔي ديٍشٌٍ٘ٛ،ي و ٝػٌح ؿخق سا ٔـخق ٔتيوٙتذ
٘ ٝاص ًشيك ا٘دبْ تٕشيٗٞب ،ثّى ٝاص ًشيك تضوي ٝوشدٖ ؿيٗؿي ًٙفشد ث ٝدػت ٔي آيذ .ػٌح ٌ ًِ٘ٛؿتخق ،ثتٝ
ثّٙذي ػٌح ؿيٗ ؿي ًٙفشد اػت .دس فبِٖٛدافب ٓبُٔ ؿيٗؿي ،ًٙچيضٞبي ثؼيبس ٚػيْتتشي اص فمتي تمتٛا سا دس
ثشٔيٌيشدٓ ،ال ٜٚثش تمٛا ،ا٘ٛاّ ثؼيبسي اص چيضٞب سا ؿبُٔ ٔيؿٛد.
"تضويٝي ثذٖ" دس فبِ ٖٛدافب ث ٝدػتيبثي ثٕٓ ًَٛ ٝش اؿبسٔ ٜيوٙذ .اص ًشيتك ا٘دتبْ دادٖ تٕتشيٗٞتب ،ثتذ ِ
ٖ
اكّي فشد دػتخٛؽِ تغييش ؿذ ٚ ٜحفَ ٔيؿٛد .خٛدآٌب ٜاكّي  ٚثذٖ خؼٕي ؿخق ،يىي ؿذ ،ٜث ٝوٕتبَ وبٔتُ
٘بئُ ٔيؿ٘ٛذ .تضويٝي ثذٖ ،ثًٛٝس اػبػي اخضاي ّٔىِٛيِ ثذٖ ا٘ؼبٖ سا تغييش ٔتيدٞتذ .تٛػتي ختبيٍضيٗ وتشدٖ
ٓٙبكش ػَّٞٛب ثب ٔبدٜي ثب ا٘شطي ثبال ،ثذٖ ا٘ؼبٖ ث ٝثذ٘ي ػبخت ٝؿذ ٜاص ٔبد ٜاص ثُٔذٞبي ديٍتش دسآٚسدٔ ٜتيؿتٛد.
دس٘تيد ٝؿخق ثشاي ٕٞيـ ٝخٛاٖ خٛاٞذ ٔب٘ذ .ثٛٔ ٝه ،ّٛاص سيـٝاؽ سػيذٌي ٔيؿٛد .ثٙبثشايٗ فبِٖٛدافتب يته
تٕشيٗ تضويٝي دسػت  ٚحميميِ ٞش دٚي ثذٖ  ٚر ٗٞاػت.
 .۵پٌج توشيٌی کِ بشای يادگيشی آساى ٍ سادُ ّستٌذ.
يه سا ٜثضسي ،فٛقأِبد ٜػبد ٚ ٜآػبٖ اػت .ثب ٍ٘بٞي ٌؼتشدٜتش ،فبِٖٛدافب تٔذاد حشوبت تٕشيٙي وٕتي داسدِٚ ،تي
چيضٞبييو ٝپشٚسؽدادٔ ٜيؿ٘ٛذ ثؼيبس صيبد  ٚفشاٌيش ٞؼتٙذ .حشوبتٞ ،تش خٙجتٝي ثتذٖ  ٚچيضٞتبي ثؼتيبسيوتٝ
پشٚسؽ پيذا خٛاٙٞذوشد سا وٙتشَ ٔيوٙٙذ .تٕبْ پٙح تٕشيٗ ثًٛٝسوبُٔ ث ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ آٔٛصؽ دادٔ ٜيؿت٘ٛذ.
دسػت اص ٕٞبٖ اثتذاي ؿشٔ ،ّٚحُٞبيي دس ثذٖ تٕشيٗوٙٙذ ٜو ٝا٘شطي ٔؼذٚد ؿذ ٜاػت ثبص خٛاٙٞذؿذ ٔ ٚمتذاس
صيبدي ا٘شطي اصويٟبٖ ختزة خٛاٞتذؿتذ .دس دٚسٜي صٔتب٘ي ثؼتيبسوٛتتبٞي ،تٕتشيٗٞتب ٔتٛاد ثتيفبيتذ ٜسا اص ثتذٖ
تٕشيٗوٙٙذ ٜخبسج ٔيوٙٙذ  ٚآٖ سا پباليؾ ٔيدٙٞذ .تٕشيٗٞب ٕٞچٙيٗ ث ٝتٕشيٗوٙٙذٌبٖ دس ثبالثشدٖ ػٌحؿبٖ،
تمٛيت تٛا٘بييٞبي خذاييؿبٖ  ٚسػيذٖ ثٔ ٝشحّتٝي ثتذٖ ػتفيذ ختبِق وٕته ٔتيوٙٙتذ .ايتٗ پتٙح تٕتشيٗ اص
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تٕشيٗٞبي ٕٔٔ َٛو ٝوب٘بَٞبي ا٘شطي يب ٔذاسٞبي آػٕب٘ي ثضسي  ٚوٛچه سا ثبص ٔتيوٙٙتذ ثؼتيبس فشاتتش ٞؼتتٙذ.
فبِٖٛدافب ثشاي تٕشيٗوٙٙذٌبٖٙٔ ،بػتتشيٗ ٔ ٚإثشتشيٗ سا ٜتضوي ٝسا فشأ ٓٞيوٙذ ٘ ٚيض ثٟتشيٗ  ٚثباسصؽتتشيٗ ساٜ
اػت.
 .۶استفادُ ًکشدى اص فعاليتّای رٌّی ،بِ خطا ًشفتي ٍ افضايص سشيع گًَگ.
تٕشيٗ تضويٝي فبِٖٛدافب اص ٘يت رٙٞي سٞبػت ،ثذٞ ٖٚيچ تٕشوتضي ثتٛد ٚ ٜتٛػتي فٔبِيتتٞتبي رٙٞتي ٞتذايت
ٕ٘يؿٛد .ثٙبثشايٗ تٕشيٗوشدٖ فبِٖٛدافب وبٔالً ٌٕٔئٗ  ٚثيخٌش اػت  ٚتوٕيٗ ٔيؿٛد وت ٝتٕتشيٗوٙٙتذٌبٖ ثتٝ
خٌب ٘ش٘ٚذ .فبِ ،ٖٛتٕشيٗوٙٙذٌبٖ سا اص سفتٗ ث ٝخٌتب دس تٕتشيٗ ٕٞ ٚچٙتيٗ اص ٔضاحٕتت ٔ ٚذاخّتٝي افتشادي ثتب
ؿيٗؿي ًٙپبئيٗ ٔحبفِت ٔيوٙذٓ .ال ٜٚثش ايٗ ،فبِٔ ٖٛيتٛا٘ذ ثًٛٝس خٛدوبس ٞش ٚهتٔيت غيتشٓتبدي سا اكتالح
وٙذ.
تٕشيٗوٙٙذٌبٖ دس يه ػٌح ثؼيبس ثبال ،تضويٝي خٛد سا ؿشٔ ّٚيوٙٙذ .تب ٚلتي ثتٛا٘ٙذ ػختتشيٗ ػختيٞب
سا تحُٕوٙٙذ ،چيضي سا و ٝتحُٕ آٖ ٔـىُ اػت تحُٕوٙٙذ ،ؿيٗؿي ًٙخٛد سا حفَوٙٙتذ  ٚثتًٝتٛس حميمتي
فمي يه سا ٜتضوي ٝسا تٕشيٗوٙٙذ ،لبدسخٛاٙٞذ ثٛد دس ٔذت فمي چٙذ ػبَ ثٔ ٝشحّٝي ػ ٌُٝخْٕؿذ ٜدس ثتبالي
ػش ثشػٙذ .ايٗ ثبالتشيٗ ػٌحي اػت و ٝفشد دس ًي تضوي ٝدس فبي د٘يبي ػٌٝب٘ٔ ٝيتٛا٘ذ دػت يبثذ.
ٌّ .۷گام اًجام توشييّا؛ اّويت ًذادى بِ هکاى ،صهاى يا جْت ٍ تَجْی بِ پاياى توشيي ًذاضتي.
فبِٔ ،ٖٛيٙيبتٛسويٟبٖ اػت .وبئٙبت دس چشخؾ اػت ،تٕبْ وٟىـبٖٞبيؾ دسحبَ ٌشدؽ ٞؼتٙذ  ٚصٔتيٗ ٘يتض ثتٝ
دٚس خٛدؽ دسحبَ چشخؾ اػت .پغ ؿٕبَ ،خٛٙة،ؿشق  ٚغشة ٕ٘يتٛا٘ٙذ تـخيق داد ٜؿ٘ٛذ .تٕشيٗوٙٙذٌبٖ
فبِٖٛدافب ثش ًجك ػشؿت اكّي ويٟتبٖ  ٚلتب٘ ٖٛتىبٔتُ آٖ تٕتشيٗ تضويتٔ ٝتيوٙٙتذ .ثٙتبثشايٗ ٟٔتٓ ٘يؼتت وتٝ
تٕشيٗوٙٙذ ٜث ٝچ ٝخٟتي ٔيايؼتذ ،ا ٚتٕشيٗٞب سا ث ٝػٕت ٕٝٞي خٟبت ا٘دبْ ٔيدٞذ .اص آ٘دب و ٝفبِ ٖٛپيٛػتٝ
ٔيچشخذٞ ،يچ ٔفٟٔٛي اص صٔبٖ ٚخٛد ٘ذاسد ،تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ٔيتٛا٘ٙذ دس ٞش صٔب٘ي آٖٞب سا ا٘دبْدٙٞذ .فتبِ ٖٛتتب
اثذ ٔيچشخذ  ٚتٕشيٗوٙٙذٌبٖ لبدس ثٔ ٝتٛلفوشدٖ چشخؾ آٖ ٘يؼتٙذ ،پغ پبيبٖدادٖ ث ٝتٕشيٗٔ ،فٟٔٛي ٘ذاسد.
ؿخق ،حشوبت تٕشيٗ سا تٕبْ ٔيوٙذ أب تٕشيٗ پبيبٖ ٕ٘ييبثذ.
 .۸با هحافظت بذىّای قاًَى هي ،الصم ًيست کِ اص هضاحوت ضياطيي خاسجی بتشسيذ.
ثشاي يه فشد ِٕٔٔٛي ثؼيبس خٌش٘بن اػت و٘ ٝبٌٟبٖ چيضٞبي ػٌح ثبال سا دسيبفتوٙذ ،چشاو ٝص٘ذٌي ا ٚثالفبكّٝ
دس خٌش خٛاٞذ ثٛد .تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ٚلتي آٔٛصؽٞبي فبِٖٛدافبي ٔشا لجَٛوٙٙذ  ٚثًٝتٛس حميمتي تضويتٝوٙٙتذ اص
حفبُت ثذٖٞبي لب٘ ٗٔ )fashen(ٖٛثٟشٜٙٔذ خٛاٙٞذؿذ .تب ٚلتي دس ا٘دبْ تضوي ٝثجبت  ٚپـتىبس داؿتت ٝثبؿتيذ،
ثذٖٞبي لب٘ ٗٔ ٖٛتب سػيذٖتبٖ ثٝوٕبَ اص ؿٕب حفبُت خٛاٙٞذوشد .اٌش دس ٔشحّٝاي تلٕيٓ ثٍيشيذ و ٝتضويت ٝسا
ٔتٛلف وٙيذ ،ثذٖٞبي لب٘ ٗٔ ٖٛؿٕب سا تشن خٛاٙٞذوشد.
ّٓتيو ٝثؼيبسي اص افشاد خشأت ٕ٘يوٙٙذ اك َٛػٌح ثبال سا آٔٛصؽ دٙٞذ ايٗ اػت و ٝآٖٞب لبدس ث ٝپزيشفتٗ
ايٗ ٔؼئِٛيت ٘يؼتٙذ  ٚآػٕبٖ ٘يض آٖٞب سا اص ا٘دبْ دادٖؿبٖ ٔٔ ْٙيوٙذ .فبِٖٛدافب يه فبي ساػتيٗ اػتت .يته
فىش دسػت ٔيتٛا٘ذ ثش تٕبْ اٞشيٕٙبٖ غّجٝوٙذ ،ثٝؿشًيو ٝتٕشيٗوٙٙذ ٜدس تٕشيٗ تضويٝاؽ ،ؿيٗؿي ًٙختٛد سا
حفَوٙذٚ ،اثؼتٍيٞبيؾ سا سٞبوٙذ  ٚاص خٛاػتٞب  ٚپيٍيشيٞبي ٘بدسػت كشفِ٘شوٙذٕٞ ،بًٖٛسو ٝدس دافب ٔمشس
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ؿذ ٜاػتٞ .ش ؿيٌبِٖ پّيذي خٛاٞذ تشػيذ ٞ ٚش وؼي و ٝثب پيـشفت ؿٕب استجبًي ٘ذاسد خشأت ٘خٛاٞتذ وتشد ثتب
ؿٕب ٔذاخّٝوٙذ يب ٔضاحٓتبٖ ؿٛد .پغ آٔٛصؽٞبي فبِٖٛدافب ثب آٖ سٚؽٞبي ٔشػ ْٛتضوي ٝيب تئٛسيٞبي تضويتٝي
دَٖ دس ديٍش تٕشيٗٞب  ٚؿبخٞٝبي تضوي ،ٝوبٔالً ٔتفبٚت اػت.
تٕشيٗوشدٖ تضوي ٝدس فبِٖٛدافب ٓٞ ،دس تضوي ٝدس فبي د٘يبي ػٌٝب٘ ٓٞ ٚ ٝدس تضويتٝي فشاتتش اص فتبي د٘يتبي
ػٌٝب٘ ،ٝؿبُٔ ػٌٛح ثؼيبسي اػت .ايٗ تٕشيٗ تضويٝي ساػتيٗ اص ٕٞبٖ اثتذا ،دس يته ػتٌح ثؼتيبس ثتبال ؿتشّٚ
ٔيؿٛد .فبِٖٛدافب ثشاي تٕشيٗوٙٙذٌب٘ؾ ٕٞ ٚچٙيٗ ثشاي آٖٞبيي و ٝثٔٝذت ًٛال٘ي دسحبَ تٕشيٗ تضوي ٝثٛدٜا٘ذ
ِٚي دس افضايؾ ًٌ٘ٛؿبٖ ٘بتٛاٖ ثٛدٜا٘ذ ٔٙبػتتشيٗ سا ٜتضوي ٝسا فشأ ٓٞيوٙذٚ .لتيو ٝتٛاٌٖ ٚ ً٘ٛؿيٗؿيًٙ
تٕشيٗوٙٙذٜاي ثٝػٌح ٔٔيٙي ثشػذ ،أ ٚيتٛا٘ذ دس ٔذتيو ٝدس ايٗ د٘يبػت يه ثذٖ تجب٘ ٜبپزيشِ فٙب٘بپزيش سا وؼت
وٙذ .يه تٕشيٗوٙٙذٕٞ ٜچٙيٗ ٔيتٛا٘ذ ث ٝثبصؿذٖ ٌ ،ً٘ٛث ٝسٚؿٗثيٙي  ٚكٔٛد ٕٝٞخب٘جٝي ؿتخق ثتٝػتٌٛح
ثبال دػت يبثذ .آٟ٘بييو ٝثؼيبس ٔلٕٓ ٞؼتٙذ ثبيذ فبي ساػتيٗ سا ٌٔبِٔٝوٙٙذ ،ثشاي سػيذٖ ثتٝدػتتيبثي ساػتتيٗ
ػخت ثىٛؿٙذ ،ؿيٗؿي ًٙخٛد سا ثٟجٛد ثخـٙذ ٚ ٚاثؼتٍيٞبيـبٖ سا سٞبوٙٙذ -فمي آٍ٘تب ٜخٛاٙٞتذ تٛا٘ؼتت ثتٝ
وٕبَ ثشػٙذ.
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فصل دٍم
تصاٍيش ٍ تَضيحات حشکات توشيي
 .۳بَدا ّضاس دست سا ًطاى هیدّذ
( فُ جاى چیآىضَ فا)

۵

اصَلۺ ٞؼتٝي ٔشوضي ثٛدا ٞضاسدػتت سا ٘ـتبٖ ٔتيدٞتذ ،وـتيذٖ ثتذٖ اػتت .ايتٗ وـتيذٖٙٔ ،تبًمي سا وتٝ
وب٘بَٞبيا٘شطي دس آ٘دب ٔتشاوٓ ٞؼتٙذ ثبصوشد ،ٜا٘شطي سا دس ٖٚثذٖ  ٚصيش پٛػت تحشيه ٔتيوٙتذ ثتًٝتٛسي وتٝ
ثٝؿذت ٌشدؽ ٔيوٙذ  ٚثًٛٝس خٛدوبس ٔمذاس صيبدي ا٘شطي سا اص وبئٙبت خزة ٔيوٙذ .ايٗ ،تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘تشطي
دس ثذٖ تٕشيٗوٙٙذ ٜسا لبدس ٔيػبصد تب اص ٕٞبٖ اثتذاء ثبص ؿ٘ٛذٚ .لتي وؼي ايٗ تٕتشيٗ سا ا٘دتبْ ٔتيدٞتذ؛ ثتذٖ،
ٌشٔبيي خبف ٚ ٚخٛد يه ٔيذاٖ ا٘شطي لٛي سا احؼبع خٛاٞذوشد .ايٗ تٛػتي وـتيذ ٜؿتذٖ  ٚثتبص ؿتذٖ تٕتبْ
وب٘بَٞبي ا٘شطي دس ػشاػش ثذٖ كٛست ٔيٌيشد .ثٛدا ٞضاسدػت سا ٘ـبٖ ٔيدٞتذ اص ٞـتت حشوتت تـتىيُ ؿتذٜ
اػت .حشوبت ثؼيبس ػبدٞ ٜؼتٙذِٚ ،ي ثؼيبسي اص چيضٞبيي و ٝثًٛٝس وّي تٛػي سٚؽ تضوي ،ٝسؿذ  ٚتىبُٔ پيتذا
ٔيوٙٙذ سا وٙتشَ ٔيوٙٙذٓٞ .صٔبٖ ،آٟ٘ب تٕشيٗوٙٙذٌبٖ سا لبدس ٔيػبص٘ذ و ٝثٝػشٓت ٚاسد ٚهٔيت دس ٔحبكشٜي
يه ٔيذاٖ ا٘شطي ثٛدٖ ؿ٘ٛذ .تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ثبيذ ايٗ حشوبت سا ثٛٙٓٝاٖ يته تٕتشيٗ پبيتٝاي ا٘دتبْ دٙٞتذ .آٟ٘تب
ٕٔٔٛالً ا َٚا٘دبْ ٔيؿ٘ٛذ  ٚيىي اص سٚؽٞبي تمٛيتوٙٙذ ٜثشاي تٕشيٗ تضويٝي ؿخق ٞؼتٙذ.
ًظن۶ۺ
۷

ضيضي ِّيی
دًٍگجيٌگ سَيیجی
ديٌگتیاِى دٍرٍى
۳0
چیآىضَ فُلی

۸

۹

آهادُ ساصی  -ثب پبٞبييو ٝث ٝا٘ذاصٜي ٓشم ؿب٘ٞٝب ثبص ٞؼتٙذ ثًٛٝس ًجئي ثبيؼتيذ .وٕي صا٘ٞٛتب سا ختٓوٙيتذ.
صا٘ٞٛب  ٚثبػٗ ساحت ثبؿٙذ .تٕبْ ثذٖ سا ؿُ  ٚساحت ٍ٘ ٝداسيذ ِٚي خيّي ؿُ ٘ َٚ ٚجبؿيذ .فه پتبئيٙي سا وٕتي
ثٝداخُ ثىـيذٛ٘ .ن صثبٖ سا ث ٝػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ ،فوبيي سا ثتيٗ د٘تذاٖٞتبي پتبئيٗ  ٚثتبال ختبِي ثٍزاسيتذ ٚ
ِتٞبيتبٖ سا سٚي ٓٞلشاسدٞيذ .ث ٝآسأي چـٕبٖتبٖ سا ثجٙذيذ .ثش چٟش ،ٜحبِتي آساْ سا حفَوٙيذ.

Fo Zhan Qianshou Fa - 50
ِٔٛٙٔ - 51بت فمي يهثبس ،ث ٝچيٙي ،دليمبً لجُ اص ٞش تٕشيٗ خٛا٘ذٔ ٜيؿ٘ٛذٞ .ش تٕشيٗ ِ٘ٓ ٔـخق ختٛد سا داسد وت ٝؿتٕب ٔتيتٛا٘يتذ آٖسا ثّٙتذ
ثخٛا٘يذ يب فمي اص ًشيك ٘ٛاس تٕشيٗ ث ٝآٖ ٌٛؽ وٙيذ.
 – Shenshen Heyi - 52ثذٖ  ٚر ٗٞسا ثب ٓٞيىي وٙيذ.
 -Dongjing Suiji - 53ثش ًجك ٔىب٘يضْ ا٘شطي حشوت وٙيذ يب ػبوٗ ؿٛيذ.
 -Dingtian Duzun - 54ث ٝثّٙذي آػٕبٖ  ٚثيا٘ذاص ٜثبِٕٓت.
 -Qianshou Foli - 55ثٛداي ٞضاس دػت ٔؼتميٓ ٔيايؼتذ.
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1-1

1-2

اتصال دستّا بِ يکذيگش ( لياًگضَ جیييي ) - ۳۳دػتٞب سا وٕي ثبال ثيبٚسيذ ثب حبِتي وت ٝوتف دػتتٞتب
ثًٝشف ثبال ثبؿذ .ثٍزاسيذ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ؿؼت ثب فـبسوٓ ،ثب ٕٞذيٍش تٕبع داؿت ٝثبؿٙذ .چٟبس اٍ٘ـت ديٍشِ دػت
سٚي چٟبس اٍ٘ـت دػت ديٍش لشاسٌيش٘ذ .ثشاي آلبيبٖ ،دػت چپ دس ثبال لشاس ٔيٌيشد ،ثشاي خب٘ٓٞتب دػتت ساػتت
ثبال لشاس ٔيٌيشد .ثٍزاسيذ دػتٞب يه ؿىُ ثيوي سا ؿىُ دٙٞتذ  ٚآٟ٘تب سا دس لؼتٕت پتبئيٙي ؿتىٓ ٍ٘ت ٝداسيتذ.
لؼٕت ثبالييِ ٞش د ٚثبص ٚسا ثب آس٘حٞب ثٝكٛست حّم ٝؿذ ،ٜوٕي ث ٝخّ ٍٝ٘ ٛداسيذ ،ثًٛٝسيو ٝصيش ثغُٞب ثبص ثبؿٙذ.
(ؿىُ .)1-1
هايتسيا ۳2پطتص سا هیکطذ ( هیلِ ضِييائَ ) -۳۱ثب حبِت خيييٗ 14ؿش ّٚوٙيذٞ ،ش د ٚدػت سا ثب ٞتٓ ثّٙتذ
وٙيذ .صٔب٘ي و ٝدػتٞب ث ٝخّٛي كٛست ٔي سػٙذ ،آٟ٘ب سا خذا وٙيذ  ٚثٝتتذسيح وتف دػتتٞتب سا ثتً ٝتشف ثتبال
ثشٌشدا٘يذٚ .لتي و ٝدػتٞب ث ٝثبالي ػش ٔي سػٙذ ،وف دػتٞب سا ثًٝشف ثبال ٍٟ٘ذاسيذٛ٘ .ن اٍ٘ـتبٖ د ٚدػت سا
ثًٝشف  ٓٞثب فبكّ ٝي  20تب  25ػب٘تئتش ثيٗ ؿبٖ( 8تب  10ايٙچ) لشاس دٞيذ( .ؿىُ ٓٞ .)1-2صٔبٖ ،ا٘تٟبي وف
دػتٞب سا ث ٝثبال فـبس دٞيذ ،ػش سا ث ٝثبال ثىـيذ ،وف پبٞب سا ث ٝػٕت پبئيٗ فـبس دٞيذ  ٚتٕبْ ثذٖ سا ثىـتيذ .دس
حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝثىـيذ  ٚػپغ ث ٝيىجبس ٜتٕبْ ثتذٖ سا ؿتُ وٙيتذ .صا٘ٞٛتب  ٚثبػتٗ سا ثت ٝحبِتت آساْ  ٚساحتت
ثشٌشدا٘يذ.
تاتاگاتا اًشطی سا اص باال بِ داخل سش ،جاسی هیساصد ( سٍالی گَآىديٌگ ) - ۳۵ثب د٘جبَوشدٖ حشوتت لجّتي
(ؿىُ  ،)1-3د ٚوف دػت سا ثب صاٚي ٝي  140دسخ ٝثً ٝشف ثيش ٖٚثچشخب٘يذ تب يه ليف سا ؿىُ دٙٞذٔ .چٞتب سا
كبف وشد ٚ ٜآٖٞب سا ثً ٝشف پبئيٗ ثيبٚسيذٕٞ ،بًٖٛسو ٝدػتٞب ثًٝشف پبئيٗ حشوت ٔيوٙٙذ وف دػتٞب سا ثتب
 -Liangshou Jieyin - 56دػتٞب سا ثٚ ٟٓكُ وٙيذ.
 - 57دس ثٛديؼٓٔ ،بيتسيب ٘بْ ثٛداي آيٙذ ٜاػت و ٝپغ اص ثٛدا ؿبويبٔ٘ٛي ثشاي آٌبي ٘دبت ث ٝصٔيٗ خٛاٞذ آٔذ.
Mile Shenyao - 58
ٔ - 59خفف "ِيبً٘ؿ ٛخيئٝييٗ".
Rulai Guanding - 60
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فبكّٝاي ٘ ٝثيـتش اص  10ػب٘تئتش( 4ايٙچ) دس حبِتيو ٝثًٝشف ػي ٝٙلشاسداس٘ذ حفَوٙيذ .ث ٝحشوت دادٖ ٞش دٚ
دػت ث ٝػٕت پبئيٗ ؿىٓ ادأ ٝدٞيذ(ؿىُ.)1-4

1-4

1-3

فطاس دادى دستّا بِ يکذيگش دس جلَی قفسِی سيٌِ ( ضَآًگضَ ِّضی) – ۳۶دس پبئيٗ ؿىٓ ،دػتٞتب
سا ثچشخب٘يذ ثًٛٝسيو ٝپـت دػتٞب دس ثشاثش  ٓٞلشاسٌيش٘ذ  ٚثذٔ ٖٚىث ،دػتٞب سا تب لفؼٝي ػي ٝٙثبال آٚسيذ ٚ
ث ٝحبِت ٝٞؿي دسآٚسيذ(ؿىُ  .)1-5ثٍٙٞ ٝبْ ا٘دبْ ٝٞؿيٞ ،ش دٚي اٍ٘ـتبٖ  ٚا٘تٟبي وف دػتٟب سا ث ٓٞ ٝفـتبس
دٞيذ ثًٛٝسيو ٝفوبيي دس ٚػي وف دػتٟب خبِي ثٕب٘ذ .آس٘حٞب سا ثبال ٍ٘ ٝداسيذ ثًٛٝسي و ٝػبٓذٞتب يته ختي
ساػت سا تـىيُ دٙٞذ ( .دس تٕبْ تٕشيٗٞب ،دػتٞب سا دس حبِت وف دػتِ ِٛتٛع ٍٝ٘ 17داسيتذ ثتٝختض صٔتب٘يوتٝ
ٝٞؿي  ٚخيييٗ سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ).

Shuangshou Heshi - 61
 - 62حبِت وف دػت ِٛتٛع -حبِتي اص دػت و ٝثبيذ دس تٕبْ تٕشيٗٞب حفَ ؿٛد .دس ايٗ حبِت دػت ،وف دػت ثبص اػت  ٚاٍ٘ـتبٖ آصاد  ٚساحت،
أب ٔؼتميٓ ٞؼتٙذ .اٍ٘ـت ٚػي ٞش د ٚدػت ساحت  ٚآصاد ٞؼتٙذ ثب حبِتي و ٝوٕي ثًٝشف ٔشوض وف دػت خٓ ٔيؿ٘ٛذ.
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1-5

1-6

1-7

1-8

دستّا بِ آسواى ٍ صهيي اضاسُ داسًذ ( جاًگجی چیاى کُي ) – ۳۸ثب ٝٞؿي ؿش ّٚوٙيتذ ،دػتتٞتب سا ثتٝ
ا٘ذاصٜي  2تب  3ػب٘تئتش(يه ايٙچ) خذا وٙيذ (ؿىُ  ٚ )1-6آٟ٘ب سا دس خٟبت ٔخبِف ثچشخب٘يذ .آلبيبٖ دػت چپ
(خب٘ٓٞب دػت ساػت) سا ث ٝػٕت ػي ٚ ٝٙدػت ساػت سا ثًٝشف ثيش ٖٚثچشخب٘ٙذ ثًٛٝسيو ٝدػت چپ ثبال لتشاس
ٌيشد  ٚدػت ساػت پبئيٗٞ .ش د ٚدػت ثبيذ يه خي ساػت ثب ػبٓذٞب ثؼبص٘ذ .ػپغ ػبٓذ چپ سا ثًٛٝس ٔٛسة ثٝ
ًشف ثبال ثىـيذ (ؿىُ  .)1-7وف دػت ثً ٝشف پبئيٗ  ٚدس استفبّ ػش ثبؿذ .دػت ساػت سا دس خّتٛي ػتي ٝٙدس
حبِتي و ٝوف دػت س ٚث ٝثبال ثبؿذ ٍ٘ ٝداسيذ .ثٔذ اص آ٘ى ٝثبصٚي چپ ثٚ ٝهٔيت دسػتي سػيذ ،ػش سا ثً ٝشف ثبال
ثىـيذ ،وف پبٞب سا ثً ٝشف پبئيٗ فـبس دٞيذ  ٚتٕبْ ثذٖ سا تب حذي ؤ ٝيؿٛد ،ثىـيذ .دس حتذٚد  2تتب  3ثب٘يتٝ
ثىـيذ ػپغ ثالفبكّ ٝتٕبْ ثذٖ سا ؿُوٙيذ .دػت چپ سا ثٝخّٛي ػي ٝٙثشٌشدا٘يذ  ٚحبِت ٝٞؿي سا ؿىُ دٞيتذ
(ؿىُ  .)1-5ػپغ ،دػتٞب سا دس خٟت ٔخبِف ثشٌشدا٘يذ ثًٛٝسيو ٝدػت ساػت ثبال  ٚدػت چپ صيش لشاسٌيتشد
Zhangzhi Qiankun - 63
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(ؿىُ  .)1-8دػت ساػت سا ثىـيذ  ٚحشوبت لجّي دػت چپ سا تىشاسوٙيذ (ؿتىُ  .)1-9ثٔتذ اص وـتيذٖ ،تٕتبْ
ثذٖ سا ساحت  ٚؿُ وٙيذ .دػتٞب سا خّٛي ػي ٝٙثشاي ا٘دبْ ٝٞؿي حشوت دٞيذ.

1-9

1-10

هيوَى طاليی بذًص سا دٍ ًين هیکٌذ ( جييَّ فيضي ) - ۳۹ثب ؿش ّٚاص ٝٞؿي ،ثبصٚاٖ سا ث ٝدًٚتشف ثيتشٖٚ
ثذٖ ثىـيذ ثًٛٝسيو ٝاص ؿب٘ٞٝب يه خي ساػت سا ؿىُدٞذ .ػش سا ثً ٝشف ثبال ثىـيذ  ٚوتف پبٞتب سا ثت ٝپتبئيٗ
فـبسدٞيذ  ٚثبصٚاٖ سا دس ٞش دً ٚشف ،ساػتوٙيذ .ثب ثٝوبس ثشدٖ ٘يش ٚدس تٕبْ ثذٖ ،ثذٖ سا ث ٝچٟبس خٟت ثتًٝتشف
ثيش ٖٚثىـيذ (ؿىُ  .)1-10دس حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝثىـيذ .ثالفبكّ ٝتٕبْ ثذٖ سا ؿُ وٙيذ ٝٞ ٚؿي سا ؿىُدٞيذ.

Jinhou Fenshen - 64
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1-11

1-12

دٍ اطدّا بِ دسيا ضيشجِ هیسًٍذ ( ضَآًگلًَگ ضياّای ) - 20ثب ؿش ّٚاص ٝٞؿي ،دػتٞب سا اص  ٓٞثبصوشدٚ ٜ
آٟ٘ب سا ثً ٝشف خّٛي پبئيٗ ثذٖ ثىـيذٚ .لتي ثبصٚاٖ ،ساػت  ٚثًٛٝس ٔٛاصي لشاسٌشفتٙذ ،دس ايٗ حبِت صاٚيٝي ثيٗ
دػتٞب  ٚثذٖ ثبيذ دس حذٚد  30دسخ ٝثبؿذ (ؿىُ  .)1-11ثب ثٝوبسٌيشي ٘يش ،ٚػش سا ث ٝثبال وـيذ ٚ ٜوف پبٞتب سا
ث ٝػٕت صٔيٗ فـبسدٞيذ  ٚتٕبْ ثذٖ سا ثىـيذ .،ثشاي حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝثىـيذ ،ػپغ تٕبْ ثتذٖ سا يىجتبس ٜؿتُ
وٙيذ ،دػتٞب سا ثشاي ٝٞؿي ث ٝخّٛي لفؼٝي ػي ٝٙثجشيذ.
بَدیساتٍا دستّا سا بش سٍی گل ًيلَفشآبی قشاس هیدّذ ( پَسا فَلیاى ) - 2۳ثب ؿش ّٚاص ٝٞؿتيٞ ،تش دٚ
دػت سا دسحبِيو ٝآٟ٘ب سا ثًٛٝس ٔٛسة دس دً ٚشف ثذٖ ث ٝپبئيٗ ٔي ثشيذ ،خذا وٙيذ( .ؿىُ  .)1-12دػتتٞتب سا
ساػتوٙيذ ثًٛٝسيو ٝثيٗ ثبصٚاٖ  ٚثذٖ ،صاٚيٝاي دس حذٚد  30دسخ ٝثبؿذٓٞ .صٔبٖ ػش سا ث ٝػتٕت ثتبال ثىـتيذ،
وف پبٞب سا ثً ٝشف صٔيٗ فـبسدٞيذ  ٚتٕبْ ثذٖ سا ثب ثٝوبسٌيشي ٘يش ٚثىـيذ .دس حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝوـؾ سا ادأٝ
دٞيذ ػپغ ثذٖ سا ثٝيىجبس ٜؿُ  ٚساحتوٙيذ .دػتٞب سا ثشاي ٝٞؿي ث ٝخّٛي لفؼٝي ػي ٝٙثجشيذ.
آسّات کَّی سا بش پطتص حول هیکٌذ ( لَّاى بیضاى )( – 22ؿىُ  )1-13ثب ؿش ّٚاص ٝٞؿي ،دػتٞتب سا
دسحبِيو ٝآٟ٘ب سا ث ٝپـت ثذٖ ٔيثشيذ اص  ٓٞخذا وٙيذٓٞ .صٔبٖ ٞش د ٚوف دػت سا ثٝكٛستيو ٝس ٚثٓ ٝمت ثبؿٙذ
ثشٌشدا٘يذٕٞ .بًٖٛسو ٝدػتٞب اص پّٟٛي ثذٖ ٌزسٔيوٙٙذ ثٝآٞؼتٍي ٔچ دػتٞب سا وٕي ثًٝشف ثبال ختٓوٙيتذ.
ٚلتيو ٝدػتٞب ثٝپـت ثذٖ ٔيسػٙذ صاٚيٝي ثيٗ ٔچٞب  ٚثذٖ ثبيذ  45دسخ ٝثبؿذ .دس ايٗ ٔٛلْ ػتش سا ثتًٝتشف
ثبال ثىـيذ ،وف پبٞب سا ثًٝشف پبئيٗ فـبس دٞيذ  ٚتٕبٔي ثذٖ سا ثب ٘يش ٚثىـيذ( .ثذٖ سا كبف ٍ٘ ٝداسيتذ -ثتٝخّتٛ
خٓ ٘ـٛيذ ثّى ٝاص ًشف لفؼٝي ػي ٝٙثىـيذ) .دس حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝثىـيذ ،ػپغ ثالفبكتّ ٝتٕتبْ ثتذٖ سا ؿتُ
وٙيذ .دػتٞب سا ثشاي ٝٞؿي دس خّٛي لفؼٝي ػي ٝٙحشوت دٞيذ.

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

11

1-13

1-14

ٍاجشا 2۱کَّی سا ٍاطگَى هیکٌذ ( جييگٌَگ پایضاى ) - 2۴اص ٝٞؿيٞ ،ش د ٚدػتسا دسحبِيو ٝوتف آٟ٘تب سا
ثٝخّ ٛفـبس ٔيدٞيذ اص  ٓٞخذاوٙيذ .اٍ٘ـتبٖ ثًٝشف ثبال ثبؿٙذ .دػتٞب  ٚؿب٘ٞٝتب سا دس يته ػتٌح ٍ٘ت ٝداسيتذ.
ثٔٝحن ايٗو ٝثبصٚاٖ وـيذ ٜؿذ٘ذ ػش سا ثٝثبال  ٚپبٞب سا ثٝپبئيٗ فـبسدٞيذ  ٚتٕبْ ثذٖ سا ثب ٘يتش ٚثىـتيذ (ؿتىُ
 .)1-14دس حذٚد  2تب  3ثب٘ي ٝثىـيذ ،ػپغ ثالفبكّ ٝتٕبْ ثذٖ سا ؿُوٙيذ .دػتٞب سا ثشاي ٝٞؿي حشوت دٞيذ.
دست ّا سا دس جلَی قسوت پائيي ضکن ،سٍی ّن قشاس دّيذ (ديِکَ ضيائَفَ ) - 2۵ثتب ؿتش ّٚاص ٞتٝؿتي،
دػتٞب سا ثٝآٞؼتٍي پبئيٗ ثجشيذ .وف دػتٞب سا ثًٝشف ٌٔٙمٝي ؿىٕي ثشٌشدا٘يذٚ .لتي دػتٞب ثٝپبئيٗ ؿتىٓ
سػيذ٘ذ ،آٟ٘ب سا دس خّٛي يىذيٍش لشاسدٞيذ (ؿىُ  .)1-15آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ سا دس داخُ  ٚخب٘ٓٞب ثبيذ دػتت
ساػت سا دس داخُ لشاس دٙٞذ .وف دػت ثيش٘ٚي ثًٝشف پـتدػت داخّي ثبؿذ .فبكّٝي ثيٗ دػتٞب ٕٞ ٚچٙتيٗ
فبكّ ٝثيٗ دػت داخّي ثب پبئيٗ ؿىٓ ٞشوذاْ حذٚد  3ػب٘تئتش ثبيذ ثبؿذٕٛٔٔ .الً ؿخق دػتٞب سا ثشاي  40تتب
 100ثب٘ي ٝثش سٚي  ٓٞلشاس ٔيدٞذ.

ٚ - 68اخشا -ايٙدب ،ايٗ ٚاط ٜثٔ ٝالصٔيٗ ػّحـٛس ثٛدا اؿبسٔ ٜيوٙذ.
Jingang Paishan - 69
Diekou Xiaofu - 70
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1-15

1-16

ٍضعيت پاياًی – دػتٞب سا ثٔ ٓٞ ٝتلُوٙيذ ( ؿٛآً٘ؿ ٛخيييٗ ) (ؿىُ .)1-16
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 .2حالت ايستادُی فالَى
( فالَى جَآًگ فا )

2۶

قاعذُی کلیۺ حبِت ايؼتبدٜي فبِ ،ٖٛيه ٔذيتيـٗ آساِْ ايؼتبد ٜاػت و ٝاص چٟبسحبِت ٍٟ٘ذاسي چتشخ تـتىيُ
ؿذ ٜاػت .ا٘دبْ ٔىشس حبِت ايؼتبدٜي فبِ ،ٖٛثبصوشدٖ وبُٔ تٕبٔي ثذٖ سا آػبٖ خٛاٞذوشد .آٖٚ ،ػتيّٝي ختبْٔ
تٕشيٗ تضويٝاػت و ٝخشد سا صيبد ٔيوٙذ٘ ،يش ٚسا افضايؾ ٔيدٞذ ،ػٌح ؿخق سا ثبال ٔيثشد  ٚلذستٞبي ختذايي
سا تمٛيت ٔيوٙذ .حشوبت ػبدٞ ٜؼتٙذ أب چيضٞبي ثؼيبسي اص ًشيك تٕشيٗ ٔيتٛا٘ذ ثذػت آيذ .ثبصٚاٖ تبصٜوتبساٖ
ٕٔىٗ اػت احؼبع ػٍٙيٙي  ٚدسد وٙذ .ثٔذ اص ا٘دبْ تٕشيٗٞب ،ثذ ٖٚداؿتٗ احؼبع خؼتتٍي وت ٝاص وتبسوتشدٖ
دػت ٔيدٞذ تٕبْ ثذٖ ثالفبكّ ٝاحؼبع ساحتي ٔيوٙذٚ .لتي تٕتشيٗوٙٙتذٌبٖ ،صٔتبٖ  ٚدفٔتبت ايتٗ تٕتشيٗ سا
افضايؾ ٔيدٙٞذ ٔيتٛا٘ٙذ چشخؾ فبِ ٖٛسا ثيٗ ثبصٚاٖؿبٖ حغوٙٙذ .حشوبت حبِت ايؼتبدٜي فبِ ٖٛثبيذ ثتًٝتٛس
ًجئي ا٘دبْ داد ٜؿٛد .ثٕٓٝذ د٘جبَ تىبٖخٛسدٖ  ٚثٛ٘ ٝػبٖ دسآٔذٖ ٘جبؿيذ .ايٗ ًجئي اػتت وت ٝوٕتي تىتبٖ
ثخٛسيذ أب ثًٛٝس آؿىبس تىبٖ ٛ٘ ٚػبٖ خٛسدٖ ثبيذ وٙتشَ ؿٛدٞ .شچمذس صٔبٖ تٕشيٗ ثيـتش ثبؿذ ثٟتش اػت أب آٖ
اص فشدي ث ٝفشد ديٍش ٔتفبٚت اػت .ثب ٚاسد ؿذٖ ث ٝآسأؾ  ٚػى ،ٖٛآٌبٞيتبٖ سا ث ٝايٗوت ٝؿتٕب دسحتبَ تٕتشيٗ
ٞؼتيذ اص دػت ٘ذٞيذ ،ثّى ٝدس ٓٛم آٖ آٌبٞي سا حفَ وٙيذ.
ًظنۺ

ضٌگّای رًگلی

2۷

سًٍگضيي چيٌگتی
2۹
سیهيائَ سیٍٍ
فالَى چَچی

2۸

۱0

آهادُساصی  -ثب پبٞب ث ٝا٘ذاصٜي ٓشم ؿب٘ٞٝب ثبص ،ثٌٛس ًجئي ثبيؼتيذٞ .ش د ٚصا٘ت ٛسا وٕتي ختٓوٙيتذ .صا٘ٞٛتب ٚ
ثبػٗ سا ساحت  ٚؿُ ٍ٘ ٝداسيذ .تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ ٝداسيذ ِٚي ٘ ٝآ٘مذس و ٝؿُ  َٚ ٚثبؿذ .فه پبئيٙي سا وٕتي
ثٝداخُ ثىـيذٛ٘ .ن صثبٖ سا ث ٝػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ  ٚفوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖٞبي پبئيٗ  ٚثبال خبِي ثٍزاسيذ ِ ٚتٞب
سا ث ٓٞ ٝثچؼجب٘يذ .ث ٝآسأي چـٓٞب سا ثجٙذيذ .چٟشٜاي آساْ سا حفَوٙيذ.
دستّا سا بِ ّن هتصل کٌيذ ( ِيبً٘ؿ ٛخي ييٗ ) (ؿىُ )2-1
ًگِداضتي چشخ دسجلَی سش ( تَچياى بائَلَى) - ۱۳ثب خيييٗ ؿش ّٚوٙيذ (حبِت دػتٟبي ٚكتُ ؿتذ .)ٜثتٝ
آٞؼتٍي دػتٞب سا اص پبئيٗ ؿىٓ ث ٝثبال ثيبٚسيذ؛ دس حيٗ حشوت ،آٟ٘ب سا خذا وٙيذٚ .لتي دػتٞب ثت ٝخّتٛي ػتش
سػيذ٘ذ ،وف دػتٞب ثبيذ س ٚث ٝكٛست  ٚتب استفبّ اثشٚاٖ ثبؿذ (ؿتىُ  .)2-2اٍ٘ـتتبٖ دػتتٞتب ثتب فبكتّٝي 15
ػب٘تئتش( 6ايٙچ) اص يىذيٍش سٚثشٚي  ٓٞثبؿٙذ .يه دايش ٜسا ثب ثبصٚاٖ ؿىُ دٞيذ .تٕبْ ثذٖ سا ؿُوٙيذ.
Falun Zhuang Fa - 71
 – Shenghui Zengli - 72خشد سا افضايؾ دٞيذ  ٚلذستٞب سا تمٛيت وٙيذ.
 – Rongxin Qingti - 73لّت سا ٕٞب ٚ ًٙٞثذٖ سا ٔٛٙس وٙيذ.
ٌٛ – Simiao Siwu - 74يي دس حبِتي ؿٍفتاٍ٘يض  ٚسٚؿٗؿذ.ٜ
 – Falun Chuqi - 75فبِ ٖٛؿش ّٚث ٝثشخبػتٗ ٔيوٙذ.
Touqian Baolun - 76
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2-1

2-2

ًگِداضتي چشخ دس جلَی پائيي ضکن ( فَچیاى بائَلَى ) - ۱2ثت ٝآٞؼتتٍي د ٚدػتت سا ثت ٝػتٕت پتبئيٗ
حشوت دٞيذ .ثبصٚاٖ سا ٕٞبًٖٛسو ٝث ٝلؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٔيسػٙذ دس حبِت ٍ٘ٝداؿتٗ چشخ حفَوٙيذ (ؿىُ -3
 .)2د ٚآس٘ح سا خّ ٍٝ٘ ٛداسيذ ،صيش ثغُٞب سا ثبص ٍ٘ ٝداسيذ .وف دػتٞب سا س ٚث ٝثبال ٍ٘ ٝداسيذ ،اٍ٘ـتتبٖ س ٚثتٞ ٝتٓ
لشاس داؿت ٚ ٝثبصٚاٖ دسؿىُ يه دايش ٜثبؿٙذ.

2-3

2-4

ًگِداضتي چشخ دس باالی سش ( تَديٌگ بائَلَى )ٕٞ – ۱۱بًٖٛسو ٝحبِت ٍ٘ٝداؿتٗ چشخ سا حفَ ٔتيوٙيتذ
ثٝآٞؼتٍي دػتٟب سا تب ثبالي ػش ثبال ثجشيذ (ؿىُ  .)2-4اٍ٘ـتبٖ د ٚدػت س ٚث ٓٞ ٝلشاس داؿت ٚ ٝوف دػتٞتب سٚ
Fuqian Baolun - 77
Touding Baolun - 78
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ث ٝپبئيٗ ثبؿٙذ .فبكّ 20 ٝتب  30ػب٘تئتش( 8تب  12ايٙچ) سا ثيٗ ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ د ٚدػت حفَوٙيذ .ثتبصٚاٖ ؿتىُ
يه دايش ٜسا داؿت ٝثبؿٙذ .ؿب٘ٞٝب ،ثبصٚاٖ ،آس٘حٞب ٔ ٚچٞب سا ساحت ٍ٘ٝداسيذ.
ًگِداضتي چشخ دس دٍ طشف سش ( لياًگسِ بائَلَى ) – ۱۴ثب ؿش ّٚاص حبِت لجّي ،دػتٞب سا وٙتبس دً ٚتشف
ػش پبئيٗ آٚسيذ (ؿىُ  .)2-5وف دػتٞب س ٚثٌٛ ٝؽٞب ثبؿٙذ  ٚؿب٘ٞٝب ساحت  ٚػبٓذٞب س ٚث ٝثبال ٔؼتميٓ ثبؿٙذ.
دػتٞب سا خيّي ٘ضديه ٌٛؽ ٞب ٍ٘٘ ٝذاسيذ.
دستّا سا دس جلَی قسوت پائيي ضکن سٍی ّن بگزاسيذ( ديِکَ ضيائَفَ ) (ؿىُ  - )2-6دػتٞتب سا ثتٝ
ػٕت پبئيٗ تب پبئيٗ ؿىٓ حشوت دٞيذ .دػتٞب سا سٚي  ٓٞلشاسدٞيذ.
ٍضعيت پاياًی – دػتٞب سا ثٔ ٓٞ ٝتلُوٙيذ ( ؿٛآً٘ؿ ٛخيييٗ ) (ؿىُ .)2-7

2-5

2-6

2-7

Liangce Baolun - 79
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ً .۱فَرکشدى بِ دٍ هٌتْیاليِ کيْاى
( گَآًگتًَگ لياًگجی فا )

۱۵

قاعذُی کلی ۺ ٘فٛروشدٖ ث ٝدٙٔ ٚتٟياِيٝويٟب٘ي ،وب٘بِي ث ٝا٘شطيويٟتب٘ي ٔتيص٘تذ  ٚآٖ سا ثتب ا٘تشطي دس ٖٚثتذٖ
ٔخّٛى ٔيوٙذٔ .مذاس صيبدي ا٘شطي دس ًي ايٗ تٕشيٗ ثيش ٖٚفشػتبد ٜؿذ ٚ ٜدسيبفت ٔيؿٛد ،تٕشيٗوٙٙذ ٜسا لبدس
ٔيػبصد و ٝدس ٔذت ثؼيبسوٛتبٞي ثذ٘ؾ سا پباليؾدٞذٓٞ .صٔبٖ تٕشيٗ ،وب٘بَٞبي ا٘شطي ثبالي ػش سا ثبص ٔيوٙذ ٚ
وب٘بَٞبي صيشوفپب سا ٔيٌـبيذ .دػتٞب ثش ًجك ا٘شطيِ داخُ ثذٖ ٔ ٚىب٘يضْٞبي خبسج ثذٖ ،ثبال  ٚپبئيٗ ٔيس٘ٚتذ.
ا٘شطيِ ثبالس٘ٚذ ،ٜثٝػشٓت اص ثبالي ػش ثيشٔ ٖٚيسٚد  ٚپشتبة ٔيؿٛد ٔ ٚؼتميٕبً ثٙٔ ٝتٟياِي ٝثبالييويٟبٖ ٔيسٚد،
ا٘شطيِ پبئيٗس٘ٚذ ،ٜاص پبئيٗ وفپب ثيشٔ ٖٚيسٚد ٔ ٚؼتميٕبً ثب ؿتبة ثٙٔ ٝتٟياِي ٝپبئيٙيويٟبٖ سٚاٖ ٔيؿٛد .پغ اص
ايٗو ٝا٘شطي اص دٙٔ ٚتٟياِي ٝثشٌـت ٔيوٙذ ،ػپغ دس خٟت ٔٔىتٛع ػتبًْ ؿتذ ٚ ٜثيتش ٖٚسيختتٔ ٝتيؿتٛد.
حشوبت دػت ُٝ٘ ،ثبس ا٘دبْ ٔيؿ٘ٛذ.
ثٔذ اص آ٘ى ُٝ٘ ٝثبس ثٛ٘ ٝثت ،ثبال  ٚپبئيٗ سفتٗ ٞش دػت ا٘دبْ ؿذ ،د ٚدػت ثب  ُٝ٘ ،ٓٞثبس ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٔ ٜيؿت٘ٛذ.
ػپغ فبِ ٖٛچٟبسثبس دس خٟت حشوت ٓمشثٞٝبي ػبٓت دس خّٛي پبئيٗ ؿىٓ چشخب٘ذٔ ٜيؿٛد ،تب ا٘تشطي ختبسج سا
ثٝػٕت داخُ ثذٖ ث ٝچشخؾ دسآٚسد .حشوبت ثب اتلبَ دػتٞب خبتٕٔ ٝييبثٙذ.
لجُ اص آ٘ى ٝتٕشيٗ سا ا٘دبْ دٞيذ ،تلٛسوٙيذ و ٝؿٕب د ٚثـىٝي خبِي ٞؼتيذ و ٝساػت ٔ ٚؼتميٓ ثيٗ آػتٕبٖ ٚ
صٔيٗ ايؼتبدٜايذِٓ ،يٓ  ٚثيٟ٘بيت ثّٙذ .ايٗ ث ٝوب٘بَصدٖ ا٘شطي وٕه ٔيوٙذ.
ًظنۺ
۱۶

جيٌگَّآ بيتی
۱۷
فاکای ديٌگدی
۱۸
ضييسی يیهٌگ
تًَگتیاى چِدی

۱۹

آهادُساصی  -ثب پبٞبيي ثبص ث ٝا٘ذاصٜي ٓشم ؿب٘ٞٝب ،ثٌٛس ًجئي ثبيؼتيذٞ .ش د ٚصا٘ ٛسا وٕي خٓوٙيتذ .صا٘ٞٛتب ٚ
ثبػٗ سا ساحت ٍ٘ ٝداسيذ .تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ ٝداسيذِٚ ،ي ٘ ٝآ٘مذس و ٝؿُ  َٚ ٚؿٛيذ .فه پتبئيٙي سا وٕتي ثتٝ
داخُ ثىـيذٛ٘ .ن صثبٖ سا ث ٝػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ  ٚفوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖٞبي پبئيٗ  ٚثبال خبِي ثٍزاسيذ ِ ٚتٞب سا
ث ٓٞٝثچؼجب٘يذ .ثٝآسأي چـٓٞب سا ثجٙذيذ .چٟشٜاي آساْ سا حفَوٙيذ.
دستّا سا بِ ّن هتصلکٌيذ ( لياًگضَ جیييي ) (ؿىُ )3-1

Guantong Liangji Fa - 80
 – Jinghua Benti - 81ثذٖ سا پباليؾ وٙيذ.
 – Fakai Dingdi - 82فب وب٘بَٞبي ا٘شطي ثبال  ٚپبئيٗ سا ثبص ٔيوٙذ.
 – Xinci Yimeng - 83لّت ٘يهخٛا ٜاػت  ٚاسادٔ ٜحىٓ.
 – Tongtian Chedi - 84ث ٝاٚج آػٕبٖ  ٚحوين صٔيٗ ثشػيذ.

17

3 -2

3 -4

3 -1

3 -3

دستّا سا دس جلَی قفسِی سيٌِ بِّن فطاس دّيذ ( ضَآًگضَ ِّضی ) (ؿىُ )3-2
حشکتِ ًشم باال ٍ پائيي بشدى يک دست ( دَىضَ چًَگگَآى ) - ۴0اص ٝٞؿيٓٞ ،صٔبٖ ث٘ٝشٔي يتهدػتت سا
ثبال ٔيثشيٓ  ٚدػت ديٍش سا پبئيٗ ٔيآٚسيٓ .دػتٞب ثبيذ ثٝآٞؼتٍي ٕٞ ٚشا ٜثتب ٔىتب٘يضْٞتبي ا٘تشطيِ ختبسج ثتذٖ
ث٘ٝشٔي حشوتوٙٙذ .ا٘شطي دس ٖٚثذٖٓٞ ،صٔبٖ ثب حشوتبت دػتت ،ثتبال  ٚپتبئيٗ ٔتيسٚد (ؿتىُ  .)3-3آلبيتبٖ ثتب
ث٘ٝشٔيثبالثشدٖ دػت چپ ؿشٔ ّٚيوٙٙذ ،خب٘ٓٞب ثب ث٘ٝشٔيثبالثشدٖ دػت ساػت ؿشٔ ّٚتيوٙٙتذ .آٖ دػتت سا اص
خّٛي كٛست ثٍزسا٘يذ  ٚآٖ سا تب ثبالي ػش ثبال ثجشيذ .دس هٕٗ ،ثٝآٞؼتٍي دػت ساػت (ثشاي خب٘ٓٞب دػت چتپ)
سا پبئيٗ ثيبٚسيذ .ػپغ ٚهٔيت دػتٟب سا خبثدبوٙيذ (ؿىُ  .)3-4وف دػتتٞتب سا تتب فبكتّٝاي ٘ت ٝثيـتتش اص 10
ػب٘تئتش( 4ايٙچ) اص ثذٖ حفَوٙيذ .تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ٝداسيذٞ .ش ثبس ثبال  ٚپبئيٗ سفتتٗ ٞشدػتت ،يتهثتبس ثتٝ
حؼبة ٔيآيذ .ث٘ٝشٔي ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٖ دػتٞب سا ُ٘ ٝثبس تىشاسوٙيذ.
Danshou Chong'guan - 85
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حشکتِ ًشم باال ٍ پائيي بشدى دٍ دست ( ضَآًگضَ چًَگگَآى ) - ۴۳ثٔذ اص آ٘ىٔ ُٝ٘ ٝشتج ٝحشوتت پتبئيٗ ٚ
ثبال ثشدٖ يه دػت سا ا٘دبْ داديذ ،دػت چپ (ثشاي خب٘ٓٞب دػت ساػت) سا ثبال ٍ٘ ٝداسيذ ٙٔ ٚتِتش ثٕب٘يتذ  ٚثتٝ
آسأي دػت ديٍش سا ثبال ثيبٚسيذ ثًٛٝسيو ٝد ٚدػت ث ٝثبال اؿبس ٜداؿت ٝثبؿٙذ (ؿىُ  .)3-5ػپغ ثتٝآٞؼتتٍي ٚ
ث٘ٝشٔي د ٚدػت سا ٓٞصٔبٖ پبئيٗ ثيبٚسيذ (ؿىُ .)3-6
ٚلتيو ٝد ٚدػت سا ث ٝآسأي پبئيٗ  ٚثبال ٔيثشيذ ،وف دػتٞب سا دس فبكّٝاي ٘ ٝثيـتش اص 10ػب٘تئتش( 4ايتٙچ) ٚ
س ٚث ٝثذٖ حفَوٙيذٞ .ش يهثبس ثبال  ٚپبئيٗ سفتٗ وبُٔ ،يه ٔشتج ٝث ٝحؼبة ٔيآيذ .ث٘ٝشٔتي ثتبال  ٚپتبئيٗ ثتشدٖ
دػت ٞب سا ُ٘ ٝثبس تىشاسوٙيذ.

3 -6

3 -8

3 -5

3 -7

Shuangshou Chong'guan - 86
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چشخاًذى فالَى با دٍ دست ( ضَآًگضَ تَيیدًٍگ فالَى ) - ۴2ثٔذ اص ٘ٝثبس ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٖ د ٚدػت ثتٝ
٘شٔي ،د ٚدػت سا آساْ اص ثبالي ػش ث ٝپبئيٗ  ٚاص سٚي لفؼٝي ػي ٝٙسدوٙيذ ،تب ايٙى ٝثٔ ٝحُ پتبئيٗ ؿتىٓ ثشػتٙذ
(ؿىُ  .)3-7فبِ ٖٛسا ثب د ٚدػت ثچشخب٘يذ (ؿىُ  ٚ 3-8ؿىُ  .)3-9ثشاي آلبيبٖ دػتت چتپ دس داختُ حشوتت
ٔيوٙذ  ٚثشاي خب٘ٓٞب دػت ساػت دس داخُ حشوت ٔيوٙذ .ثيٗ دػتٞب ٕٞ ٚچٙيٗ ثيٗ دػتي و ٝدس داخُ لشاس
ٌشفت ٚ ٝؿىٓ ،فبكّٝاي دس حذٚد  2تب  3ػب٘تئتش (يه ايٙچ) سا حفَوٙيذ .فبِ ٖٛسا دس خٟت ٓمشثتٞٝتبي ػتبٓت
ثشاي چشخب٘ذٖ ا٘شطي اص ثيش ٖٚث ٝػٕت داخُ ثذٖ ،چٟبس ثبس ثچشخب٘يذ .ثٍٙٞ ٝبْ چشخب٘ذٖ فبِ ،ٖٛدػتتٞتب سا دس
ٌٔٙمٝي لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ ٍ٘ ٝداسيذ.
ٍضعيت پاياًی – دػتٞب سا ثٔ ٓٞ ٝتلُ وٙيذ ( ِيبً٘ؿ ٛخيييٗ ) (ؿىُ .)3-10

3 -9

3 -10

Shuangshou Tuidong Falun - 87
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 .۴هذاس آسواًی فالَى
( فالَى جَتیاى فا )

۴۱

قاعذُی کلیۺ ٔذاس آػٕب٘ي فبِ ،ٖٛايٗ أىبٖ سا فشأ ٓٞيػبصد و ٝا٘شطي ثذٖ ا٘ؼبٖ دس ٔٙبًك ثضسٌي ث ٝچشخؾ
دسآيذ؛ ئٙي ٝ٘ ،تٟٙب دس يه يب چٙذ وب٘بَ ا٘شطي ،ثّى ٝاص تٕبْ ػٕتِ ييٗ تب تٕبْ ػٕت يبً٘ ثذٖ ،ثٌٛس پيٛػت ٝدس
سفت  ٚثشٌـت ثبؿذ .ايٗ تٕشيٗ ثؼيبس فشاتش اص سٚؽٞبي ٕٔٔ َٛثبصوشدٖ وب٘بَٞبي ا٘شطي يب چشخؾٞبي آػتٕب٘ي
ثضسي  ٚوٛچه اػتٔ .ذاس آػٕب٘ي فبِ ،ٖٛيه سٚؽ تضويٝي ػٌح ٔيب٘ي اػت .ثب ػ ٝتٕشيٗ لجّي ثٙٓٝتٛاٖ پبيت،ٝ
وب٘بَٞبي ا٘شطيِ تٕبْ ثذٖ (ثٓٝالٜٚي ٔذاس آػٕب٘ي ثضسي) ٔيتٛا٘ٙذ اص ًشيك ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗثٝػشٓت ثبص ؿ٘ٛذ .اص
ثبال ث ٝپبئيٗ ،وب٘بَٞبي ا٘شطي دس ػشاػش وُ ثذٖ ثٝتذسيح ثٔ ٓٞ ٝتلُ ٔيؿ٘ٛذ .ثشخؼتتٝتتشيٗ ٔـخلتٝي ايتٗ
تٕشيٗ ،آٖ اػت و ٝاص چشخؾ فبِ ٖٛثشاي اكالح تٕبْ ٚهٔيتٞب  ٚحبِتٞبي غيشًجئي دس ثتذٖ ا٘ؼتبٖ اػتتفبدٜ
ٔيوٙذ .ايٗ لبدس ٔيػبصد و ٝثذٖ ا٘ؼبٖ  -يه خٟبٖ وٛچه  -ث ٝحبِت اكّي خٛد ثشٌشدد  ٚلبدس ٔيػبصد تٕبٔي
وب٘بَٞبي ا٘شطي داخُ ثذٖ ثبص ؿ٘ٛذٚ .لتي ايٗ حبِت ثذػت آٔذ ،ؿخق ث ٝػٌح ثؼيبس ثباليي دس تضويت ٝدس فتبي
د٘يبي ػٌٝب٘ ٝسػيذ ٜاػتٚ .لتي ايٗ تٕشيٗ سا ا٘دبْ ٔيدٞيذٞ ،شد ٚدػتٔ ،ىب٘يضْٞبي ا٘شطي سا د٘جبَ ٔيوٙٙتذ.
حشوبت تذسيدي ،آٞؼت٘ ٚ ٝشْ ٞؼتٙذ.
ًظنۺ

ضَاىفا جیضَ

۴۴

ضييچيٌگ سیيَ
۴۶
فاىبي گَيیرى
يَيَ سیچی

۴۵

۴۷

آهادُساصی  -پبٞب سا ث ٝا٘ذاصٜي ٓشم ؿب٘ٞٝب ثبصوٙيذ ً ٚجئي ثبيؼتيذٞ .ش د ٚصا٘ ٛسا وٕتي ختٓوٙيتذ .صا٘ٞٛتب ٚ
ثبػٗ سا ساحت ٍ٘ٝداسيذ .تٕبْ ثذٖ سا ساحت ٍ٘ ٝداسيذ ِٚي خيّي ؿُ ٘ـٛيذ .فه پبئيٗ سا وٕي داخُ دٞيذ٘ .تٛن
صثبٖ سا ث ٝػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ  ٚفوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖٞبي ثبال  ٚپبئيٗ خبِي ثٍزاسيذ ِ ٚتٞب سا ثجٙذيذ .ثت ٝآسأتي
چـٓٞب سا ثجٙذيذ .چٟشٜاي آساْ سا حفَوٙيذ.
دستّا سا بِ ّن هتصل کٌيذ ( لياًگضَ جیييي ) (ؿىُ )4-1
دٍ دست سا دس جلَی قفسِی سيٌِ بِّن فطاسدّيذ ( ضَآًگضَ ِّضی )( -ؿتىُ  )4-2دػتتٞتب سا اص
ٝٞؿي خذاوٙيذ .آٟ٘ب سا ثً ٝتشف پتبئيٗ تتب لؼتٕت پتبئيٙي ؿتىٓ ،دس حتبِيوت ٝوتف ٞتشد ٚدػتتسا س ٚثت ٝثتذٖ
ثشٔيٌشدا٘يذ ،حشوتدٞيذ .فبكّٝاي ٘ ٝثيـتش اص د ٜػب٘تئتش (چٟبس ايٙچ) سا ثيٗ دػتٞب  ٚثذٖ حفَوٙيذ .ثٔذ اص
آ٘ى ٝدػتٞب اص لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٓجٛسوشد٘ذ ،آٟ٘ب سا ثيٗ پبٞب ثًٝشف پبئيٗ ثبصوٙيذ .دػتٞب سا دسحتبِيوت ٝوتف
دػتٞب ث ٝػٕت داخّي پبٞب ٞؼتٙذ حشوت دٞيذ ٓٞ ٚصٔبٖ وٕش سا ثًٝشف خّ ٛخٓوٙيذ  ٚد ٚصا٘ت ٛسا خٕيتذٜتتش
Falun Zhoutian Fa - 88
 – Xuanfa Zhixu - 89فبي چشخبٖ ث ٝخالء  ٚفوبي خبِي ٔيسػذ.
 – Xinqing Siyu - 90لّت ٔب٘ٙذ يـٓ خبِق پبن  ٚسٚؿٗ اػت.
 – Fanben Guizhen - 91ثبصٌـت ث ٝخٛد اِٚي ٚ ٝحميمي ؿٕب.
 – Youyou Siqi - 92احؼبع ػجىي ٔيوٙيذ ٌٛيي ؿٙبٚس ٞؼتيذ.
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وٙيذ (ؿىُ ٚ .)4-3لتيوٛ٘ ٝن اٍ٘ـتبٖ ث ٝصٔيٗ ٘ضديه ٔيؿ٘ٛذ دػتٞب سا ثت ٝحبِتت دايتش ٜاص خّتٛي ٞتش پتب
ثًٝشف خبسج پبؿٝٙي پب حشوت دٞيذ (ؿىُ  .)4-4ػپغ ٔچٞب سا وٕي خٓوٙيذ  ٚدػتتٞتب سا دس أتتذاد پـتت
پبٞب ث ٝثبال ثيبٚسيذ (ؿىُ  .)4-5دسحبِيو ٝدػتٞب سا دس پـت ثًٝشف ثبال ٔيآٚسيذ ،وٕش سا ساػتوٙيذ (ؿىُ -6
.)4

4 -1

4 -2

4 -3

4 -4

دس ٍٙٞبْ تٕشيٗ ،اخبص٘ ٜذٞيذ دػتٟبيتبٖ ٞيچ خبي ثذٖ سا ِٕغوٙٙذ ٌٚش٘ ٝا٘شطيِ سٚي آٟ٘ب ثت ٝثتذٖ ثشٌشدا٘تذٜ
ٔيؿٛدٚ .لتيو ٝدػتٞب ٕ٘يتٛا٘ٙذ دس پـت ثيـتش ثبالس٘ٚذ ،آٟ٘ب سا ثٝكٛست ٔـتٞبي تٛخبِي دسآٚسيتذ ( دػتتٟب
ٓٞاو ،ٖٛٙا٘شطي سا حُٕ ٕ٘يوٙٙذ) (ؿىُ  ،)4-7ػپغ آٖٞب سا اص صيش ثغُ ثٝػٕت خّ ٛثيشٖٚآٚسيتذ .دػتتٞتب سا
ثٝكٛست هشثذس دس خّٛي لفؼٝي ػي ٝٙلشاسدٞيذ (ٞيچ اِضاْ خبكي ثشاي ايٙى ٝوذاْدػت دس ثبال يب وذاْدػت دس
پبئيٗ لشاسٌيشدٚ ،خٛد ٘ذاسد؛ ثؼتٍي ثٓ ٝبدت ؿخق داسد .ايٗ  ٓٞؿبُٔ آلبيبٖ ٞ ٚتٓ ؿتبُٔ ختب٘ٓٞتب ٔتيؿتٛد)
(ؿىُ  .)4-8دػتٞب سا سٚي ؿب٘ٞٝب لشاسدٞيذ ( ثب حفَ فبكّٞ .)ٝش د ٚوف دػت ثبصؿذ ٜسا دس ً َِٛػتٕت يب٘تً
(ثيش٘ٚي) ثبصٞٚب حشوت دٞيذٚ .لتي ثٔ ٝچٞب سػيذ٘ذ ٚػيِ وف د ٚدػت سا دسحبِيو 3 ٝتب  4ػب٘تي ٔتش(يه ايٙچ)
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اص  ٓٞفبكّ ٝداس٘ذ ،سٚثشٚي  ٓٞلشاسدٞيذ .دس ايٗ صٔبٖ ،دػتٞب  ٚػبٓذٞب ثبيذ يه ختي ساػتت سا تـتىيُ دٙٞتذ
(ؿىُ  .)4-9ثذ ٖٚتٛلف ،د ٚوف دػت سا ٔثُ ايٙى ٝتٛپي سا ٔيچشخب٘يذ ثشٌشدا٘يذ ،ئٙي دػت ثيش٘ٚتي ثبيتذ ثتٝ
داخُ ثشٚد  ٚدػت داخّي ث ٝثيش ٖٚثيبيذٕٞ .بًٖٛسو ٝد ٚدػت سا دس ساػتبي ػٕت ييٗ (داخّتي) لؼتٕت ثتبال ٚ
پبييٗ ثبصٚاٖ حشوت ٔيدٞيذ آٟ٘ب سا ثبال ثشد ٚ ٜاص ثبالي ػش ثٍزسا٘يذ (ؿىُ  .)4-10دػتٞب ثبيذ دس پـت ػش ،يه
هشثذس سا ؿىُدٙٞذ (ؿىُ  .)4-11دػتٞب سا دسحبِيوٛ٘ ٝن اٍ٘ـتبٖ ثًٝشف پبئيٗ ٞؼتٙذ اص  ٓٞخذاوٙيذ  ٚثتب
ا٘شطي پـت ٚكُػبصيذ .آٍ٘ب ٜد ٚدػت سا اص ثبالي ػش ثًٝشف خّٛي لفؼٝي ػي ٝٙحشوتدٞيذ (ؿىُ  .)4-12ايٗ
يه ٔذاس آػٕب٘يوبُٔ اػت .حشوبت سا ُ٘ ٝثبسِوبُٔ تىشاسوٙيذ .ثٔذ اص ُ٘ ٝثبس ،دػتٞتب سا دس أتتذاد خّتٛي لفؼتٝي
ػي ٝٙتب ث ٝپبئيٗ ؿىٓ حشوت دٞيذ .ديٝو ٛؿيبئٛف ٛسا ؿىُ دٞيذ (دػتٞب سا سٚي  ٓٞدس ٔمبثُ پبئيٗ ؿتىٓ لتشاس
دٞيذ) (ؿىُ .)4-13

4 -6

4 -5

4 -8

4 -7
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4 -9

4 -10

4 -11

4 -12

ٍضعيت پاياًی – دػتٞب سا ثٔ ٓٞ ٝتلُوٙيذ (ِيبً٘ؿ ٛخيييٗ ) (ؿىُ .)4-14

4 -13

4 -14
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 .۵تقَيت کشدى قذستّای الْی
( ضيتًَگ جياچیفا )

48

قاعذُی کلیۺ تمٛيتوشدٖ لذستٞبي اِٟي ،يه تٕشيٗ تضويٝي ػبوٗ  ٚآساْ اػت .ايٗ تٕشيٙي چٙذِٔٛٙس ٜاػت
و ٝلذستٞبي اِٟي (ؿبُٔ تٛا٘بييٞبي فٛقًجئي)  ٚتتٛاٌٖ٘ٛتً سا ثتٚٝػتيّٝي چشخب٘تذٖ فتبِ ٖٛثتب اػتتفبد ٜاص
ٓالٔتٞبي دػت ثٛدا تمٛيت ٔيوٙذ .ايٗ تٕشيٗ ،ثبالتش اص ػٌح ٔتٛػي اػت  ٚدس اكُ يته تٕتشيٗ ػتشّي ثتٛد.
ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗ٘ ،ـؼتٗ ثب دٚپب ثشسٚي  ٓٞسا ًّت ٔيوٙذ .دس ٔشحّٝي اِٚي ٝاٌش د ٚپب ثشسٚي  ٓٞسا ٘تتٛاٖ ا٘دتبْ
داد ،يهپب ثش سٚي  ،ٓٞلبثُ لج َٛاػتٟ٘ 49.بيتبً ،اص ؿخق٘ ،ـؼتٗ ثب د ٚپب ثش سٚي  ٓٞخٛاػتٔ ٝتيؿتٛد .دس ًتي
تٕشيٗ ،خشيبٖ ا٘شطي لٛي اػت ٔ ٚيذاٖ ا٘شطي دس اًشاف ثذٖ ثؼيبس ثضسي اػتٞ .شچ ٝپبٞب ًتٛال٘يتتش ثت ٝحبِتت
هشثذس ثبؿٙذ ،ثٟتش اػت .ايٗ ث ٝتحُٕ ؿخق ثؼتٍي داسدٞ .ش چ ٝؿخق ثتٛا٘ذ ًٛال٘يتش ثٙـيٙذ ،تٕشيٗ لٛيتش
اػت  ًٌِ٘ٛ ٚؿخق ػشيْتش سؿذ ٔيوٙذٚ .لتي ايٗ تٕشيٗ سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ثٞ ٝيچ چيض فىش٘ىٙيذ ٞ -يچ للتذ
 ٚتٛخ ٝفىشي دس ايٗ تٕشيٗ ٚخٛد ٘ذاسد .اص آسأؾ  ٚػىٚ ،ٖٛاسد دي 50ًٙؿٛيذ .أب خٛدآٌب ٜاكّيتتبٖ ثبيتذ آٌتبٜ
ثبؿذ و ٝايٗ ؿٕبييذ و ٝدسحبَ ا٘دبْ دادٖ تٕشيٗ ٞؼتيذ.
ًظنۺ

يَيی ٍٍيی

۵۳
۵2

يييسَيی جیچی
۵۱
سیکًَگ فیيِکًَگ
دًٍگجيٌگ سٍيی

۵۴

آهادُساصی  -ثب پبٞبي هشثذس ثٙـيٙيذ .وٕش ٌ ٚشدٖ سا ساػت ٍ٘ ٝداسيذ .فه پبئيٗ سا وٕي ث ٝداخُ ثىـيذٛ٘ .ن
صثبٖ سا ث ٝػمف دٞبٖ ثچؼجب٘يذ ،فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖٞبي ثبال  ٚپبئيٗ خبِي ثٍزاسيذ ِ ٚتٞب سا ثجٙذيذ .تٕبْ ثذٖ سا
ساحت ٍ٘ٝداسيذ ِٚي ٘ ٝخيّي ؿُ .ث ٝآسأي چـٓٞب سا ثجٙذيذ٘ .يهخٛاٞي ثبيذ اص لّت ػش ثتشآٚسد  ٚحبِتت چٟتشٜ
ثبيذ آساْ  ٚكّحخ ٛثبؿذ.
دػتٞب سا دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ث ٝحبِت خيييٗ ٍ٘ٝداسيذ (ؿىُ  .)5-1ثٝتذسيح ٚاسد ػى ٚ ٖٛآسأؾ ؿٛيذ.
اًجامدادى عالئن ٍ حشکات دست ( دا ضَييي ) - ۵۵اص حبِت خيييٗ ثٝآٞؼتٍي د ٚدػتِ ٔتلُ ث ٓٞ ٝسا ثبال
آٚسيذٚ .لتيو ٝدػتٞب ثٝخّٛي ػش ٔيسػٙذ حبِت خي ييٗ سا سٞبوٙيذ  ٚثٝتذسيح وف دػتٞتب سا ثتًٝتشف ثتبال
ثچشخب٘يذٚ .لتيوف دػتٞب ثًٝشف ثبال لشاسٌيش٘ذ دػتٞب ث ٝثبالتشيٗ ٘مٌٝؿبٖ سػتيذٜا٘تذ (ؿتىُ ٚ( .)5-2لتتي
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 - 94يه پب سٚي پبي ديٍش ،حبِت ٘يِٕٛ ٝتٛع  ٚد ٚپب سٚي  ٓٞحبِت ِٛتٛع وبُٔ ٘يض ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد.
 – Ding - 95حبِتي دس ٔذيتيـٗ و ٝدس آٖ ر ٗٞوبٔالً خبِي ِٚي آٌب ٜاػت.
ٌٛ – Youyi Wuyi - 96يي ثب للذ ،أب ثذ ٖٚللذ.
 – Yinsui Jiqi - 97حشوبت دػت ٔىب٘يضْٞبي ا٘شطي سا د٘جبَ ٔيوٙٙذ.
ٌٛ – Sikong Feikong - 98يي خبِي ،أب ٘ٝخبِي.
 – Dongjing Ruyi - 99ثب ساحتي حشوت وٙيذ يب ػبوٗ ؿٛيذ.
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ٓالئٓ  ٚحشوبت دػت سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ،ػبٓذٞب ،لؼٕت ثبالي ثبصٚاٖ سا ثب ٔمذاسي ٘يش ٚ ٚفـبس ٞذايت ٔتيوٙٙتذ).
ػپغ دػتٞب سا اص ٓٞخذاوٙيذ ٚ .دس حبِيو ٝدس ثبالي ػش لٛػي سا ؿىُ ٔيدٞيذ دػتٞتب سا پتبئيٗ ثيبٚسيتذ تتب
آ٘ى ٝث ٝخّٛي ػش ثشػٙذ (ؿىُ  .)5-3وف ٞش د ٚدػت ثٝػٕت ثبال ٞؼتٙذ  ٚاٍ٘ـتبٖ ث ٝخّ ٛاؿبس ٜداس٘ذ (ؿتىُ
 ٚ )5-4آس٘حٞب سا تب خبئيؤ ٝيتٛا٘يذ دس داخُ ٍ٘ ٝداسيذٔ .چٞب سا كبف ٍ٘ ٝداسيتذ دسحتبِيوت ٝآٟ٘تب سا اص خّتٛي
لفؼٝي ػي ٝٙثًٛٝس ٔتمبًْ سد ٔيوٙيذ .ثشاي آلبيبٖ ،دػت چپ ث ٝخبسج حشوت ٔيوٙذ ،ثتشاي ختب٘ٓٞتب ،دػتت
ساػت ث ٝخبسج حشوت ٔيوٙذٚ .لتيوٞ ٝش د ٚثبصٚاٖ ،خٌي افمي سا ؿىُ داد٘ذ (ؿىُ ٔ ،)5-5چ دػت ثيش٘ٚتي سا
ثب حبِتيو ٝوف دػت ثًٝشف ثبال ثبؿذ ث ٝػٕت ثيش ٖٚثچشخب٘يذ ،يه ٘يٓ دايش ٜؿىُ دٞيذ .وف دػت سا ثً ٝشف
ثبال ٍ٘ ٝداسيذ دسحبِيوٛ٘ ٝن اٍ٘ـتبٖ ثًٝشف پـت اؿبس ٜداس٘ذ .دػت ثبيذ ثب ٘يشٚيي لبثُٔالحِ ٝحشوتوٙتذ .دس
هٕٗ ،وف دػت داخّي سا ثٝآٞؼتٍي ث ٝپبئيٗ ثچشخب٘يذٚ .لتي دػت ،وـيذ ٚ ٜكبف ٔيؿٛد ،وتف دػتت سا ثتٝ
حبِتيو ٝس ٚث ٝخّ ٛلشاسٌيشد ثچشخب٘يذ .دػت پبئيٙي ثبيذ صاٚيٝي  30دسخ ٝسا ثب ثذٖ تـتىيُ دٞتذ (ؿتىُ .)5-6
ػپغٞ ،ش د ٚوف دػتسا ث ٝػٕت ثذٖ ثچشخب٘يذ ،دػت چپ( 56دػت ثباليي) سا ث ٝداخُ ث ٝپبئيٗ حشوت دٞيذ ٚ
دػت ساػت 57سا ث ٝثبال .آٍ٘ب ٜحشوبت لجّي سا ثشاي دػتبٖ ٔخبِف تىشاس وٙيذ ،حبِت دػتٞب سا خبثدبوٙيذ (ؿتىُ
 .)5-7ػپغ ،آلبيبٖ ،ثبيذ ٔچ ساػت سا ٔؼتميٓ وٙٙذ (خب٘ٓٞب ٔچ چپ)  ٚوف دػت سا ثچشخب٘يذ تب ثتًٝتشف ثتذٖ
ثبؿذ .ثٔذ اص آ٘ى ٝدػتٞب سا اص خّٛي لفؼٝي ػيٌ ٝٙزسا٘ذيذ ،وف دػت سا ثًٝشف پبئيٗ ثجشيذ تب ٚلتيوت ٝثتبصٚاٖ
ٔؼتميٓ ؿ٘ٛذ  ٚثبالي پبي صيشيٗ لشاس داد ٜؿٛد .آلبيبٖ وف دػت چپ (خب٘ٓٞب وف دػت ساػت) سا ثًٝشف داخُ
ٔيچشخب٘ٙذ  ٚآٖ سا ثًٝشف ثبال ث ٝحشوت دس ٔيآٚس٘ذ .ثٔذ اص آ٘ى ٝاص خّٛي لفؼٝي ػيٌ ٝٙزؿت ،آٖ سا ثتًٝتشف
خّٛي ؿب٘ٝي چپ حشوت دٞيذ (خب٘ٓٞب ث ٝػٕت ؿب٘ٝي ساػت)ٚ .لتيو ٝدػت ثٔ ٝحُ سػيذ ،وتف دػتت سا دس
حبِتي و ٝاٍ٘ـتبٖ ث ٝخّ ٛاؿبس ٜداس٘ذ ثًٝشف ثبال ٍ٘ ٝداسيذ (ؿىُ  .)5-8ثٔذ حبِت دػتبٖ سا ثب ثىبسثشدٖ حشوبت
لجّي خبثدبوٙيذ .ئٙي ،آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ (خب٘ٓٞب دػت ساػت) سا ثًٝشف داخُ حشوت دٙٞذ ،دػتت ساػتت
ثشاي آلبيبٖ (دػت چپ ثشاي خب٘ٓٞب) ثبيذ دس ثيش ٖٚحشوت وٙذٚ .هتٔيت دػتتبٖ سا خبثدتب وٙيتذ (ؿتىُ .)5-9
ٚلتيوٓ ٝالٔتٞبي دػت سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ،حشوبت پيٛػت ٚ ٝثذٚ ٖٚلفٞ ٝؼتٙذ.

5 -1
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 - 101ثشاي خب٘ٓٞب دػت ساػت.
 - 102ثشاي خب٘ٓٞب دػت چپ.
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5 -9

تقَيت کشدى ( جياچی ) - ۵۸ثب ادأ ٝدادٖ حشوبت لجّي دػت ،دػت ثباليي سا دس أتذاد داخُ حشوت دٞيذ ٚ
دػت پبئيٙي سا دس أتذاد ثيش .ٖٚآلبيبٖ ،دػت ساػت 59سا ثچشخب٘ٙذ  ٚآٖ سا دسحبِي و ٝوف دػتٞب س ٚث ٝلفؼٝي
ػي ٝٙاؿبس ٜداس٘ذ ثً ٝشف پبئيٗ حشوت دٙٞذ .آلبيبٖ دػت چپ سا ثًٝشف ثبال ثّٙذ وٙٙذ (خب٘ٓٞب دػت ساػت).
ٚلتي وٞ ٝش د ٚػبٓذ ث ٝلفؼ ٝي ػئ ٝٙيسػٙذ  ٚيه خي افمي سا ؿىُ ٔيدٙٞذ (ؿىُ  ،)5-10دػتٞب سا
ثًٝشف ثيش ٖٚثجشيذ دسحبِيو ٝوف دػتٞب سا ث ٝػٕت پبئيٗ ٔيچشخب٘يذ( .ؿىُ .)5-11

5 -10

5 -11

ٚلتيو ٝدػتٞب دس استفبّ ثبالي صا٘ٞٛب ٞؼتٙذ  ٚثًٝشف ثيش ٖٚوـيذ ٜؿذ ٜا٘ذ ،دػتتٞتب سا دس استفتبّ وٕتش ٍ٘تٝ
داسيذ ،دسحبِتي و ٝػبٓذٞب  ٚپـت دػتٞب دس يه ػٌح ٞ ٚش د ٚثبص ٚساحت ٞؼتٙذ (ؿتىُ  .)5-12ايتٗ حبِتت،
لذستٞبي خذايي سا ثشاي تمٛيت وشدٖ ،اص داخُ ثذٖ ث ٝدػتٞب ٔيفشػتذ .دس ٍٙٞبْ تمٛيت وشدٖ ،وف دػتٞتب
ٌشٔب ،ػٍٙيٙي ،اِىتشيؼيت ،ٝثيحؼئ ،ثُ ٍ٘ ٝداؿتٗ يه ٚص٘ ٚ ،ٝغيش ٜسا احؼبع ٔيوٙٙذِٚ .تي ثت ٝد٘جتبَ ايتٗ
احؼبػبت ٘جبؿيذ .فمي ثٍزاسيذ ثًٛ ٝس ًجئي سخ دٙٞذٞ .ش چ ٝايٗ حبِت ًٛال٘ي تش حفَ ؿٛد ،ثٟتش اػت.
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5 -12

5 -13

آلبيبٖٔ ،چ دػت ساػت (خب٘ٓٞب دػت چپ) سا خٓ ٔيوٙٙذ تب وف دػت سٚث ٝداخُ اؿبس ٜوٙذ دسحبِي و ٝدػتت
سا ث ٝػٕت لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ حشوت ٔيدٙٞذ .ثٔذ اص سػيذٖ ث ٝلؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ،وف دػتت ثبيتذ س ٚثت ٝثتبال
ثبؿذٓٞ .صٔبٖ ،آلبيبٖ ثبيذ دػت چپ (خب٘ٓٞب دػت ساػت) سا ث ٝخّ ٛثچشخب٘ٙذ دسحبِي و ٝآٖ سا ث ٝػتٕت چب٘تٝ
ثّٙذ ٔيوٙٙذٚ .لتي و ٝثبص ٚث ٝحذ ؿب٘ٞٝب ٔيسػذ ،وف دػت ثبيذ س ٚث ٝپبئيٗ ثبؿذ .ثٔتذ اص سػتيذٖ ثتٚ ٝهتٔيت
دسػت ،ػبٓذ  ٚدػت ثبيذ افمي ثبؿٙذ .دسحبِي ؤ ٝشوضِ ٞش د ٚوف دػت سٚثشٚي  ٓٞلشاس داس٘ذ دس ايتٗ ٚهتٔيت
ػبوٗ ثٕب٘يذ (ؿىُ  .)5-13حبِتٞبي تمٛيت وٙٙذ ٜالصْ اػت ثشاي ٔتذتي ًتٛال٘ي ٍ٘ت ٝداؿتت ٝؿتٛد ،أتب ؿتٕب
ٔيتٛا٘يذ آٟ٘ب سا تب خبئيو ٝلبدسيذ ٍ٘ٝداسيذ .ػپغ ،دػت ثباليي سا دسحبِيو ٝث ٝػٕت خّ ،ٛيه ٘يٓدايش ٜتشػتيٓ
ٔيوٙذ ثًٝشف پبئيٗ دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ثيبٚسيذٓٞ .صٔبٖ ،دسحبِي و ٝوف دػت سا س ٚث ٝپتبئيٗ ٔتيچشخب٘يتذ
دػت پبئيٙي سا ثبال ثجشيذٚ .لتي آٖ ث ٝچب٘ٔ ٝيسػذ ،ثبص ٚثبيذ دس استفبّ ؿب٘ٞٝب ثبؿذ .دسحبِيؤ ٝشوض ٞتش د ٚوتف
دػت سٚثشٚي  ٓٞلشاس داس٘ذ دس ايٗ ٚهٔيت ثبلي ثٕب٘يذ (ؿىُ ٞ .)5-14ش چًٛ ٝال٘يتش ٍ٘ت ٝداؿتت ٝؿتٛد ،ثٟتتش
اػت.
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تضکيِ دس سکَى( جيٌگگًَگ ضیيَلياى ) – ۶0ثب ؿش ّٚاص ٚهٔيت لجّي؛ ثٍزاسيذ دػت ثباليي٘ ،يٓ دايتشٜاي
سا ث ٝػٕت خّ ٛؿىُ دٞذ  ٚتب لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ پبئيٗ ثيبيذ ٚ ،ثب دػتٞب خيييٗ سا ؿىُدٞيذ (ؿتىُ .)5-15
ٚاسد تضويٝي دس حبَ ػى ٖٛؿٛيذ .ث ٝحبِت دي ًٙثشٚيذِٚ ،ي ٔٛاُت ثبؿيذ و ٝخٛدآٌب ٜاكّيتبٖ ثذا٘ذ وت ٝؿتٕب
دسحبَ تٕشيٗوشدٖ ٞؼتيذٞ .شچًٛ ٝال٘يتش ثٙـيٙيذ ،ثٟتش اػت ت تب آٖ ا٘ذاص ٜؤ ٝيتٛا٘يذ ثٙـيٙيذ.
ٍضعيت پاياًی – دػتٞب سا ث ٝحبِت ٝٞؿي دسآٚسيذ  ٚاص دي ًٙخبسج ؿٛيذ (ؿىُ  .)5-16پبٞبيتبٖ سا اص حبِت
هشثذس خبسجوٙيذ.
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فصل سَم
هکاًيضمّا ٍ اصَل حشکات توشيي
 .1توشيي اٍل

تٕشيٗ ا ،َٚثٛدا ٞضاسدػت سا ثٕ٘ ٝبيؾ ٔيٌزاسد ٘بٔيذٔ ٜيؿٛدٕٞ .بًٖٛسو٘ ٝبْ تٕشيٗ اؿبسٔ ٜيوٙتذٔ ،ثتُ
ايٗ اػت و ٝيه ثٛداي ٞضاسدػت يب ثٛديػبتٚاي ٞضاسدػت ،دسحبَ ثتٕ٘ ٝتبيؾٌزاؿتتٗ دػتتٞتبي ختٛد
ٔيثبؿذ .اِجت ،ٝثشاي ٔب غيشٕٔىٗ اػت ٞضاس حشوت ا٘دبْ دٞيٕٓ٘ -يتٛا٘يذ ٕٝٞي آٟ٘ب سا ثٝختبًش ثؼتپبسيذ ٚ
ا٘دبْدادٖ آٟ٘ب ؿٕب سا فشػٛد ٚ ٜخؼت ٝخٛاٞذوشدٔ .ب دس ايٗ تٕشيٗ ٞـت حشوتت اػبػتي  ٚػتبد ٜسا ثتٝوتبس
ٔيثشيٓ تب آٖ ٔف ْٟٛسا اسائ ٝدٞيٓ .اٌشچ ٝػبدٞ ٜؼتٙذ ،ايٗ ٞـت حشوت لبدسٔيػبصد كذٞب وب٘بَ ا٘تشطي دس
ثذٖٔبٖ ثبص ؿ٘ٛذ .ثٍزاسيذ ث ٝؿٕب ثٍٛيٓ و ٝچشا ٔيٌٛئيٓ اص ٕٞبٖ اثتذاء ،تٕشيٗ ٔب دس يه ػٌح ثؼيبس ثباليي
62
ؿشٔ ّٚيؿٛد .صيشا ٔب فمي يه يب د ٚوب٘بَ ا٘شطي ،وب٘بَٞبي ا٘شطي سِٖ  ٚد 61ٚيب ٞـت وب٘بَ ا٘شطي ختبسخي
سا ثبص ٕ٘يوٙيٓ .دس ٓٛمٔ ،ب تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي سا ثبص ٔيوٙيٓ ٞ ٚشوذاْ اص آٟ٘ب اص ٕٞبٖ اثتتذاي ؿتش ،ّٚثتب
ٓٞ ٚ ٓٞصٔبٖ دس حشوت ٞؼتٙذ .ثٙبثشايٗ ٔب تٕشيٗ سا اص ٕٞبٖ اثتذاء دس يه ػٌح ثؼيبس ثبال ؿشٔ ّٚيوٙيٓ.
ؿخق ثبيذ ٚلتي تٕشيٗ سا ا٘دبْ ٔيدٞذ ،ثذٖ سا ثىـذ  ٚسٞبوٙذ .دػتتٞتب  ٚپبٞتب الصْ اػتت ثتٝختٛثي
ٕٞب ًٙٞثبؿٙذ .اص ًشيك وـيذٖ  ٚسٞبوشدٖٙٔ ،بًمي دس ثذٖ و ٝا٘شطي آٖخب ٔؼتذٚد ؿتذ ،ٜثتبص ٔتيؿت٘ٛذ.
اِجت ،ٝاٌش دس ثذٖتبٖ يه ػشي ٔىب٘يضْٞب ٘ىبؿت ٝثٛدْ ،حشوبت ثٞ ٝيچ ٚخٞ ٝيچ اثشي ٕ٘يداؿتٙذ .دس ٍٙٞتبْ
وـيذٖ ،تٕبٔي ثذٖ ثٝتذسيح تب حذ أىبٖ وـيذٔ ٜيؿٛد -حتي تب خبييو ٝاحؼبع ٔيوٙيذ اٍ٘بس ث ٝد ٚؿمٝ
ٔيؿٛيذ .ثذٖ وـيذٔ ٜيؿٛد ٔثُ ايٙى ٝثؼيبس ثّٙذ  ٚثضسي ٔيؿٛدٞ .تيچ ٘يتت رٙٞتي ٔتٛسد اػتتفبد ٜلتشاس
ٕ٘يٌيشد .ثٔذ اص وـؾ تب حذ أىبٖ ،ثذٖ ثبيذ ٘بٌٟبٖ ؿُ ؿٛد -پغ اص آ٘ى ٝتب حذ أىتبٖ ثتذٖ سا وـتيذيذ،
ثبيؼتي ٘بٌٟبٖ ثٝيىجبس ٜؿُ ؿٛيذ .تأثيش چٙيٗ حشوتي ٔثُ ويؼٝي چشٔي اػت وت ٝاص ٞتٛا پتش ؿتذ ٜثبؿتذ:
ٚلتي فـشد ٜؿذٛٞ ،ايؾ ث ٝثيش ٖٚفٛساٖ ٔيص٘ذٚ ،لتي ؿخق دػتؾ سا اص ويؼ ٝثتشٔتيداسدٞ ،تٛا ثت ٝداختُ
ثشٔيٌشدد  ٚا٘شطي تبصٜاي ٌشفتٔ ٝيؿٛد .ثب ايٗ ٔىتب٘يضِْ دػتت ا٘تذسوبسٙٔ ،تبًكِ ٔؼتذٚد ؿتذ ٜدس ثتذٖ ثتبص
ٔيؿ٘ٛذ.
ٚلتي ثذٖ دسحبَ وـيذ ٜؿذٖ اػت ،پبؿٞٝٙب ثًٛٝس ٔحىٕي ث ٝپبئيٗ فـبس ٔيآٚس٘ذ ٘ ٚيش ٚثٝوتبس ثتشدٜ
ٔيؿٛد تب ػش ث ٝثبال فـبس داد ٜؿٛدٔ .ثُ ايٗ ٔئب٘ذ و ٝتٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي دس ثتذٖتتبٖ ،دسحتبَ وـتيذٜ
ؿذٖ ٞؼتٙذ تب ثبص ؿ٘ٛذ  ٚػپغ ثالفبكّ ٝسٞبؿ٘ٛذ -ؿٕب ثٔذ اص وـيذٌي ثبيذ ثالفبكّ ٝسٞب  ٚؿُ وٙيتذ .وتُ
ثذٖ ؿٕب اص ًشيك ايٗ ٘ ّٛحشوت ثالفبكّ ٝثبص ٔيؿٛد .اِجتٔ ،ٝب ثبيذ ٔىب٘يضْٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي سا  ٓٞدس ثتذٖتتبٖ
ثىبسيٓٚ .لتيو ٝثبصٞٚب دسحبَ وـيذ ٜؿذٖ ٞؼتٙذ ،آٟ٘ب ثٝتذسيح  ٚثب لذست  ٚفـبس وـيذٔ ٜيؿ٘ٛذ تب آ٘ى ٝثٝ
 – Ren , Du - 106وب٘بَ د ٚيب "ٔدشاي حبوٓ" اص حفشٜي ٍِٗ ؿش ّٚؿذ ٚ ٜدس أتذاد ٚػي پـت ث ٝػتٕت ثتبال ٔتيسٚد .وب٘تبَ سٖ يتب "ٔدتشاي
دسيبفت" اص لؼٕت حفشٜي ٍِٗ دس أتذاد ٚػي خّٛي ثذٖ ث ٝػٕت ثبال ٔيسٚد.
 - 107دس ًت چيٙي ،ايٗٞب وب٘بَٞبي ا٘شطي اي ٞؼتٙذ وٓ ٝال ٜٚثش دٚاصد ٜوب٘بَ ٕٔٔ َٛا٘شطي ٚخٛد داس٘تذ .اوثتش ايتٗ ٞـتت وب٘تبَ اهتبفي٘ ،متبى
ًتػٛص٘ي دٚاصد ٜوب٘بَ ٕٔٔ َٛسا لٌْ ٔيوٙٙذ  ٚثٙبثشايٗ وب٘بَٞبي اكّي يب ٔؼتمُ دسِ٘ش ٌشفتٕ٘ ٝيؿ٘ٛذ.
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حذ ٟ٘بيت ثشػٙذٔ .ذسػٝي دائ ٛآٔٛصؽ ٔيدٞذ و ٝچٍ ٝ٘ٛا٘شطي سا دس أتذاد وب٘بَٞبي ا٘شطيِ ػ ٝييٗ  ٚػتٝ
يبً٘ حشوت داد .دس ٚالْ ٝ٘ ،تٟٙب وب٘بَٞبي ا٘شطي ػ ٝييٗ  ٚػ ٝيبً٘ ٚخٛد داس٘تذ ثّىت ٝكتذٞب وب٘تبَا٘تشطي
ٔتمبًْ دس ثبصٞٚب ٚ ٓٞخٛد داس٘ذ .تٕبْ آٟ٘ب ثبيذ وـيذ ٚ ٜثبص ؿ٘ٛذ  ٚاص ا٘ؼذاد دسآيٙذٔ .ب تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي
سا دسػت اص ٕٞبٖ ؿش ّٚتٕشيٗٔبٖ ثبص ٔيوٙيٓ .دس تٕشيٗٞبي تضويٝي ِٕٔٔٛي ،آٟ٘بييوت ٝدسػتت  ٚحميمتي
ٞؼتٙذ  -ايٗ ؿبُٔ آٟ٘بييو ٝثٟٔ ٝبسِ چئ 63يپشداص٘ذ٘ ،يض ٔيؿٛد -سٚؽ ث ٝحشوتت دسآٚسدٖ كتذٞب وب٘تبَ
ا٘شطي اص ًشيك يه وب٘بَ ا٘شطي سا ثىبس ٔيثش٘ذ .ثشاي ايٗ تٕتشيٗٞتب صٔتب٘ي دساص ًتٔ َٛتيوـتذ -ػتبَٞتبي
ثيؿٕبس -تب تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي ثبص ؿ٘ٛذ .تٕشيٗ ٔب ٔؼتميٕبً ثبصوشدٖ ٕٝٞي وب٘تبَٞتبي ا٘تشطي سا اص اثتتذاء
ٞذف لشاس ٔيدٞذ ،ثٙبثشايٗ ٔب دس ػٌحي ثؼيبس ثبال تٕشيٗ سا ؿشٔ ّٚيوٙيٓ ٕٝٞ .ثبيذ ايٗ ٘ىتتٝي وّيتذي سا
دسنوٙٙذ.
ػپغ ،دسثبسٜي حبِت ايؼتبدٖ كحجت ٔيو .ٓٙالصْ اػت ثًٛٝس ًجئي ثب پبٞتبي ثتبصؿتذ ٜثت ٝا٘تذاصٜي
ٓشم ؿب٘ٞٝب ثبيؼتيذ .پبٞب الصْ ٘يؼت ٔٛاصي ثبؿٙذ .صيشا ايٙدب ٔب چيضٞبيي اص ٙٞشٞبي سصٔي ٘ذاسيٓ .ثؼيبسي اص
حبِتٞبي ايؼتبدٜي سٚؽٞبي تٕشيٗ اص حبِت ايؼتبدٜي اػتٔ ،شثٛى ثٙٞ ٝشٞبي سصٔتي سيـتٌ ٝشفتتٝا٘تذ .اص
آ٘دبؤ ٝذسػٝي ثٛدا ٘دبت سا ثٕٝٞ ٝي ٔٛخٛدات اسائٔ ٝيدٞذ ،پبٞبي ؿٕب ٘جبيذ ٕٞيـ ٝس ٚثت ٝداختُ ثبؿتذ.
صا٘ٞٛب ٍِٗ ٚساحت  ٚآػٛدٔ ٜيثبؿٙذ ،صا٘ٞٛب وٕي خٓ ٔيثبؿٙذٚ .لتيو ٝصا٘ٞٛب وٕي خٕيذ ٜثبؿٙذ ،وب٘بَٞبي
ا٘شطي ثبص ٞؼتٙذ؛ ٚلتي ؿخق ساػت ٔيايؼتذ ،وب٘بَٞبي ا٘شطي ،ػفت  ٚثؼتٞ ٝؼتٙذ .ثذٖ ساػت  ٚؿُ ٍ٘ٝ
داؿتٔ ٝيؿٛد .ؿٕب الصْ اػت و ٝاص دسٌ ٖٚشفت ٝتب ثيش ،ٖٚوبٔالً سٞب  ٚساحت ثبؿيذ ،أب ثذ ٖٚآ٘ى ٝخيّي ؿتُ
ؿٛيذ .ػش ثبيذ ٕٓٛد  ٚساػت ثبلي ثٕب٘ذ.
ٚلتيو ٝايٗ پٙح تٕشيٗ ا٘دبْ ٔيؿ٘ٛذ چـٓٞب ثؼتٞ ٝؼتٙذِٚ .ي ٚلتيو ٝحشوبت سا يبد ٔيٌيشيتذ ثبيتذ
چـٕبٖ سا ثبص ٍ٘ ٝداسيذ تب ثجيٙيذ و ٝحشوبتتبٖ دسػت ثبؿٙذ .ثٔذاً ٚلتي حشوبت سا يبدٌشفتيذ  ٚخٛدتبٖ آٟ٘تب
سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ،تٕشيٗٞب ثبيذ ثب چـٓٞبي ثؼت ٝا٘دبْ داد ٜؿ٘ٛذٛ٘ .ن صثبٖ ث ٝػمف دٞبٖ چؼجيذ ،ٜفوتبئي
ثيٗ د٘ذاٖٞبي ثبال  ٚپبئيٗ حفَ ؿذِ ٚ ٜتٞب ثؼتٔ ٝيؿ٘ٛذ .چشا الصْ اػت صثبٖ ث ٝػمف دٞبٖ تٕبع داؿتتٝ
ثبؿذ؟ ٕٞبًٖٛسؤٕ ٝىٗ اػت ثذا٘يذ ،دس ًي تٕشيٗ ٚالٔي ٝ٘ ،فمي ٔذاس آػٕب٘ي وٕٓٓكِ ػٌحي دس حشوت
اػت ،ثّىٞ ٝش وب٘بَ ا٘شطي دس ثذٖ و ٝثًٛٝس ٕٓٛدي يب افمي اص ٓ ٓٞجٛس ٔيوٙٙذ ٘يض دس حشوت ٞؼتٙذٓ .الٜٚ
ثش ٚخٛد وب٘بَٞبي ا٘شطي ػٌحي ،دس آوبي داخّي  ٚدس فٛاكُ ثيٗ ا٘ذاْٞبي داخّي ٘يتض وب٘تبَٞتبي ا٘تشطي
ٚخٛد داس٘ذ .دٞبٖ خبِي اػت ،ثٙبثشايٗ ثشاي ؿىُدادٖ يه پُ دس داختُ وت ٝدس ٔتذت چتشخؾ وب٘تبَٞتبي
ا٘شطي ،خشيبٖ ا٘شطي سا تمٛيتوٙذ ث ٝثبال ثشدٖ صثبٖ اتىبء ٔيوٙذ  ٚاخبصٔ ٜيدٞذ ا٘شطي اص ًشيك صثبٖ يه ٔذاس
سا ؿىُدٞذِ .تٞبي ثؼت ٝثٛٙٓٝاٖ پّي خبسخي ُٕٓ ٔيوٙٙذ و ٝاخبصٔ ٜيدٞذ ا٘شطي ػٌح ثٌ ٝشدؽ دسآيذ.
چشا فوبيي سا ثيٗ د٘ذاٖٞبي ثباليي  ٚپبئيٙي ثبلي ٔيٌزاسيٓ .صيشا اٌش د٘ذاٖٞبيتبٖ دس ًي تٕشيٗ ٔحىٓ ثؼتٝ
ثبؿٙذ ،ا٘شطي ٔٛخت ٔيؿٛد و ٝآٟ٘ب دس ًيٌشدؽ ا٘شطئ ،حىٓتش ٔ ٚحىٓتش ثؼت ٝؿ٘ٛذٞ .ش لؼتٕت اص ثتذٖ
و ٝػفت ٙٔ ٚمجن ثبؿذ ٕ٘يتٛا٘ذ ثًٛٝس وبُٔ تجذيُ ؿٛد .ثٙبثشايٗ ٞش لؼٕتي و ٝآػٛد ٚ ٜساحتت ٘جبؿتذ دس
 – Qi - 108دس ا٘ذيـٝي چيٙيٌ ،فتٔ ٝيؿٛد و ٝايٗ ٔبد /ٜا٘شطي دس ثذٖ ٔ ٚحيي ؿىُٞبي ثؼيبسي ث ٝخٛد ٔتيٌيتشد ٕٔٔ ٚتٛالً ثتٝكتٛست
"ا٘شطي حيبتي" تشخٕٔ ٝيؿٛد ،ايٗ ًٛس تلٛس ٔيؿٛد و ٝػالٔتي ؿخق سا تٔييٗ ٔيوٙذ".چي" ٔيتٛا٘ذ دس ٌؼتشٜاي ثؼتيبس ٚػتيْتتش ٘يتض
اػتفبد ٜؿٛد تب ٔٛادي و ٝفبلذ ؿىُ  ٚغيشلبثُسؤيت ٞؼتٙذ سا تٛكيف وٙذ ٔب٘ٙذ ٛٞا ،ث ،ٛخـٓ  ٚغيش.ٜ
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آخش ٔحش ْٚخٛاٞذ ؿذ  ٚتجذيُ  ٚتىٕيُ ٕ٘يؿٛد .اٌش فوبيي خبِي سا ثيٗ د٘ذاٖٞتبي ثتباليي  ٚپتبئيٙي ثدتب
ٌزاسيذ ساحت  ٚؿُ خٛاٙٞذ ثٛد .ايٗٞب اِضأبت پبيٝاي  ٚاِٚي ٝثشاي حشوبت تٕشيٗ ٞؼتٙذ .ػ ٝحشوت ا٘تمتبِي
ٚخٛد داسد و ٝثٔذاً دس تٕشيٗٞبي ديٍش تىشاس ٔيؿ٘ٛذٔ .بيّٓ آٟ٘ب سا ايٙدب تٛهيح د.ٓٞ
ِيبً٘ؿٝٞ ٛؿي (ث ٓٞٝفـبسدادٖ د ٚدػت دس خّٛي لفؼٝي ػيٚ .)ٝٙلتي ٞتٝؿتي سا ا٘دتبْ ٔتيدٞيتذ،
ػبٓذٞب يه خي ٔؼتميٓ سا ؿىُ ٔيدٙٞذ  ٚآس٘حٞب آٚيضاٖ ٔئب٘ٙذ ثًٛٝسي و ٝصيش ثغُٞب خبِي اػتت .اٌتش
صيش ثغُٞب ٔحىٓ ث ٝثذٖ ثچؼجٙذ ،وب٘بَٞبي ا٘شطي دس آ٘دب وبٔالً ثؼت ٝخٛاٙٞذ ؿذٛ٘ .ن اٍ٘ـتبٖ ،آ٘مذسو ٝتتب
خّٛي كٛست لشاس ٌيشد ثبال ٍ٘ ٝداؿتٕ٘ ٝيؿٛد ،ثّى ٝدسػت خّٛي لفؼٝي ػي ٝٙلشاس ٔيٌيش٘ذ .آٟ٘ب ثت ٝثتذٖ
تىي٘ ٝذاس٘ذ .فوبيي خبِي ثيٗ وف دػتٞب حفَ ٔيؿٛد  ٚا٘تٟبي وف دػتٞب ثبيذ تب حذ أىتبٖ ثت ٝيىتذيٍش
فـبس آٚس٘ذ .الصْ اػت  ٕٝٞايٗ حبِت سا ثٝخبًش ثؼپبس٘ذ ،صيشا آٖ ثبسٞب تىشاس ٔيؿٛد.
ديئٝو ٛؿيبئٛف( ٛثش سٚي  ٓٞلشاسدادٖ دػتٞب دس خّٛي لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ) .آس٘ح ٞب ثبيذ آٚيضاٖ ثبؿٙذ.
دس ًي تٕشيٙبت ثبيذ آس٘حٞب سا ثيش ٍٝ٘ ٖٚداسيذّٓ .ت خٛثي ثشاي تأويذ ثشايٗ داسيٓ :اٌش صيش ثغُٞب ثبص ٘جبؿٙذ،
ا٘شطي ٔؼذٚد ٔيؿٛد ٕ٘ ٚيتٛا٘ذ خشيبٖ يبثذٚ .لتي ايٗ حبِت سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ،دػت چتپ ثتشاي آلبيتبٖ دس
داخُ اػت ،دػت ساػت ثشاي خب٘ٓٞب دس داخُ اػت .دػتٞتب ٘جبيتذ ٞتٓديٍتش سا ِٕتغوٙٙتذ -پٟٙتبي يته
وفدػت ٔيبٖ آٟ٘ب حفَ ٔيؿٛد .ث ٝپٟٙبي د ٚوفدػت ثيٗ دػت داخّي  ٚثتذٖ حفتَ ٔتيؿتٛدٍ٘ ،زاسيتذ
دػت ثب ثذٖ تٕبع داؿت ٝثبؿذ .چشا؟ ٕٞبًٖٛسؤ ٝيدا٘يذ ،وب٘بَٞبي داخّي  ٚثيش٘ٚيِ ثؼيبسي ٚختٛد داس٘تذ.
دس تٕشيٗٔبٖ ،ثشاي ثبصوشدٖ آٟ٘ب ث ٝفبِ ٖٛتىئ ٝيوٙيٓ ٔخلٛكبً ٘مٌٝي الئ 64ًٌ٘ٛٛدس دػتٞتبي فتشد .دس
ٚالْ ٘مٌٝي الئٔ ،ًٌ٘ٛٛيذا٘ي اػت و ٝ٘ ٝفمي دس ثذٖ خؼٕب٘ئتبٖ ٚختٛد داسد ،ثّىت ٝدس تٕتبْ ؿتىُٞتبي
ٞؼتي ثذٖٞبئبٖ دس ثُٔذٞبي ديٍش ٘يض ٚختٛد داسدٔ .يتذاٖ آٖ ثؼتيبس ٚػتيْ اػتت  ٚحتتي فشاتتش اص ػتٌح
دػتٞبي ثذٖ خؼٕب٘ي ٔيسٚد .تٕبْ ٔيذاٖٞبي آٖ ثبيذ ثبص ؿ٘ٛذ ،ثٙبثشايٗ ٔب ثشاي ا٘دبْ ايٗوبس ث ٝفبِ ٖٛاتىبء
ٔيوٙيٓ .دػتٞب اص  ٓٞخذا ٍ٘ ٝداؿتٔ ٝيؿ٘ٛذ صيشا فتبِ ٖٛسٚي آٟ٘تب دس حتبَ چتشخؾ اػتت -سٚي ٞتش دٚ
دػتٚ .لتي دس پبيبٖ تٕشيٙبت ،دػتٞب دس خّٛي ثخؾ پبئيٙي ؿىٓ ثش سٚي  ٓٞلشاس ٔيٌيش٘ذ ،ا٘تشطياي وتٝ
ثشسٚي آٟ٘ب حُٕ ٔيؿٛد ثؼيبس لٛي اػتٞ .ذف ديٍش ديئٝو ٛؿيبئٛفٞ ،ٛتٓ تمٛيتتوتشدٖ فتبِ ٖٛدس لؼتٕت
پبئيٗ ؿىٓ ٔ ٓٞ ٚيذاٖ دَٖتياٖ 65اػت .ثؼيبسي چيضٞب ٚخٛد داس٘ذ -ثيـتش اص دٜٞب ٞضاس اص آٟ٘تب -وت ٝاص ايتٗ
ٔيذاٖ تىبُٔ پيذا ٔيوٙٙذ.
حبِت ديٍشي ٚخٛد داسد ثٙبْ خيئ ٝديًٙييٗٔ .66ب آٖسا ث ٝاختلبس خيييٗ ٔي٘بٔيٓ (اتلتبَ دػتتٞتب)
ِ٘شي ث ٝاتلبَ دػتٞب ثيٙذاصيذ :آٖ ٘جبيذ ػشػشي ا٘دبْ ؿٛد .اٍ٘ـتبٖ ؿؼت ثبال لشاس ٔيٌيش٘ذ  ٚيه ثيوي
سا ؿىُ ٔيدٙٞذ .اٍ٘ـتبٖ ث٘ٝشٔي ث ٝيىذيٍش ٚكُ ٔيؿ٘ٛذ .ثب اٍ٘ـتبٖ دػت پتبئيٙي ثتش سٚي فبكتّٝي ثتيٗ
اٍ٘ـتبٖ دػت ثباليي .ثبيذ ايٌٗ ٝ٘ٛثبؿذٚ .لتي دػتٞب سا ٚكُ ٔتيوٙيتذ ،دػتت چتپ ثتشاي آلبيتبٖ دس ثتبال
لشاسداسد ،دسحبِي و ٝدػت ساػت ثشاي خب٘ٓٞب دس ثبال لشاس داسد .چشا ايٌٗ ٝ٘ٛاػت؟ صيشا ثذٖ ٔشد ،يته يب٘تًِ
ييٗ خبِق اػت .ثشاي دػتيبفتٗ ث ٝتٛاصٖ ييٗ  ٚيبً٘ ،آلبيبٖ ثبيذ يب٘تً سا فتشٚ
خبِق اػت  ٚثذٖ صٖ ،يه ِ
٘ – Laogong - 109مٌٝي ًت ػٛص٘ي دس ٚػي وف دػت.
ٔ – Dantian - 110يذاٖ "دَٖ" ،يه ٔيذاٖ ا٘شطي و ٝدس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓ ٚالْ ؿذ ٜاػت.
ٔ – Jie Dingyin - 111تلُ وشدٖ ٞش د ٚدػت.
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٘ـب٘ٙذ  ٚثٍزاس٘ذ ييٗ حشوت آصاد داؿت ٝثبؿذ ،دسحبِيو ٝخب٘ٓٞب ثبيتذ يتيٗ سا فتش٘ ٚـتب٘ٙذ  ٚثٍزاس٘تذ يب٘تً
حشوت آصاد داؿت ٝثبؿذ .ثٙبثشايٗ ثٔوي اص حشوبت ثشاي آلبيبٖ  ٚخب٘ٓٞب ٔتفبٚت ٞؼتٙذٚ .لتي دػتتٞتب سا ثتٝ
ٚ ٓٞكُ ٔيوٙيذ ،آس٘حٞب آٚيضاٖ ٔئب٘ٙذ -آٟ٘ب الصْ اػت ثيش ٍٝ٘ ٖٚداؿت ٝؿ٘ٛذٕٞ .بًٖٛسؤٕ ٝىتٗ اػتت
ثذا٘يذٔ ،شوض دٖتياٖ ثٝا٘ذاصٜي ٓشم د ٚاٍ٘ـت پبئيٗ ٘بف اػت .ايٗ ٔشوتضِ فتبِٔ ٖٛتب ٘يتض ٞؼتت .ثٙتبثشايٗ
دػتٞبي ٚكُ ؿذ ٜثشاي ٍ٘ ٝداؿتٗ فبِ ،ٖٛوٕي پبئيٗتش لشاس ٔيٌيش٘ذ .دس ٍٙٞبْ ساحتت ٍ٘تٝداؿتتٗ ثتذٖ،
ثٔوي افشاد دػتٞبيؿبٖ سا آػٛد ٚ ٜساحت ٍ٘ٔ ٝيداس٘ذ ِٚي پبٞبيؿبٖ سا خيش .پبٞتب  ٚدػتتٞتب ثبيتذ ثتشاي
ثٌٛس ٓٞصٔبٖ ؿُ  ٚوـيذ ٜؿذٖ ،ثب يىذيٍش ٕٞبٍٙٞي ٕٞ ٚىبسي داؿت ٝثبؿٙذ.
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 .2توشيي دٍم
تٕشيٗ د ،ْٚحبِت ايؼتبدٜي فبِ٘ ٖٛبٔيذٔ ٜيؿٛد .حشوبت آٖ ثؼيبس ػبدٞ ٜؼتٙذ ،چت ٖٛفمتي چٟتبس حبِتتِ ٍ٘تٝ
داؿتٗ چشخ ٚخٛد داسد -ثشاي يبدٌيشي -ثؼيبس آػبٖ ٞؼتٙذ .ثب ايٗ ٚخٛد ،ايتٗ يته تٕتشيٗ پُتش چتبِؾ ً ٚبلتت
فشػبػت .چًٍ ٝ٘ٛبلت فشػبػت؟ تٕبْ تٕشيٗٞبي دس ٚهْ ايؼتبدٔ ،ٜؼتّضْ ايؼتبدٖ ثذ ٖٚحشوتت ثتشاي ٔتذتي
ًٛال٘ي ٞؼتٙذ .ثبصٚاٖ فشد ٚلتي ثشاي ٔذتي ًٛال٘ي ثبال ٍ٘ ٝداؿتٔ ٝيؿ٘ٛذ دسد ٔيٌيش٘تذ .ثٙتبثشايٗ ايتٗ تٕتشيٗ
ًبلت فشػبػتٚ .هٔيت ثشاي حبِت ايؼتبدٔ ،ٜثُ تٕشيٗ ا َٚاػتِٚ ،ي ٞيچٌ ٝ٘ٛوـيذٌي ٚخٛد ٘ذاسد  ٚؿتخق
فمي ثب ثذ٘ي ساحت ٔيايؼتذٕٝٞ .ي چٟبس حبِت اكّي ،ؿبُٔ ٍٟ٘ذاسي چشخ ٔيثبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ ػتبدٌي ٞؼتتٙذ-
فمي چٟبس حبِت پبيٝاي -ايٗ تضويٝي دافبػت ،ثٙبثشايٗ ٕ٘يتٛا٘ؼت ايًٗٛس ثبؿذ وٞ ٝش حشوتت ٔٙفتشدي ،كتشفبً
ثشاي پشٚسؽدادٖ يه تٛا٘بيي فٛقًجئيِ خبف يب يه چيض وٛچه ثبؿذ؛ ٞش حشوت ٔٙفشد ،ثؼتيبسي اص چيضٞتب سا
دسثش داسد .اٌش ثشاي تىبُٔ ٞش يه اص چيضٞب يه حشوت ٔٛسد ٘يبص ثٛدّٕٓ ،ي ٕ٘يثٛدٔ .يتٛا٘ٓ ث ٝؿٕب ثٍٛيٓ تٔتذاد
چيضٞبييو ٝدس ؿٕب دس لؼٕت پبئيٗ ؿىٓتبٖ ٘لت وشدْ  ٚچيضٞبييو ٝدس سا ٜتضويٝي ٔب ػبختٔ ٝيؿ٘ٛذ كتذٞب
ٞضاس ٔيؿٛد .اٌش ثشاي پشٚسؽِ ٞش يه اص آٟ٘بٔ ،ي ثبيؼت يه حشوت سا ثٝوبس ٔيثشديذ ،فمتي تلتٛسوٙيتذ :كتذٞب
ٞضاس حشوت سا دسثش ٔيٌشفت  ٚؿٕب لبدس ث ٝتٕبْ وشدٖ آٟ٘ب دس يه سٚص ٕ٘يثٛديتذ .خٛدتتبٖ سا خؼتت ٚ ٝفشػتٛدٜ
ٔيوشديذ  ٚثبص  ٓٞلبدس ٕ٘يثٛديذ تٕبْ آٟ٘ب سا ث ٝخبًش ثؼپبسيذ.
ٌفتٝاي ٚخٛد داسد" ،يه سا ٜثضسي ،ثيٟ٘بيت ػبد ٚ ٜآػبٖ اػت ".تٕشيٗٞب ،تغييش ؿىُ تٕبْ چيضٞب سا ثًٛٝس
وّي وٙتشَ ٔيوٙٙذ .ثٙبثشايٗ حتي ثٟتش ٔيثٛد اٌش دسٍٙٞبْ ا٘دبْدادٖ تٕشيٙتبت تضويتٝي ػتىٞ ٖٛتيچ حشوتتي
ٕ٘يثٛد .حشوبت ػبدٔ ٓٞ ٜيتٛا٘ٙذ دس يه ٔميبع ٚػئيٓٞ ،صٔبٖ تغييشؿىُ ثؼيبسي چيضٞب سا وٙتشَوٙٙذٞ .تش
چ ٝحشوبت ػبدٜتش ،احتٕبَ تغييش ؿىُِ وبُٔتش ،ثيـتش اػت ،صيشا آٟ٘ب ٕٞت ٝچيتض سا دس ٔميتبع ٚػتئي وٙتتشَ
ٔيوٙٙذ .دس ايٗ تٕشيٗ ،چٟبسحبِت ٍٟ٘ذاسي چشخ ٚخٛد داسدٚ .لتي و ٝچشخٞب سا ٍ٘ٔ ٝيداسيذ چشخؾ يه فبِٖٛ
ثضسي سا دس ٔيبٖ ثبصٚاٖتبٖ احؼبع ٔيوٙيذ .تمشيجبً ٞش تٕشيٗوٙٙذٜاي ٔيتٛا٘ذ آٖ سا احؼبعوٙتذٚ .لتتي حبِتت
ايؼتبدٜي فبِ ٖٛسا ا٘دبْ ٔيدٞيذٞ ،يچوغ اخبص٘ ٜذاسد تبة ثخٛسد يب ثپشدٕٞ ،ب٘ٙذ تٕشيٙبتي و ٝتحت وٙتشَ اسٚاح
تؼخيشوٙٙذٞ ٜؼتٙذ .تبة خٛسدٖ  ٚپشؽ داؿتٗ ،خٛة ٘يؼت -آٖ تٕشيٗوشدٖ ٘يؼت .آيب ٞشٌض ديذٜايذ يه ثٛدا،
دائ ،ٛيب خذا ٔثُ آٖ پيچ  ٚتبة خٛسد ٜيب ثپشد؟ ٞيچوذاْ اص آٟ٘ب آٖ وبسٞب سا ا٘دبْ ٕ٘يدٙٞذ.
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 .۱توشيي سَم
تٕشيٗ ػ٘ ،ْٛفٛر ث ٝدٙٔ ٚتٟياِي ٝويٟبٖ ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد .ايٗ تٕشيٗ  ٓٞثؼيبس ػبد ٜاػتٕٞ .بًٖتٛسوت ٝاػتٕؾ
٘ـبٖ ٔيدٞذ ،ايٗ تٕشيٗ ثشاي فشػتبدٖ ا٘شطي ث ٝدٙٔ" ٚتٟياِي ٝويٟبٖ" اػت .ايٗ دٙٔ ٚتٟياِي ٝويٟبٖ ِ ثيىتشاٖ،
چمذس دٚس ٞؼتٙذ؟ ايٗ فشاتش اص تلٛس ؿٕبػت ،پغ تٕشيٗ٘ ،يت رٙٞي سا دسثش ٘ذاسدٔ .ب تٕتشيٗٞتب سا ثتب پيتشٚي اص
ٔىب٘يضْٞب ا٘دبْ ٔيدٞيٓ .ثٙبثشايٗ ،دػتٞبيتبٖٕٞ ،شا ٜثب ٔىب٘يضْٞتبيي وت ٝدس ثتذٖ ؿتٕب ٘لتت وتشدٜاْ حشوتت
ٔيوٙٙذ .تٕشيٗ ا٘ َٚيض ايٗ ٘ٔ ّٛىب٘يضْٞب سا داسد ٗٔ .ايٗ سا دس سٚص ا َٚث ٝؿٕب ٍ٘فتتٓ صيتشا ٘جبيتذ لجتُ اص آؿتٙب
ؿذٖ ثب حشوبت ،ثذ٘جبَ ايٗ حغ ٔيسفتيذ ٗٔ .ايٗ سا دس ِ٘شٌشفتٓ و ٝؿٕب لبدس ٕ٘يثٛديذ تٕبْ آٟ٘ب سا ثت ٝختبًش
ثؼپبسيذ .دس ٚالْ دسخٛاٞيذ يبفت وٚ ٝلتي ثبصٚاٖتبٖ سا ٔيوـيذ  ٚسٞب ٔيوٙيذ ،ثًٝتٛس ختٛد ثتٝختٛد ،خٛدؿتبٖ
ثشٔيٌشد٘ذ .ايٗ تٛػي ٔىب٘يضْٞبيي و ٝدس ثذٖتبٖ ٘لت ؿذ ٜاػت ايدبد ٔيؿٛد ،چيضي و ٝدس ٔذسػٝي تبئ ٛثتٝ
٘بْ ٔىب٘يضْٞبي ػُشخٛسدِٖ دػت ٔٔشٚف اػت .ثٔذ اص اتٕبْ يه حشوتٔ ،تٛخٔ ٝيؿٛيذ و ٝدػتٟبيتتبٖ ثتًٝتٛس
خٛدوبس ثشاي ا٘دبْدادٖ حشوت ثٔذي ػُش ٔيخٛسدٕٞ .بًٖٛسو ٝصٔتبٖ تٕتشيٗتتبٖ ًتٛال٘ي ٔتيؿتٛد ايتٗ حتغ
ثٝتذسيح ٚاهحتش ٔيؿٛد .تٕبْ ايٗ ٔىب٘يضْٞب ثٔذ اص آ٘ى ٝآٟ٘ب سا ث ٝؿٕب دادْ ،خٛدؿبٖ ٔيچشخٙذ .دس ٚالْٚ ،لتتي
تٕشيٗٞب سا ا٘دبْ ٕ٘يدٞيذ ًٌ٘ٛ ،دسحبَ تضويٝوشدِٖ ؿٕب ،تحت ّٕٓىشد ٔىب٘يضْ فبِ ٖٛاػت .تٕشيٗٞتبي ثٔتذي
ٔ ٓٞىب٘يضْٞبيي داس٘ذ .حبِت ايٗ تٕشيٗ ٔثُ حبِت ايؼتبدٜي فبِ ٖٛاػتٞ .يچ وـيذٌي ٚخٛد ٘ذاسد ،ثًٛٝسيوٝ
فشد كشفبً ثب ثذ٘ي ساحت  ٚآػٛدٔ ٜيايؼتذ .د ّٛ٘ ٚحشوت دػت ٚخٛد داسد .يىي حشوت ػُشخٛسدٖ يه دػت ثتٝ
ثبال  ٚپبئيٗ اػت ،ئٙي ،يه دػت ث ٝثبال ػُش ٔيخٛسد دسحبِيو ٝدػت ديٍش ث ٝپبئيٗ ػُتش ٔتيختٛسد -دػتتٞتب
حبِتؿبٖ سا خبثدب ٔيوٙٙذ .يه حشوت ثبال  ٚپبئيٗ سفتٗ ٞش دػت ،يهثبس ؿٕشدٔ ٜيؿٛد ٚ ،حشوتت دس ٔدٕتّٛ
ُ٘ ٝثبس تىشاس ٔيؿٛد .ثٔذ اص ٞـت ٘ ٚيٓ ثبس ا٘دبْ دادٖ ،دػت پبئيٙي ث ٝثبال ثشدٔ ٜيؿٛد  ٚحشوت ػُشخٛسدٖ ثبال ٚ
پبئيٗ د ٚدػت ثب  ٓٞؿشٔ ّٚيؿٛد .ايٗ  ُٝ٘ ٓٞثبس ا٘دبْ ٔيؿٛد .ثٔذاً ،اٌش ٔبيّيذ ثيـتش تىشاسوٙيذ ٔ ٚمذاس تٕتشيٗ
سا افضايؾ دٞيذٔ ،يتٛا٘يذ آٖ سا ٞدذ ٜثبس ا٘دبْ دٞيذٓ -ذد ثبيذ ٔوتشثي اص  9ثبؿتذ .ايتٗ ثتذاٖ دِيتُ اػتت وتٝ
ٔىب٘يضْ ثٔذ اص ُ٘ ٝثبس تغييش ٔيوٙذ؛ آٖ دس ٕٟ٘يٗ ثبس تثجيت ؿذ ٜاػت .ؿٕب ٕ٘يتٛا٘يذ دس آيٙذ ٜايٗ تٕشيٗ سا ا٘دبْ
ٔيدٞيذٕٞ ،يـ ٝثـٕبسيذٚ .لتي ٔىب٘يضْٞب خيّي لٛي ؿتذ٘ذ ،آٟ٘تب حشوتبت سا دس ٕٟ٘تيٗ ثتبس خٛدؿتبٖ خبتٕتٝ
ٔيدٙٞذ .دػتبٖتبٖ ثب  ٓٞوـيذٔ ٜيؿ٘ٛذ ،چٔ ٖٛىب٘يضْٞب ثًٛٝس خٛدوبس تغييش ٔيوٙٙذ .حتي ٔدجٛس ث ٝؿٕشدٖ
دفٔبت ٘خٛاٞيذ ثٛد ،صيشا إًيٙبٖ دادٔ ٜيؿٛد و ٝدػتبٖتبٖ ثٔذ اص ُ٘ ٝثبس حشوتتِ ػتش ختٛسدٖ ،ثتشاي چشخب٘تذٖ
فبِ ٖٛثشد ٜخٛاٙٞذ ؿذ .دس آيٙذ٘ ٜجبيذ ٕٞيـ ٝثـٕبسيذ ،چ ٖٛالصْ اػت تٕشيٗٞب سا دس حبِتي اص ثذ ٖٚللذ ا٘دتبْ
دٞيذ .داؿتٗ للذ ،يه ٚاثؼتٍي اػتٞ .يچ ٘يت رٙٞي دستٕشيٗ تضويٝي ػٌح ثبال ثٝوبس ثشدٕ٘ ٜيؿٛد -آٖ وبٔالً
دس يه حبِت ثذ ٖٚللذ اػت .اِجت ،ٝافشادي ٞؼتٙذ ؤ ٝيٌٛيٙذ ا٘دبْ دادٖ حشوبت ،ث ٝخٛدي ختٛد پتش اص للتذ
اػت .ايٗ دسوي غّي اػت .اٌش ٌفت ٝؿٛد و ٝحشوبت پش اص للذ اػت ،پغ دسثبسٜي ٓالئٓ دػت و ٝتٛػي ثٛداٞتب
ػبخت ٝؿذٜا٘ذ ،يب دػتبٖ ٔتلُ ؿذٔ ٚ ٜذيتيـٗ ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػي ساٞجبٖ ثٛديؼتت رٖ  ٚساٞجتبٖ دس ٔٔبثتذ چتٝ
ٔيتٛاٖ ٌفت؟ آيب ثحث  ٚخذَ دسثبسٜي "للذ داؿتٗ" آٟ٘ب ث ٝايٗ اؿبس ٜداسد و ٝچ ٝتٔذاد حشوت ٓ ٚالٔت دػت
دسٌيش اػت؟ آيب تٔذاد حشوبت ٔـخق ٔيوٙذ و ٝفشد دس حبِت ثذ ٖٚللذ اػت يب ٘تٝ؟ آيتب اٌتش حشوتبت ثيـتتش
ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ٚاثؼتٍي ٚخٛد داسد  ٚاٌش حشوبت وٕتش ثبؿتٙذ ٞتيچ ٚاثؼتتٍي ٔٛختٛد ٘يؼتت؟ ايتٗ حشوتبت
٘يؼتٙذ و ٝث ٝحؼبة ٔيآيٙذ ،ثّى ٝثشٓىغ ،ايٗاػت و ٝآيب ر ٗٞفشد ٚاثؼتتٍيٞتبييداسد  ٚايٙىت ٝآيتب چيضٞتبيي
ٚخٛد داسد و ٝؿخق ٕ٘يتٛا٘ذ سٞب وٙذ .ايٗ ر ٗٞاػت ؤٌ ٝشح اػتٔ .ب تٕشيٗٞب سا ثب د٘جبَوتشدٖ ٔىتب٘يضْٞتب
ا٘دبْ ٔيدٞيٓ  ٚثٝتذسيح تفىش ٞذايت ؿذ ٜتٛػي للذٔبٖ سا سٞب وشد ،ٜث ٝحبِت سٞب اص للذ رٙٞي ٔيسػيٓ.
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دس ٔذت ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٖ دػتٞب ،ثذٖ ٔب دػتخٛؽ ٘ ّٛخبكي اص تجذيُ ٔيؿتٛد .دس هتٕٗ ،وب٘تبَٞتبي
ثبالي ػشٔبٖ ثبص ٔيؿ٘ٛذ ،چيضي ؤٔ ٝشٚف اػت ث" ٝثبص وشدٖ ثبالي ػش ".وب٘بَٞبي پتبئيٗ پبٞتبئتبٖ ٘يتض ثتبص
ٔيؿ٘ٛذ .ايٗوب٘بَٞب ثيؾ اص فمي ٘مٌٝي يً٘ٛچٛاٖٞ 67ؼتٙذ ،و ٝدس ٚالْ خٛدؽ يه ٔيتذاٖ اػتت .چت ٖٛثتذٖ
ا٘ؼبٖ ،ؿىُٞبي ٞؼتيِ ٔتفبٚتي دس ثُٔذٞبي ديٍش داسد ،ثذٖٞبي ؿٕب  ٓٞچٙب٘ى ٝتٕشيٗ ٔيوٙيذ ثٌٛس فضايٙتذٜاي
ٔٙجؼي ٔيؿٛد  ٚحدٌٓ ً٘ٛؿٕب ثضسٌتش  ٚثضسٌتش ٔيؿٛد ،ثًٛٝسيو[ ٝثذٖتبٖ دس ثُٔذٞبي ديٍش] اص ا٘ذاصٜي ثذٖ
ثـشيتبٖ فشاتش ٔيسٚد.
ٍٙٞبٔيو ٝؿخق دسحبَ ا٘دبْدادٖ تٕشيٗٞبػت ،ثبصؿذٖ ثبالي ػش دس فشق ػش سخ ٔيدٞتذ .ايتٗ ثبصؿتذٖ
ثبالي ػشؤ ٝب ث ٝآٖ اؿبسٔ ٜيوٙيٓ ٔثُ آ٘چٝو ٝدس تب٘تشيؼٓ ٔيثبؿذ٘ ،يؼت .دس تب٘تشيؼٓ ايٗ ٔشثٛى ٔيؿٛد ثتٝ
ثبصوشدٖ ٘مٌٝي ثبيٛٞييِ 68ؿخق  ٚػپغ لشاسدادٖ يه تى ٝاص ثٝاكٌالح "حليش يب وب ٜخٛؽيُٕٗ" دس آٖ .ايٗ
يه تىٙيهِ تضوي ٝاػت و ٝدس تب٘تشيؼٓ آٔٛصؽ دادٔ ٜيؿٛد .ثبصوشدٖ ثبالي ػتش ٔتب ٔتفتبٚت اػتتٔ .تبَ ٔتب ثتٝ
ثشلشاسي استجبى ثيٗويٟبٖ ٔ ٚغضٔبٖ اؿبسٔ ٜيوٙذٔٔ .شٚف اػت و ٝتضويٝي سايح ثٛديؼت ٘يض ،ثبصوشدٖ ثتبالي ػتش
سا داسدِٚ ،ي ث٘ٝذست فبؽ ؿذ ٜاػت .دس ثٔوي تٕشيٙبت تضوي ،ٝاٌش يه ؿىبف دس ثبالي ػشِ ؿخلي ثبص ؿتٛد يته
وبس ثضسٌي دسِ٘ش ٌشفتٔ ٝيؿٛد .دس ٚالْ ،آٟ٘ب ٛٙٞص سا ٜصيبدي دس پيؾ داس٘ذ .ثبصوشدٖ ثبالي ػتش حميمتي ،تتب چتٝ
حذي ثبيذ ثشػذ؟ خٕدٕٝي ؿخق ثبيذ وبٔالً ثبص ؿٛد  ٚپغ اص آٖ ثشاي ٕٞيـ ٝدس يه ٚهٔيت خٛدوبس ثبصؿتذٖ
 ٚثؼت ٝؿذٖ ثبؿذٔ .غض ؿخق ثًٛٝس ٔذا ْٚدسحبَ استجبى ٌشفتٗ ثب وبئٙبت پٟٙبٚس خٛاٞذ ثٛد .ايٗ چٙتيٗ حتبِتي
ٚخٛد خٛاٞذ داؿت ٚ ،ايٗ ثبصؿذٖ حميمي ثبالي ػش اػت .اِجت ،ٝايٗ ث ٝخٕدٕ ٝدس ايٗ ثُٔذ اؿبس٘ ٜذاسد -آٖ خيّي
تشػٙبن ٔيثٛد -آٖ دس ٔٛسد خٕدٕ ٝدس ثُٔذٞبي ديٍش اػت.
ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗ ٘يض ثؼيبس آػبٖ اػت .اِضأبت ثشاي حبِت ايؼتبدٖ ٔثُ د ٚتٕشيٗ لجّي اػتٞ ،ش چٙذ ٞتيچ
٘ ّٛوـيذٌي ٔثُ تٕشيٗ اٚ َٚخٛد ٘ذاسدٕٞ .يًٗٛس دس ٔٛسد تٕشيٙتبت ثٔتذي ٘يتضٞ ،تيچ وـتيذٌي دسخٛاػتت
ٕ٘يؿٛد .الصْ اػت و ٝفشد فمي ثًٝشيمي ساحت ثبيؼتذ  ٚحبِت سا ثذ ٖٚتغييش حفَوٙذٍٙٞ .بْ ثبال  ٚپبئيٗ ثتشدٖ
دػتٞب ٕٝٞ ،ثبيذ ٌٕٔئٗ ثبؿٙذ و ٝدػتبٖؿبٖ ٔىب٘يضْٞب سا د٘جبَ ٔيوٙٙذ .دس ٚالْ دػتبٖ ؿتٕب دس تٕتشيٗ اَٚ
٘يض ٕٞشا ٜثب ٔىب٘يضْٞب ػُش ٔيخٛسَدٚ .لتيو ٝوـيذٖ  ٚسٞبوشدٖ ثذٖتبٖ سا تٕتبْ ٔتيوٙيتذ دػتتبٖتتبٖ ثتًٝتٛس
خٛدوبس ث ٝحبِت ٝٞؿي ػُش خٛاٞذ خٛسد .ايٗ ٘ ّٛاص ٔىب٘يضْٞب دس ثذٖ ؿٕب ٘لت ؿذٜا٘ذٔ .ب تٕشيٗٞب سا ٕٞشا ٜثتب
ٔىب٘يضْٞب ا٘دبْ ٔيدٞيٓ ثًٛٝسيو ٝآٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ تمٛيت ؿ٘ٛذٞ .يچ احتيبخي ٘يؼت و ٝخٛدتبٖ ٌ٘ٛتً سا پتشٚسؽ
دٞيذ ،ثشاي ايٙىٔ ٝىب٘يضْٞب آٖ ٘مؾ سا ثٟٓ ٝذٔ ٜيٌيش٘ذ .ؿٕب فمي تٕشيٗٞب سا ا٘دتبْ ٔتيدٞيتذ تتب ٔىتب٘يضْٞتب
تمٛيت ؿ٘ٛذ .ثٔ ٝحن ايٙى ٝايٗ ٘ىتٝي اػبػي سا ثفٕٟيذ  ٚحشوبت سا دسػتت ا٘دتبْ دٞيتذ ٚختٛد آٟ٘تب سا حتغ
خٛاٞيذوشد .فبكّٝي دػتٞب ثب ثذٖتبٖ ثيـتش اص د ٜػب٘تئتش (چٟتبس ايتٙچ) ٘يؼتت ،دػتتٞبيتتبٖ الصْ اػتت دس
ٔحذٚدٜي ايٗ ٔيذاٖ ثبؿٙذ تب ٚخٛد ٔىب٘يضْٞب حغ ؿ٘ٛذ .ثٔوي افشاد ٞشٌض ٔىب٘يضْٞب سا حغ ٕ٘تيوٙٙتذ چتٖٛ
آٟ٘ب ثًٛٝس وبُٔ ؿُ  ٚساحت ٕ٘يؿ٘ٛذ .آٟ٘ب ثٔذ اص آ٘ىت ٝثتشاي ٔتذتي تٕتشيٗ وشد٘تذ ثتٝآٞؼتتٍي آٟ٘تب سا حتغ
ٔيوٙٙذ .دس ًي تٕشيٗ ؿخق ٘جبيذ ثب للذ ،چي سا ثبال ثىـذ  ٝ٘ ٚايٙى ٝفىش سيختٗ چي يب فـشدٖ چي ث ٝداختُ
سا داؿت ٝثبؿذ .دػتٞب ثبيذ دس تٕبْ ٔذت س ٚث ٝثذٖ ثبؿٙذ .يه ٘ىت ٝاػت ؤ ٝبيّٓ ثت ٝآٖ اؿتبس ٜوت :ٓٙثٔوتي اص
افشاد دػتٞبيؿبٖ سا ٘ضديه ثذٖؿبٖ حشوت ٔيدٙٞذ ،أب دس ِحِٝاي و ٝدػتٞبيؿبٖ ث ٝخّتٛي كتٛستؿتبٖ
٘ – Yongquan - 112مٌٝي ًت ػٛص٘ي دس ٔشوض وف پب.
٘ – Baihui - 113مٌٝي ًت ػٛص٘ي ٚالْ دس تبج ػش.
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ٔيسػذ ،دػتٞبيؿبٖ سا اص تشعِ تٕبع ثب كٛست دٚس ٔيوٙٙذ .اٌش دػتٞب خيّي اص كٛست دٚس ثبؿتٙذ فبيتذٜاي
٘ذاسد .دػتٞبي ؿٕب ثبيذ ٘ضديه كٛست  ٚثذٖتبٖ ،ث ٝثبال ٚپبئيٗ ػُش ثخٛس٘ذ ،تب آ٘دب و ٝآٖلذس ٘ضديه ٘جبؿٙذ وتٝ
ثِ ٝجبعتبٖ ثخٛس٘ذ ٕٝٞ .ثبيذ ايٗ ٘ىتٝي ٔ ٟٓسا د٘جبَوٙٙذ .اٌش حشوبتتبٖ دسػت ثبؿتذ ،دس ًتي حشوتت ثتبال ٚ
پبئيٗ سفتٗ يه دػتٚ ،لتي دػتؿٕب دس حبِت ثبال سفتٗ ثبؿذ ،وف دػتتبٖ ٕٞيـ ٝث ٝداخُ اؿبس ٜداسد.
ٚلتي حشوت ثبال  ٚپبئيٗ سفتٗ يهدػت سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ فمي ث ٝدػت ثبال تٛخ٘ ٝىٙيذ .دػتت پتبئيٙي ٞتٓ
ثبيذ ث ٝحبِت ٚ ٚهْ خٛدؽ ثشػذ چ ٖٛحشوبت ثبال  ٚپبئيٗ سفتٗ ثٌٛس ٓٞصٔبٖ سخ ٔيدٙٞذ .دػتٞب ٓٞصٔبٖ ثتٝ
ثبال  ٚث ٝپبئيٗ ػُش ٔيخٛس٘ذ ٓٞ ٚصٔبٖ ثٔ ٝحُ  ٚخبي خٛدؿبٖ ٔيسػٙذٚ .لتي دػتٞب اص خّتٛي لفؼتٝي ػتيٝٙ
ٔيٌزس٘ذ ٘جبيذ سٚي  ٓٞلشاس ثٍيش٘ذٌٚ ،ش٘ٔ ٝىب٘يضْٞب كذٔ ٝخٛاٙٞذ ديذ .دػتٞتب ثبيتذ ختذا ٍ٘ت ٝداؿتت ٝؿت٘ٛذ،
ثًٛٝسيوٞ ٝش دػت فمي يه ػٕت ثذٖ سا پٛؿؾ دٞذ .ثبصٚاٖ ساػت ٞؼتٙذِٚ ،ي ث ٝايٗ ٔٔٙي ٘يؼت و ٝسٞتب ٚ
ساحت ٘جبؿٙذ .ثذٖ  ٚثبصٞٚب ثبيذ سٞب  ٚساحت ثبؿٙذ ،أب ثبصٚاٖ الصْ اػت ٔؼتميٓ ثبؿٙذ .چ ٖٛدػتتٞتب ٕٞتشا ٜثتب
ٔىب٘يضْٞب حشوت ٔيوٙٙذ احؼبع ٔيوٙيذ ؤ ٝىب٘يضْٞب ٚخٛد داس٘ذ ٘ ٚيشٚيي اٍ٘ـتبٖتبٖ سا ث ٝػُشخٛسدٖ ث ٝثبال
ٞذايت ٔيوٙذٚ .لتيو ٝحشوت ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٖ ثب دٚدػت سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ،ثبصٚاٖ ٔيتٛا٘ٙتذ وٕتي ثتبص ثبؿتٙذ،
ِٚي ٘جبيذ خيّي فبكّ ٝداؿت ٝثبؿٙذ چ ٖٛا٘شطي ث ٝثبال حشوت ٔيوٙذٚ .لتي حشوت ثبال  ٚپبئيٗ ثشدٖ ثب د ٚدػتت
سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ ث ٝايٗ ٔٛه ّٛتٛخ ٝخبكيوٙيذ .ثٔوي اص افشاد فشهبً ث ٍٝ٘" ٝداؿتٗ چي  ٚسيختٗ چي ث ٝثتبالي
ػش" ٓبدتوشدٜا٘ذٕٞ .يـ ٝدػتٞتبيؿتبٖ سا ثتب حتبِتيوت ٝوتف دػتت س ٚثت ٝپتبئيٗ اػتت ،پتبئيٗ ٔتيثش٘تذ ٚ
دػتٞبيؿبٖ سا ثب حبِتيو ٝوف دػت س ٚث ٝثبالػت ،ث ٝثبال ٔيثش٘ذ .ايٗ خٛة ٘يؼت -وف دػتتٞتب ثبيتذ س ٚثتٝ
ثذٖ ثبؿٙذٞ .شچٙذو ٝحشوبت ،ثبال  ٚپبئيٗ ػُشدادٖ ٘بٔيذٔ ٜيؿ٘ٛذ ،أب آٟ٘ب دس ٚالْ تٛػي ٔىب٘يضْٞبييو ٝث ٝؿٕب
داد ٜؿذٜا٘ذ ا٘دبْ ٔيؿ٘ٛذ -ايٗ ٔىب٘يضْٞب ٞؼتٙذ و ٝايٗ ّٕٓىشد سا ثٟٓ ٝذٔ ٜيٌيش٘تذٞ .تيچ ٘ت ّٛللتذ ٘ ٚيتت
رٙٞي ثىبسٌشفتٕ٘ ٝيؿٛدٞ .يچوذاْ اص پٙح تٕشيٗ اص ٞيچ ٘٘ ّٛيت رٙٞي اػتفبدٕ٘ ٜتيوٙتذ .يته ٘ىتت ٝدس ٔتٛسد
تٕشيٗ ػٚ ْٛخٛد داسد :لجُ اص ا٘دبْدادٖ تٕشيٗ ،تلٛسوٙيذ و ٝؿتٕب يته ثـتىٝي ختبِي يتب د ٚثـتىٝي ختبِي
ٞؼتيذ .ايٗ ثشاي دادٖ ايٗ تلٛس ث ٝؿٕبػت و ٝا٘شطي ث٘ ٝشٔي دس خشيبٖ ٔيثبؿذ .ايٗ ٞذف اكّي اػت .دػتٞتب
دس حبِت وف دػت ِٛتٛع ٞؼتٙذ.
حبال دسثبسٜي چشخب٘ذٖ فبِ ٖٛثب دػتٞبيتبٖ كحجت ٔيو .ٓٙچٍ ٝ٘ٛآٖ سا ٔيچشخب٘يذ؟ چتشا ثبيتذ فتبِ ٖٛسا
ثچشخب٘يٓ؟ ا٘شطيايو ٝاصًشيك تٕشيٗٞبئبٖ آصاد ؿذ ،ٜثًٛٝس غيشلبثُ تلٛسي ث ٝدٚسدػتٞب ػفش ٔيوٙذ ،ثت ٝدٚ
ٔٙتٟياِي ٝفوبيويٟب٘ي ٔيسػذِٚ ،ي ٞيچ ٘ ّٛللذ فىشي ثٝوبس ثشدٕ٘ ٜيؿٛد .ايٗ ؿجي ٝتٕشيٗٞبي ٓبدي ٘يؼت
و ٝث" ٝخْٕوشدٖ چيِ يبً٘ اص آػٕبٖ  ٚچيِ ييٗ اص صٔيٗ" ٔٔشٚف اػت ،وٛٙٞ ٝص ثتٔ ٝحتذٚدٜي صٔتيٗ ٔحتذٚد
ٔيؿٛد .تٕشيٗ ٔب لبدس ٔيػبصد و ٝا٘شطي ث ٝصٔيٗ ٘فٛروٙذ  ٚثٙٔ ٝتٟياِي ٝويٟبٖ ثشػذ .ر ٗٞؿٕب اص تلٛس ايٗوٝ
ٔٙتٟياِيٞٝبيويٟب٘ي چمذس ٚػيْ  ٚدٚس ٞؼتٙذ ٘بتٛاٖ اػتٚ -الٔبً غيشلبثُ تلٛس اػت .حتي اٌش تٕبْ يته سٚص سا
ثشاي تلٛسوشد٘ؾ كشف ٔيوشديذ ،ثبص  ٓٞلبدس ٕ٘يثٛديذ پي ثجشيذ و ٝچمذس ثضسي اػت يب حذ ٔ ٚشص ايٗ وبئٙتبت
ودبػت .حتي اٌش ثب رٙٞي وبٔالً آصاد ٘ ٚبٔحذٚد فىش ٔيوشديذ ،تب ٚلتيو ٝخؼت٘ ٚ ٝبتٛاٖ ؿٛيذ ،ثبص ٞتٓ لتبدس ثتٝ
دا٘ؼتٗ خٛاة ٕ٘يثٛديذ .تٕشيٗ تضويٝي حميمي دس حبِتي ثذ ٖٚللذ ٘ ٚيت كٛست ٔيٌيشد ،ثٙبثشايٗ احتيبخي ثٝ
ٞيچ للذ رٙٞي ٘يؼت .دس ساثٌ ٝثب ا٘دبْ تٕشيٗٞب ،الصْ ٘يؼت و ٝصيبد ٍ٘شاٖ ثبؿتيذ -فمتي ٔىتب٘يضْٞتب سا د٘جتبَ
وٙيذٔ .ىب٘يضْٞبي ٔٗ ،ايٗ ّٕٓىشد سا ثٟٓٝذ ٜخٛاٙٞذ داؿتٌِ .فبً تٛخٝوٙيذ وت ٝچت ٖٛدس حتيٗ تٕتشيٗ ،ا٘تشطي
ثؼيبس دٚس ٔٙتـش ٔيؿٛدٔ ،ب ٔي ثبيؼتي فبِٖٔٛبٖ سا دس آخش تٕشيٗ ،ثب دػت ثچشخب٘يٓ تب ث ٝآٟ٘ب فـبسي ثيبٚسيٓ ٚ
ا٘شطي سا ثالفبكّ ٝثشٌشدا٘يٓ .چٟبسثبس چشخب٘ذٖ فبِ ،ٖٛوبفي اػت .اٌش آٖ سا ثيـتش اص چٟبس ثبس ثچشخب٘يذ ؿتىٓتتبٖ
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احؼبع ثبدوشدٖ خٛاٞذ داؿت .فبِ ٖٛدس خٟت حشوت ٓمشثٞٝبي ػبٓت چشخب٘تذٔ ٜتيؿتٛد .دػتتٞتب دس ٚلتت
چشخب٘ذٖ فبِ٘ ٖٛجبيذ فشاتش اص ثذٖ حشوتوٙٙذ چشاو ٝدس آٖكٛست آٖ سا دس ٚػٔت صيبدي ٔيچشخبَ٘ذ .ث ٝپٟٙبي دٚ
اٍ٘ـت دس پبئيٗ ٘بف٘ ،مٌٝاي اػت و ٝثٛٙٓٝاٖ ٔشوض ٔحٛس ثبيذ ثٝوبس ثشد ٜؿٛد .آس٘حٞب ثبال ّٔٔ ٚك ٔئب٘ٙتذ  ٚدٚ
دػت  ٚثبصٚاٖ ،ساػت ٍ٘ ٝداؿتٔ ٝيؿ٘ٛذٚ .لتيو ٝتبص ٜؿش ّٚث ٝا٘دبْ تٕشيٗٞب وشدٜايتذ الصْ اػتت وت ٝحشوتبت
ثٝدسػتي ا٘دبْ ؿ٘ٛذٌٚ ،ش٘ٔ ٝىب٘يضْٞب اص ؿىُ ٔيافتٙذ.
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 .۴توشيي چْاسم
تٕشيٗ چٟبسْٔ ،ذاسآػٕب٘ي فبِ٘ ٖٛبٔيذٔ ٜيؿٛد .دس ايٙدب ٔب د ٚاكتٌالح اص ٔذسػتٝي ثتٛدا ٔ ٚذسػتٝي دائت 69ٛسا
اػتفبدٜوشدٜايٓ تب  ٕٝٞآٖ سا دسنوٙٙذ .ايٗ تٕشيٗ لجالً چشخب٘ذٖ فبِ ٖٛثتضسي ٘بٔيتذٔ ٜتيؿتذ .ايتٗ تٕتشيٗ تتب
ا٘ذاصٜاي ؿجئ ٝذاسآػٕب٘ي ثضسي ٔذسػٝي دائٔ ٛيثبؿذ ،أب اِضأبت ٔب ٔتفبٚت ٞؼتٙذ .تٕبْ وب٘بَٞتبي ا٘تشطي دس
ًي تٕشيٗ ا َٚثبيذ ثبص ؿذ ٜثبؿٙذ ،پغ دسٍٙٞبْ ا٘دبْ تٕشيٗ چٟبسْٕٝٞ ،ي آٟ٘ب ٓٞصٔبٖ دس حشوت خٛاٙٞذ ثٛد.
وب٘بَٞبي ا٘شطي دسػٌح ثذٖ ا٘ؼبٖ  ٚدس ٕٓك آٖ ،دس ٞش اليٝي آٖ  ٚدس فوبي ثيٗ آوبي داخّتي ٚختٛد داس٘تذ.
پغ ا٘شطي دس تٕشيٗ ٔب چٍ ٝ٘ٛحشوت ٔيوٙذ؟ ٔب الصْ ٔيدا٘يٓ تٕبْ وب٘تبَٞتبي ا٘تشطي ثتذٖ ا٘ؼتبٖ ثت ٝحشوتت
ٓٞصٔبٖ دػت يبثٙذ ،ثٝخبي آ٘ى ٝفمي يه يب د ٚوب٘بَا٘شطي ثچشخذ يب ٞـت وب٘بَا٘شطي خبسخي ثچشخٙذ .ثٙبثشايٗ
خشيبٖ ا٘شطي ثؼيبس لذستٕٙذ اػت .اٌش خّٓ ٚ ٛمت ثذٖ ا٘ؼبٖ دس ٚالْ ث ٝثخؾ يبً٘  ٚييٗ تمؼتيٓ ؿتذ ٜثبؿتٙذ،
پغ ا٘شطي ٞشػٕت دس حبَ حشوت اػت ،ئٙي ،ا٘شطي تٕبٔي ػٕتٞب دسحبَ حشوت اػت .تب آ٘دبؤ ٝيخٛاٞيتذ
فبِٖٛدافب سا تٕشيٗوٙيذ ،اص حبال ث ٝثٔذ ٞشٌ٘ ٝ٘ٛيت رٙٞي سا و ٝثشاي ٞذايت ٔذاسآػٕب٘ي ثٝوبس ٔيثشديذ ثبيذوٙتبس
ثٍزاسيذ چ ٖٛدس تٕشيٗ ٔب تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي ثبص ؿذ ٚ ٜدس حشوت ثًٛ ٝس ٓٞصٔبٖ لشاس دادٔ ٜيؿ٘ٛذ .حشوتبت
ثؼيبس ػبدٜا٘ذ  ٚحبِت ايؼتبدٔ ٜثُ تٕشيٗ لجّي اػت ،ثٝخض آ٘ى ٝؿٕب ثبيذ وٕشتبٖ سا لذسي خٓ وٙيذ .دس ايٙدب ٘يض
حشوبت ؿٕب ثبيذ ٔىب٘يضْٞب سا د٘جبَوٙٙذ .ايٗ ٘ ّٛاص ٔىب٘يضْٞب دس ٞش يه اص تٕشيٗٞبي لجّي ٘يتض ٚختٛد داس٘تذٚ ،
دٚثبس ٜالصْ ٔيثبؿذ حشوبتٔ ،ىب٘يضْٞب سا د٘جبَوٙٙذٔ .ىب٘يضْٞبييو ٝدس ايٗ تٕتشيٗ ٔـتخق ،دس ثيتش ٖٚاص ثتذٖ
ؿٕب ٘لت ٔيؤ ٓٙىب٘يضْٞبي ٓبدي ٘يؼتٙذ ثّى ٝيه الي ٝاص ٔىب٘يضْٞبيي ٞؼتٙذ ؤ ٝيتٛا٘ٙذ تٕتبْ وب٘تبَٞتبي
ا٘شطي سا ث ٝحشوت دسآٚس٘ذ .آٟ٘ب تٕبْ وب٘بَٞبي ا٘شطي ثذٖ ؿٕب سا ثب چشخؾ پيٛػتٝاي ث ٝحشوتت دس ٔتيآٚس٘تذ-
چشخـيو ٝحتي ٚلتي دسحبَ ا٘دبْ تٕشيٗٞب ٘يؼتيذ ادأٔ ٝييبثذ .آٟ٘ب دس صٔتبٖ ٔٙبػتت ثتشٓىغ ٞتٓ خٛاٙٞتذ
چشخيذٔ .ىب٘يضْٞب دس ٞش د ٚخٟت ٔيچشخٙذ .احتيبخي ٘يؼت و ٝؿٕب سٚي آٖ چيضٞب وبسوٙيذ .فمي ثبيذ آ٘چ ٝسا
و ٝث ٝؿٕب يبد دادٜايٓ د٘جبَوٙيذ  ٚاص ٞش للذ فىشي سٞب ثبؿيذ .ايٗ الي ٝاص وب٘بَٞبي ا٘شطي ثضسي اػت و ٝؿٕب سا
ث ٝپبيبٖ تٕشيٗ ٞذايت ٔيوٙذ.
ٚلتي ٔذاسآػٕب٘ي ا٘دبْ ٔيؿٛد ا٘شطيِ تٕبٔي ثذٖ ثبيذ دس حشوت ثبؿذ .ثٓ ٝجبست ديٍش ،اٌتش ثتذٖ ا٘ؼتبٖ دس
ٚالْ ث ٝػٕت ييٗ  ٚػٕت يبً٘ خذا ؿذ ٜثبؿذ ،پغ ا٘شطي اص ػٕت يبً٘ ث ٝػٕت ييٗ ،اص لؼٕت داخّي ثذٖ ثٝ
لؼٕت خبسخيٓ ،مت  ٚخّٔ ٛيچشخذ ،دسحبِيو ٝكذٞب يب ٞضاساٖ وب٘بَا٘شطيٓٞ ،صٔبٖ ٔتيچشخٙتذ .آٖ تٔتذاد اص
ؿٕب وٓ ٝبدت داؿتيذ چشخؾٞبي آػٕب٘ي ديٍشي سا ا٘دبْ دٞيذ  ٚا٘ٛاّ ٔختّف للذ فىشي سا اػتفبدٔ ٜيوشديتذ
يب دسثبسٜي ٔذاسآػٕب٘ي ،افىبسٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚتي سا داؿتيذ ٚلتي دافبي ٔب سا تٕشيٗ ٔيوٙيذ ،ثبيذ تٕبٔي آٟ٘ب سا وٙبس
ثٍزاسيذ  ٚسٞبوٙيذ .آٖ چيضٞبييو ٝؿٕب تٕشيٗ ٔيوشديذ ثؼيبس ٘بچيض ثٛد٘ذ .داؿتٗ فمتي يته يتب دٚوب٘تبَا٘تشطي
دسحشوتٚ ،الٔبً ثياثش اػت ،چ ٖٛپيـشفت ثؼيبسوٙذ خٛاٞذ ؿذ .ثب ٔـبٞذٜي ػتٌح ثتذٖ ا٘ؼتبٖٔ ،ـتخق ؿتذٜ
اػت و ٝوب٘بَٞبيا٘شطي ٚخٛد داس٘ذ .وب٘بَٞبيا٘شطي دس ٚالْ ثٌٛس افمي ٕٛٓ ٚدي دس داخُ ثذٖٕٞ ،ذيٍش سا لٌتْ
ٔيوٙٙذ .دسػت ٔثُ سيٞبي خ ٚ ،ٖٛتشاوٓ آٟ٘ب حتي اص سيٞبي خ ٖٛثيـتتش اػتت .آٟ٘تب دس اليتٞٝتبيي اص ثتذٖ
ا٘ؼب٘ي دس ثُٔذٞبي ٔتفبٚت ٚخٛد داس٘ذ ،ئٙي ،اص ػٌح ثذٖ ؿٕب تب ثذٖٞبيي دس ثُٔذٞبي ٕٓيك ،ثٓٝالٜٚي فوبٞبي
ثيٗ آوبي داخّي .اٌش ثذٖ ا٘ؼبٖ دس ٚالْ ث ٝد ٚثخؾ تمؼيٓ ؿٛد ،يىي ييٗ  ٚديٍشي يبً٘ ،ثبيذ ايًٗتٛس ثبؿتذ
وٚ ٝلتي تٕشيٗٞب سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ تٕبْ خٟبت چ ٝخّ ٛيب ٓمتٓٞ ،صٔبٖ دس چتشخؾ ثبؿتٙذ -ديٍتش يته يتب دٚ
 - 114ثٝتشتيت" ،فبِٔ" ٚ "ٖٛذاس آػٕب٘ي".
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وب٘بَا٘شطي ٘يؼت .تٔذادي اص ؿٕب وٓ ٝبدت داؿتيذ ٔذاسٞبي آػٕب٘ي ديٍش سا ا٘دبْ دٞيذ اٌش تٕشيٗ ٔب سا ثب ثٝوتبس
ٌشفتٗ ٞش ٘يت رٙٞي ا٘دبْ دٞيذ ،تٕشيٗ خٛدتبٖ سا خشاة  ٚثبًُ ٔيوٙيذ .پغ ٘جبيذ ثتٞ ٝتيچ للتذ فىتشي وتٝ
ٓبدت داؿتيذ ثٝوبس ثجشيذ ،ثچؼجيذ .حتي اٌش ٔذاسآػٕب٘ي لجّي ؿٕب ثبص ؿذ ٜثٛد ،آٖ ٙٞتٛص ٞيچتي ٘جتٛدٔ .تب ٞتٓ
او ٖٛٙاص آٖ ثؼيبس فشاتش سفتٝايٓ ،چ ٖٛتٕبْ وب٘بَٞبيا٘شطي تٕشيٗ ٔب اص ٕٞبٖ اثتذاي ؿش ،ّٚث ٝحشوت دسآٔذٜا٘تذ.
حبِت ايؼتبدٖ ثب تٕشيٗٞبي لجّي تفبٚتي ٘ذاسد ،ثٝخض دس ٔمذاسي خٓ ؿذٖ وٕش .دس ٔذت تٕشيٗٞبٔ ،ب دسخٛاػتت
ٔيوٙيٓ دػتٞبٔ ،ىب٘يضْٞب سا د٘جبَوٙٙذ .دسػت ٔثُ تٕشيٗ ػ ،ْٛو ٝدػتٞب ثب ٔىب٘يضْٞب ثبال  ٚپبئيٗ ٔيس٘ٚتذ.
دس ًي ا٘دبْ ايٗ تٕشيٗ ،فشد دس تٕبْ ٔذت ٔؼيش چشخؾ ثبيذ ٔىب٘يضْٞب سا د٘جبَوٙذ.
حشوبت ايٗ تٕشيٗ الصْ اػت ُ٘ ٝثبس تىشاس ؿٛد .اٌش ٔبيّيذ آٟ٘ب سا ثيـتش ا٘دبْ دٞيذ ٔيتٛا٘يذ آٟ٘ب سا ٞدذ ٜثبس
ا٘دبْ دٞيذ ،أب ثبيذ ٌٕٔئٗ ثبؿيذ و ٝتٔذادٔ ،وشثي اص ُ٘ ٝاػت .ثٔذٞب ٚلتي ث ٝػٌح ٔٔيٙتي سػتيذيذ ديٍتش الصْ
٘يؼت تٔذاد سا ثـٕشيذ .چشا ايًٗٛس اػت؟ صيشا ا٘دبْ پيدسپي حشوبت ثشاي ُ٘ٔٝشتجت ٝثبٓتث ٔتيؿتٛد ٔىتب٘يضْٞتب
تثجيت ؿ٘ٛذ .ثٔذ اص ٕٟ٘يٗثبسٔ ،ىب٘يضْٞب ثبٓث ٔيؿ٘ٛذ و ٝدػتٞبيتبٖ ثًٛٝس ًجئي دس خّٛي لؼتٕت پتبئيٙي
ؿىٓ سٚي  ٓٞلشاسٌيش٘ذ .ثٔذ اص آ٘ى ٝثشاي ٔذتي تٕشيٗ سا ا٘دبْ داديذ ،ايٗ ٔىب٘يضْٞب ثٔتذ اص ٕٟ٘تيٗ ثتبس ثتًٝتٛس
خٛدوبس ،دػتٞب سا ثش سٚي  ٓٞدس خّٛي لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ ٞذايت ٔيوٙٙذ ٚ ،ديٍش الصْ ٘يؼت ثـٕبسيذ .اِجتت،ٝ
ٚلتيو ٝتبص ٜؿش ّٚث ٝا٘دبْدادٖ تٕشيٗٞب وشدٜايذ ،تٔذاد دفٔبت ٛٙٞص الصْ اػت ؿٕشد ٜؿ٘ٛذ ،چٔ ٖٛىب٘يضْٞب ثتٝ
ا٘ذاصٜي وبفي لٛي ٘يؼتٙذ.
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 .۵توشيي پٌجن
تٕشيٗ پٙدٓ ،تمٛيتوشدٖ لذستٞبي اِٟي ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد .ايٗ چيضي اص تٕشيٗ تضويتٝي ػتٌح ثبالػتت وتٔ ٝتٗ
ػبثمبً ثشاي خٛدْ ا٘دبْ ٔيدادْ .آٖ سا ثذٞ ٖٚيچ تغييش  ٚاكالحي ٓٞاوٕٓ ٖٛٙتٔٛي ٔتيوت .ٓٙچت ٖٛديٍتش ٚلتت
٘ذاسْ ...ثشايٓ ثؼيبس ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد فشكتي ديٍش داؿت ٝثبؿٓ و ٝؿخلبً آٖ سا ث ٝؿٕب يبد د ٓٞ .ٓٞاوٙتٕٞ ٖٛتٝ
چيض سا ث ٝيهثبس ٜث ٝؿٕب آٔٛصؽ ٔيد ٓٞثًٛٝسيو ٝپغ اص ايٗ ،ساٞي ثشاي تٕشيٗ دس ػٌٛح ثبال خٛاٞيذ داؿتت.
حشوبت ايٗ تٕشيٗ  ،ٓٞپيچيذ٘ ٜيؼت چ ٖٛيه سا ٜثضسي ،ثؼيبس ػبد ٚ ٜآػبٖ اػت -حشوبت پيچيذِ ٜضٔٚبً ختٛة
٘يؼتٙذِٚ .ي ايٗ تٕشيٗ ،تجذيُ ثؼيبسي اص چيضٞب سا دس ٔميبػي ٚػيْ وٙتشَ ٔيوٙذ .ايٗ يه تٕشيٗ پُش چتبِؾ ٚ
ًبلت فشػبػت ،چ ٖٛالصْ اػت ثشاي ٔذتي ًٛال٘ي دس ٔذيتيـٗ ثٙـيٙيذ تب ايٗ تٕشيٗ سا وبُٔوٙيذ .ايٗ تٕشيٗ،
ٔؼتمُ اػت پغ الصْ ٘يؼت فشد لجُ اص ا٘دبْ دادٖ ايٗ تٕشيٗ ،چٟبس تٕتشيٗ لجّتي سا ا٘دتبْ دٞتذ .اِجتت ،ٝتٕتبْ
تٕشيٗٞبي ٔب ثؼيبس اٌ٘ٔبفپزيش ٞؼتٙذ .اٌش أشٚص ٚلت صيبدي ٘ذاسيذ  ٚفمي ٔيتٛا٘يذ تٕشيٗ ا َٚسا ا٘دتبْ دٞيتذ،
پغ ٔيتٛا٘يذ فمي تٕشيٗ ا َٚسا ا٘دبْ دٞيذ .حتي ٔيتٛا٘يذ تٕشيٗٞتب سا دس تشتيجتبت ٔختّتف ا٘دتبْ دٞيتذٔ .تي
ٌٛئيذ ثش٘بٔٝي أشٚصتبٖ فـشد ٜاػت  ٚفمي ٔيخٛاٞيذ تٕشيٗ د ،ْٚػٔٛيٗ تٕشيٗ ،يب چٟتبسٔيٗ تٕتشيٗ سا ا٘دتبْ
دٞيذ -آٖ  ٓٞخٛة اػت .اٌش ثيـتش ٚلت داسيذ ٔيتٛا٘يذ ثيـتش ا٘دبْ دٞيذ ،اٌش ٚلت وٕي داسيذٔ ،يتٛا٘يذ وٕتش
ا٘دبْ دٞيذ -تٕشيٗٞب ثؼيبس ٔٙبػت  ٚساحت ٞؼتٙذٚ .لتي آٟ٘ب سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ دسحبَ تمٛيتوشدٖ ٔىب٘يضْٞبيي
ٞؼتيذ و ٝدس ؿٕب ٘لت وشدٜاْ  ٚدسحبَ تمٛيتوشدٖ فبِ ٖٚٛدَٖتياٖ خٛد ٞؼتيذ.
تٕشيٗ پٙدٓ ٔب ٔؼتمُ اػت  ٚػ ٝثخؾ داسد .ثخؾ ا ،َٚا٘دبْ ٓالئٓ دػتت اػتت وت ٝثتشاي تِٙتيٓ ثتذٖ
ؿٕبػت .حشوبت ،ثؼيبس ػبدٞ ٜؼتٙذ  ٚفمي تٔذاد وٕي اص آٟ٘ب ٚخٛد داسد .ثخؾ د ،ْٚلتذستٞتبي اِٟتي ؿتٕب سا
تمٛيت ٔيوٙذ .چٙذ حبِت ثبثت ٚخٛد داس٘ذ و ٝتٛا٘بييٞبي فٛقًجئي  ٚلذستٞبي اِٟي ؿٕب سا ثشاي تمٛيتوشدٖ
دس ً َٛتٕشيٗ ،اص دس ٖٚثذٖتبٖ ث ٝدػتٞبيتبٖ ثيشٔ ٖٚيفشػتٙذ .ايتٗ دِيتُ آٖ اػتت وت ٝچتشا تٕتشيٗ پتٙدٓ،
تمٛيتوشدٖ لذستٞبي اِٟي ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد -آٖ ،تٛا٘بييٞبي فٛقًجئي ؿخق سا تمٛيت ٔيوٙذ .ثختؾ ثٔتذي،
٘ـؼتٗ دس ٔذيتيـٗ ٚ ٚسٚد ث ٝدي ًٙاػت .تٕشيٗ ،ايٗ ػ ٝثخؾ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد.
اثتذا دسثبسٜي ٔذيتيـِٗ ٘ـؼت ٝكحجت ٔيو .ٓٙد ّٛ٘ ٚحبِت پب سٚي پب ٌزاؿتٗ ثشاي ٔذيتيـٗ ٚختٛد داسد؛
دس تٕشيٗ حميمي فمي دً ٚشيك سٚي ٌ ٓٞزاؿتٗ پبٞب ٚخٛد داسد .ثٔوي افشاد ادٓب ٔيوٙٙذ و ٝثيـتش اص دً ٚشيك
ٚخٛد داسد" :فمي ٍ٘بٞي ث ٝتٕشيٗ تب٘تشيؼٓ ثيٙذاصيذ -آيب سٚؽٞبي صيتبدي ثتشاي سٚي ٞتٓ ٌزاؿتتٗ پبٞتب ٚختٛد
٘ذاسد؟" ثٍزاسيذ ث ٝؿٕب ثٍٛيٓ آٟ٘ب سٚؽٞبي هشثذسوشدٖ پبٞب ٘يؼتٙذ ثّى ٝحبِتٞب  ٚحشوبت تٕشيٗ ٞؼتٙذ .فمي
د ِّٛ٘ ٚحميمي هشثذسوشدٖ پبٞب ٚخٛد داسد .يىي "ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش"  ٚديٍشي "ٌزاؿتٗ د ٚپتب سٚي
يىذيٍش" ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد.
ثٍزاسيذ حبِت ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش سا تٛهيح د .ٓٞايٗ حبِت فمي ٔيتٛا٘ذ ثٛٙٓٝاٖ ٔشحّٝيٌتزاس،
ٚلتي لبدس ث٘ ٝـؼتٗ ثب ٌزاؿتٗ د ٚپب سٚي يىذيٍش ٘يؼتيذ ،ثٛٙٓٝاٖ آخشيٗ چبس ،ٜثٝوبس ثشد ٜؿٛدٌ .زاؿتٗ يه پب
سٚي پبي ديٍش ،ثب يه پب صيش  ٚپبي ديٍش س ،ٚا٘دبْ دادٔ ٜيؿٛدٚ .لتيو ٝدس حبِت ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍتش
ٔي٘ـيٙٙذ ،خيّي اص افشاد دس اػتخٛاٖٞبي لٛصنؿبٖ احؼبع دسد ٔيوٙٙذ ٕ٘ ٚيتٛا٘ٙذ دسد سا ثشاي ٔذتي ًٛال٘ي
تحُٕوٙٙذ .حتي لجُ اص آ٘ى ٝپبٞبيؿبٖ ؿش ّٚث ٝدسدوٙذ ،دسدي و ٝدس اػتخٛاٖ لتٛصن پتبيؿتبٖ ايدتبد ؿتذ،ٜ
پيؾ اص ايٗ غيش لبثُ تحُٕ ؿذ ٜاػت .اٌش ثتٛا٘يذ پبيتبٖ سا ثشٌشدا٘يذ ثًٛٝسيو ٝوف پبٞب ثتًٝتشف ثتبال ثبؿتٙذ،
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لٛصن پبٞب ٚاسٔ ٝ٘ٚيؿ٘ٛذ .اِجت ،ٝاٌش چ ٝث ٝؿٕب ٌفتٝاْ و ٝتٕشيٗ سا ث ٝايٗ ًشيك ا٘دتبْ دٞيتذٕٔ ،ىتٗ اػتت دس
اثتذاي ؿش ،ّٚلبدس ث ٝسػيذٖ ث ٝايٗ ٘جبؿيذٔ .يتٛا٘يذ ثٝتذسيح سٚي آٖ وبسوٙيذ.
تئٛسيٞبي ٔختّف صيبدي دسثبسٜي ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش ٚخٛد داسد .تٕشيٗٞب دس ٔذسػٝي دائ" ٛثتٝ
داخُوـيذٖ ثذ ٖٚسٞبوشدٖ" سا آٔٛصؽ ٔيدٙٞذ ،ئٙي ا٘شطي ٕٞيـ ٝث ٝداخُ وـيذٔ ٜيؿٛد ٞ ٚشٌض ث ٝثيتشٖٚ
آصاد ٕ٘يؿٛد .دائٛئيؼتٞب ػٔي ٔيوٙٙذ اص پشاوٙذٜوشدٖ ا٘شطيؿبٖ اختٙبة وٙٙذ .ثٙتبثشايٗ چٍ٘ٛت ٝثت ٝآٖ دػتت
ٔييبثٙذ؟ آٟ٘ب ثُٟٔ ٝش  ْٛٔٚوشدٖ ٘مبى ًتػٛص٘يؿبٖ ػختٌيش ٞؼتٙذ .اغّت ٚلتي پبٞبيؿبٖ سا هشثذس ٔيوٙٙذ
٘مٌٝي يً٘ٛچٛاِٖ يهپب سا ثب ٌزاؿتٗ آٖ دس صيش پبي ديٍش ٘ ٚمٌٝي يً٘ٛچٛاٖ پبي ديٍش سا ثب لتشاسدادٖ آٖ صيتش
ثخؾ ثباليي ساٖ ٔخبِفٔ ،يثٙذ٘ذ .حبِت خيييٗ آٟ٘ب ٕٞ ٓٞيًٗٛس اػت .آٟ٘ب اٍ٘ـت ؿؼت يه دػتت سا ثتشاي
فـبسدادٖ ٘مٌٝي الئ ًٌ٘ٛٛدػت ديٍش ثٝوبس ٔيثش٘ذ٘ ٚ ،مٌٝي الئ ًٌ٘ٛٛدػتت ديٍتش سا ثتشاي پٛؿتب٘ذٖ دػتت
ٔخبِف ثٝوبس ٔيثش٘ذ ،دسحبِيوٞ ٝش د ٚدػت ،لؼٕت پبئيٙي ؿىٓ سا ٔيپٛؿب٘ذ.
هشثذسوشدٖ پبٞب دس دافبي ٔبٞ ،يچوذاْ اص ايٗ اِضأبت سا ٘ذاسد .تٕبْ تٕتشيٗٞتبي تضويت ٝدس ٔذسػتٝي ثتٛدا-
كشفِ٘ش اص ايٗو ٝوذاْ سا ٜتضوي ٝثبؿذ -آٌبي ٘دبت ث ٝتٕتبْ ٔٛختٛدات سا آٔتٛصؽ ٔتيدٙٞتذ .ثٙتبثشايٗ آٟ٘تب اص
سٞبوشدٖ ا٘شطي ٕ٘يتشػٙذ .دس حميمت ،حتي اٌش ا٘شطيتبٖ آصاد ٔ ٚلشف ؿٛد ،ثٔذاً ٔيتٛا٘يذ دس دٚسٜي تٕشيٗتبٖ
ثذ ٖٚآ٘ى ٝچيضي سا اص دػت ثذٞيذ آٖ سا خجشاٖوٙيذ .ثٝخبًش ايٗو ٝؿيٗؿي ًٙؿتٕب ثت ٝػتٌح ٔٔيٙتي سػتيذٜ
اػت -ا٘شطيتبٖ اص دػت ٘خٛاٞذ سفت .أب اٌش ٔيخٛاٞيذ ػٌحتبٖ سا ثبالتش ثجشيذ ثبيذ ػختيٞبيي سا تحٕتُوٙيتذ.
دس ايٗ حبِت ،ا٘شطي ؿٕب ثٞٝش حبَ اص ثيٗ ٕ٘يسٚدٔ .ب ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش سا صيبد دسخٛاػت ٕ٘يوٙتيٓ
صيشا دس ٚالْ ٌزاؿتٗ د ٚپب سٚي يىذيٍش سا اِضاْ ٔيوٙيٌٓ ٝ٘ ،زاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش سا .اص آ٘دب وت ٝافتشادي
ٚخٛد داس٘ذ وٛٙٞ ٝص ٕ٘يتٛا٘ٙذ د ٚپب سا هشثذسوٙٙذ ،اص ايٗ فشكت اػتفبدٔ ٜيو ٓٙتب وٕي دسثبسٜي حبِت ٌزاؿتٗ
يه پب سٚي پبي ديٍش كحجتو .ٓٙاٌش ٛٙٞص ٕ٘يتٛا٘يذ د ٚپب سا هشثذسوٙيذ ٔتيتٛا٘يتذ يته پتب سا سٚي پتبي ديٍتش
ثٍزاسيذِٚ ،ي ٛٙٞص الصْ اػت وبسوٙيذ تب ثٝتذسيح ٞش د ٚپبيتبٖ سا سٚي  ٓٞثٍزاسيذ .حبِت ٌزاؿتتٗ يته پتب سٚي
پبي ديٍش ٔب ،آلبيبٖ سا ّٔضْ ٔيػبصد و ٝپبي ساػت صيش  ٚپبي چپ ثبال لشاسٌيشد؛ ثشاي خب٘ٓٞب ،پبي چپ صيش ثبؿذ ٚ
پبي ساػت ثبال ،دس ٚالْ ،حبِت ٚالٔي ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پتبي ديٍتش ثؼتيبس ػتخت اػتت صيتشا الصْ داسد پبٞتبي
هشثذسؿذ ٜيه خي سا ؿىُ دٙٞذ؛ فىش ٕ٘يو ٓٙو ٝا٘دبْ دادٖ هشثذسوشدٖ پبٞب ثٝكٛست يه خي ،آػبٖتش اص دٚ
پبي هشثذسي ثبؿذ .لؼٕت پبئيٗتش پبٞب اػبػبً ثبيذ ٔٛاصي ثبؿٙذ -ايٗ حبِت ثبيذ حبكُ ؿٛد ٚ -ثبيذ فوتبيي ثتيٗ
پبٞب  ٍِٗ ٚثبؿذ .ا٘دبْ دادٖ يه پب ثش سٚي پبي ديٍش ػخت اػتت .ايتٗٞتب اِضأتبت ٕٓتٔٛي  ٚوّتي ثتشاي حبِتت
ٌزاؿتٗ يه پب سٚي پبي ديٍش ٞؼتٙذ ،أب ٔب ايٗ سا اص افشاد ٕ٘يخٛاٞيٓ .چشا ايٗ ًٛس اػت؟ صيشا ايٗ تٕتشيٗ ٘يتبص
داسد و ٝؿخق ثب ٌزاؿتٗ د ٚپب سٚي يىذيٍش ثٙـيٙذ.
حبال ٌزاؿتٗ د ٚپب سٚي يىذيٍش سا تٛهيح ٔيد .ٓٞاص ؿٕب ٔيخٛاٞيٓ ثب د ٚپبي هشثذسؿذ ٜثٙـيٙيذ ،و ٝايٗ
ٔٔٙي سا ٔيدٞذ و ٝاص حبِت يه پبي هشثذسؿذ ،ٜپب سا اص صيش ث ٝثبال ثيبٚسيذ ،پب سا اص ثيش ٖٚثىـيذ ٝ٘ ،اص داخُ .ايٗ،
د ٚپبي هشثذسؿذ ٜاػت .ثٔوي اص افشاد پبي هشثذسي ٘ؼجتبً ويپ ٔ ٚحىٕي سا ا٘دبْ ٔيدٙٞذ .ثتب ايتًٗتٛس ا٘دتبْ
دادٖ ،وف ٞش د ٚپب س ٚث ٝثبالػت  ٚآٟ٘ب ٔيتٛا٘ٙذ ث" ٝپٙح ٔشوض س ٚث ٝآػٕبٖ" ،ثشػٙذ .ايٗ چٍٍ٘ٛي ا٘دبْ حميمتي
"پٙح ٔشوض س ٚث ٝآػٕبٖ" اػت و ٝثٌٛس ٕٓٔٛي دس تٕشيٗٞبي ٔذسػٝي ثٛدا ا٘دبْ ٔيؿتٛد -ثتبالي ػتش ،د ٚوتف
دػت ،د ٚوف پب س ٚث ٝثبال داس٘ذ .اٌش ٔيخٛاٞيذ پبي هشثذس ثلٛست ؿُ سا ا٘دبْ دٞيذ ،اؿىبِي ٘ذاسد ٞتش ًتٛسوتٝ
ٔيخٛاٞيذ آٖسا ا٘دبْ دٞيذ؛ ثٔوي افشاد پبي هشثذس ثٝكتٛست ؿتُ سا تتشخيح ٔتيدٙٞتذ .أتب ٕٞتٝي آ٘چت ٝالصْ
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ٔيدا٘يٓ ٘ـؼتٗ ثب ٌزاؿتٗ د ٚپب سٚي يىذيٍش اػت  -پبي هشثذس ثٝكٛست ؿُ خٛة اػتٕٞ ،بٌ٘ٛسو ٝثٝكتٛست
ويپ ٔ ٚحىٓ خٛة اػت.
ٔذيتيـٗ دس ػى٘ ،ٖٛـؼتٗ دس ٔذيتيـٗ ثشاي ٔذتي ًٛال٘ي سا الصْ داسد .دس ٔتذت ٔذيتيـتٗ ٘جبيتذ ٞتيچ
فٔبِيت فىشي ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ -دسثبسٜي ٞيچ چيض فىش٘ىٙيذٌ .فتٝايٓ و ٝخٛدآٌب ٜاكّيتبٖ ثبيذ ٛٞؿتيبس ثبؿتذ،
صيشا ايٗ تٕشيٗ ،خٛد ؿٕب سا تضوئ ٝيوٙذ .ؿٕب ثبيذ ثب رٙٞي ٛٞؿيبس پيؾ ثشٚيذٔ .تب ٔذيتيـتٗ سا چٍ٘ٛت ٝا٘دتبْ
ٔيدٞيٓ؟ الصْ ٔيدا٘يٓ وٞ ٝشوذاْ اص ؿٕب ٞش ا٘ذاص ٓٞ ٜوٕٓ ٝيمبً دسحبَ ٔذيتيـٗ ثبؿيذ ثبيذ ثذا٘يذ و ٝؿٕب آ٘دب
دسحبَ ا٘دبْ تٕشيٗ ٞؼتيذٌّٔ .مبً ٘جبيذ ث ٝحبِتي ٚاسد ؿٛيذ و ٝاص ٞيچ چيض آٌب٘ ٜجبؿيذ .پغ چ ٝحبِتت خبكتي
سخ خٛاٞذ داد؟ ٕٞچٙبٖو ٝآ٘دب ٘ـؼتٝايذ احؼبػي ؿٍفتاٍ٘يض  ٚثؼيبس ساحتت خٛاٞيتذ داؿتتٔ ،ثتُ ايٙىت ٝدس
داخُ پٛػتٝي يه تخٓٔشٕ ٘ـؼتٝايذ .آٌبٞيذو ٝخٛدتبٖ دس حبَ ا٘دبْ تٕشيٗ ٞؼتيذِٚ ،ي احؼبع ٔيوٙيذ وتٝ
تٕبٔي ثذٖتبٖ ٕ٘يتٛا٘ذ حشوت وٙذ .ايٗ لٌٔبً دس تٕشيٗٔبٖ اتفبق ٔتيافتتذ .حبِتت ديٍتشي ٚختٛد داسد :دس ًتي
ٔذيتيـٗ ٘ـؼتٕٔ ٝىٗ اػت دسيبثيذ و ٝپبٞبيتبٖ ٘بپذيذ ؿذٜا٘ذ ٕ٘ ٚيتٛا٘يذ ثٝختبًش آٚسيتذ وت ٝودتب ٞؼتتٙذ.
ٕٞچٙيٗ دس ٔييبثيذ و ٝثذٖتبٖ ،ثبصٚاٖ  ٚدػتٞب ٘بپذيذ ٔيؿ٘ٛذ ،فمتي ػتش ثتبلي ٔتئب٘تذٕٞ .تبًٖتٛسوت ٝثتٝ
ٔذيتيـٗ ادأٔ ٝيدٞيذٔ ،تٛخ ٝخٛاٞيذ ؿذ و ٝحتي ػشتبٖ  ٓٞسفت ٝاػت ،فمي رٞتٗتتبٖ ثتبلي اػتت -ا٘تذوي
آٌبٞي -آٌب ٜاص ايٗو ٝآ٘دب دسحبَ ا٘دبْ ٔذيتيـٗ ٞؼتيذ .ثبيذ آٖ يه رس ٜآٌبٞي سا حفَ وٙيذ .اٌتش ثتٛا٘يتذ ثتٝ
ايٗ حبِت ثشػيذ وبفي اػت .چشا؟ ٚلتيو ٝؿخق دس ايٗ حبِت ،تٕشيٗ سا ا٘دتبْ ٔتيدٞتذ ،ثتذٖ ا ٚدػتتختٛؽ
تجذيُ وبُٔ ٔيؿٛد .ايٗ حبِتٌّٛٔ ،ة اػت ،پغ ٔب ٔيخٛاٞيٓ ؿٕب ث ٝايٗ حبِت دػت يبثيذ .أب ٘جبيذ ث ٝخٛاة
ثشٚيذٛٞ ،ؿيبسي سا اص دػت ثذٞيذ يب آٖ يه رسٛٞ ٜؿيبسي سا سٞب وٙيذ .اٌش ايٗ وبسٞب سا ا٘دتبْ دٞيتذٔ ،ذيتيـتٗ
تبٖ ثيٟٛد ٜخٛاٞذ ؿذ ،آٖ فشلي ثب خٛاثيذٖ ٘خٛاٞذ داؿت ٔ ٚذيتيـٗوشدٖ ٘يؼت .ثٔذ اص اتٕبْ تٕشيٗ ،دػتٞبي
ؿٕب ثب  ٓٞث ٝحبِت ٝٞؿي لشاس ٔيٌيش٘ذ  ٚاص دي ًٙخبسج ٔيؿٛيذ ،آٖٚلت تٕشيٗ ث ٝپبيبٖ ٔيسػذ.
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ضويوِی اٍل
الضاهات بشای هشاکض دستياسی فالَىدافا

 )4تٕبْ ٔشاوض دػتيبسي ٔحّي فبِٖٛدافب ،ػبصٔبٖٞبي اختٕبٓي ثشاي ُٕٓ تضويٝي حميمي ٞؼتتٙذ ٚ ،فمتي
ثشاي ػبصٔبٖدٞي  ٚوٕهسػب٘ي ث ٝفٔبِيتٞبي تضويٞ ٝؼتٙذ  ٝ٘ ٚثبيذ ٕٞب٘ٙذ ؿشوتٞتبي تدتبسي اداسٜ
ؿ٘ٛذ  ٝ٘ ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي ػبصٔبٖٞبي اداسي ٔذيشيت ؿ٘ٛذٞ .يچ پ َٛيب داسايي ٘جبيذ ٍ٘ت ٝداؿتتٝ
ؿٛدٞ .يچ ٘ ّٛفٔبِيتي ثشاي ٔٔبِدٝي ثيٕبسيٞب ٘جبيذ كٛستٌيشدٔ .شاوض دػتيبسي ثبيتذ ثتً ٝشيمتي آصاد
اداس ٜؿ٘ٛذ.
 )2تٕبْ دػتيبساٖ  ٚوبسوٙبٖ ٔشاوض اكّي دػتيبسي فبِٖٛدافب ،ثبيذ تضويٝوٙٙذٌبٖ حميمتي ثبؿتٙذ وت ٝفمتي
فبِٖٛدافب سا تٕشيٗ ٔيوٙٙذ.
 )3اؿبٓٝي فبِٖٛدافب ثبيذ ثب ٔفبٞيٓ دس٘ٚي ٔ ٚبٞيت  ٚخٞٛش دافب ٞذايت ؿتٛد٘ .مٌتِ٘ٝتشات ؿخلتي ٘ ٚيتض
ؿيٜٞٛبي ٔشثتٛى ثت ٝساٜٞتبي تضويتٝي ديٍتش٘ ،جبيتذ ثتٙٓٝتٛاٖ ٔحتتٛاي دافتب سٚاج داد ٜؿت٘ٛذٌٚ ،ش٘تٝ
تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ث ٝتفىشات اؿتجبٞي وـيذ ٜخٛاٙٞذ ؿذ.
 )4تٕبْ ٔشاوض اكّي دػتيبسي ثبيذ دس سٓبيتوشدٖ لٛا٘يٗ  ٚاك َٛوـٛس ٔحُ البٔتؿبٖ پيؾٌبْ ثبؿتٙذٚ ،
٘جبيذ دس أٛس ػيبػي دخبِتوٙٙذ .سؿذ  ٚپيـشفت ؿيٗؿي ًٙتٕشيٗوٙٙذٌبٖ ،اكُ  ٚخٞٛش ُٕٓ تضويٝ
اػت.
 )5تٕبْ ٔشاوتض دػتتيبسي ٔحّتيٞ ،تش ٚلتت أىتبٖ داسد ،ثبيتذ ثتشاي آػتبٖػتبصي پيـتشفت وّتي ٕٞتٝي
تٕشيٗوٙٙذٌبٖ دافب ،دس تٕبع ثب يىذيٍش ثبؿٙذ  ٚتجبدَتدشث ٝوٙٙذٞ .يچ ٔحّي ٘جبيذ اص لّٓ ثيفتذ .آٌبي
٘دبت ث ٝا٘ؼبٖ ئٙيٞ ،يچ تفبٚتي اص ِحبٍ ٔحُ يب ٘ظاد ٌزاؿت٘ ٝـٛد .ؿيٗؿئ ًٙشيذاٖ ٚالٔي دس ٕٝٞ
خب ثبيذ ّٔٔ ْٛثبؿذ .آٟ٘بيي و ٝدافب سا تٕشيٗ ٔيوٙٙذ ٍٕٞي ٔشيذاٖ يه سا ٜتٕشيٗ ٞؼتٙذ.
 )6ؿخق ثبيذ ثٌٛس ٔحىٓ  ٚاػتٛاس اص ٞشٌ ٝ٘ٛسفتبسي ؤ ٝف ْٟٛثبًٙي دافتب سا تحّيتُ ٔتيثتشد ،خّتٌٛيشي
وٙذٞ ،يچ ٔشيذي ٔدبص ٘يؼت آ٘چ ٝسا ؤ ٝيثيٙذٔ ،يؿٛٙد ،يب دس ػٌح پبئيٗ خٛدؽ ث ٝآٖ آٌبٔ ٜيؿٛد
ثٛٙٓٝاٖ ٔحتٛاي فبِٖٛدافب سٚاج دٞذ  ٚآٍ٘ب ٜآ٘چ ٝسا و" ٝآٔٛصؽ فب" ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد ا٘دبْ دٞذ .آٖ ٔدتبص
٘يؼت ،حتي اٌش ا ٚثخٛاٞذ ثٔ ٝشدْ آٔٛصؽ دٞذ و ٝوبسٞبي خٛة ا٘دبْ دٙٞذ ،صيتشا آٖ فتب ٘يؼتت ثّىتٝ
كشفبً وّٕبت پٙذآٔيضِ ٟٔشثب٘ب٘ ٝثشاي ٔشدْ ٓبدي اػت .آٟ٘ب لذستي سا و ٝفب ثشاي ٘دتبت ٔتشدْ داسد حٕتُ
ٕ٘يوٙٙذٞ .شوؼيو ٝاص تدشثٝي خٛد اػتفبدٔ ٜيوٙذ تب فب سا آٔٛصؽ دٞذ ،ايًٗٛس دسِ٘ش ٌشفتٔ ٝيؿٛد
و ٝدسحبَ اخالَ  ٚآؿفتٝوشدٖ فب ٔيثبؿذٍٙٞ .بْ ٘مُل َٛاص ٌفتٞٝبي ٔٗ ،فشد ثبيذ اهبفٝوٙتذ" ،اػتتبد
ِي ٍٙٞدي ٌفت ٚ "...غيش.ٜ
ٔ )1شيذاٖ دافب ٔدبص ٘يؼتٙذ تٕشيٗؿبٖ سا ثب تٕشيٙبت ٞيچ سٚؽ تضويٝي ديٍشي ٔخّٛىوٙٙذ (وؼب٘يو ٝثٝ
خٌب ٔيس٘ٚذ ٕٞيـ ٝايٗ ٘ ّٛاص افشاد ٞؼتٙذ)ٞ .شوؼي و ٝايٗ اخٌبس سا ٘بديذ ٜثٍيشد ،خٛدؽ ٔؼئٞ َٛش
ٔـىّي اػت و ٝاتفبق ٔيافتذ .ايٗ پيغبْ سا ث ٝتٕبْ ٔشيذاٖ ٔٙتمُ وٙيذ :ايتٗ غيشلبثتُ لجت َٛاػتت وتٝ
ٚلتي تٕشيٗٞبي ٔب سا ا٘دبْ ٔيدٞيذ دس رٗٞتبٖ ،ايذٜٞب  ٚللذ ٘ ٚيت رٙٞي تٕشيٗٞبي ديٍتش سا داؿتتٝ
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ثبؿيذ .فمي يه فىش آ٘يٕٞ ،ب٘ٙذ د٘جبَوشدٖ چيضٞبيي دس سٚؽ تٕشيٙي ديٍش اػتٕٞ .يٗو ٝتٕتشيٗ ثتب
تٕشيٗٞبي ديٍشاٖ ٔخّٛى ؿٛد ،فبِ ٖٛاص ؿىُ ٔيافتذ  ٚاثشثخـي خٛد سا اص دػت ٔيدٞذ.
 )8تٕشيٗوٙٙذٌبٖ فبِٖٛدافب ٕٞشا ٜثب ا٘دبْ دادٖ حشوبت ،ثبيذ ؿيٗؿي ًٙخٛد سا تضويٝوٙٙذ .آٟ٘بييو ٝتٟٙب
ثش حشوبت تٕشيٗ تٕشوض ٔيوٙٙذ أب تضويٝي ؿيٗؿي ًٙسا ٘بديذٔ ٜيٌيش٘ذ ،ثٛٙٓٝاٖ ٔشيذاٖ فتبِٖٛدافتب
ثٝسػٕيت ؿٙبختٕ٘ ٝيؿ٘ٛذ .ثٙبثشايٗ ،تٕشيٗوٙٙذٌبٖ دافب الصْ اػت ٌٔبِٔٝي فب  ٚخٛا٘تذٖ وتتبةٞتب سا
ثخؾ حيبتي تضويٝي سٚصا٘ٝؿبٖ لشاس دٙٞذ.
ِي ٍٙٞدي
 20آٚسيُ1994 ،
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ضويوِی دٍم
هقشسات بشای هشيذاى فالَىدافا دس هَسد اضاعِی دافا ٍ آهَصش توشييّا

 )4دس ٍٙٞبْ اؿبٓٝي دافب ث ،ْٕٛٓ ٝتٕبْ ٔشيذاٖ فبِٖٛدافب فمي ٔيتٛا٘ٙذ ٓجبست "اػتتبد ِتي ٍٙٞدتي ثيتبٖ
ٔيوٙذ "....يب "اػتبد ِي ٍٙٞدي ٔيٌٛيذ "...سا ثٝوبس ثجش٘ذ .فشد ٌّٔمبً ٔدبص ٘يؼتت آ٘چت ٝسا وت ٝتدشثتٝ
ٔيوٙذٔ ،يثيٙذ ،يب ٔيدا٘ذ ،يب چيضٞبيي اص ديٍش تٕشيٙبت سا ثٛٙٓٝاٖ دافبي ِي ٍٙٞدي ثٝوبس ثجشد .دس غيش
ايٗكٛست ،آ٘چ ٝو ٝاؿبٓ ٝدادٔ ٜيؿٛد ،فبِٖٛدافب ٘خٛاٞذ ثٛد  ٚايٗ خشاةوبسي ٕٓذي فبِٖٛدافتب دسِ٘تش
ٌشفتٔ ٝيؿٛد.
 )2تٕبْ ٔشيذاٖ فبِٖٛدافب ٔيتٛا٘ٙذ اص ًشيك خّؼبت خٛا٘ذٖ وتبة ،ثحثٞبي ٌشٞٚي ،يب دس ٔحُٞبي تٕشيٗ
ثب اصثشخٛا٘ذٖ فبيي و ٝاػتبد ِي ٍٙٞدي آٔٛصؽ داد ٜاػت دافب سا اؿبٓ ٝدٙٞتذٞ .تيچوتغ ٔدتبص ٘يؼتت
ؿىُ ػخٙشا٘يوشدٖ دس يه تبالسوٙفشا٘غ سإٞ ،بٌ٘ٛسو ٗٔ ٝا٘دبْ دادٜاْ ،ثشاي آٔٛصؽدادٖ فتب ،ثتٝوتبس
ٌيشدٞ .يچوغ ديٍشي لبدس ث ٝآٔٛصؽ دافب ٘يؼت ٚ ،آٟ٘ب ٘ٔ ٝيتٛا٘ٙذ لّٕشٚي فىشي ٔشا دسنوٙٙتذ ٘ ٚتٝ
ٔٔب٘ي حميمي دس٘ٚي فبيي سا و ٝآٔٛصؽ ٔيد.ٓٞ
ٚ )3لتي تٕشيٗوٙٙذٌبٖ دس خّؼبت خٛا٘ذٖ وتبة ،دس ٔجبحث ٌشٞٚي يب ٔحُٞبي تٕشيٗ دسثتبسٜي افىتبس ٚ
دسن خٛدؿبٖ اص دافب كحجت ٔيوٙٙذ ،ثبيذ سٚؿٗوٙٙذ و ٝايٗ فمي "دسن ؿخليؿبٖ" اػتٔ .خّتٛى
وشدٖ دافب ثب "دسن ؿخلي" ٔدبص ٘يؼت ،چ ٝسػذ ث"ٝدسن ؿخليِ" فشد سا ثٛٙٓٝاٖ وّٕبت اػتتبد ِتي
ٍٙٞدي ثىبسثشدٖ.
 )4دس ٍٙٞبْ اؿبٓٝدادٖ دافب  ٚآٔٛصؽدادٖ تٕشيٗٞبٞ ،يچ ٔشيذ فبِٖٛدافتب ٔدتبص ثت ٝخٕتْآٚسي ؿتٟشي ٝيتب
پزيشفتٗ ٞيچ ٞذي ٝاي ٘يؼتٞ .شوغ و ٝايٗ لب٘ ٖٛسا ثـىٙذ ديٍش يه ٔشيذ فبِٖٛدافب ٘يؼت.
 )5ثب ٞيچ دِيّي يه ٔشيذ دافب ٘جبيذ اص فشكت آٔٛصؽدادٖ تٕشيٗٞب ثشاي ٔٔبِد ٝثيٕبساٖ يب ؿفبي ثيٕبسيٞب
اػتفبدٜوٙذ .دس غيش ايٗكٛست ،آٖ ٔثُ خشاةوبسي ٕٓذي دافب ٔيثبؿذ.

ِي ٍٙٞدي
 25آٚسيُ1994 ،
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ضويوِی سَم
هعياسّا بشای دستياساى فالَىدافا
 )4دػتيبساٖ ثبيذ فبِٖٛدافب سا ٌشأي ثذاس٘ذٔ ،ـتبق ثبؿٙذ و ٝثشاي آٖ وبسوٙٙذٔ ٚ ،بيُ ثبؿٙذ داًّٚجب٘ت ٝثتٝ
ديٍشاٖ خذٔتوٙٙذ .آٟ٘ب ثبيذ ثشاي تشتيتدادٖ خّؼبت تٕشيٗ ثشاي تٕشيٗوٙٙذٌبٖ پيؾلذْ ؿ٘ٛذ.
 )2دػتيبساٖ الصْ اػت و ٝفمي دس فبِٖٛدافب تضوي ٝسا تٕتشيٗوٙٙتذ .اٌتش تٕتشيٗٞتبي سٚؽ ديٍتشي سا يتبد
ثٍيش٘ذ ،ثًٛٝس خٛد ثٝخٛد ث ٝايٗ ٔٔٙي اػت و ٝآٟ٘ب ؿشايي الصْ سا ثشاي تٕشيٗوٙٙذ ٚ ٜدػتيبس فبِٖٛدافب
ثٛدٖ اص دػت دادٜا٘ذ.
 )3دس ٔحُٞبي تٕشيٗ ،دػتيبساٖ ثبيذ دس ٔٛسد خٛدؿبٖ ختذي  ٚػتختٌيتش ثبؿتٙذ أتب دس ٔتٛسد ديٍتشاٖ
ثخـٙذٌي داؿت ٝثبؿٙذ .آٟ٘ب ثبيذ ؿيٗؿي ًٙخٛد سا حفَوٙٙذ  ٚدٚػتب٘ ٚ ٝيبسيدٙٞذ ٜثبؿٙذ.
 )4دػتيبساٖ ثبيذ دافب سا اؿبٓ ٝدٙٞذ  ٚثبيذ تٕشيٗٞب سا كبدلب٘ ٚ ٝخبِلب٘ ٝآٔٛصؽدٙٞتذ .آٟ٘تب ثبيتذ ثتًٝتٛس
فٔبال٘ٝاي ثب تٕبْ وبسٞبي ٔشاوض اكّي دػتيبسي ٕٞىبسي  ٚآٟ٘ب سا حٕبيتوٙٙذ.
 )5دػتيبساٖ ثبيذ تٕشيٗٞب سا ث ٝديٍشاٖ داًّٚجب٘ ٝآٔٛصؽدٙٞذ .خْٕوشدٖ ؿٟشي ٝيب پزيشفتٗ ٞتذايب ٕٔٙتّٛ
اػت .تٕشيٗوٙٙذٌبٖ ٘جبيذ ث ٝد٘جبَ ؿٟشت يب ٔٙفٔت ثبؿٙذ ،ثّى ٝدس پي ؿبيؼتٍي  ٚتمٛا ثبؿٙذ.
ِي ٍٙٞدي
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ضويوِی چْاسم
تزکش بِ توشييکٌٌذگاى فالَىدافا
 )4فبِٖٛدافب يه سٚؽ تضوي ٝاص ٔذسػٝي ثٛداػتٞ .يچوغ ٔدبص ٘يؼت تحت ٓٛٙاٖ تٕشيٗوشدٖ فبِٖٛدافتب
ٞيچ ٔزٞجي سا اؿبٓ ٝدٞذ.
 )2تٕبْ تٕشيٗوٙٙذٌبٖ فبِٖٛدافب ثبيذ اويذاً لٛا٘يٗ وـٛسٞبي ٔحُ البٔتؿبٖ سا سٓبيتوٙٙذٞ .شٌ ٝ٘ٛسفتبسي
و ٝاص ػيبػتٞب يب ٔمشسات وـٛس تخّفوٙذٔ ،ؼتميٕبً ثشخالف ؿبيؼتٍيٞب  ٚتمٛاي فبِٖٛدافتب ٔتيثبؿتذ.
افشادي و ٝچٙيٗ تخّفي سا ا٘دبْ دٙٞذ ٔؼئ٘ َٛمن  ٚتٕبٔي ٓٛالت آٖ ٞؼتٙذ.
 )3تٕبْ تٕشيٗوٙٙذٌبٖ فبِٖٛدافب ثبيذ فٔبال٘ ٝيهپبسچٍي د٘يبي تضويت ٝسا حفتَوٙٙتذ ،ػتٟٓؿتبٖ سا ثتشاي
ٌؼتشؽ  ٚسؿذ فشًٞٙٞبي ػٙتي ثـش ا٘دبْ دٙٞذ.
 )4ؿبٌشداٖ فبِٖٛدافب ٓٞ -دػتيبساٖ ٔ ٓٞ ٚشيذاٖ -ثذ ٖٚتأييذ ثٙيبٌٖزاس  ٚاػتبد فبِ ٖٛدافب ،يب ثذ ٖٚوؼت
اخبص ٜاص ٔشاخْ ريلالح ٔدبص ٘يؼتٙذ ثيٕبساٖ سا ٔذاٚا وٙٙذ .ثٓٝالٞ ،ٜٚيچوغ اخبص٘ ٜذاسد پ َٛيب ٞذايبيي
ثشاي دسٔبٖوشدٖ ثيٕبسيٞب ث ٝدِخٛا ٜخٛد ثپزيشد.
 )5ؿبٌشداٖ فبِٖٛدافب ثبيذ تضويٝي ؿيٗؿي ًٙسا ثٛٙٓٝاٖ اػبع  ٚخٞٛش تٕشيٗ ٔب دسِ٘ش ثٍيش٘ذ .آٟ٘ب ٌّٔمبً
ٔدبص ٘يؼتٙذ دس أٛس ػيبػي وـٛس دخبِتوٙٙذ ٚ ،ثٓٝال ،ٜٚآٟ٘ب اص دسٌيشؿتذٖ دس ٞتش٘تٔ ّٛدتبدالت يتب
فٔبِيتٞبي ػيبػي ٔ ْٙؿذٜا٘ذ .آٟ٘بييو ٝاص ايٗ لبٓذ ٜتخٌيوٙٙتذ ديٍتش ٔشيتذاٖ فتبِٖٛدافتب ٘يؼتتٙذ.
افشاديو ٝتٛخ٘ ٝىٙٙذ ثبيذ ٔؼئ َٛتٕبْ ٓٛالت ثبؿٙذ .آسصٚي اكّي يه تضويٝوٙٙذ ٜايٗ اػت و ٝثًٝتٛس
وٛؿب دس تضويٝي حميمي پيؾ سٚد ٞ ٚش چ ٝصٚدتش ث ٝوٕبَ ثشػذ.
ِي ٍٙٞدي

49

