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 يبثيؼ ػؿ ؿا عْػ ػظوت

 ػايـ ّيي ػکتـ........ ًْينٌؼٍ

 يبميي آل ؿّب هضوؼ.........هتـرن

 

 

 

 

 

 هتـرن هوؼهَ

 

 ػظوت.ػاؿين ّؿفيؼى ّػين ثـػى کـػى،لؾت فًؼگي ثـاي اًگيقي ىگلت ُبي كـٍت هب ي ُوَ

 ثـّى رِبى ّپٌِبّؿي ػظوت ُوبى ثَ ػؿّى ػًيبي
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 تب کٌؼ هي کوک ىوب ،ثَ ثـاًگيغتَ رِبى ػؿ ؿا ًلـ ُب هيليْ کَ اه ،ثبكلنلَ ػايـ ّيي ػکتـ.امت

 عْػ ػؿّى ثيکـاى ػًيبي ثَ اّ ػمت ػؿ ػمت

 

 پْيب گًْيِبي ػگـ ُبي آكـيٌو اف ّمپل ىْيؼ ّاهق آى ػظوت ثکبّيؼ،ثَ ؿا کٌيؼ،آى ملـ

 اٍْل ثـعي ملـ ايي ْٕل ػؿ.ثجـيؼ ثِـٍ ػؿفًؼگيتبى

 

 عْاُؼ آىکبؿ ىوب ثـ ؿاصتي ثَ ثْػ پٌِبى اثِبم ي پـػٍ پل ػؿ صبل تبثَ کَ فًؼگي اف کَ ّهلبُيوي

 چگًَْ کَ آهْعت عْاُيؼ ُوچٌيي.ىؼ

 

 ًب ّؿكتبؿُبي ًبگْاؿ ُبي ؿّيؼاػ ػمت ثقػاييؼ،آلت ّؽُي هلت اف ؿا هٌلي ُّيزبًبت اصنبمبت

 .کٌيؼ فًؼگي آفاػ ؿامتي ّثَ ًيْيؼ ػيگـاى هٖلْة

 

 تبى ّىکُْوٌؼ ؿامتيي عْػ ثَ ّ هتوـکق عْيو کٌو ثـ گبٍ ُـ کَ آهْفػ هي ىوب ثَ ػايـ ّيي ػکتـ

 کَ يبثيؼ هي ػؿ ىگلتي ثَ ىْيؼ هتَل

 

 صيبت ُبي م پيب.عْاًؼيؼ هي هؼزقٍ ؿا آى ىؼى ػولي گؾىتَ ػؿ کَ ػاؿيؼ ؿا کبؿُبيي اًزبم تْاًبيي

 ػمت ثـاي کَ کٌؼ هي هزبة اّىوبؿا ثغو

 

 ُوٌْا ُنتي هْاًيي ثب ثبيؼ ثلکَ کٌيؼ ػؿاف ػًيب مْي ثَ ًيبف ػمت ًجبيؼ ُبيتبى ّآؿفّ مْػاُب ثَ يبثي

 ػؿ ًِلتَ امتؼؼاػُبي ثَ تْمل ّثب ىْيؼ

 

 .ثگيبييؼ ُب آى تزلي ثـاي ؿا ّؿاٍ ثقًيؼ کٌبؿ ؿا ّهيکالت عْػ،هْاًغ ّّويـ ؽات

 

 ثَ گـيبًؼ،گبٍ هي عٌؼاًؼ،گبٍ هي ىوبؿا ،گبٍ ىوب ثَ عْػ ّػوين ثغو الِبم ًگـه اًتوبل ػؿ ػايـ ّيي

 تنلي هْرت ّگبٍ ػاؿػ هي ّا تؼزجتبى

 

 تـػيؼ،يک ثؼّى ػايـ ّيي ػکتـ ثغو صيبت ُبي پيبم ثَ ّػول کتبة ايي عْاًؼى.ىْػ هي عبٕـتبى

 ػؿ ّىگـف ژؿف تـييـ يک ّآؿبف ػٖق ًوَٖ
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 (يبميي آل ؿّب هضوؼ.)ثْػ عْاُؼ فًؼگيتبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُب ملْل ؿاف

 

 الِبم ًوبة فيـ ّػؿ هزِْل هب ثـ آًِب اف ثنيبؿي ٌُْف کَ کٌؼ هي إبػت هْاًيٌي اف اًنبى ثؼى

 ُـ.امت هبًؼٍ ثبهي اًگيقه ىگلت ّپيچيؼگي

 

 ؿميؼٍ ًتيزَ ايي ،ثَ كـاّاى ّثـؿمي تضوين ػًجبل ،ثَ ػاؿػ،ػاًيوٌؼاى اي پيچيؼٍ ثنيبؿ مبعتوبى ملْل

 اًـژي ػًّْع ػاؿاي ملْل ُـ کَ اًؼ

 

 ثَ آى اف ّتٌِب ًيؼٍ ىٌبعتَ آى هبُيت کَ اًـژي اف ػيگـ ًْػي ّػّم كيقيکي اًـژي اّل.امت

 ،عـػ ػين ُوبى اًـژي ايي.ىْػ هي هٌيبءيبػ ػٌْاى

 

 اًـژي ُّويي امت ًِلتَ هب فًؼگي ي ُنتَ تـيي ًِلتَ ػؿ کَ امت يتٌبُي ال ُّوآٌُگي ،هيبؿکت

 صؼّػ ؿا کْػک هلت ّـثبى کَ امت
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 ىکل ٌُْف صتي کَ هْرْػي آّؿػ،هلت هي ػؿ تپو ثَ هبػؿ ؿصن ػؿ لوبس ػول اف پل ُلتَ ُيت

 .امت ًگـكتَ

 

 هيليْى آى ػؿ کَ امت فًؼٍ هْرْػات اف ػظيوي ارتوبع هيبثَ ّثَ ًِبيت ثي اي هزوْػَ اًنبى ثؼى

 ّمبيـ ّگْه چين ػؿ ّثبکتـي ملْل ُب

 

 ّاصؼ هْرْػ يک ي گًَْ ثَ كيـػٍ ارتوبع ايي کَ ىْػ هي هْرت ػبهلي چَ.هيـْلٌؼ کبؿ ثَ اًؼاهِب

 اكتؼ ًوي ىوب ثيٌي چـا کٌؼ؟يب ػول

 

 ثَ ػؿمتي ثَ ُوْاؿٍ ثؼى ُبي ملْل کَ ىْػ هي هْرت امت؟آًچَ آّيقاى ُوييَ ىوب ّػمتبى

 ثَ ىوب ثـاي ؿا ّمالهتي ػٌُؼ اػاهَ کبؿعْػ

 

 .امت ّتْاكن ،هيبؿکت ُوآٌُگي آّؿًؼ اؿهـبى

 

 ثيي کَ هبػاهي.امت ىؼٍ تيکيل ّالکتـّى ،ًْتـّى پـّتْى اف ملْلِب مبيـ هبًٌؼ ثؼى ملْل يک

 ٍّلب ٍّلش ّهِـ ملْل،ػين ارقاءيک

 

 ثب ملْل ارقاءيک اگـ اهب.ثْػ عْاُؼ ُوآٌُگ هزبّؿ ُبي ثبىؼ،ثبملْل صبکن ّتؼبّى ّهيبؿکت

 ّعيًْت ًجبىؼ ّهتلن ُونبف يکؼيگـ

 

 ًکـػٍ ؿػبيت ؿا هزبّؿ ُبي ملْل ّصـهت صن ملْل ىْػ،ايي ىبيغ آًِب ثيي ّتؼبؿُ ّعْػعْاُي

 ّايي ثلؼؼ هي ؿا ىْػّآًِب هي چيـٍ آًِب ّثـ

 

 ُبي ،تْهْؿ ػيگـ ثيبًي ثَ.کٌؼ هي ًبثْػ ؿا ّثيوبؿ عْػ ًِبيت ػؿ تب ػُؼ هي اػاهَ آًوؼؿ کبؿؿا

 ًب يک رق عين،چيقي عْه ّعْاٍ ثؼعين مـٕبًي،عْاٍ

 

 موي ،هْاػ ُب ملْل مبيـ ثـ ؿلجَ ،ثب هتؼبػل ًب ملْل ايي.ًينت ملْلي ػؿّى ّهـد ُّـد ُوآٌُگي

 ثيي اف ثَ ًتيزَ ّػؿ کٌؼ هي عْى ّاؿػ ؿا
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 .اًزبهؼ هي اػَبة ػاػى هـاؿ كيبؿ تضت يب اٍلي ػْْ يک ؿكتي

 

 پبيبى اف ّپل ثْػم ّيـؿمي تضوين هيـْل تگقاك ميوًْتْى ىٌبمي مـٕبى اًنتيتْي ػؿ هؼتِب هي

 ُـگبٍ کَ ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ تضويوبتن

 

 ّاف کٌؼ اصنبك ثيـي ي ربهؼَ اف ػْْي ثَ ؿا ،عْػ تغيل ي هٍْ اف امتلبػٍ ثب مـٕبًي ثيوبؿ يک

 مالهت عْػ ُوٌْػبى ثـاي هلت ٍوين

 

 ػاػّ عْاٌُؼ ًيبى ّاکٌو هِـآهيق ي اًؼييَ ايي ثَ ًنجت اّ ثؼى ُبي ،يبعتَ ثغْاُؼ ّمؼبػت

 ثـ ُب ارقاءهْلکْل ػؿ آهؼٍ ّرْػ ثَ تـييـات

 

 .ؿمؼ هي ؿاٍ اف ّثِجْػي کٌٌؼ هي ؿلجَ مـٕبًي تْهْؿُبي

 

 اكيبًؼٍ ّاًتوبهزْيي ّکيٌَ عين ثؾؿ ّهلجيبى ؽُي ػؿ کَ کنبًي يؼٌي.امت ٍبػم ًيق ًظبم ايي ػکل

 اف ًيق ؿا عْػ ؿّصي تؼبػل فّػي اًؼ،ثَ

 

 اًؼ ربهؼَ ػيگـ ُبي ملْل کَ عْػ إـاكيبى ثـ مـٕبًي ملْل يک هبًٌؼ ّػؿمت ػٌُؼ هي ػمت

 عبؿد تْافى اف ًيق ؿا آًِب ّفًؼگي گؾاؿًؼ هي تؤحيـ

 .کٌٌؼ هي

 

 مْاؿ اي مليٌَ ثـ ثتْاًين اگـ.امت ملْل يک ي هٌقلَ ثَ ميبؿات مبيـ هيبى ػؿ ُن فهيي ي کـٍ

 ثَ ػيگـ ي ميبؿٍ ثـ آهؼى كـّػ اف ّپل ىْين

 

 ػؿ کَ فهبى ُـ.کـػ عْاُين صل يکي ؿا ّعْػ يبكت عْاُين ملْلي ؿا ،آى کٌين ًگبٍ فهيي ي کـٍ

 اًجبىتَ ًظبهي مالصِبي اف ،اًجبؿُب ملْل ايي
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 ػؼالتي ّثي ّصنؼ ّثـِ كـاگيـػًّلـت ؿا ربهؼَ مـامـ روؼي ػمتَ ّرٌبيت ّکيتبؿ ىْػ

 عبؿد تؼبػل اف ملْل کٌؼ،ايي آىيبى هـػم ثـاؽُبى

 

 .کيبًؼ عْاُؼ ًبثْػي ّثَ ػاػٍ هـاؿ تؤحيـ تضت ؿا ّکالى عـػ اف ُب ملْل ىؼّتوبم عْاُؼ

 

 کَ کيؼ هي پيو ؿا رؼيؼي كلنلَ(صيبت رؼيؼ ػلن )کتبة ػؿ هيِْؿ ىٌبك فينت ىلؼؿيک ؿّثـت

 اّّبع ثـ تٌِب ًَ هب تلکـ ًضٍْ کٌؼ هي حبثت

 

 ثـاي کَ ىلؼؿيک .گؾاؿػ هي تؤحيـ رِبى مـامـ ػؿ اًنبًِب ي ُوَ ثـاؽُبى کَ هب ىغٌ ّاصْال

 ّتزـثيبت ػلوي ىْاُؼ اف اه ًظـيَ احجبت

 

 چيقي ثلکَ ىْػ ًوي ؽعيـٍ هـقه تٌِبػؿ اًنبى ّىؼْؿ صبكظَ کَ امت هؼتوؼ گـكتَ کوک ثنيبؿي

 ّرْػ ًيق""روؼي ىؼْؿ ""ًبم ثَ

 

 ّگًَْ ؿػٍ يک ػؿ کَ هْرْػاتي توبم کَ امت امتْاؿ پبيَ ايي ثـ ىلؼؿيک ؿّثـت كلنلَ امبك.ػاؿػ

 ي صْفٍ يک ػاؿًؼ،تْمٔ هـاؿ عبً

 

 ػؿ يکؼيگـ ثب ًضْي ّثَ اًؼ ىؼٍ اصبَٕ امت هـٌبٕيل صْفٍ يک ىجيَ ثنيبؿ کَ هْؿكْژًيتکي

 ٍؼ ""ػٌْاى تضت کتبثي ػؿ کبيق کي.اؿتجبٌٕؼ

 

 :کٌؼ هي ًول ؿا فيـ اًگيق ىگلت ،تزـثَ كلنلَ ايي امبك ثـ""هيوْى

 ميت ُن کـػًؼّهوؼاؿي ؿُب عبٍي گًَْ اف ؿا هيوْى ژاپي،تؼؼاػي ػؿ اكتبػٍ ػّؿ اي رقيـٍ ػؿ

 ثب ؿا ّآى هـاؿػاػًؼ مبصل اف اي گْىَ ػؿ فهيٌي

 

 ؿؾا چْى اثتؼا ػؿ.ػاػ عْاٌُؼ ًيبى ّاکٌيي چَ ربًْؿاى ايي ثجيٌٌؼ تب ىؼًؼ هٌتظـ مپل.آلْػًؼ عبک

 ُب هيوْى اعتيبؿ ػؿ ػيگـي ُبي
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 فهيٌي ميت ثَ آًِب اف يکي ؿّفي ايٌکَ تب.ًؼاػًؼ ًيبى ُب فهيٌي ميت ايي ثَ تْرِي يک ُيذ ثْػ

 عبً اي ىيٍْ ثب ؿا آى آًکَ اف ّپل ىؼ ًقػيک

 

 اي هالصظَ هبثل تؼؼاػ کَ ،ٌُگبهي هؼتي اف پل.کـػ آى عْؿػى ثَ ىـّع هغًَْ ؿّه ىنت،ثب

 ؿا کبؿ ايي ؿاٍ(هيوْى ٍؼ صؼّػ)ُب هيوْى ايي اف

 

 گًَْ ُوبى اف کَ ُبيي تـ،هيوْى ػّؿ هبيل ميَؼ صؼّػ اي رقيـٍ ػؿ کَ ىؼ گـكتٌؼ،هيبُؼٍ يبػ

 گـٍّ ثب ظبُـي توبك گًَْ ُيچ کَ ايي ثْػًؼ،ثب

 

 هيـْل ىيٍْ ُوبى ّثَ ؿكتٌؼ ثْػًؼ اػتٌب ثي آى ثَ هْهغ آى تب کَ ُب فهيٌي ميت ٕـف ًؼاىتٌؼ،ثَ اّل

 .ىؼًؼ عْؿػى

 

 اؿتجبٓ ػؿ ٕـيوي ثَ ُن ثب صيْاًبت اف عبٍي گًَْء اػْبي ثبىؼ هـاؿ اگـ تـتيت ايي ثَ

 ػؿ ُن ثب ًيـّ ُويي ّميلَ ثَ ُن ُب اًنبى ثبىٌؼ،هنلوآ

 

 عْػ ػُيؼ،تٌِب ؿاٍ عْػ ؽُي ثَ ّهنوْم ميبٍ ّاكکبؿ آّؿيؼ اثـّاى ثـ گـٍ اگـ هٌٖن ايي ثب.اؿتجبٌٕؼ

 ًيق ػًيب ٕـف آى ػؿ ؿا ىغَي ايؼ،ثلکَ ًيبفؿػٍ ؿا

 

 اىبػَ ًيق هـػم مبيـ اؽُبى ػؿ ُن ػيگـ ّهنبيل رٌگ ثبؿٍ ػؿ((هيوْى ٍؼ ))کتبة.ايؼ کـػٍ پـييبى

 عْاُؼ عْػ ثَ ربهَءػول صتن ّثَ يبكت عْاُؼ

 

 ايي اف تـ ّصيبتي تـ هِن کبؿي چَ ػاؿػ اُويت ىوب ثـاي آيٌؼٍ ُبي ًّنل کْػکبى فًؼگي اگـ.پْىبًؼ

 کَ آّؿين ّرْػ ثَ ؿا إويٌبى ايي کَ امت

 

 ػؿ ثييتـ چيقي چَ کٌن،اف هي مئْال ًْرْاًبى ثؼْي اف ّهتي.ثْػ عْاُؼ مکًْت هبثل آيٌؼٍ رِبى

 ايي اگـ.رٌگ گْيٌؼ هي ُب آى اف ُـامٌؼ،ثنيبؿي
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 ىًْؼ هي هْرت کَ ُنتٌؼ هـػم عْػ ايي تـػيؼ کٌؼ،ثؼّى ؿمْط هـػم ػوْم اؽُبى ثـ تلکـ ٕـف

 مبعت هتؤملبًَ.ىًْؼ هٌلزـ اتوي ُبي ثوت

 

 ّيکتْؿ.امت ىؼٍ هنتوـ اؽُبى ا ثنيبؿي ػؿ ايؼٍ ايي کَ امت آى اف صبکي ُب هْىک ّاهنبم اًْاع

 تْػٍ اؽُبى ثـ کَ اي ػويؼٍ:)گْيؼ هي ُْگْ

 

 رِبى ُبي اؿتو توبم اگـ صتي کَ امت هٌؼ ًيـّ چٌبى ثـمؼ كـا اثـافه ّفهبى ثگيـػ ربي هـػم

 کَ صبل.(ًؼاؿًؼ ؿا آى ثب هوبثلَ يبؿاي ىًْؼ هتلن

 

 کبؿ ثَ ّمبفًؼٍ هخجت هوبٍؼ رِت ػؿ ؿا آى ػاؿػ،چـا ػظيوي ًيـّي چٌيي اىتـاکي تلکـ ػاًين هي

 ػؿ ؿا ثيـ ّرؼاى ثتْاًين اگـ هخبل ثـاي.ًگيـين

 

 تضول هبثل گـمٌگي ػيگـ کَ کٌين هتوبػؼ ؿا ّثيـ کٌين ثيؼاؿ رِبى مٖش ػؿ گـمٌگي هؼْل هوبثل

 رِبًيبى اؽُبى ػؿ ؿا كکـ ّايي ًينت

 

 .ىْػ هي ًقػيک ػول ّثَ يبكتَ گنتـه مـػت ثَ كکـ ٕـف ايي ىک ثٌيبًين،ثي
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 يييؼ ثيٌؼ ّرِبًي ربهغ

 

 

 هي ًيبى آهؼٍ ػول ثَ هؼوْلي اكـاػ ثب ّهؼيـاى ؿُجـاى ػيؼگبٍ تلبّت هْؿػ ػؿ کَ كـاّاًي تضويوبت

 ثب امبمي تلبّت ػّ ثـرنتَ اىغبً کَ ػُؼ

 

 يگبًگي ّثَ ػاؿًؼ ًظـ فيـ ؿا مينتن ًگـه،کل ّمؼت ػليل ثَ آًکَ ًغنت.ػاؿًؼ ػبػي هـػم

 هخآلکبؿهٌؼ.اًؼييٌؼ هي آى ػولکـػ ػؿ ُّوآٌُگي

 

 ُبي ثغو ػؿ عْػ کبؿ تبحيـ ثَ اًؼييؼًّنجت هي اّمت هنئْليت صيَٖ ػؿ آًچَ ثَ كؤ ىـکت يک

 ُوبى هؼيـ آًکَ صبل امت تلبّت ثي ػيگـ

 

 ّثَ کٌؼ هي کٌتـل ػيگـ ثغو ثـ ؿا ثغو ُـ کبؿ ّتؤحيـ ػاؿػ ؿّ پيو ؿا تـي ّميغ تَْيـ ىـکت

 ،ػؿ تلبّت ػّهيي.اًؼييؼ هي مينتن ّفيبى مْػ

 

 ًنجت ًيق ىـکت يک هؼيـ اهب.امت ىـکت ي آيٌؼٍ ّّؼيت ػؿ ػولکـػ هؼت ػؿاف تؤحيـ ػاىتي ًظـ

 ّايي ػاؿػ هضؼّػي ػيؼگبٍ عْػ ثبالتـ هوبم ثَ

 

 چَ: گْيٌؼ هي آًِب.اُويتٌؼ ثي رِبًي هنبئل هوبثل ػؿ هـػم اف ثنيبؿي.يبثؼ هي اػاهَ ُوچٌبى ؿًّؼ

 تْاًن هي آيؼ،چگًَْ هي ثـ هي ػمت اف کبؿي

 

 ىغٌ کَ ػُؼ هي ًيبى تلکـ ًْع ثگؾاؿم؟ايي تؤحيـ اكکٌؼٍ مبيَ رِبى ثـ کَ هؼْالتي ثـاثـ ػؿ

 کـػٍ هضؼّػ عْيو إـاف ثَ ؿا عْػ ػيؼ ي فاّيَ

 

 ّهبؿٍ ،کيْؿ عبًْاػٍ،ىـکت مٖش اف ػيؼىبى ي ثبىٌؼ،ػاهٌَ ػاىتَ ّرِبًي ربهغ ػيؼ کَ اكـاػي.امت

 هي ثـ ػؿ ؿا رِبى ّکل گؾؿػ هي
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 ّؿًذ ػؿػ رِبى اف گْىَ يک ػؿ كـػ ُـ ّؿًذ ػؿػ.چـعؼ هي هيبؿکت ي پبىٌَ ثـ ػًيب.گيـػ

 مْي آى ػؿ كـػ يک ّگـمٌگي ثيکبؿي.امت ثيـيت

 

 رِبى ػؿ صبّـ صبل ػؿ کَ هـػهي توبم ثب تٌِب ًَ ثيـ،هب اكـاػ توبم ثـاي امت اي رِبى،هنئلَ

 اف کَ آًِبيي ثب ثلکَ ُنتين کٌٌؼ،يکي هي فًؼگي

 

 ؿا ّاصؼ تٌي ىؼ عْاٌُؼ فاػٍ پل ايي اف کَ آًِبيي ًّيق اًؼ گؾاىتَ عبکي کـٍ ايي ثَ پب افل ؿّف

 .ػُين هي تيکيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىٌبمؼ ًوي هـف ػين

 

 کَ ٍْؿتي پٌؼاؿًؼ،ػؿ هي مقاّاؿه کَ کٌٌؼ کنبًي ٍـكآًخبؿ ؿا عْػ ػين هبيلٌؼ هـػم اف ثنيبؿي

 هِبتوب.ػاؿًؼ ؿا ىبينتگي اي اكـاػ ي ُوَ

 

 ػّمت ؿا گٌبُکبؿ ثبه،اهب ثيقاؿ گْيؼافگٌبٍ هي اّ .ػاؿػ ّاهؼيت ايي ثب اي كبًَ كيلنْ ثـعْؿػ گبًؼي

 کَ فهبًي تب. ثبه ػاىتَ
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 هي هوبثل ػؿ تْ:ػاىت عْاُؼ اػاهَ گبًگي ّػّ ًگيـػ،تْبػ ثـ ػؿ ؿا رِبى مـامـ هب ّهضجت ػين

 ػؿ اهـيکبيي ّ ميبٍ هوبثل ػؿ ،مليؼ آًِب ػؿهوبثل ،هب

 

 هي عبٕـ ثَ .امت ّهيبؿکت ،يگبًگي ػّمتي ًْع ثب هب تؼبؿُ ػليل ثَ ايٌِب ي ُّوَ ؿّمي هوبثل

 هـاهجت تضت ثقؿگن هبػؿ فهبًي کَ آّؿم

 

 گؾاىت هي ػُبًو ػؿ کـػ،ؿؾا هي ػُْ ؿا مبلَ ًْػ پيـفى ايي اّلجبمِبي.ثْػ هبػؿم ّپـمتبؿي

 ربلت ثـاين .کـػ هي هـاهجت اّ اف اي ثچَ ّهبًٌؼ

 

 ؿكتبؿ ايي پيو ّهت چٌؼ امت؟آيب کؼام ّثچَ کينت هبػؿ ػاًن ًوي:))ّگلتن عٌؼيؼم ثبؿ يک.ثْػ

 ((ًجْػ؟ هؼکْك

 

 کَ امت آهْفىي مينتن ّظيلَ ايي.هبمت عْػ ؿًذ ثيـيت ّؿًذ ُنتين يکي ُوَ کَ کٌين ثبّؿ ثبيؼ

 ربهؼَ هـػم اؽُبى ػؿ ؿا كکـ ٕـف ايي

 

 ػٍ ثَ اگـ.ثکبؿ ،ثؾؿي ُنتي آيٌؼٍ مبل كکـ ثَ كؤ اگـ: ))گْيؼ هي چيٌي الوخل ّـة يک .کٌؼ فًؼٍ

 ّاگـ کي ؿـك اًؼييي،ًِبلي هي ػيگـ مبل

 

 اىبػَ ّتـثيت تؼلين اگـ.((ثکْه ربهؼَ كـٌُگ ّاؿتوب آهْفه ،ػؿ کٌي هي كکـ ػيگـ ٍؼمبل ثَ

 کَ اي ُّقيٌَ ىْػ،ًيـّ ثيؼاؿ ثيـي ّرؼاى ّ يبثؼ

 

 ّثيکبؿي ،گـمٌگي ثنبهبًي ًب کَ ؿكغ رِت ػؿ ىْػ هي رِبى مـامـ ػؿ ّػؿگيـي رٌگ ٍـف

 ػؿّؽ،تظبُـ هتؤملبًَ.ىؼ عْاُؼ ٍـف ّآهْفه

 

 ّهـگ ثپيزؼ ُن ػؿ ؿا آى ّپْػ تبؿ ؿّفي تب ؿّػ ،هي ػّاًؼٍ ؿييَ ثيـي رْاهغ ػؿ کَ ّتولت

 مبلِب.ثبىؼ ػاىتَ ػًجبل ثَ ؿا روؼي ػمتَ ّاًِؼام
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 ػؿ هؾُجي ّؿُجـاى كيلنْكبى فثبى اف کَ ؿا ثغيي صيبت ُبي پيبم ثؼؼي ،ًنلِبي كبصؼَ ايي اف پل

 ثَ ثْػ ىؼٍ ثيبى ّاتلبم ّتؼبّى يگبًگي هْؿػ

 

 اًنبى ثَ اًنبًي ُـ ثبيؼ ّآًچَ ُنتٌؼ يکي ُب اًنبى کَ عْاُؼ ّثبّؿىبى کـػ عْاٌُؼ ػؿک عْثي

 .ُيچ ّػيگـ امت ػين ػاؿػ اؿفاًي ػيگـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثيبهيقيؼ فًؼگيتبى ثب ؿا هْكويت

 

 

 ػؿ ًگـه ايي ثب اّ.ًؼاؿػ آى رنتزْي ثَ ًيبفي هْكن ّىغٌ امت ّؽاتي ٕجيؼي اي هـيضَ هْكويت

 ُـ ثَ ًتيزَ ّػؿ امت آهيغتَ

 

 آهؼ ّػؿ هْكويت الفهَ کَ ًينتن هؼتوؼ ُـگق هي.آّؿػ هي پؼيؼ آى ػؿ ؿا هْكويت ثقتؼ ػمت کبؿي

 امت ّربًليبًي مغتکْىي کالى
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 آهؼ ّػؿ كـاّاى ػّمتبى ػؿًگ ثقًؼ،ثي ػمت کبؿي ُـ ثَ کَ امت هْكن ىغَي ػکل ثـ ثلکَ

 هي رلت عْػ مْي ثَ ؿا مـىبؿي

 

 ّثَ کٌيؼ هتوـکق ػؿآهؼتبى هيقاى ؿّي ؿا اكکبؿتبى كؤ عْػ ّکبؿ کنت ػؿ اگـ ػيگـ ثيبى ثَ.کٌؼ

 اػتٌب ثي عْػ هيتـيبى ؿّبيت

 

 تْرَ عْػ کوينيْى ػؿيبكت هيقاى ثَ كؤ ىْػ هي صبٍل کوينيْى ػؿٍؼ اف ىوب ػؿآهؼ اگـ ثبىيؼ،يب

 هْكويت ثب کَ ،ثؼاًيؼ ثبىيؼ ػاىتَ

 

 .ػاؿيؼ فيبػي ي كبٍلَ

 

 ايي اف مِوتبى کَ ًجبىؼ ايي ّكکـتبى کٌيؼ كـاهْه عْػؿا ثبيؼ ّکبهيبثي هْكويت ثَ ػمتـمي ثـاي

 کَ ػاؿػ اؿفه ّآيب چينت تاله

 

 ّآؿفُّبي آهبل رِت تـػيؼ،ػؿ ّثؼّى هْي اي ؿّصيَ ّثب ّىبػهبى عيٌْػ.عيـ يب ىْيؼ هبرـا ّاؿػ

 فًؼگي ثتْاًيؼ تب ثـػاؿيؼ گبم عْػ

 

 آًچَ اؿ ،ثيو ّحـّت هْكويت کَ ثْػ عْاُيؼ ىبُؼ آًگبٍ.ثنبفيؼ ػاؿيؼ ػّمت کَ ُوبًْٖؿ ؿا

 عْاُؼ ىوب ػًجبل کٌيؼ،ثَ هي ؿا تَْؿه

 

 ّهت ُـ ّرْػ ايي ثب.ام گـكتَ ػِؼٍ ثـ کَ امت ػاؿػ،هؤهْؿيتي اُويت ام صـكَ ػؿ هي ثـاي آًچَ.آهؼ

 هـارؼَ ػكتـم پنتي ٌٍؼّم ثَ

 

 گبُي ،اگـ پيو مبل چٌؼ کَ ٍْؿتي ػؿ.ىْم هي فػٍ ،ىگلت ثيٌن ًوي آى ػؿ چکي ّهٖؼَ کٌن هي

 يبكتن هي هٌقلن ٌٍؼّم ػؿ ؿا چکي

 

 كـاّاى ،ػّمتبى کالى ػؿآهؼ ايي ًينتن،ثلکَ ّهْكويت ػؿآهؼ ػًجبل ثَ ام صـكَ ػؿ هي.کـػم هي تؼزت

 هي هي ػًجبل ثَ کَ امت ّىِـت
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 .کٌن اىبؿٍ هؼيوي صکبيت يک ثَ هٖلت ىؼى ؿّىي ثـاي ًينت ثؼ.آيؼ

 

 گـثَ.ثگيـيؼ ؿا عْػ ػم تب پـيؼ هي مْ ّآى مْ ايي ثَ کْچَ يک ػؿ اي گـثَ ثچَ ؿّفي گْيٌؼ هي

 ؿا کبؿ ّمجت ىؼ ًقػيک اّ ثَ اي

 

 گـثَ يک ثـاي چيق هِوتـيي کَ ام آهْعتَ هؼؿمَ ي كلنلَ ػؿك ػؿ :"گلت گـثَ ثچَ .پـميؼ

 ػم ػؿ ُن ىبػهبًي ّايي امت ىبػهبًي

 

 ثَ ُوييَ ثگيـم،ثـاي ؿا عْػ ػم ؿّفي کٌن تاله اگـ کـػم صنبة عْػم ثب ثـايي ثٌب.ػاؿػ هـاؿ گـثَ

 هي ػمت ّىبػهبًي عْىي

 

 ثَ کَ ام ًؼاىتَ ؿا كـٍت ّايي ام فػٍ پـمَ ُب کْرَ پل کْچَ ػؿ ؿا ػوـم توبم هي:گلت گـثَ.يبثن

 ػزيت ّرْػ ايي ثب .ثـّم هؼؿمَ

 

 آى ام کـػٍ تزـثَ هي ّآًچَ اي آهْعتَ تْ آًچَ ثيي تلبّت اهب.ام يبكتَ ػؿ ؿا ّاهؼيت ايي هي کَ امت

 پي ّاهؼيت ايي ثَ ًيق هي کَ امت

 

 هي تْ پي ػؿ ،ىبػهبًي ثـّي کَ رب ُـ ثـّي پيو عْػ اُؼاف هنيـ ػؿ إويٌبى ثب اگـ کَ ام ثـػٍ

 ."آيؼ
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 ػوبة يب هـؿبثي

 کبالي ػاؿ ٌٍؼّم آًکَ اف پل تب امت اينتبػٍ ٌٍؼّم کٌبؿ ،رْاًکي اهـيکب ُبي كـّىگبٍ ثييتـ ػؿ

 ػؿ ؿا ،آى کـػ صنبة ؿا هيتـي

 

 کٌٌؼ کبؿ ػاؿ ٌٍؼّم يک ثـاي كؤ کَ ػاؿًؼ ؿا آى تْاًبيي هتَؼيبى افايي ثؼْي.ثـيقػ کينَ

 ؿا ٌٍؼّم يک ػؿ ىؼٍ صنبة ّکبالي

 

 کٌٌؼ هي کبؿ هيلي ثي ّثب ؿمٌؼ هي ًظـ ثَ ّؿًزْؿ هؼوْآلّؼيق اكـاػ ايي.ثـيقًؼ کينَ يک ػؿ

 کبؿىبى هجبل ػؿ ُن چيقي ًب ّپْل

 

 ثَ ًنجت ػوليبى کٌٌؼ هي كکـ ّصتي ًؼ کبؿآهؼ ثنيبؿ عْػىبى ػيؼگبٍ اف کَ ٍْؿتي ػؿ.گيـًؼ هي

 ّمـيؼتـ ثِتـ ُوکبؿًيبى مبيـ

 

 اهبػؿ.امت ًبچيقىبى ػؿآهؼ عبٕـ ثَ اكـاػ ايي عوْػگي کَ آيؼ هي ّرْػ ثَ تَْؿ ايي ظبُـآ .امت

 آى هؼم چٌؼ فيـا.ًينت چٌيي ّاهغ

 

 ٌٍؼّم ػّ عؼهت ػؿ ّهقايب صوْم هيقاى ُوبى ثب ػيگـي ،رْاًک كـّىگبٍ ُوبى ّػؿ تـ ٕـف

 عْػه ػيؼگبٍ اف ّاُّن امت ػاؿ

 

 ّثـ گيـًؼ هي تـكيغ كـّىگبٍ کبؿکٌبى مبل چٌؼ اف ثؼؼ امت ٕجيؼي.امت ّتْاًبيي کبؿآهؼ ىغٌ

 اهب.هييْػ اكقّػٍ هؼىبى ّػؿآ صوْم

 

 ثي صوْم ّاكقايو تـكيغ ايي ؿيقػاف هي کينَ ػؿ ؿا ٌٍؼّم يک کبالي كؤ هيلي ثي ثب کَ رْاًکي

 کبؿ اّايي.هبًؼ هي ًَيت

 

 ػىٌبم ثبػ ثَ ؿا ّفهبى ّفهيي ػُؼ هي مـ ٌُّگبهَ کٌؼ هي تلوي ّتؼَت ّؿفي ؿاؿـُ هنئْليي

 :"گْيؼ هي هخآل.گيـػ هي ًّبمقا
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 هي رب ػؿ عْػم کبؿ ،ػؿ ُنتن عبًن چْى "ّيب."ُنتن ثلٌؼ هؼ عيلي ًؼاؿًؼ،چْى ػّمت هـا آًِب

 کبؿه هؼت توبم ػؿ تـتيت ايي ّثَ."فًن

 

 يک.اًؼافػ هي ّآى ايي گـػى ثَ ؿا عْػ عوْػگيِبي ،گٌبٍ ّاُي ُبي ثِبًَ ًينتگي،ثَ ثبف هـف ،تب

 هي هؼيوي الوخل ّـة

 

 يبكت كـاّاًي ُبي هـؿبثي ػًيب ػؿ."ًلـمتيؼ ُب ػوبة ي هؼؿمَ ثَ عْػؿا ُبي هـؿبثي ُـگق:"گْيؼ

 ػوبة هضؼّػي تؼؼاػ اهب ىًْؼ هي

 

 ؿكتبؿ ػوبة يک هبًٌؼ کَ کٌيؼ ّاػاؿ ؿا هـؿبثي يک کَ امت آى ػًيب ػؿ کبؿ تـيي ّىبم ػاؿػ ّرْػ

 كکـ ّاؿ ُب،هـؿبثي هـؿبثي.کٌؼ

 

 .امت ًتيزَ آًِبثي ثَ ُب ػوبة ّعْي علن آهْعتي يـاي ّتاله ػاؿًؼ هضؼّػي ّػيؼ کٌٌؼ هي

 

 ثـاي کَ اتبهي .ثبىن ػاىتَ مغٌـاًي رلنَ ّچٌؼ کٌن ملـ اّؿالًؼّ ثَ تب ىؼ ػػْت افهي گؾىتَ مبل

 ػؿ ثْػًؼ گـكتَ ًظـ ػؿ اهبهتن

 

 ػّيؼى ثـاي هؼوْل ،ٕجن اهبهتن ؿّف اّليي ٍجش ػاىت عبٍي ّمـّيل ثْػ فيجبيي ثنيبؿ هْهؼيت

 صؼّػ ّمبػت ىؼم عبؿد ُتل اف

 

 پييغؼهت.کـػم ٍجضبًَ ّتوبّبي ؿكتن اهبهتن هضل ُتل ؿمتْؿاى ثَ ؿامت يک.ثـگيتن کَ ثْػ ػٍ

 ًَ تب ُلت مبػت ثيي ٍجضبًَ:"گلت

 

 هي هيل ُن ي ػيگـ چيقي آيب.کٌن كـاُن ثـايتبى تْاًن ،هي ًينت اي هنئلَ اهب.ىْػ هي مـّ ٍجش

 ثؼ ُن کيک هوؼاؿي:"گلتن"کٌيؼ؟
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 فػى ُن ثَ چين يک ّػؿ ؿكت ػاىت هـاؿ آى ػؿ آىپقعبًَ کَ پبييي ٕجوَ ثَ مـػت ثَ اّ." ًينت

 ؿّف ٍجش.گؾاىت رلْين ؿا ٍجضبًَ

 

 اف. امت ػيگـي ىغٌ پييغؼهت کَ ىؼم ّهتْرَ ىؼم ّاؿػ ؿمتْؿاى ثَ مبػت ُوبى ػؿ هزؼػآ ثؼؼ

 ثبلضي.کـػم ٍجضبًَ توبّبي اّ

 

 ؿا ايي :"گلتن."امت ثبهؼاػ ًَ تب ُلت ثيي ٍجضبًَ ٍـف هـثبى،فهبى هتؤملن:"گلت ّهضکوي عيک

 ػهين چٌؼ ُويي هي ،اهب ػاًن هي

 

 آة ليْاى ّيک کٌن مغٌـاًي هضللي ػؿ ثبيؼ ػيگـ ػهيوَ چٌؼ ّتب کـػم توبم ام ٍجضگبُي ّؿفه پيو

 اّ."امت کبكي ثـاين پـتوبل

 

 ًَ تب ُلت ثيي ٍجضبًَ کَ امت ىؼ ًْىتَ ّّاّش ؿّىي ثنيبؿ.کٌيؼ ًگبٍ تبثلْ ثَ لٖلآعْة:"گلت

 عْاُيؼ هي آيب.ىْػ هي مـّ ٍجش

 

 ػوبة ّيک هـؿبثي يک ػيؼگبٍ ػؿ كبصيي تلبّت چَ کَ کٌيؼ هالصظَ."کٌٌؼ اعـاد کبؿم اف هـا

 کَ ػُن هي إويٌبى ىوب ثَ.ػاؿػ ّرْػ

 

 هي ،پيو عيقػ هي ثـ رب اف ػوبة کَ کـػ عْاُيؼ کٌيؼ،هيبُؼٍ تؼويت ؿا ػًّلـ ايي فًؼگي هنيـ اگـ

 ّػـٍَ کبؿفاؿ هيؼاى ّاؿػ ؿّػ

 

 کَ کبؿي ُوبى ثَ هـؿبثي اهب.ؿمؼ هي هوبم تـكيغ ّثَ گيـػ هي اّد ّمپل ىْػ هي فًؼگي تاله پـ

 فثًْي ثب کٌؼّصتي هي ثنٌؼٍ ػاؿػ

 

 ًوي ػؿ فًؼ،مـ هي رب ػؿ کبؿه ػؿ چـا ايٌکَ اف ُن ُّـگق ػُؼ هي تي صويـتـ کبؿُبي ثَ ّؽلت

 .آّؿػ
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 ثبؿفي ُنتٌؼ،احـات هٌبمت ّتـثيتي ؿّصي ُبي فهيٌَ كبهؼ کَ اكـاػي هْؿػ ػؿ ُن آهْفىي ػْاهل

 ايي هخل گؾاؿًؼ،ػؿمت ًوي ربي ثـ

 

 کٌؼ پـّاف ػوبة هبًٌؼ کَ ثيبهْفيؼ هـؿبثي ثَ ثغْاُيؼ کَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبىيؼ ُب هـؿبثي ػام هـاهت

 

 

 لـْ ػاليلي ثَ ًظـم هْؿػ پـّاف.کٌن هنبكـت التـػل ت كْؿ ثَ ػاىتن هَؼ كـّىگبٍ ػؿ پيو چٌؼي

 کَ ُْاپيوبيي ثب اكتبػم كکـ ثَ.ىؼ

 

 ايي هبيلي ثينت ي ّكبٍلَ کٌن ملـ کـػ هي ثؼؼصـکت ػهيوَ ّپٌذ ّچِل ثْػ پيچ پبلن ّمت هوَؼه

 ٕي اتْهجيل ثب هوَؼم تب ؿا ىِـ

 

 اّ .ثٌْينيؼ پيچ پبلن ّمت رقءهنبكـاى هـا ًبم عْامتن اّ ّاف کـػم هـارؼَ هـثَْٕ هنئْل ثَ.کٌن

 کـػ کبهپيْتـ ػمتگبٍ ثَ ًگبُي

 :ّگلت

 ."ثکٌين ؿا کبؿ ايي تْاًين ًوي هب"
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 "چْٖؿ؟:"گلتن

 

 هضنْة رؼاگبًَ ىِـ ػّ پبلن ّمت ّ التـػل ،كْؿت ىؼٍ ؽعيـٍ کبهپيْتـ ػؿ کَ اي ثـًبهَ ػؿ:"گلت

 ثبيؼ ىوب.هتؤملن.ىًْؼ هي

 

 ."کٌيؼ پـّاف اين گـكتَ ًظـ ػؿ ثـايتبى کَ ثؼؼي ُْاپيوبي ثوبًيؼّثب هٌتظـ چِبؿمبػت

 

 کٌن پـّاف ػاؿػ عبلي ٌٍؼلي ًْػ کَ ػيگـي پـّاف ثب گؾاؿيؼ ًّوي ايؼ کـػٍ لـْ هـا پـّاف ىوب:"گلتن

 ثَ کبهپيْتـ ايٌکَ عبٕـ ثَ كؤ

 ."ػُؼ ًوي اربفٍ ىوب

 

 ."ًينت مبعتَ هي ػمت اف ُن کبؿي ُيچ .امت ْٕؿ ُويي:"گلت

 

 ."کٌن ٍضجت ػيگـي ىغٌ ثب ػاؿم هيل :"گلتن

 

 ؿكت هي ػاىت" هـثَْٕ مـپـمت صتي.گلت عْاُؼ ىوب ثَ ؿا صـف ُويي ُن ػيگـي ُـکل:"گلت

 کَ ثيبّؿػ ؿا هنوت مـپـمت کَ

 

 اف پـ صُْ يک رق ًؼاؿػ ّرْػ چيقي ػؿُب ايي پيت کَ ػاًنتن هي فيـا کـػم ٍؼايو

 هـؿبثي ػاىت اّهَؼ صويوت ػؿ.هـؿبثي

 

 هؼتوؼ پييبپيو کَ کٌن ٍضجت کني ثب ػاؿم هيل:گلتن اّ ثَ .کٌؼ هزبة هـا تب ثيبّؿػ عْػ ؿاثب ػيگـي

 ايي ّثَ ًينت ىؼًي کبؿ ايي ًجبىؼ

 

 امت هـؿبثي پـاف ػًيب.ىؼ اًزبم عْامتن هي کَ ْٕؿ ُوبى چيق ُّن ىؼم ُؼايت ػوبثي ًقػ تـتيت

 اف يکي عْػتبى کَ ثبىيؼ هـاهت ثبيؼ
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 گنتـاًٌؼ هي ُب هـؿبثي کَ اي ػٌُؼٍ ثبفي ُبي تلَ ػؿ هؤمنبت ثَ هـارؼَ ٌُّگبم ًجبىيؼ آًِب

 .ًيْيؼ گـكتبؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهؼام تب افکالم

 

 اًنبى ؿّػ،هتؤملبًَ هي پيو آّؿي مـمبم مـػت ثب ٌٍؼت کَ ّؿْؿبگـ تٌو پـ ارتوبع ايي ػؿ

 ثَ ؿا امبمي اٍْل اف ثؼْي

 

 ىْػ ًوي صبٍل اي ًتيزَ تٌِب ي ػويؼٍ اثـاف اف کَ ام گلتَ هـػم ثَ ُب ثبؿ هي.امت مپـػٍ كـاهْىي

 ،تؼِؼ ىْػ هي تـييـ هْرت آًچَ

 

 ايي ؿكغ رِت ػؿ گبهي ّکْچکتـيي ُنتيؼ رِبى هـػم گـمٌگي هغبلق ىوب اگـ.امت آى ثَ ّػول

 آى صل ػاؿيؼ،ػؿ ًوي ثـ هؼْل

 

 کَ ُنتيؼ رقءاكـاػي صويوت ّػؿ فًيؼ هي ػاهي آتو ايي ثـ تلبّتي ثي ثب ثلکَ کٌيؼ ًوي ايلب ًويي

 اهب کٌٌؼ هي هنئْليت ىؼيؼآاصنبك
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 .فًٌؼ ًوي اهؼاهي ُيچ ثَ ػمت

 

 هزنن عيبل پـػٍ ػؿ عْاُيؼ هي ؿا آًچَ ُـ آًکَ اّل.ػاؿػ ىـٓ ػّ ُبيتبى آؿفّ ثَ ثغييؼى تضون

 ثَ ؿا ّهْاًغ هيکالت آًکَ کٌيؼ،ػّم

 

 ػٍ ،يب ػُيؼ تـييـ کني ثب ؿا عْػ ي ػُيؼ،يبؿاثَٖ اًزبم عبٍي صـکت ثبىؼ هـاؿ هخآلاگـ.ثغـيؼ ربى

 کٌيؼ کبؿ مبػت ثينت ُـّف مبل

 

 .ثبىيؼ آى ،پؾيـاي

 

 ثـػاؿي ثِـ گؾاؿًؼ،ٍؼػؿٍؼ هي عْػ اف کَ اي هبيَ ػؿٍؼ ػّ يب يک هوبثل ػؿ هبيلٌؼ هـػم ثييتـ

 کٌٌؼ ًوي كکـ کَ چيقي ّتٌِب کٌٌؼ

 

 پييٌِبػ ػٌُؼ کبُو ؿا عْػ ّفى هبيلٌؼ کَ اكـاػي ثَ اگـ هخبل ثـاي.امت اُؼاف ؿاًَ پيگي ،تؼويت

 عْؿػى ّاف کٌٌؼ ّؿفه ثبيؼ کَ ىْػ

 

 ػاؿي اًتظبؿ ثؼّم؟يب هبيل ُيت ؿّفي هي عْاُي هي تْ:"گلت عْاٌُؼ آًِب ثپـُيقًؼ،ثييتـ ىيـيٌي

 ُب ّىيـيٌي ؿؾاُب ايي عْؿػى اف

 

 .کٌن تؼـيق ثـايتبى ؿا هبرـايي هٖلت ىؼى ؿّىٌتـ ثـاي ػُيؼ اربفٍ"ثپْىن؟ چين

 

 الفم ُبي آهْفه اف ّپل کٌٌؼ امتغؼام ؿا اي ػؼٍ گـكتٌؼ تَوين هيني ثقؿگ كـّىگبٍ هنئْليي

 هغتلق ُبي ثغو هؼيـيت ثَ آًِبؿا

 

 افهيبى ثبيؼ هؼيـاى کَ کـػ ّپييٌِبػ کـػ هغبللت تَوين ايي ثب ٌٍلي ي اتضبػيَ.ثگوبؿًؼ كـّىگبٍ

 اًتغبة كـّىگبٍ کبؿکٌبى عْػ
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 آهْفه ي ػّؿٍ يک ػاؿًؼ هَؼ کَ کـػًؼ ػاػًؼ،اػالم تيکيل اي رلنَ آًکَ اف پل هنئْليي.ىًْؼ

 ػّؿٍ ايي کَ ّکنبًي ثگؾاؿًؼ هؼيـيت

 

 ّاف پيًْؼًؼ هي هؼيـاى روغ ّثَ ػاىتَ ػؿيبكت ؿا ػّؿٍ پبيبى ي ،گْاُيٌبهَ ثگؾؿاًٌؼ هْكويت ثب ؿا

 هي هٌؼ ثِـٍ آى هقايبي

 

 ػّؿٍ ايي ػؿ ُلت تب پٌذ مبػت اف ُلتَ ُـ ّپٌزيٌجَ ىٌجَ مَ ُبي ؿّف ثبينت هي ػالهوٌؼاى.ىًْؼ

 چٌؼ کٌيؼ هي كکـ.کـػًؼ هي ىـکت

 

 ًْػ.ػؿٍؼ مَ ًْىتٌؼ؟كؤ امن آى ّػؿ کـػًؼ امتوجبل ثـًبهَ ايي اف كـّىگبٍ ايي کبؿکٌبى اف ٍؼ ػؿ

 اًتظبؿ:"گلتٌؼ ثويَ ػؿٍؼ ُّلت

 

 گْه ُب هقعـف ايي ّثَ ثوبًين اّبكَ ُن ػّمبػت ،تبفٍ اػاؿي مبػبت ػؿ کبؿ اف پل ػاؿيؼ

 اًزبم ثبيؼ کَ ػاؿين کبؿ عيلي عيـ.کٌين

 

 ."ػُين

 

 عْػه ارتوبع هيکل تـيي اُويت کن ثَ ًنجت كـػ اگـ کَ امت اًؼافٍ ايي ثَ تب ػول ػؿ تؼِؼ اُويت

 آى اف ثـػاؿػثِتـ کْچکي هؼم

 

 ،پْچ ًيبهيقًؼ ّػول تؼِؼ ثب ػوبيؼ اکـ.کٌؼ ػويؼٍ اثـاف كؤ ثيـي هيکل ثقؿگتـيي ثَ ًنجت کَ امت

 .ثْػ عْاٌُؼ هؼٌي ّثي

 

 هٖبثوت اػوبليبى ثب کالهيبى کَ اكـاػي.ثبىؼ هتؼِؼ عْػ مغٌبى ثَ ًنجت کَ امت کني هتؼبلي اًنبى

 ؿا ُب ّاهؼيت هزجْؿًؼ ًؼاؿػ

 

 هٌبمجي الگْي تْاًٌؼ ؿًّوي ايي اف.ثپـػافًؼ گْيي ّگقاكَ هجبلـَ ثَ هْاؿػ ثؼْي ّػؿ کٌٌؼ تضـيق

 چگًَْ .ثبىٌؼ عْػ كـفًؼاى ثـاي
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 ػيي کـػّػؿ پـ ػؿّؿيي هٖبلت ثب ؿا هبليبتي ،اّؿام كـفًؼاى چيوبى هوبثل ػؿ مْ يک اف تْاى هي

 ٍؼين کَ ػاىت آًِباًتظبؿ اف صبل

 

 مغي آًِب ثب اػتيبػ هْـات ّاف ػهيؼ ٍْؿتيبى ثَ ؿا ميگبؿ ػّػ تْاى هي چگًَْ ثبىٌؼيب ّػؿمتکبؿ

 کَ ثپؾيـيؼ ؿا صويوت گلت؟ايي

 

 هِبتوب کَ ٌُگبهي.هيؼُيؼ اًزبم کَ امت ػولي هِن.ًؼاؿػ اُويتي چٌؼاى ىوبمت ي اًؼييَ ػؿ آًچَ

 ،ػؿ ٌُؼ ثقؿگ ،پييْاي گبًؼي،

 

 ػاػ اّ ثَ يبػػاىتي کـػ،ىغَي هي تـک ؿا ىِـ روؼيت،ايي اًجٍْ هيبى ّػؿ کلکتَ آُي ؿاٍ اينتگبٍ

 هـػم ثَ پيبهي آًزب تـک اف هجل تب

 

 ؿا پيبهو اّ اػوبل اف تب عْامت هي هـػهو اف ثْػ ػول هـػ کَ اّ.پيبهن عْػ هي:اّگلت.ثؼُؼ عْػ

 .يبثٌؼ ػؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبثيؼ ػؿ ؿا عْػ ػظوت
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 ايي هي ثبفًؼٍ؟پبمظ يب ػاًن هي ثـًؼٍ فًؼگي ػؿ ؿا آًبى آيب کَ پـمٌؼ هي هي اف رْاًبى اف اي ػؼٍ

 ثـًؼٍ اٍل ػؿ ىوب ي ُوَ:"امت

 

 ."ايؼ ىؼٍ علن

 

 يک ػؿ امپـم هيليبؿػ ٍؼُب فيـا.ُنتيؼ هِـهبى گؾاؿيؼ هي ػًيب ايي ثَ هؼم کَ اي لضظَ اف ىوب

 آًِب ي اًؼّربيقٍ کـػٍ ىـکت هنبثوَ

 

 اّليي ػؿ ثٌبثـايي.ُنتيؼ تغوک يک ثب ثـًؼٍ امپـم لوبس ىوبصبٍل.امت ثْػٍ تغوک ثَ ػمتـمي

 آى ػؿ ىؼى ثـًؼٍ ىبًل کَ اي هنبثوَ

 

 کتبة ايي عْاًؼى هيـْل ثْػ،اکٌْى ايي اف ؿيـ ّاگـ ايؼ ىؼٍ ثْػٍ،ثـًؼٍ هيليبؿػ چٌؼ ثَ يک

 ثب کَ(پبفل)هوْايي يويٌآثبهٖؼبت.ًجْػيؼ

 

 تيجيَ پبفلي ثَ تْاى هي ؿا فهيي کـٍ.ُنتيؼ ػٌُؼ،آىٌب هي تيکيل ؿا تَْيـي ُن کٌبؿ ػؿ هـاؿػاػى

 هٖؼَ هيليبؿػ ىو صؼّػ کَ کـػ

 

 يک ُن ىوب.کٌؼ هي فًؼگي عبکي کـٍ ايي ػؿ کَ امت اًنبًي صکن ػؿ هٖؼبت ايي اف يک ُّـ امت

 ُنتيؼ ثيـي ي عبًْاػٍ اف ملْل

 

 .ثْػ عْاُؼ ،ًبهٌ امت ثيـي ي ربهؼَ کَ پبفل ايي ّرْػتبى ثؼّى کَ امت صؼي ثَ تب ىوب ّاُويت

 

 

 

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

 

 چينت؟ تْاًگـي اف ىوب مِن

 

 تب ّتْاًگـي ّحـّت ّهْكويت ىبػهبًي کٌيؼ،اف هي آؿفّ کَ ؿا ُـرب،آًچَ ّػؿ ثبىيؼ کَ ُـ ىوب

 ؿّبيت ّکبؿ ّفيجبيي تٌؼؿمتي

 

 ػمت ثَ امتضوبم کَ ىْػ ّثبّؿتبى ًگيـيؼ کن ػمت ؿا عْػ كؤ.ػاؿيؼ اعتيبؿ ػؿ ثغو،پييبپيو

 ؿا آى ؿامتي ثَ آًگبٍ .ػاؿيؼ ؿا آّؿػًو

 

 ػًيبي ػؿ ثبيؼ آؿفُّبيتبى ثـآّؿػى ثـاي:گْيؼ هي صيبت کلي اٍل.ثبىيؼ پؾيـكتٌو هيتبم.ثغْاُيؼ

 پي ػؿ اگـ.ثپـػافيؼ رنتزْ ثَ ػؿّى

 

 اف لجـيق رِبى.ثـمؼ ؿاٍ اف ًبگِبى ثَ ػيگـ ػًيبي اف تْاًگـي کَ ثبىيؼ ًؼاىتَ ُنتيؼ،اًتظبؿ حـّت

 ّىوب امت ّكـاّاًي ّحـّت ًؼوت

 

 آؿفّيو ػؿ آًچَ ثَ امت کبكي كؤ.ثـيؼ هي ثِـٍ گنتـػٍ عْاى ايي اف ّاًتظبؿتبى اػتوبػ صنت ثـ

 ؿا ّعْػ ثبىيؼ ػاىتَ اػتوبػ ُنتيؼ

 

 .ثؼاًيؼ آى مقاّاؿ

 

 هبًغ تٌِب :گلتن .ػاؿػ ّرْػ اّ ًّيبٓ ىبػهبًي ؿاٍ مـ ثـ هْاًؼي چَ پـميؼ هي اف عبًوي ؿّفي

 هبًغ ّرْػ ثَ اػتوبػ هْرْػ،ُويي

 

 آيؼ هي پؼيؼ ىوب ػؿ هْاًغ آكـيؼى ثـاي ،ًيبف ّرْػاؿػ هْاًؼي کٌيؼ كکـ آًکَ هضِ ثَ فيـا.امت

 ثبّؿ ّرْييبى رنت ثَ ًّبعْػآگبٍ
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 ىوب ؿاٍ مـ ثـ هبًؼي ُيچ کَ کٌيؼ ثبّؿ يبيؼ ػمت ىبػهبًي ثَ ايٌکَ ثـاي ثٌبثـايي.پـػاعت عْاُيؼ

 .ًؼاؿػ ّرْػ

 

 ؿا الفم ّهِبؿت تْاًبيي کَ ًينت ايي فًٌؼ هي رب ػؿ فًؼگي ػؿ ثنيبؿي روبػت ايٌکَ اٍلي ػلت

 آًبى ًؼاؿًؼ،ثلکَ کبؿي اًزبم ثـاي

 

 ّاؿتجبٓ هَبصجت.ػاًٌؼ ًوي ّثـافًؼٍ ىبينتَ ػؿربت ثَ ؿميؼى ّثـاي گيـًؼ هي کن ػمت ؿا عْػ

 ثغو لؾت کنبًي ثب تٌِب اكـاػ ايي

 

 ْٕؿ ،ثَ ثيـي ثقؿگ ي عبًْاػٍ اف ػْْي ػٌْاى ثَ ىوب.ثبىٌؼ عْػىبى اهتَبػي ٕجلَ اف کَ امت

 هبػي مبصت ػؿ ،عْاٍ ٕجيؼي

 

 ػل ي ،ػؿآيٌَ ػاؿيؼثبىيؼ هيل کَ گًَْ ُوبى ؿا عْػ پل ،تْاًگـيؼ هؼٌْي ي ػـٍَ ػؿ ّعْاٍ

 ّكـاّاًي ًؼوبت امتوجبل ّثَ ثٌگـيؼ

 

 هـيظ ي کـٍ ،اف کٌيؼ هي هزنن عيبل ي پـػٍ ثـ آًچَ ىْيؼ،يويٌآُـ هتَل آى ّثَ ثـّيؼ کبئٌبت ُبي

 ّػؿ رب ُويي آهؼ،ثلکَ ًغْاُؼ

 

 .ًؼاىتيؼ ؽٌُتبى ػؿ ؿا آى کـػى هزنن تْاًبيي ىوب ًجْػ چٌيي اگـ .ػاؿػ ّرْػ رِبى ُويي

 

 ػؿ.گـكت اًزبم ُؼف ثَ ؿميؼى ػؿ ؽٌُي تزنوبت تؤحيـ ثـؿمي فهيٌَ ػؿ ربلجي هٖبلؼبت پيو چٌؼي

 کَ ًلـ مَ اف آفهبيو ايي

 

 ػالؿ،ثينت ُقاؿ ػٍ تـتيت ثَ ُب آى.ثگْيٌؼ عْػؿا آل ايؼٍ ػؿآهؼ هيقاى کَ ىؼ ،توبّب ثْػًؼ هجآلىبؿل

 پٌزبٍ ّػّينت ػالؿ ُقاؿ ّپٌذ
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 ُـ آلي ايؼٍ تَْؿات ايٌکَ ّربلت ًظـػاىتٌؼ ػؿ آلي ايؼٍ ؿؿن يک ػٌْاى ثَ ؿا مبل ػؿ ػالؿ ُقاؿ

 ّمَ گـكت ربى ّويـىبى ػؿ يک

 

 ثْػ ػؿاًتظبؿه کَ ػؿآهؼي ُوبى ثب عْػؿا ًظـ هْؿػ ىـل ُب آى اف کؼام ُّـ يبكت تضون ثؼؼ هبٍ

 افايي ُـيک ػؿآهؼ .آّؿػ ػمت ّثَ

 

 کَ ثْػ ىؼٍ مجت ُـيک ثْػى مقاّاؿ ثَ اػتوبػ ثلکَ ًجْػ هتٌبمت اّ ّتْاًبيي هِبؿت هيقاى ثب اكـاػ

 کَ ىغَي.يبثؼ تضون ؽٌُيتيبى

 

. ػاػ ًوي ؿّبيت هجلؾ ايي اف کوتـ ثَ کـػ هي ٕلت عْػ ثـاي ؿا ػالؿ ُقاؿ ّپٌزبٍ ػّينت ػؿآهؼ

 ؽٌُو ػؿ هٌبمت تَبّيـ ًتيزَ ػؿ

 

 .آّؿػ ػمت ثَ ؿا آى ّمـاًزبم ىؼ اكقّى آهؼ،تْهؼو ّرْػ ثَ

 

 هٌييگـي صؼ ػؿ صـكَ يک اف ؿا عْػ ثؼاًيؼ،اًتظبؿ هٌييگـي ىـل ي ىبينتَ ؿا عْػ ىوب اگـ

 تزنن ثب ايؼّمپل کـػٍ هضؼّػ

 

 .گيـػػ هي ىکل آى صَْل رِت ػؿ ؿكتبؿتبى ،ًبعْػآگبٍ هٌبمت تَبّيـي
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 ؽٌُي هْاًغ اف ػجْؿ

 

 افحـّت ُـيک مِن.ًؼاؿػ ّرْػ هضؼّيتي ُيچ ّهوبم حـّت کنت ؿاٍ ػؿ ىؼ گلتَ کَ ْٕؿي ُوبى

 هي مقاّاؿه ؿا عْػ کَ امت ُوبى رِبًي

 

 .ػاؿػ ّثبّؿُبيو تـثيت ػؿ ؿييَ ُن اّ ًلل ّصـهت ىبينتگي هيقاى.ػاًؼ

 

 ػاىتَ ػمتـمي هتلبّتي ُبي ّكـٍت اهکبًبت ثَ ىغٌ کَ ًينت ايي ٍـكآثَ ّکبهيبثي پييـكت

 ٕجغ هٌبػت ػاؿػ اُويت آًچَ ثلکَ ثبىؼ

 

 ي ىبينتَ ؿا عْػ کَ رْيٌؼ هي مْػ ُب كـٍت اف اكـاػي تٌِب فيـا امت ػّمتي عْييتي ّصل

 .ثؼاًٌؼ آًِب اصـافف

 

 ثلکَ.ػُؼ ىـس ثـايتبى ؿا آى هْاػؼ ثغْاُيؼ ىغَي اف ًينت کبكي ثيبهْفيؼ ؿا کـػى ىٌب ايٌکَ ثـاي

 ػاىتَ إويٌبى ًيق عْػ ُبي امتؼؼاػ ثَ ثبيؼ

 

 ثقًيؼ ّپب ،ػمت ىْيؼ آة ّاؿػ ّ ثپْىيؼ ىٌب لجبك مپل .کٌيؼ تلوي ّػولي مِل کبؿي ؿا ّىٌب ثبىيؼ

 ىٌب کَ ايٌک .ثغْؿيؼ آة ّاصتوآلکوي

 

 تلبّت ايي.کٌيؼ هي اصنبك تلبّتي ػاًنتيؼ ًوي ؿا کـػى ىٌب کَ فهبًي ثَ ًنجت ايؼ آهْعتَ ؿا کـػى

 ايؼ کـػٍ ثبّؿ صبل ثلکَ ًينت رنوبًي

 

 .ايؼ ىٌبعتَ ؿا عْػ ؽاتي ًّيـّي کٌيؼ ىٌب تْاهيؼ هي کَ

 

 کْػکي ػّؿاى ػؿ فيـا کٌؼ مْاؿي ػّچـعَ تْاًؼ ًوي کَ ّگلت آهؼ هي ًقػ عبًوي پيو چٌؼي

 اّ ثَ.ىْػ ػّرـعَ مْاؿ کَ ًؼاػًؼ اربفٍ ّالؼيٌو
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 عْاُن ّهي گبؿاژػاؿم ػؿ اي ػّچـعَ::"گلتن"ثـّين؟ کزب:"گلت."ثـّين ثيلت ،ؿاٍ عْة ثنيبؿ:"کلتن

 ثَ:"گلت"ثيبهْفم مْاؿي ػّچـعَ تْ ثَ آى ثب

 

 اًؼ کـػٍ هزبة ؿا تْ ػيگـاى کَ امت آى ػاًي ًوي مْاؿي ػّچـعَ ايٌکَ ػلت :"گلتن"مبػگي؟ ُويي

 ّػؿ ُنتي چللتي ّپب ّػمت ًبالين کَ

 

 مْاؿي ػّچـعَ آًکَ ثـاي.کٌي هي اًکبؿ ؿا ّرْػت ػؿ ًِلتَ عْػت،هؼؿت گـكتي کن ػمت ثب ًتيزَ

 پيو اف کَ ثـتـمي امت کبكي كؤ ثيبهْفي

 

 کٌي ثيـّى ؽٌُت اف ؿا كکـ ّايي ثقًي کٌبؿ ؿا ؽٌُي هْاًغ.کٌي ؿلجَ ىؼٍ ؿيقي ثـًبهَ هـقت ػؿ

 ي ػـَّ ّتْ امت هيکلي کبؿ مْاؿي ػّچـعَ کَ

 

 ثَ ثبؿ چٌؼ ّصتي ىْي ػّچـعَ مْاؿ کَ ثبىي ّآهبػٍ ثقًي ػول ثَ ػمت آًگبٍ.ًؼاؿي ؿا آى اًزبم

 تْاًي هي كؤ ٍْؿت ايي ؿيـ ػؿ.ثغْؿي فهيي

 

 ."کٌي ّمـفًو ثؼاًي هوَـ ؿا ّالؼيٌت ػوـ آعـ تب

 

 

 

 ىکْكبيي مْي ثَ گبم ًغنتيي:تغيل هٍْ

 

 آى ػؿ ّکلوبت کٌين هي هزنن ؽُي ػؿ کَ گيـًؼ هي ىکل تَبّيـي هجٌبي ثـ هب تلکـ کَ ػاًيؼ هي آيب

 گْيين هي ّهتي هخبل ًؼاؿًؼثـاي ًويي

 

 ايزبػ ىوب ؽُي ػؿ مـط گل اف تَْيـي ،ثلکَ آيؼ ًوي ىوب ؽُي ثَ ط-ؿ-ك-ل-گ صـّف مـط گل

 ػؿ ؿّاًيٌبمبى کَ عؼهتي ثقؿگتـيي .ىْػ هي
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 هـق ثَ تزـثَ يک ُوبًٌؼ ؽٌُي تَْيـؿ کَ امت صويوت ايي اًؼ،کيق کـػٍ ثيـيت ثَ کًٌْي هـى

 ػؿ ؿا تَْيـي ىوب ّهتي .ىْػ هي مپـػٍ

 

 هي هْارَ اي تزـثَ هبًٌؼ آى ّثب کٌؼ هي تلوي هٖؼي ؿا آى صَْل ثبٕي ّويـ کٌيؼ هي هزنن ؽُي

 پؾيـكتَ اًزبم پييبپيو کَ ىْػ

 

 عْػ چگًَْ کَ ػاؿػ ثنتگي اهـ ايي ثَ ىوب ُبي تْاًبيي ي ُوَ هزوْع ّػؿ هْكويت،مالهتي.امت

 ثَ اكـاػ اف ثنيبؿي .ثجيٌيؼ عْػ ؽٌُيت ػؿ ؿا

 

 :هبًٌؼ ػجبؿاتي گلتي.ػاؿًؼ ؽُي ػؿ عْػ اف ًّبتْاى ّؼيق ،تَْيـي تـثيتي هنبػؼ ًب ىـائ عبٕـ

 

 ُنتن ػَجي هي

 

 ُنتن ّعزبلتي کوـّ

 

 ًينت عْة ؿيبّيبتن

 

 ػاًن ًوي عْة آىپقي

 

 ػؿ ؿا عْػ كؼبليت ي ػايـٍ ىغٌ کَ امت آى ًوبيبًگـ ُوگي........ّ ُنتن چللتي ّپب اٍْآلػمت

 .امت کـػٍ هضؼّػ ؽٌُو

 

 ثْػى ًبٍْاة ثَ چَ اگـ ثٌبثـايي .ُنتيؼ عْػ ّهؼتوؼات ثبّؿُب هنئْل ىوب:کَ ًکٌيؼ كـاهْه

 ػّؿاى ػؿ ثقؿگتـُب کَ مغٌبًي
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 ُبي ّآهْعتَ ثبّؿُب.ثپؾيـيؼ ؿا آًِب ُوچٌبى ًينتيؼ هزجْؿ ػاؿيؼ يويي اًؼ گلتَ ىوب ثَ ٕلْليت

 ثـاي ؽٌُتبى تب کٌيؼ ثيـّى عْػ ؽُي اف ؿا ًبػؿمت

 

 .ىْػ آهبػٍ تبفٍ ّاهؼيتِبي پؾيـكتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىْػ هي آؿبف ؽُي اف چيق ُوَ

 

 تـمين ؽُي ػؿ ؿا عْػ ػلغْاٍ تَبّيـ ٍـكآ کَ ًينت ايي ؿكتبؿ ثـ ؽٌُي تَبّيـ اف هي هٌظْؿ

 تَبّيـ اف ثبيؼ ًغنت تـييـي گًَْ ُـ ثـاي کَ ثبّؿم ثـايي ثلکَ ىْػ هي ػگـگْى کٌيؼ،فًؼگيتبى

 هي تلوي پيْمتَ صويوت ثَ ي تزـثَ يک ػٌْاى ثَ ثبٕي ّويـ تَبّيـػؿ ايي فيـا.کٌيؼ ىـّع ؽٌُي

 هٌلي ّهتي ػليل ُويي ثَ.گيـػ هي ىکل تَبّيـ ايي ،ًبعْػآگبٍ،ثـامبك ىوب ّاػوبل ّؿكتبؿ ىْػ

 عْاُين هي کَ عْاًين هي كـا عْػ مْي ثَ ؿا ّىـايٖي ،ؿّيؼاػُب ُنتين،هـػم ُّـامبى ّهْٖـة

 هزنن عْػ ؽُي ػؿ هؼبهلَ يک ُنتيؼّػؿ اهالک ّكـّه عـيؼ کبؿ ىوبػؿ هخآلاگـ.ثگـيقين آًِب اف

 تلق هـا ّهت كؤ هيتـيبى ايي:""ثگْييؼ عْػتبى ثْػّثَ ًغْاُؼ هـاػتبى ّكن ثـ کبؿُب کَ کٌيؼ هي

 ؿا کؼام ػُن،ُيچ ًيبى آًِب ثَ ؿا هلک هْؿػ چِبؿػٍ آًکَ اف ّپل ىًْؼ هي هي ّهقاصن کٌٌؼ هي

 کـػٍ کٌؼ،ؽعيـٍ هي ػول کبهپيْتـ يک هبًٌؼ کَ عْػ ؽُي ػؿ ؿا ثـًبهَ ايي.""پنٌؼيؼ ًغْاٌُؼ

 ّكؤ ًينتيؼ لؼٌتي هلک ايي عـيؼاؿ ىوب کَ ػاًن هي عْة هي:"ّثگْييؼ ؿكتَ ًقػآًِب آًکَ ػهيوآهخل.ايؼ

 ػؼم مبف ،ػوآلفهيٌَ هٌلي تزنوبت ،ثب عْػتبى تـتيت ايي ّثَ."کٌيؼ تلق هـا ّهت عْاُيؼ هي

 ػؿ ؿا چيقي کَ فهبى ُـ ثغييؼ،فيـا هي تضون ؿا ثبّؿُب تغيل ي هٍْ.ايؼ ىؼٍ کبؿتبى ػؿ هْكويت
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 هي تَوين تَْيـ آى ثَ تْرَ ثب ًتيزَ ػاؿيؼّػؿ ؿا ؿميؼًو حوـ ثَ کٌيؼ،اًتظبؿ هي هزنن عْػ ؽُي

 .کٌيؼ هي ّػول گيـيؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عْاثي ثي تؼاؿک ػؿ

 

 ثـ تَبّيـهٌلي تـمين ،ثب آگبٍ عْػ ًب آًکَ اف ؿبكل.ػاؿًؼ ىکبيت ًغْاثيؼى عْة اف هـػم اف ثنيبؿي

 ثَ ًگبُي.کٌيؼ هي هـاصؼت صبًَ ثَ هِوبًي يک اف ىجي کَ کٌيؼ كـُ.آًٌؼ مبف ؽُي،مجت ي پـػٍ

 اي رلنَ ػؿ ثبيؼ ٍجش ىو كـػا ُن ّىوب ػُؼ هي ًيبى ؿا ثبهؼاػ ػّ مبػت.اًؼافيؼ هي عْػ مبػت

 تَْؿ ايي.ػاؿيؼ ّهت عْاثيؼى ثـاي مبػت چِبؿ صؼّػ كؤ کَ کٌيؼ كکـهي عْػ ثب.کٌيؼ ىـکت هِن

 ثَ ػاؿػمپل هي ًگبٍ ثيؼاؿ ىوبؿا مبػت يک ثْػ،صؼاهل عْاُيؼ عنتَ عْاة کوجْػ ػلت ثَ كـػا کَ

 يبثؼ،هـقتبى هي ىؼت ىوب كکـي اؿتيبه ػُؼ هي ًيبى ؿا ثبهؼاػ مَ ًگـيؼ،مبػت هي عْػ مبػت

 هي ىوب مـاؽ ثَ ّثيغْاثي ىًْؼ هي هٌوجِ کٌؼ،ػْالت هي هغبثـٍ اػَبة ملنلَ ثَ ؿا آى

 گْييؼ هي عْػ ّثب ثبىيؼ ّکْكتَ عنتَ ؿّف توبم کَ ػاؿيؼ ،اًتظبؿ عيقيؼ هي ثـ افعْاة کَ ٍجش.آيؼ

 ثغيي هنـت ّعجـ ؿمؼ هي ؿاٍ اف ػّمتبى اف يکي کَ ايي تب ًينتيؼ کبؿي ُيچ ثَ هبػؿ ػيگـ اهـّف

 ثَ ّهنـت عْىضبلي ثـًبهَ فيـا.ىْػ هي پؼيؼ ًب يکجبؿٍ ثَ ىوب عنتگي توبم.ػُؼ هي ىوب ثَ

 هبًٌؼ ُن ّعنتگي ثيغْاثي اصنبك.امت ىؼٍ هغبثـٍ اػَبثتبى ملنلَ ثَ ّمپل ىوب هـق کبهپيْتـ

 .ػاؿػ ثنتگي عْػتبى ّتَوين اًتغبة ثَ ّهٌلي هخجت ُّيزبًبت اصنبمبت مبيـ

 

 

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

 

 ىوبمت ثب اًتغبة--کِْلت يب رْاًي

 عْػ کَ ُنتيؼ ىوب ايي يؼٌي.امت ّاثنتَ ػاؿيؼ ؽُي ثـ عْػ اف کَ ّتَْيـي ؿّصيَ ثَ ًيق ىوب مي

 عْػ ًلل ،ػؿ ػاػٍ ؿاٍ عْػ ثَ ؿا ،پيـي ؿلٔ ُبي ايؼٍ پؾيـه ثب ّيب ػاًيؼ هي رْاًي مقاّاؿ ؿا

 .ىْػ هي ظبُـ ّاًؼهتبى ثـچِـٍ ؿكتَ ؿكتَ پيـي ّػالين آحبؿ ًتيزَ ّػؿ ىْيؼ هي ّاهبًؼٍ

 افػّاد ثبؿ مَ کَ گلت اّ.ىؼم آىٌب ًْػّچِبؿمبلَ هـػي ،ثب ٍجضگبُي ػّيؼى ،ٌُگبم پيو چٌؼي

 اّ اف مبل ّيک پٌزبٍ کَ ثبًْيي ثب امت هـاؿ ّثقّػي اًؼ ؿكتَ ػًيب اف ُونـه مَ ُّـ کـػٍ

 ػّػ هي هبيل6 صؼّػ ُـؿّف کَ:گلت ؿميؼ هي ثٌظـ مبلَ ىَت کَ اّ.کٌؼ افػّاد امت کْچکتـ

 ثْػ ػلغْؿ ّاّ ثْػًؼ ًکـػٍ هْاكوت ثْػ اعيـآتوبّبکـػٍ کَ ّاهي ثب.امت كؼبل ثنيبؿ ؿّف ٕي ّػؿ

 پـػاعت هْهغ ثَ ؿا ام ثؼُي ُّوييَ امت عْة اػتجبؿم کَ چينت؟هي هيکل ػاًن ًوي:"گلت ،هي

 هٖوئي ًْػّچِبؿمبلَ هـػ پيـ يک مْي اف ّام پـػاعت ثبف ثَ کَ امت آى ػلت:گلتن اّ ثَ."ام کـػٍ

 ؿاٍ عْػ ثَ ؿا کٌِنبلي کَ ثْػ آىکبؿ ثغْثي ُبيو ٍضجت ػؿ."كِون چَ،ًوي يؼٌي:"گلت.ًينتٌؼ

 ػؿ کوي.ثْػ ػاىتَ ًگبٍ ّمـپب رْاى اّؿا کَ ثْػ اػتوبػ ػاؿػُّويي اٍـاؿ ُن ثبّؿ ايي ّثـ ًؼاػٍ

 ػؿ ُن هبػؿه.امت توبم ّکبؿه ؿميؼٍ عٔ آعـ ثَ اّػيگـ کَ:ّگلت کـػ ٍضجت ثقؿگو پنـ ثبؿٍ

 ؿا ػکنو ّمپل مبل، ّمَ ُلتبػ کَ:؟گلت ػاؿػ مبل چٌؼ پنـه کَ پـميؼم.ؿكت ػًيب اف مي ُويي

 ّثلٌؼ مليؼ ،ؿيو چـّکيؼٍ اي چِـٍ ثب اّ.عْؿػم ،يکَ کـػم ًگبٍ ػکل ثَ ّهتي .ػاػ ًيبى هي ثَ

 ًينت،ثلکَ کِْلت ًوبيبًگـ فًؼگي مبلِبي.اّمت ثقؿگ پؼؿ پٌؼاؿي ؿميؼکَ هي ًظـ ثَ چٌبى

 عْػ ػل ي آيٌَ ػؿ ثکْىيؼ پل.امت ثْػى حوـ ثي ّاصنبك هٌلي ًگـه صبٍل ظبُـي كـمْػگي

 .کٌيؼ مؼ ّکٌِنبلي پيـي ثـ ؿا ّؿاٍ ثجيٌيؼ رْاى ؿا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 ثيوبؿي رْيٌؼگبى

 

 ػٌْاى ثَ هـقتبى آّؿيؼ،ػؿکبهپيْتـ ؽُي ثـ کَ ؿا تَْيـي ُـ کـػم اىبؿٍ کـات ثَ کَ ُوبًْٖؿي

 مغي ثيوبؿي اف هؼام اگـ.کٌيؼ هي ػول ّاهؼيت آى ثـامبك ىوب ّمپل ىْػ هي ؽعيـٍ ّاهؼيت يک

 .ايؼ کـػٍ ثيوبؿي هنتؼؼ ؿا عْػ هقاد ثقًؼ ػّؿ آى صْل اؿلت ّاكکبؿتبى آّؿيؼ هيبى ثَ

 ىيْع ّآًللْاًقا ّمـهبعْؿػگي گـكتَ كـا ؿا ايبلت ّچِبؿ ،چِل كـاؿميؼٍ مـهب كَل هخبل ثـاي

 ٕجيت ًقػ ّثبيؼ کٌيؼ هي ايؼّمـكَ کـػٍ تت کَ کٌيؼ هي هزنن ؽٌُتبى ػؿ ؿا تَْيـي.امت يبكتَ

 مـهبعْؿػگي ثَ اثتال اًتظبؿ ػؿ کَ صبلي ػؿ .کٌيؼ امتـاصت هٌقل ػؿ ُن ُلتَ ػّ ّيکي ثـّيؼ

 ثيوبؿي مـايت ثـ اػتوبػ.ثبىٌؼ عْػىبى کبهآلهْاظت کَ کٌيؼ هي آّؿي يبػ عْػ ُبي ثچَ ُنتيؼ،ثَ

 هي پيو ّاًتظبؿ ،تْهغ تزنن ثب فيـا.ىْيؼ هي هجتال آى ثَ گؾاؿػّثقّػي ًوي تبى اًتظبؿ ػؿ چٌؼاى

 اػَبة مينتن ثَ ايؼ مپـػٍ آى ثَ کَ تَبّيـي ثَ تْرَ ثب ىوب ،هـق عْػتبى اًتغبة ثب ّمپل آيؼ

 ُبي ّاکٌو آهؼى ّرْػ ثَ ػؿ ّتزنن اًؼييَ ًيـّي ثَ ايٌکَ ثـاي.کٌؼ هي هغبثـٍ ؿا ثيوبؿي پيبم

 .ػُيؼ اًزبم فيـؿا آفهبيو ىْيؼ ّاهق كيقيکي

 ؿّي ؿْٕثت ّثَ آى مـ ػّ ثـرنتگي ثَ .ػاؿيؼ ػمت ػؿ ؿا ليوْيي کَ کٌيؼ هزنن عْػ ؽُي ػؿ

 ؿا آى ّمٔ اف ّمپل ثليبؿيؼ ّکوي کٌيؼ ،اصنبمو گـكتَ ػؿػمت آًـا .کٌيؼ تْرَ پْمتو

 عْػ ثيٌي ثَ ؿا ليوْ صبل.کٌيؼ اصنبك ؿا ّؿْٕثتو ثوبليؼ آى اف اي ًيوَ ؿّي ؿا عْػ اًگيت.ثجـيؼ

 ،ثب آفهبيو ايي ػؿ.ىْػ هي ربؿي ػُبًتبى ثقام کَ کٌيؼ هي هيبُؼٍ.ثْييؼ ؿا ّآى کٌيؼ ًقػيک

 اميؼ ُزْم ثـاثـ ػؿ ؿا ػُبًتبى ايؼتب کـػٍ ربؿي عْػ ػُبى ػؿ ؿا ،ثقام تزنن امتلبػُبفًيـّي

 تگقاك ايبلت ػؿ ميوًْتْى ىٌبمي مـٕبى اًنتيتْي ػؿ مـٕبًي ثيوبؿاى.ػاؿيؼ ًگبٍ هَْى ميتـيک

 ػؿ ػؿٍؼ ّپٌذ ثينت صؼّػ اًؼتب ىؼٍ هْكن اًؼييَ ًيـّي ثَ تْمل ّثب توـيي ايي اف امتلبػٍ اهـيکب،ثب

 .آّؿًؼ ّرْػ ثَ ًنجي ثِجْػ ثيوبؿي ؿًّؼ

 هي مـهب ػاؿػ کٌؼ هي اصنبك کَ: ّگلت گـكت توبك هي ثب ػّؿ ؿاٍ تللي ثب ثـاػؿم پيو چٌؼي

 مـايت ّگلْيو صلن ثَ ُن كـػا ّتب کٌؼ هي صل عْػ ثيٌي ػؿ ؿا آى لضظَ ػؿآى کَ گلت اّهي.عْؿػ

 ُن پٌزيٌجَ ؿمؼّؿّف هي ّپِلْيو ميٌَ ثَ ُوييَ هٖوئٌآهخل ُن چِبؿىٌجَ ؿّف ّتب کٌؼ هي

 ثب كؤ اّ کَ کٌيؼ هي هالصظَ .ثگيـػ هـعَي امت هزجْؿ ُن ؿا روؼَ ّؿّف کٌؼ هي اصتوآلتت

 اف.گْيؼ هي مغي روؼَ ؿّف هـعَي ثبؿٍ ػؿ ػّىٌجَ ٍجش ػؿ کييؼى ثبال ّثيٌي کـػى كيي كيي يک

 ثب اّ صويوت ػؿ.ام تْرَ ثي ُبيو گلتَ ثَ هؼؿ چَ کَ کٌؼ هزنن ؽٌُو ػؿ كؤ کَ کـػم توبّب اّ

 ايي ًّبعْػآگبٍ کـػ هي هزنن عيبل پـػٍ ثـ ؿا ّعبهت ايي ّّؼيت،تَْيـ ىؼى تـ ّعين اف اًتظبؿ

 هي ؿاٍ عْػ ثَ ؿا ثيوبؿي ًِبيت ّػؿ ػاىت هي ثـ گبم ّّؼيت ىؼى تـ ثؼ رِت ػؿ مْ ّآى مْ

 .ػاػ

 اصتيبٕي ثي احـ ػؿ کَ ثگْييؼ ُوييَ ثلکَ .ًگْييؼ مغي ثيوبؿي اف کْػکبًتبى ثـاثـ ػؿ گق ُـ

 ّفًؼگي کْػکي ػّؿاى ػؿ کَ آّؿم هي عبٕـ ثَ.ىْػ هي ؿكغ ّثقّػي آهؼٍ پيو هغتَـي ًبؿاصتي

 ثَ اگـ کَ ػاػ هي ُيؼاؿ ُب ثچَ ثَ ثْػ ًلْؽي ّثب ربلت فى کَ امکبؿف عبًن هب هـثي پـّؿىگبٍ ػؿ

 کَ کـػم تْرَ ّهي عْؿػ عْاٌُؼ ،مـهب ثغْاثٌؼ کْؿاى هوبثل ّػؿ ثگؾاؿًؼ ثبف ؿا پٌزـٍ ىت ٌُگبم
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 اهب.عْؿػًؼ هي هب مـ ُب ثچَ اف تؼؼاػي ؿّف آى ي کـػ،كـػا هي آّؿي يبػ ؿا هّْْع اّايي ثبؿ ُـ

 .ًيْػ عيـي عْؿػگي مـهب ّاف گؾاىتن هي ثبف ؿا اتبهن ًؼاىتن،پٌزـٍ ثبّؿ ؿا چيقي چٌيي کَ هي

 ّػؿ کبُؼ هي ثؼى هوبّهت اف ًيق تـك .کٌؼ هي هنتؼؼ ؿا هقاد ثيوبؿي مـايت اف اًتظبؿ کلي ثْٖؿ

 .ىْػ هي ُوْاؿ ًبعْىي ثَ اثتال ؿاٍ ًتيزَ

 ًبعْىي ايي ثَ ثيوبؿ ّاػتوبػ تلويي ّميلَ ثَ اؿلت کَ امت ثيوبؿيِبيي افرولَ ًيق ًلل تٌگي

 ػؿ ػليل ُويي ثَ.کٌؼ فًؼگي ثيوبؿي ايي ثب ػاؿػ هيل آگبٍ عْػ ًب ىغٌ.ىْػ هي گـيجبًگيـه

 اكکبؿ احـ ػؿ اه ًبعْىي کَ ثگْييؼ اّ ثَ اگـ.چنجؼ هي آى ثَ عْػ ػؿّى مْٖس ژؿكتـيي

 ًبپؾيـهي ارتٌبة اهـي ؿا آى ثَ چنجيؼى فيـا.ىْػ هي ،عيوگيي فامت ّثيوبؿي ًبػؿمت ّاػتوبػات

 اه ثبؿٍ ّػؿ کٌٌؼ تلوي رؼي ؿا ثبىٌؼ،آى ػاىتَ تْرَ ثيوبؿيو ثَ هـػم ػاؿػ اًتظبؿ ُّوْاؿٍ ػاًؼ

 تؤييؼ تب کٌؼ هي تاله ثتْاًؼ کَ آًزب تب عْػ هٌلي ّاکٌيِبي ي اػاهَ ثـاي ػليل ُويي ثَ.ثگْيٌؼ مغي

 .ثگيـػ ػيگـاى اف ؿا عْػ ّّؼيت

 هيبى ،اف هْكويت اف إويٌبى ثـاي.ىؼ اًزبم اهـيکب کٌتبکي ايبلت ػؿ کَ هلت پيًْؼ ػول ػؿ

 کَ گقيؼًؼ ثـ ؿا کنبًي ،تٌِب ثْػ هبًؼٍ ػوـىبى آعـ ثَ ؿّفي چٌؼ كؤ کَ ػإّلت ثيوبؿ تؼؼاػفيبػي

 ّثبّؿُبي اكکبؿ ػاػى تـييـ رق ثَ چيقي ُن ُيپٌْتيقم.ثْػًؼ عْؿػاؿ ثـ هخجت ًّگـه اًؼييَ اف

 آًکَ ثؼّى ػًؼاًپقىکبى هخبل ثـاي.ىْػ هي كـاّاًي ُبي امتلبػٍ پقىکي ػؿ آى ّاف ًينت ىغٌ

  ػاؿّيي ّيب کٌٌؼ ُْه ثي ؿا ثيوبؿ

 ثبىؼ ػاىتَ ػؿػي اصنبك ىغٌ آًکَ ثؼّى مپل.ثـًؼ هي ُيپٌْتيقهي عْاة ثَ کٌٌؼ،اّؿا تزْيق

 .کٌٌؼ هي کبؿ ػًؼاًِبيو ؿّي ثـ ُب ،مبػت
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 ػؿ ربلجي ثنيبؿ هٖبلت صبّي کَ کـػم يبكت ػؿ ػاك ؿام ًبم ثَ ؿّاًيٌبك يک اف ًْاؿي پيو چٌؼي

 ثْػ عبٕـ آفؿػٍ ثنيبؿ پنـه اف ثبًْ ايي.ثْػ ثْػا کيو پييْايبى اف ثبًْيي ّپنـ ؿاُت يک هْؿػ

 هيقاى ثبالتـيي کَ کيْؿي.ثْػ تبيلٌؼ ػؿ هغؼؿ هْاػ ثب هجبؿفٍ هؤهْؿ هبػؿه هيل ثـعالف فيـا

 .ػاؿػ ؿا هغؼؿ هْاػ ثَ اػتيبػ

 ػمتْؿات هٖبثن ،چـا اكـاػ ايي کـػى ّفًؼاًي هزبفات ربي ثَ کَ:گلت هي پنـه ثَ فى ايي

 هي چگًَْ کَ پـميؼ رْاى ؿاُت.يبثٌؼ ًزبت اػتيبػ چٌگبل اف کٌؼتب ًوي ًخبؿىبى ػين هوؼك ثْػاي

 ثبٌٕي ًيـُّبي هؼػ ثَ ؿا هؼتبػيي ثبيؼ کَ:گلت پبمظ ػؿ ؿّصبًي فى کٌؼ؟آى کبؿي چٌيي تْاًؼ

 هغتلق اػوبل ثَ ُب ًيـّ ايي ىٌبعت ثـاي کَ کـػ تيْين ؿا پنـه مپل اّ.کـػ هؼاّا ػؿًّيبى

 ًِلتگي صبلت اف ؿا ّويـه اػوبم ػؿ هکتْم ُبي ًّيـّ رْيؼ تْمل ثْػا کيو ػؿ ؿيبّت

 ٍؼ ثبيؼ ّىغٌ امت ثْػا کيو ػؿ ّػىْاؿي هيوت پـ ثنيبؿ ،ثغو ؿيبّت.آّؿػ ػؿ ّعلتگي

 اتبم کق ؿّي تيک ثؼّى کَ امت هخآلهزجْؿ .ػُؼ اًزبم ّمغت ىبم کبؿُبي هْؿػ ّمي

 کَ کـػ هي كکـ اّ چْى.ًيْػ ؿّ ؿّثَ هغبلق ثبرٌل ّيب ًغْؿػ ؿا چيقُب اف ثغْاثؼ،ثنيبؿي

 اّبكَ توـيٌبت ايي ثَ ؿيبّت هْؿػ مي ًيق ُنتٌؼ،عْػه ًيؼًي هِبؿ ثنيبؿ تبيلٌؼ ػؿ هؼتبػيي

 ّهتؼؼػ ىبم ُبي ّت ؿيب ايي .هيکـػ توـيي ؿا ؿيبّت هْؿػ ٍؼّىَت ؿّفٍ ُوَ ثٌبثـايي.کـػ

 ّهْرت کـػ هِبؿ ؿا ّؿـائقه ثغييؼ ّىزبػت ىِبهت اّ ّثَ کـػ پب ثَ تْكبًي ّربًو رنن ػؿ

 ايي اف پل ؿا ؿاُت ايي ّهتي کَ گْيؼ هي ػاك ؿام.ثـآّؿًؼ مـ اه ثبٌٕي ػظين ًيـُّبي تب ىؼ

 .ؿميؼ هي ًظـ ثَ ّامتْاؿ ػؿعت،هضکن يک هْٖؿ تٌَ هبًٌؼ ثَ اّ کـػ هالهبت توـيٌبت

 عيبثبى ثَ ؿا ،کبهيًْي کيْؿ ايي ػؿ هغؼؿ هْاػ هنئْليي ثب ّثبُوبٌُگي ثبفگيت تبيلٌؼ ثَ رْاى ايي

 ،مْاؿ ثگـيقًؼ ُـّييي رٌگ اف عْاٌُؼ هي اگـ کَ:گلت هؼتبػيي ثَ ّعٖبة ثـػ ثبًکْک ىِـ ُبي

 ُوَ.کـػ عْاٌُؼ تـک ؿا اػتيبػ ٍْهؼَ ػؿ اهبهت ُلتَ يک اف پل کَ کـػ ّتْويي ىًْؼ کبهيْى ثـ

 ثَ ػيگـ اي ثبفگيت،ػؼٍ اف ثؼؼ،پل ُّلتَ ىؼًؼ هي کبهيْى ثـ مْاؿ هؼتبػيي اف تؼؼاػفيبػي ُلتَ

 آى ثـ کـػى ّؿلجَ امت کبؿ تـيي مغت ُـّييي ،تـک ػاًيؼ هي کَ ْٕؿي ُوبى.ؿكتٌؼ هي ٍْهؼَ

 كـٍتي آعـيي کَ کـػ هي آّؿي يبػ هؼتبػيي ثَ رلنَ اّليي ػؿ اّ.عْاُؼ هي هْي ثنيبؿ اي اؿاػٍ

 هوبثل ػؿ مپل.کٌٌؼ ؿامت ّکوـ ػٌُؼ ًزبت ػُيتٌبک ّؿَٕ ايي اؿ ؿا عْػ تْاًٌؼ هي کَ امت

 ػؿ ثبٌٕي اػزبفگـ ُبي ًيـّ هؼػ ّثَ کـػ هي هَـف ُـّييي هوؼاؿي آًِب ي فػٍ صيـت چيوبى

 .کـػ ًوي ظبُـ عْػ اف ّاکٌيي گًَْ ُّيچ ػاػ هي ًيبى هوبّهت آى هوبثل

 :گلت هي هؼتبػيي ثَ عٖبة مپل

 مـىبؿم عالم ًيـّي اف هي

 اػتيبػم اف تـ هْي هي

 ُنتن ػؿهبى هي

 ّؿـايق ىًْؼ هلضن عْيو ُنتي ي ػٌُؼٍ ىلب هؼؿت ثَ کَ کـػ هي هتوبػؼ ؿا هؼتبػيي تـتيت ايي ّثَ

 .ىکٌٌؼ ُن ػؿ ؿا اػتيبػ ُبي فًزيـ .ؿاًٌؼ ثيـّى عْػ کٌبم اف ؿا گنيغتَ ّلگبم کو ّمـ تٌؼ
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 هـصلَ ايي ػؿ.ػاىت ُوـاٍ ثَ ؿا هتؼؼػ ُبي امتلـاؽ کَ ثْػ رنوبًي ّتِٖيـ ،پاليو ثؼؼي هؼم

 ربلت ثـاين رِت ايي اف هبرـا ايي ىٌيؼى.ىؼ هي ّهٌقٍ پبک ىيٖبًي هبػٍ ايي اف رنوبًي مينتن

 ؽات ػؿ کَ آى ىگـف ّهؼؿت تٌؼؿمتي اٍل ثَ تْاًين هي هب ي ُوَ کـػ هي حبثت کَ ثْػ تْرَ

 کي ؿييَ ّرْػهبى ػؿ ؿا ّاػتيبػ عْىي ًب گًَْ ُـ تب ّثغْاُين ىْين هتْمل ػاؿػ رـيبى هب ُنتي

 .کٌؼ

 هي عْى رـيبى ًِبيت ّػؿ هؼؼٍ،ؿيَ ّاؿػ هـي هزـاي اف فًيؼ،ػّػ هي ميگبؿ ثَ پکي ىوب ّهتي

 ؿّه ػًجبل ثَ گقًجبيؼ ،ُـ ػبػت ايي تـييـ ثـاي.ىْيؼ هي ّػزيي يکپبؿچَ من ثب صويوت ّػؿ ىْػ

 ؿا ّاتلبم ؽات،اتضبػ ثغو ىلب ًيـّي ثَ تْمل ّثب کٌيؼ توـکق عْيو کٌو ثـ ثبيؼ ثلکَ ثبىيؼ عبٍي

 ُـّف.کييؼ ًوي مگبؿ ًّيبٓ مالهت کوبل ػؿ کَ کٌيؼ هزنن ؿا ،عْػ کبؿ ايي ثـاي.ثيکٌيؼ من ثب

 ثـاي .کٌيؼ هزنن ؽُي ػؿ رقييبتو توبم ثب کييؼ ًوي ميگبؿ کَ ؿا عْػ ال ايؼٍ تَبّيـ ػهيوَ ُّـ

 هغتلق ُبي هکبى ػؿ ؿا ّآى کـػٍ تـمين کبؿؾ چٌؼ ثـؿّي ؿا تَبّيـ ايي تْاًيؼ هي تنـيغ،صتي

 :هجيل اف ًيـّهٌؼ هخجت روالت اظِبؿ.ىًْؼ صک ؽٌُتبى تَبّيـثـ ايي تب ثچنجبًيؼ کبؿ هضل يب عبًَ

 ."ام ّمـفًؼٍ ًيـّهٌؼ هي"

 ."ُنتن کبؿ ايي اًزبم هبػؿثَ ،هي ثلَ"

 ًبعْىي گًَْ ُّـ ،الکل ميگبؿ تـک اٍْآلثـاي.ىْػ ىوب ػؿًّي ًيـُّبي توْيت هْرت تْاًؼ هي

 ثبيؼ.ثپـػافيؼ عْػ ّػؿًّي ژؿف هنبئل صل ّثَ کٌيؼ ًظـ تزؼيؼ عْػ اػتوبػي ًظبم ػؿ ثبيؼ ،اثتؼا

 ثَ ىلب ّثـاي ثبىيؼ هتکي عْػ ثَ ثبيؼ کَ ىْيؼ ّهتوبػؼ ايؼ ػاىتَ ًوو آى ايزبػ ػؿ عْػتبى کَ ثپؾيـيؼ

 :هجيل اف ػجبؿاتي.ثبىيؼ ًؼاىتَ ًيبفي عْػ اف ثـّى چيقي

 "کٌن تـک ميگبؿؿا ػاؿم هَؼ"

 "ػُن کبُو ؿا ّفًن عْاُن هي"

 چٌيي ػالٍّ ثَ.امت عبؿري ػْاهل ثَ ّهتکي يبكتَ ػىْاؿ کبؿؿا ايي ىغٌ کَ امت آى اف صبکي

 اٍل ثـاثـ ػؿ ؿا هْاًؼي ًتيزَ ّػؿ ىْػ هي ؽُي ػؿ هخجت تَبّيـ تـمين اف هبًغ هٌلي روالت

 .کٌؼ هي ايزبػ کٌٌؼٍ ػؿهبى

 ػيگـ،رٌگ ثيبًي ثَ.امت تؼبؿُ ػؿ صيبت هْاًيي اٍل،ثب ،ػؿ ّهٌلي رْيبًَ متيقٍ ّاػوبل گلتبؿ

 گق ُـ هغؼؿ هْاػ ثب هجبؿفٍ ػليل ُويي ثَ.ًّبتْاًي ىکنت مْي ثَ هٖوئي امت ؿاُي ُـ ّمتيقثب

 ؿا ّعْػ امت فيبػ ّفًتبى اگـ.امت ّکيوکو رؼال ًْػي ٍْؿت ُـ ثَ فيـا امت ًجْػٍ هْكن

 اف هبًغ.ثـعيقيؼ ثبآى پيکبؿ ثَ مْاؿي ّػّچـعَ ؿؾايي،ّؿفه ؿژين ثب ثبيؼ کَ کٌيؼ هي هالهت

 ًيـّ ثَ تْاى هي کَ امت ىًْؼٍ ّپؾيـا ،اًلؼبلي آؿام ىـائ ػؿ كؤ ىؼفيـا عْاُيؼ تـييـي ُـگًَْ

 .ىْيؼ هتْمل ػؿّى گـ اػزبف ُبي
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 ثگيـيؼ گـػى ثَ ؿا اتلبهي ُـ هنئْليت

 

 ُنتيؼ ّعزبلتي کوـّ اگـ.امت گـكتَ ىکل عْػتبى ّگقيٌو اًتغبة صنت ثـ ىوب کًٌْي ىغَيت

 گقيؼٍ ثـ عْيو ّعْي علن يک ػٌْاى ثَ ؿا آى ثلکَ ايؼ ًجـػٍ اؿث ثَ ؿا ّعزبلت کوـّيي ژى

 :گْيؼ هي آلي ريوق.ايؼ پؾيـكتَ ػبػت يک ػٌْاى ثَ ؿا ،ػَجيت ُنتيؼ هقاد اگـآتيي.ايؼ

 ."اّمت كکـ ٕـف ًوبيبًگـ کل ُـ فًؼگي ّاصْال اّّبع"

 ،يک آپبؿتوبًن ،صْالي كلْؿيؼا ايبلت ػؿ.هبمت ي ّاًؼييَ تلکـ هضَْل ،فًؼگي مبػٍ ػجبؿت ثَ

 صبل ػيي ّػؿ مت كلْؿيؼا ايبلت ػؿ ثيکبؿي هيقاى ثبالتـيي ػاؿاي کَ ػاؿػ ّرْػ ًييي كويـ ي هضلَ

 اي هضلَ چـا کَ آيؼ هي پيو مئْال ايي کل ُـ ثـاي.آيؼ هي ىوبؿ ثَ ايبلت ايي ي هٌٖوَ تـيي کخيق

 ػجْؿ هضلَ ايي اف ثبؿ ُـ.امت فثبلَ اف ّپـ ؿيغتَ ُن ّثَ کخيق صؼ ايي تب ثيکبؿًؼ آى مبکٌيي احـ کَ

 ػؿ ُن ػيگـ اي هيـْلٌؼّػؼٍ ثبفي هوبؿ ثَ ًلـي چٌؼ ُبي گـٍّ ػؿ کَ ثيٌن هي ؿا اي ،ػؼٍ کٌن هي

 فًؼگي هيضٔ پبکيقگي ثَ کَ ػاؿًؼ ؿا آى ّهت ؿّف توبم روبػت ايي.هغؼؿًؼ هْاػ ّكـّه عـيؼ صبل

 كـاُن عْػ ثـاي ّآؿامتَ تويق ّهضيٖي کٌٌؼ ؿًگ ؿا عْػ ُبي عبًَ ي ّپٌزـٍ ثپـػافًؼ،ػؿ عْػ

 .اًؼ گقيؼٍ ثـ چٌيي ايي ؿا عْػ فًؼگي هضئ آًِب اهب.آّؿًؼ

 ػؿ کَ ًينت ػليل ايي ثَ گؾؿػ ًوي هـاػتبى ّكن ثـ فًؼگي ّاگـ آّؿيؼ ًوي ػمت ثَ کالًي پْل اگـ

 کل كالى ايؼ،يب کـػٍ افػّاد ىغٌ كالى ،ثب امت چٌيي پْمتتبى ،ؿًگ ايؼ آهؼٍ ػًيب ثَ عبًْاػٍ كالى

 کبؿ هـػم اف ثنيبؿي ثـاي.ػاؿػ ثنتگي ىوب ُبي ّثبّؿ ُب ًگـه ثَ چيق ُوَ ثلکَ ىوبمت ؿئيل

 :ثگْييؼ کَ ايي ربي ثَ.گيـًؼ ػِؼٍ توبهآثَ ؿا فًؼگييبى ؿّيؼاػُبي هنئْليت کَ امت ىبهي

 ػاؿًؼ؟ ؿكتبؿي چٌيي هي ثب ّؿئينن ُونـم،كـفًؼاًن چـا-

 :ثگْييؼ ثبيؼ
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 ّچگًَْ ثبىٌؼ ػاىتَ ؿكتبؿي چٌيي هي ثب ام ػاػٍ اربفٍ ّؿئينن ،كـفًؼاًن ُونـم ثَ کَ ام کـػٍ چَ-

 ًؼاؿم ؿا ؿكتبؿي چٌيي تضول ػيگـ کَ ثيبهْفم ُب آى ثَ تْاًن هي

  :گْيؼ هي اّ.ػاؿػ ّربلجي ًـق گلتَ(اهـيکب پيييي روِْؿ ؿئيل ّلت ؿّف ُونـ)ؿّفّلت اليٌْؿ

 "عْػتبى ؿّبيت ثب هگـ کٌؼ ػمت آلت ؿا ىوب ًْاًؼ ًوي کل ُيچ"

 آًوؼؿ ّثبيؼ ايؼ کـػٍ مؼ تـييـي ُـ ثـاي ؿا ،ؿاٍ ًگيـيؼ گـػى ثَ ُبؿا ثنبهبًي ًب هنئْليت اگـ

 تـييـ ىوب ثب ؿا ،ؿكتبؿه ػلغْاٍ ثَ ؿّفي کـػٍ چٌيي ىوب ثب کَ کني آى يب آًچَ تب ثوبًيؼ هٌتظـ

 ػؿ ؿا ىـائ ثِجْػ تْاًبيي کَ امت اي هضـکَ ًيـّي اهب امت ًبگْاؿ چَ اگـ هنئْليت هجْل.ػُؼ

 :گْيٌؼ هي هـػم ثـعي .آّؿػ هي پؼيؼ اًنبى

 يک تْ فيـا ثـاًي مغي هخجت ّاصنبمبت ّىبػهبًي ػين ي ثبؿٍ ػؿ کَ امت آمبى ثنيبؿ تْ ثـاي"

 ."ػاؿي اعتيبؿ ػؿ امت آى پي ػؿ اًنبى يک کَ ؿا چَ ُّـ ي هيليًْـ ّيک هؼـّف ي ًْينٌؼٍ

 آى الغوـ ػائن پـمت مـ کَ كويـم ي عبًْاػٍ يک صبٍل هي کَ امت آى روبػت ايي ثَ هي پبمظ

 ّىِـتن حـّت ثـايي ثٌب.ىؼم ثقؿگ پـّؿىگبٍ يک ػؿ ارجبؿ ثَ هي ًتيزَ ّػؿ کـػ ؿُب هـا عبًْاػٍ

 ّاصنبمبت اكکبؿ کَ ثبىؼ ىؼٍ ثبػج کًٌْين ىـائ آًکَ ،ًَ ػاًن هي اػتوبػاتن ًگـه هـُْى ؿا

 تْاًبيي ّهيقاى ىوبمت ؽٌُيبت ثبفتبة ىوب فًؼگي.کٌن ثيبى ّتبة آة ثب ؿا ّعْىبيٌؼ عْة،ػلپؾيـ

 .کٌؼ هي آىکبؿ ؿا تبى ؿّصي ُبي
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 اًتغبة ثَ ّصنبػت عْاُي ،ثؼ رْيي عين،کيٌَ،ًلـت،اًتوبم هجيل اف هٌلي ُّيزبًبت اصنبمبت

 :گلت کٌبى ّگـيَ آهؼ هي ًقػ کْچکن ػعتـ ؿّفي.ىْػ هي صبکن ّؿّصوبى رنن ثـ عْػهبى

 ."ًؼاؿػ ػّمت هـا ثيلي"

 عْػم کَ الجتَ:"گلت"ػاؿي؟ ػّمت ؿا عْػت تْ کـػٍ،آيب ؿكتبؿ عْيو هيل ثَ ،اّ عْة ثنيبؿ:"گلتن

 ."امت کبكي ثـايت ُويي :"گلتن."ػاؿم ػّمت ؿا

 :گْيٌؼ ّهي ىًْؼ هي ػمتپبچَ ىـايٖي چٌيي ػؿ ّهبػؿاى پؼؿاى اف ثنيبؿي

 ٕلْليت ُوبى اف تـتيت ايي ّثَ."ثبىؼ ػاىتَ ػّمت تْؿا ثيلي کَ ثکٌن تْاًن هي کبؿ ،چَ هي عؼاي"

 ؿن ثييتـ.ثنپبؿػ ػيگـاى ػمت ثَ ؿا اصنبمبتيبى کٌتـل کَ کٌٌؼ هي تلِين کْػک ثَ ؿا هؼٌب ايي

 ثبىؼ هـاػهبى ّكن ثـ ّاصْال اّّبع ُوييَ ػاؿين هيل کَ گيـػ هي مـچيوَ ايي اف هب ّاًؼٍّ

 تْهغ افُوَ هب فيـا امت عْػعْاُبًَ ثنيبؿ هّْْػي چٌيي.کٌٌؼ ؿكتبؿ اهبى عْامتَ ثَ ُّوييَ

 ػؿ ىوب اگـ.ىْػ هٌزـ هب عْىضبلي ثَ کَ ثقًٌؼ ػمت کبؿُبيي ثَ عْػ عْامت ؿؿن ػلي کَ ػاؿين

 هـػم ثَ کَ امت آى هلِْهو ىْيؼ هي هْٖـة يب عيوگيي ًبىبػهبى ػيگـاى ًبهٖلْة ؿكتبؿ احـ

 اف آًچَ امت تـ هِن عْػم ًظـ اف هي فًؼگي ثبؿٍ ػؿ تْ ًظـ هي ثـاي :"گْييؼ هي عْػ پيـاهْى

 هـػم ّاکٌو ثَ تْرَ ثؼّى مبلن ىغَيت يک."ثبىي عيٌْػ افهي تْ تب ػُن هي اًزبم ثـآيؼ ػمتن

 چٌيي ؿا عْيو ٍالس ًجْػًؼ ّاگـ ثِتـ ثْػًؼ،چَ هْاكن ػيگـاى اگـ .کٌؼ هي ّػول گيـػ هي تَوين

 .ػاًٌؼ هي

 پـتوبل يک.ػُيؼ اًزبم ؿا فيـ آفهبيو ىْيؼ ّاهق اصنبمبتتبى هجبل ػؿ عْػ هنئْليت ثَ ايٌکَ ثـاي

 کٌؼآة هي تـاّه ثيـّى ثَ پـتوبل افآى آًچَ .ثليبؿيؼ ؿا آى اف ًّيوي کٌيؼ ًَق ّمٔ اف ؿا

 ىْػ هي كيـػٍ ّچگًَْ ّميلَ چَ ثب ّيب كيبؿػ هي ؿا آى کني چَ کَ ًينت هِن.امت ّػَبؿٍ

 ّهتي.ػؿاّمت کَ تـاّػ ُوبى کْفٍ اف ّاهغ ػؿ.امت پـتوبل آة ىْػ هي صبٍل كيـػًو اف ،آًچَ

 هي هبؿا اٍٖالس ّثَ ػٌُؼ هي هـاؿ ؿّصي كيبؿ تضت ؿا هب عْػ ًبهٖلْة ّگلتبؿ ؿكتبؿ ثب ػيگـاى

 هب کَ امت عبٕـ ايي ،ثَ کٌؼ هي ثـّف هب اف ّاًتوبهزْيي ّتٌلـ ،عين كيبؿ ايي ًتيزَ ّػؿ كيـًؼ

 ،ىـائ ثبىؼ موْم ايي اف ػبؿي هب ؽُي اگـ ّاهغ ػؿ .ُنتين هٌلي اصنبمبت گًَْ ايي اف اًجبىتَ

 هبػؿ ىْين هْارَ کَ ُن ؿّيؼاػًبهٖلْثي ُـ ّيب کني ُـ ّثب ثبىؼ ىبم کَ ُن اًؼافٍ ُـ هبى فًؼگي

 .ثْػ ًغْاُين هٌلي اصنبمبت گًَْ ُيچ ثـّف ثَ

 کَ کٌؼ ّاػاؿ ؿا ثپيچؼّىوب ىوب رلْي ثقؿگـاٍ ػؿ عْػ ًبهْفّى ؿاًٌؼگي ثب ىغَي کٌيؼ كـُ

 ثيلقاييؼ عْػ مـػت ثـ کـػى تالكي هٌظْؿ ّثَ ثؼُيؼ ػمت اف ؿا عْػ آؿاهو اگـ .کٌيؼ تـهق ًبگِبى

 ايؼ کـػٍ حبثت تٌِب امت ثْػٍ ًبپنٌؼ چوؼؿ کبؿه کَ ػُيؼ ًّيبًو ثپيزيؼ ّرلْيو کٌيؼ تؼويت ّاّؿا

 ثب ؿا ىيبٕيي اگـ .ُنتيؼ عْػ ػؿّى ػؿ پٌِبى ّاًتوبهزْيي ،ًلـت عين،کيٌَ ُبي اُـيوي هـثبًي کَ

 کٌؼ ّپـييبى ،ًبؿاصت عيوگيي ىوبؿا ثْػ ًغْاُؼ هبػؿ ًکييؼ،ُيچکل ّآًنْ ايي ثَ عْػ

 ّػؿ ثگيـيؼ ػمت ثَ ؿا ؿّىٌي ىوغ اگـ.ثيبّؿم اي امتؼبؿٍ هٖلت ىؼى ؿّىي ثـاي ًينت ثؼ

 ىؼلَ ثـ ىوبمت کٌتـل اف عبؿد کَ ّثبؿاى ثبػ هبًٌؼ عبؿري ػْاهل اف ،ثنيبؿي ثـػاؿيؼ گبم عيبثبًي

 ػؿ ًيق هب ُّيزبًبت اصنبمبت .کييؼ عْاُؼ مْيي ثَ ؿا آى لضظَ ُّـ گؾاىت عْاُؼ تؤحيـ ىوغ ايي

 آى ػيگـاى ًبهٖلْة ُبي ّؿكتبؿ ّؿّيؼاػُب صْاػث ُبي ثبػ تٌؼ ُوْاؿٍ کَ امت ىوؼي ي ىؼلَ صکن
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 عبهْىي اف ّهبًغ ثؼاؿين كـّفًؼٍ ؿا اصنبمبتوبى كـّفاى ىوغ کَ هبمت ثـ .کٌؼ هي تِؼيؼ ؿا

 .ىْين آى ّلـفه

  :هجيل اف ػجبؿاتي گلتي ثب هـػم ثنيبؿيبف

 .ُنتن ْٕؿي ايي هي-

 .ىْم ػُْ تْاًن ًوي-

 .امت چٌيي ايي ٕجيؼتن-

 اًؼييَ يک اف ًبىي هٌلي ُّيزبًبت اصنبمبت.کٌٌؼ هي پيچي مـ عْػ اصنبمبت هنئْليت پؾيـكتي اف

 کَ اّٖـاثٌؼ ػيگـػؿ روبػتي.ًؼاؿًؼ پْل کبكي اًؼافٍ ،چـاثَ کَ ًگـاًٌؼ اي ػؼٍ .امت ٍْاة ًب ي

 ثبًک اهنبٓ ًکٌؼ ،کَ ىًْؼ هؤًْك ًبثبة اكـاػ ثب كـفًؼاًيبى هجبػا ،کَ ىًْؼ هي ّػؿهبًؼٍ پيـ ػاؿًؼ

 اف ؿبكل کٌٌؼ هي ٕي ّتيْيو ثبًگـاًي ؿا ؿّف توبم ُب آى .......ًکٌؼ هجؼا.اكتؼ تؼْين ثَ هبٍ آعـ ػؿ

 هي ثبال ؿا عْى كيبؿ.امت رنن ػؿ ًبهٖلْة ُبي ّاکٌو اًْاع صبهل ّهنوْم ميبٍ اكکبؿ ايي آًکَ

 صبکي ثيْىيوي هٌِؼمي ؿىتَ ػؿ تضويوبت.ىْػ هي هلجي ُبي ّثيوبؿي هؼؼٍ فعن ايزبػ ّهْرت ثـػ

 اكکبؿ اگـ.ىْػ هي هـق ػؿ هتلبّتي ُبي آًؼؿّكيي تـىش هْرت ّهخجت هٌلي اكکبؿ کَ امت آى اف

 هنتْلي ؽُي ثـ ُّوآٌُگ هخجت اًؼييَ ّاگـ فا ثيوبؿي ،آًؼؿّكيي ثبىؼ صبکن ؽُي ثـ هٌلي

 .ىْػ هي تـىش ثغو ىلب ىْػ،آًؼؿّكيي

 ػُين هي کق اف اًؼييَ ػٌبى ّهتي .هبمت عْػ کٌتـل تضت هب ثؼى ىيويبيي ُبي ّاکٌو ثٌبثـايي

 تب ثـين هي پٌبٍ ىيوبيي ػاؿُّبي ثَ ىْين،آًگبٍ هي ػؿّى ػؿ هغـثي ىيوبيي ّاًلؼبالت كؼل مجت

 .ثکبُين آى ىؼت اف هؼؿي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 ًينت، ؿاُي ىبػهبًي مْي ثَ

 

 امت ؿاٍ عْػ ىبػهبًي

 

 ؿا ّثيوبؿي كوـ رولَ ّاف فًؼگي عْػ،اّّبع ّىبػهبًي ؿن تْريَ ػاؿًؼثـاي توبيل هـػم ثييتـ

 اف يکي هخآلثيوبؿي .کٌٌؼ هي عبلي ىبًَ عْػ هنئْليت فيـ اف تـتيت ايي ّثَ ثؼاًٌؼ هنئْل

 .ػاًٌؼ هي عْػ اًؼٍّ مجت ؿا ًقػيکبًيبى

 ًبؿاصت ُوچٌبى آيب.ثبىيؼ إالع ثي آى اف ّىوب ثبىؼ ثيوبؿ ىوب عبًْاػٍ اػْبي اف يکي کٌيؼ كـُ

 ثلکَ ًينت ىوب پـييبًي هْرت ُب آى ًبعْىي ثٌبثـايي.ًينت ْٕؿ ثْػ؟هنلوآايي عْاُيؼ ّپـييبى

 ؿا چيقي ىوب ثيوبؿي کَ ثيٌؼيييؼ عْػ ثب اگـ.ػاؿػ هْيَ اف ىوب امتٌجبٓ ثَ ٍـكآثنتگي اصنبك ايي

 اٍّ،چوؼؿ:"ثگْييؼ عْػ ثب اگـ اهب.ىؼ عْاُيؼ چيـٍ عْػ اصنبمبت ثـ آمبًي ثَ ػُؼ ًوي تـييـ

 ؿا ًبىبػهبًي پيبم."ىؼ هي ّػؿهبًؼٍ ًبعْه چٌيي هبػؿم ثبينت ًوي.ىؼ هي ْٕؿ ايي ّصيتٌبک،ًجبيؼ

 عْاُؼ ًوبيبى ّؿكتبؿتبى اػوبلتبى ػؿ ًيق آى ُبي ايؼّهٖؼآرلٍْ کـػٍ هغبثـٍ عْػ اػَبة ملنلَ ثَ

 هنئْل ىوب کَ ًکٌيؼ كـاهْه اهب.ًينت عْىبيٌؼي هٖؼآچيق ػّمتبى ّيب عبًْاػٍ اػْبي ًبعْىي.ىؼ

 فينتي ّىبػهبى ثْػى ىبػ ثـاي کَ امت آى هـػم اؿلت ثقؿگ اىتجبٍ.ُنتيؼ عْػ ُّيزبًبت اصنبمبت

 رنتزْ عْػ ّػؿّى هلت ػؿ ثبيؼ ىبػهبًي هٌيؤ آًکَ صبل.گـػًؼ هي چيقي يب کني ػًجبل ثَ هؼام

 ُن ًجبىؼ،ثبف ىوب ّعْامت هيل ثَ فًؼگي ىـائ اگـ ،صتي يبثيؼ ػمت ثبٌٕي هنـت ثَ اگـ.کـػ

 .ثْػ عْاُيؼ ىبػهبى

 پيو ُلتَ ُويي .کٌن هي اؿمبل رِبى مـامـ ًلْؽ ثب اكـاػ ثـاي ؿا عْػ ُبي کتبة کَ امت چٌؼي

 ،پقىکبى ميبمتوؼاؿاى ثـاي عْػم ي ُقيٌَ ّثب کـػم اهْب ؿا کتبثن آعـيي اف رلؼ ُقاؿ چِبؿ

 ػؿيبكت ؿا کتبة ايي کَ اكـاػي اف يکي.ػاىتن اؿمبل ُب کيْؿ اف ثنيبؿي آهْفىي ّهنئْليي

 ٍؼ"ّ"آگبٍ اًنبى ؿّاثٔ"،"ثـتـ ُييبؿي مْي ثَ ؿاُي "ُبي کتبة ي ًْينٌؼٍ کبيق ػاىت،کي

 ثـاين اي کتبة،ًبهَ يبكت ػؿ اف پل.ّپبؿمبمت هلت ّعْه ميـت ًيک ثنيبؿ آػهي اّ.ثْػ"هيوْى

 ثَ ؿّفي اًزبم مـ.کٌين هالهبت ؿا يکؼيگـ كـٍتي ػؿ کَ کـػ توبيل اظِبؿ تيکـ ّّوي كـمتبػ

 مبل ػؿ گلت هي.امت کبهل اّكلذ.امت هيکلي ثنيبؿ کبؿ هـػ ايي ظبُـ تٍْيق.ؿكتن ػيؼًو

 ثَ تب کٌؼ هي اصنبك عْػ پيت ػؿ ىؼيؼي مْفه ،ًبگِبى ػاىتَ مکًْت هيبهي ىِـ ػؿ ک1946َ

 ثؼؼ ثَ فهبى آت اف.امت کييؼٍ آتو ثَ ؿا ّآى ؿيغتَ ثٌقيي كوـاتو متْى ؿّي کني گْيي کَ صؼي

 امت ًيبفهٌؼ ؿؾا لووَ ُـ عْؿػى ثـاي کَ چٌؼاى.کٌؼ هي فًؼگي ي چـعؼاؿ ٌٍؼلي ّؿّي ىؼٍ كلذ

 کَ لجغٌؼي.ػاؿػ ًوي ثـ لت اف لجغٌؼ لضظَ يک ّرْػ ايي ثب.هبمبژػُؼ ؿا گـػًو ي ًبصيَ ىغَي

 صبليکَ اّ،ػؿ آًکَ تْرَ ربلت.کٌؼ هي صکبيت ػؿًّي ّهتجـک ،ّاهؼي،فيجب عبلٌ ىبػهبًي يک اف

 ثبٕي ػؿ اگـ آػهي.گْيؼ هي مغي ّثِؼاىت مالهت اف ُبيو کتبة امت،ػؿ ثؼى اف ًيوي كبهؼ

 ؿوگيي ػؿّى ػؿ اگـ اهب کٌؼ هي صلظ ؿا عْػ ىبػهبًي ُن ىـائ ًبگْاؿتـيي ثبىؼػؿ عْه ىبػّمـ

 هي هـػم ثييتـ.آّؿػ ًوي ّرْػ ثَ اّ ي ؿّصيَ ػؿ تـييـي ُن ُب هْهؼيت ثبىؼ،ىبػتـيي ّاكنـػٍ
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 ػؿ آًکَ صبل.ثنتبًٌؼ عبؿد ػًيبي اف ؿا ّتؼبػل ،آؿاهو ٍّلب ،ٍلش ،ىبػاثي تٌؼؿمتي تب کْىٌؼ

 هتوـکق عْيو کٌو ثـ ػؿّى ػًيبي ػؿ گبٍ ُـ.کٌؼ هي ػول ػکل ثَ ػؿمت ًظبم ايي ّاهؼي ىـائ

 .آّؿين ػمت ّثَ کٌين ٕلت تْاًين هي ثغْاُين کَ ىْين،ُـآًچَ هتَل عْػ ثْػى ّثَ

 ػؿ اگـ .گـيقػ هي چٌگوبى اف هقّؿاًَ کَ ثْػ عْاُين ،ىبُؼ ثبىين ّهضجت ػين رنتزْي ػؿ اگـ

 ثَ کَ فهبًي اهب.کٌؼ هي كـاؿ ػمتوبى اف ثبىين،هْؽيبًَ ّىبػهبًي ىبػي آّؿػى ػمت ثَ تکبپْي

 ًبظـ آًگبٍ.ًؼاؿػ گـيق ثـاي ؿاُي يبثين،ػيگـ ػمت عْػ ّؽُي اػوبم ػؿ ّىبػهبًي ،ػين تٌؼؿمتي

 .ثْػ عْاُين هبى فًؼگي ػؿ اًگيقي ىگلت تـييـات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رِبى اًـژي هْلؼ تـيي ثقؿگ

 

 ػؿ ػاىتن مبل ُيت کَ فهبًي اف.ىؼم ؿّ ؿّثَ فًؼگين ػؿ كْهبلؼبػٍ تزبؿة اف يکي ثب1975 مبل ػؿ

 تـيي اّظبلن.کٌن هالهبتو ؿّفي کَ ثْػ ايي ّآؿفّين ثْػم ًؼيؼٍ ُـگق اّؿا .ثْػم پؼؿم رنتزْي

 ثْػم هتٌلـ اّ اف ىؼت ثَ.ثبؿثْػ آّؿّعلت ىـم رِت ُـ اف فًؼگيو. ىٌبعتن هي کَ ثْػ ىغَي

 ثؼّى مبلِب ؿا كـفًؼه ّمَ ُونـ امت تْاًنتَ چگًَْ کَ کـػم هي مئْال اّ اف ُوييَ ّرْػم ّػؿ

 .کٌؼ ؿُب هبلي صوبيت

 امت،اهب کـػٍ كْت پؼؿم کَ ثْػم،ىٌيؼم هيـْل تؼؿيل ثَ ػاًيگبٍ ػؿ کَ ،ٌُگبهي گؾىتَ مبل

 کٌؼك هي فًؼگي اّؿليٌق ًيْ ىِـ ػؿ کَ ثْػ ايي ػاىتن اّ اف کَ عجـي آعـيي .ًؼاىتن کبهآلإويٌبى

 ىؼٍ ػكي کزب ػؿ کَ کـػم،پـميؼم صبٍل إويٌبى هـگو اف تللٌي هکـؿ ُبي توبك ثب آًکَ اف

 ّثب اينتبػم هجـه کٌبؿ .ؿكتن ثيلْکني ثَ .پي مي مي هي ثيلْکني ىِـ ػؿ هجـمتبًي ػؿ گلتٌؼ.امت
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 گـينتن ّهلَ ّثي کـػم آؿبف ْٕالًي ّىٌْػي گلت ثْػم ًؼيؼٍ ُن ؿا ػکنو صتي ٌُْف کَ پؼؿي

 ًب ُبي ؿكتبؿ عبٕـ ،ثَ اّؿاثغيْػم.ثْػ ّگؾىت ػلْ گؾىت هي فثبًن ثـ هؼت ايي توبم ػؿ آًچَ.

 الغوـ ػائن عبٕـ ّثَ ًّبپنٌؼه فىت ُبي کبؿ عبٕـ ،ثَ ام عبًْػٍ ّاػْبي هي ثَ ًنجت ؿّايو

 ّربًن ػل ژؿكبي ػؿ ُب مبل کَ ؿا ًّلـتي کيٌَ ُبي اًگل ىؼم هْكن تب کييؼ ْٕل ػّمبػت.ثْػًو

 ام يبكتن،فًؼگي مجکجبل ؿا ؿّصي،عْػ پباليو ايي اف پل.ثـاًن عْػم اف ثْػًؼ کـػٍ ّآىيبًَ ؿعٌَ

 اًگيقي صيـت ْٕؿ ثَ کبؿم ّؿاًؼهبى يبكت اكقايو ام رنوبًي ّثٌيَ گـكت،اىتِب تبفٍ ّثْيي ؿًگ

 .ثبالؿكت

 هي ػل ثَ ىْيؼّکيٌَ هي ّپـييبى امت،ًبؿاصت ىؼٍ اًزبم صوتبى ػؿ کَ ُبيي ًبؿّايي هجبل ػؿ ّهتي

 صبلت ايي ػؿ.ايؼ ىؼٍ آًِب ؿكتبؿ هـثبًي ًتيزَ ّػؿ ػاػٍ هـاؿ ػيگـاى ػمت آلت ّاهغ ػؿ ؿا عْػ گيـيؼ

 هي ّعين ًبؿاصتي مْي ثَ ؿا ىوب عْػ ّاعتيبؿ هيل ّثَ ُنتٌؼ ىوب اصنبمبت اعتيبؿ ٍبصت ،آًِب

 هي ػل ثَ کيٌَ اّ اف پـػاعت ًوي ؿا اه ّثؼُي ثْػ هوـُّ هي ثَ کني اگـ ايي اف ثيو .کيبًٌؼ

 ّثَ كـمتن هي ثـايو ؿا کتبثِبين اف کَ ُبيي ًنغَ ،ثلکَ ًينتن عْػ پْل ًگـاى تٌِب ًَ صبل .گـكتن

 اف ًلـت.ػُؼ هـاؿ کٌتـل تضت هـا اصنبمبت ًبػؿمتو ؿكتبؿ ثب کَ ػُن ًوي اربفٍ اّ ثَ تـتيت ايي

 :ًظيـ ػجبؿاتي ثب ؿا عْػ اًنبى کَ گيـػ هي چيوَ مـ آًزب

 .کٌؼ ؿكتبؿي چٌيي هي ثب ػاىت صوي اّچَ-

 .ػُن هي ًيبًو ؿا ؿكتبؿه رْاة صبال-

 ثْػى هضن.ثؼٌُؼ اّ ربًت ثَ ؿا صن ُن إـاكيبى ّاًتظبؿ ىؼٍ پبيوبل صوْم کَ کٌؼ هي هزبة ؿا عْػ

 اف ؿا ّکيٌَ ّػىوٌي عَْهت پل.گـػػ ًوي ثبف رْي ثَ ًيق ؿكتَ ّآة کٌؼ ًوي ػُْ ؿا چيقي

 کٌيؼ ثغيبيو ٕلت ًينت ًيبفي. يبثيؼ عالٍي آًِب کٌٌؼٍ هنوْم ُبي ّاکٌو ّاف کٌيؼ ثيـّى هلجتبى

 ُب آلْػگي ايي اف ؽُي کـػى پبک ػاؿػ اُويت آًچَ.ىْػ هٖلغ ىوب گؾىت اف کني ًينت ،الفم

 ّؿفيؼى کيٌَ رِت ػؿ کَ ػظيوي ًيـّي اف فيـا امت رِبى اًـژي هْلؼ ثقؿگتـيي ثغيْػى.امت

 .گـكت ّمبفًؼٍ هخجت اي ًتيزَ تْاى هي ؿّػ هي کبؿ ثَ

 اّّ.کـػ هي ٕي ؿا ٕالم ػؿػًبک هـاصل کَ کـػم ٍـف هـػي اتلبم ثَ ؿا ىبم پيو چٌؼي

 مبيَ ىبى فًؼگي ثـ ًّلـت کيٌَ هؼتي اف پل اهب ػاىتٌؼ ىيـيٌي هيتـک فًؼگي فهبًي ُونـه

 ٕلت اّ اف ٌُگلتي هجلؾ ُونـه کَ گلت هي ثْػ فػٍ صلوَ چيوبًو ػؿ اىک کَ صبلي ػؿ اّ.اكکٌؼ

 اه چِـٍ ػؿ ّاّٖـاة ّؿًذ ػؿػ.ػاؿػ ًگبٍ عْػ ًقػ ًيق ؿا ُب ثچَ ػاؿػ هَؼ ػالٍّ ّثَ کٌؼ هي

 ثب ُّونـه اّمت ربًت ثَ صن کَ کٌؼ ّهتوبػؼم ثقًؼ صـف هي ثب ٍجش تب ثْػ صبّـ .فػ هي هْد

 "چينت؟ تْ ًظـ:"گلت ىؼ توبم ُبيو صـف کَ ايي اف ثؼؼ.امت ػاىتَ ؿكتبؿًبؿّايي اّ

 "ثؼُن؟ تْ ربًت ثَ ؿا صن کَ هبيلي عيلي:"گلتن

 "امت؟ هي ثب صن کَ کٌي ًوي ّاهؼآكکـ اهب ثؼُي هي ثَ ؿا صن ْٕؿي ُويي عْاُن ًوي ًَ:"گلت

 ."گـػػ ًوي ثبف رْي ثَ ؿكتَ ّآة امت ىؼٍ کَ کبؿي:"گلتن

 "ثکٌن؟ ثبيؼ چَ کٌي هي كکـ:"گلت
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 اهب ام گؾىتَ گٌبُو اف کَ ام گلتَ اّ ّثَ ام کـػٍ ؿا کبؿ ايي:"گلت."ثجغيي اّؿا ثبيؼ:"گلتن

 ."اًّپؾيـكت

 ثـاي تب ثيبيي کٌبؿ عْػت ثب تْ کَ امت آى هِن.ثپؾيـػ ؿا تْ ثغيبيو اّ کَ ًينت ًيبفي :"گلتن

 ؿّف ثَ چَ ػاًي هي.ثگيبيي گـيق ثـاي ىؼٍ،ؿاُي هتـاکن هلجت اػوبل ػؿ کَ ًّلـت کيٌَ ؿمْثبت

 اي ىؼٍ صل اًؼٍّ ػؿ چٌبى.ؿمي هي ًظـ ثَ تـ پيـ مبل ػٍ پيو هبٍ ػٍ ثَ ًنجت ؟تْ اي آّؿػٍ عْػت

 ثـػٍ ثبال ؿا عًْت كيبؿ اػَبة عنتگي.اي اكنـػٍ.ىْي ثيؼاؿ عْاة اف ٍجش تْاًي هي هيکل کَ

 ػون اف تب کَ ثلِوبًن تْ ّثَ کٌن ًلْؽ ؽٌُت ػؿ تْاًنتن هي کبه اي.امت ىؼٍ کن ّّفًت ّاىتِب

 ّتْ امت تؼؿيزي کيي عْػ تْ ؿكتبؿ ايي .ثگـيقي هِلکَ ايي اف تْاًي ،ًوي ًکٌي ًخبؿ ػين هلجت

 اّ ثَ ًينت الفم.ػُي ًوي اًزبم فّػتـ ؿا کبؿ کٌي،چـا گيـي رلْ عْػت کيتي اف عْاُي هي اگـ

 ."ثگؾؿ گٌبُو اف هلجت اػوبم ػؿ كؤ.ثلـمتي گل ثـايو ّيب کٌي هزؼػآافػّاد اّ ثب يب ثگْيي چيقي

 ."ثپـػافم گقاكي هجلؾ اّ ثَ ثبيؼ:"گلت

 عَْهت ّهتي .کي ػول يو توبّب ثَ هوـؿ هْػؼ اف ّفّػتـ کـػٍ عْامت ػؿ آًچَ اف ثييتـ:"گلتن

 فًؼگيت ػؿ اًگيقي صيـت ٕـف ثَ ّاػتؼال ًّيبٓ کٌي،ىبػهبًي ثيـّى ؽٌُت ُبي اليَ اف ؿا ّکيٌَ

 صبل ثَ تب عْػت آيب.مت ربيقالغٖب ّاًنبى امت اًنبى ُن اّ کَ ثپؾيـي ؿا ايي ثبيؼ.يبثؼ هي ؿاٍ

 چٌيي هي ثب ػاىت صوي چَ ًگْيي عْػت ّثَ ًؼُي عْػت ثَ ؿا صن امت کبكي اي؟كؤ ًکـػٍ اىتجبٍ

 ."ػُن هي ًيبًو ثبىؼ،صبال ػاىتَ ؿكتبؿي

 يب ثبىؼ ُونـتبى عْاٍ.ًبمبفگبؿيؼ ُب آى ثب صبّـ صبل ػؿ کَ ثيٌؼيييؼ اكـاػي ثَ لضظَ چٌؼ ثـاي

 اّ ثب ؿا ّکيوکو مـ ػؿػ ثييتـيي کَ کٌيؼ کني ًخبؿ ؿا کٌيؼػين ّمؼي ُونبيَ ُوکبؿّيب

 ّّظيلَ پْه ّىيک اعالم ػاؿًؼ،عْه ىبينتَ ي ؿكتبؿ کَ کنبًي ثَ ًخبؿػين..ػاؿيؼ

 ،ىغَي ثْػ ىؼٍ کييؼٍ ٍليت ثـ ػيني کَ ٌُگبهي.ًينت ىوب هلت ػؿ ػين ػون ىٌبمؼ،آفهبيو

 ػاؿػ،اگـ پنٌؼي ًب ؿكتبؿ ىوب ثب کني اگـ.ثْػ ّثغيو اّػلْ ّاکٌو.کـػ پـتبة اه ميٌَ ثَ اي ًيقٍ

 ًؼُيؼ ؿاٍ هلجتبى ثَ ؿا ًلـت اُـيوي کٌؼ ًوي ؿػبيت ارٌبك عـيؼ ػؿ ىوبؿا عـيؼ ًْثت ىغَي

 ثَ ؿا ُنتيؼ،عَْهت ثِتـ اّ اف کَ کٌيؼ حبثت ػيگـي ثَ کٌيؼ هي تاله ّهتي.کٌيؼ ًخبؿه ؿا ّػين

 مـٕبًي ملْلِبي اف ػُيؼ هي پـّؿه ؽٌُتبى ػؿ کَ ًّلـتي کيٌَ کَ ًکٌيؼ كـاهْه.ايؼ ػاػٍ ؿاٍ ػل

 ّهْرت عْؿًؼ هي ؿا ّرْػتبى ؽؿٍ ّؽؿٍ کٌٌؼ هي آىيبى ىوب ّؽُي هلت ثـ ُب اًگل ايي.ًؼ تـ کيٌؼٍ

 .ىًْؼ هي تبى اًـژي ّتضليل ؿكتي ُؼؿ

 

 

 

 

 

 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 

 

 

 

 

 ًيْيؼ صْاػث تنلين

 

 ًگبٍ هخجت ّثبػيؼ ثْػ عْاُؼ هـاػ ّكن کبؿُبثـ ي ُوَ کَ ثبىين اگـهؼتوؼ هْاًغ ثـاثـ ػؿ

 ّتنلين ثجبفين ؿا عْػ اگـ اهب.ىًْؼ هي گـ رلٍْ ًظـهبى ػؿ ػيگـي اف پل يکي ُب کٌين،كـٍت

 .ػيؼ ًغْاُين عْػ ؿّي پيو ػؿ ؿا هْاًغ رق ىْين صْاػث

 ىؼم هتْرَ لضظَ چٌؼ اف پل.ؿكتن كـّػگبٍ ثَ ىيکبگْ ثَ ػقيوت ثْػم،ثـاي هيبهي ػؿ کَ پيو چٌؼي

 هي هْد روؼيت اف كـّػگبٍ مبلي.امت ىؼٍ لـْ پـّافُْاپيوب كٌي، هنبئل اي پبؿٍ ػليل ثَ کَ

 ّثبيؼ امت کبهآلپـ ىيکبگْ هوَؼ ثَ ُْايي عْٖٓ توبم کَ ؿمبًؼًؼ هنبكـاى إالع ثَ هنئْليي.فػ

 ػؿ ػيگـ ػّؿّف تب ؿا عْػ کَ هنبكـيي.ػٌُؼ اًزبم ثـايوبى کبؿي ثتْاًٌؼ تب کٌين ٍجـ ؿّفي ػّ يکي

 آًِب.تبعتٌؼ هي گقاؿاى کبؿ ّثَ ثْػ ؿكتَ ثبال عًْيبى ثْػًؼ،كيبؿ ؿكتَ ػؿ کْؿٍ اف ػيؼًؼ، هي هيبهي

. ثْػًؼ ثبعتَ ؿا عْػ پييبپيو فيـا.يبثٌؼ ؿُبيي هغوََ افايي ًجْػًؼتب کبؿ چبؿٍ كکـ ثَ ّرَ ُيچ ثَ

 هٌيي ثب ثٌبثـايي.ىؼم ًوي صبػحَ ايي ّتنلين کـػم هي هزنن ىيگبگْ ػؿ ؿا عْػم هي کَ ٍْؿتي ػؿ

 تِيَ ثـاين ّربيي ثگيـػ توبك هنبكـاى ربيي ربثَ ثغو ثب کَ عْامتن اّ ّاف گـكتن توبك تللٌي ام

 لـْ ؿا ّپـّافه گـكتَ توبك هـثَْٕ هؤهْؿاى ثَ هي،ىغَي هٌيي توبك اف هجل چٌؼلضظَ.کٌؼ

 حجت ىغٌ آى ربي ثَ هـا ،ًبم کٌؼ هـارؼَ اًتظبؿ ػؿ هنبكـاى لينت ثَ کَ آى ثؼّى ُن اّ.ثْػ کـػٍ

 پـّاف اّليي ثب تْاًنتن کَ ثْػم کني تٌِب هنبكـ،هي ًّْػّػًّلـ يکَؼ هيبى اف تـتيت ايي ّثَ کـػ

 .ثْػم ًيؼٍ صْاػث تنلين هي فيـا کٌن ملـ ىيکبگْ ،ثَ ىؼ هي اًزبم ػيگـ مبػت5 کَ

 اظِبؿ ّثب ىْيؼ ّپـييبى ًبؿاصت آًکَ ربي ثَ پل امت ًِلتَ ّكـٍتي توؼيـي اي صبػحَ ُـ پل ػؿ

 :هجيل اف روالتي

 ػؿ ُبؿا كـٍت تب کٌيؼ،ثکْىيؼ تنلين ؿا عْػ."آيؼ ًوي ػؿ آة اف ػؿمت کبؿُب ،ًگلتن ػيؼي"

 .کٌيؼ گؾؿ يبثيؼّافهْاًغ
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 تْاكن ػؼم ثـ تْاكن

 

 ٕجيؼي اهـي هنبئل هْؿػ ػؿ ًظـ اعتالف آهؼى ّرْػ ىْػ،ثَ ثـهـاؿهي اي ؿاثَٖ ًلـ ػّ ثيي ّهتي

 کبؿ ثَ ؿا عْػ ًيـّي توبم ىًْؼ هي ؿّ ؿّثَ هيکالتي ثب ؿّاثٖيبى ػؿ ّهتي هـػم اف ثنيبؿي.امت

 عْػ هنبئل ّكَل صل اف ػليل ُويي ّثَ امت ربًجيبى ثَ صن کَ کٌٌؼ هتوبػؼ ؿا ػيگـاى تب گيـًؼ هي

 ؿا ّصن ىوـػ کبؿ عٖب ؿا يکي لقّهآًجبيؼ آيؼ هي ّرْػ ثَ هنبئلي اي ؿاثَٖ ػؿ ّهتي.هبًٌؼ ػبرقهي

 ُـگًَْ ثـاي ؿاٍ پيو ىوـيؼ،اف هي کبؿ عٖب ؿا ػيگـي ىوب کَ ٌُگبهي. ػاػ ػيگـي ربًت ثَ

 تْاكن ثَ ىوب ثب ىوـيؼ هي عٖبکبؿه کَ کني ػاؿيؼ اًتٖبؿ چگًَْ فيـا.ايؼ کـػٍ مؼ اي هَبلضَ

 ًظـ اعتالف اي پبؿٍ ّرْػ ػؿ ،تْاكن امت الفم هنتضکن ؿاثَٖ يک ي اػاهَ ثـاي آًچَ.ثـمؼ

 ػاىتَ ىوب ثَ ًنجت هتلبّتي ُبي ّمليوَ ًظـات کَ ىْيؼ هبئل ػيگـاى ثـاي ؿا صن ايي ثبيؼ.ُبمت

 پؾيـكتَ صبل اهب.ػاىتين كـاّاًي ُبي هگْ ،ثگْ هتلبّتوبى ُبي مليوَ ػليل مبثوآثَ ُّونـم هي.ثبىٌؼ

 اگـ.اين ؿميؼٍ تْاكن ثَ ثبثت ايي ّاف ثبىين ًظـػاىتَ اعتالف يکؼيگـ ثب هْاؿػ ثنيبؿي ػؿ کَ اين

 ؿكتبؿ ىوب هيل هٖبثن آًِب کَ ثبىيؼ ػاىتَ اًتظبؿ ًجبيؼ ُنتيؼ ػيگـاى ثب هتؼبػلي ؿاثَٖ عْاُبى

 کَ ثپؾيـين اگـ ثؼالٍّ.امت هتلبّت ىوب ثب ػاؿػّػيؼگبُو ؿا عْػ عبً ّعْي علن کل ُـ.کٌٌؼ

 ًّقاع کيوکو ثـاي ػليلي امت،ػيگـ ُب اًنبى ُوَ يکي،هْكويت هْكويت .ُنتين يکي هب ي ُوَ

 .هبًؼ ًوي ثبهي
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 کٌٌؼٍ هـثبًي ثبفي رْيي،يک متيقٍ

 

 ّهتي.امت ّکيوکو هيبرـٍ کبئٌبت ُّوآٌُگ ٕجيؼي رـيبى مـؿاٍ ثـ هْرْػ هْاًغ اف ػيگـ يکي

 هي آى ىؼت ثَ ػاؿيؼثلکَ ًوي ثـ هؼهي آى ؿكغ رِت ػؿ تٌِب ػاؿيؼًَ ػعبلت گيـي ػؿ يک ػؿ ىوب

 هيبى ػؿ کٌيؼ كـُ.کٌيؼ تْرَ هيبك ايي ثَ ىْيؼ ّاهق آى هؾهْم تؤحيـات ثَ ايٌکَ ثـاي.اكقاييؼ

 هْارَ ّکخيق ثْ ثؼ ثقؿگ تْػٍ ايي ثب ّهتي اكـاػ ثؼْي.ّرْػػاؿػ فثبلَ ثقؿگ تْػٍ ،يک گؾؿگبُي

 هي رب ُوَ ثَ عْػ ثب ؿا آى ًبهٖجْع ثْي کبؿ ايي ّثب گؾؿًؼ هي آى هيبى اف تْرِي ثي ىًْؼ،ثب هي

 اًْاع هيکـّة ػاؿاي فثبلَ کَ ػاؿًؼ تْرَ صويوت ايي ثَ ىـايٖي چٌيي ػؿ ػيگـ اي ػؼٍ.ثـًؼ

 ًتيزَ ّػؿ ثـػ عْاٌُؼ عْػ ثب رب ُوَ ؿا آى هٖجْع ًب کٌٌؼ،ثْي ػجْؿ آى هيبى اف ّاگـ امت اهـاُ

 .گؾؿًؼ هي فثبلَ کٌبؿ اف اصتيبٓ ثب ثٌبثـايي.ىًْؼ هي گـيقاى ُب آى اف ،هـػم ارتوبػي هضبكل ػؿ

 امت،ثَ هوکي ؿيـ صتي ّيب هيکل اكـاػ ثـعي ثب اؿتجبٓ ايزبػ کَ ثـيؼ هي پي ّاهؼيت ايي ثَ ّهتي

 ؿا عْػتبى ىؼى هـثبًي رلْي تـتيت ايي ّثَ کٌيؼ تـک ؿا ثگؾؿيؼ،هضل افآى ّعًْنـػي آؿاهي

 عْاٌُؼ ثپـُيقيؼ،چگًَْ اّ ثب ّهيبرـٍ ثضج ُنتيؼ،اف ؿاثَٖ ايي ٕـف يک ،کَ ىوب اگـ.ثگيـيؼ

 ثَ ؿميؼى ثـاي تب تالىٌؼ ػؿ ىوبهَـاًَ ،كـفًؼاى اّهبت ػُؼ؟ثنيبؿي اػاهَ ثبفي ايي ثَ تْاًنت

 ػمت آلت اف گيـي رلْ ،ثـاي ىـايٖي چٌيي ػؿ.ػٌُؼ هـاؿ تٌگٌب ػؿ ىوبؿا عْػ هٌٖوي ؿيـ اُؼاف

 .ىْيؼ ػّؿ هضل ّاف کٌيؼ اکتلب لجغٌؼي ثَ عًْنـػي ،ثب ىؼى

 .ػاىت ًغْاُؼ ىوب فًؼگي ثـاي ربيي ّکيوکو ثـعْؿػ ػيگـ کَ يبثيؼ هي ػؿ تلکـي چٌيي ثب
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 کٌيؼ اًؼاف پل عْاُيي عيـ ثبًک ػؿ

 ػؿ کبئٌبت، ًؼوت پـ ي گٌزيٌَ.ُبمت اًنبى ؿكتبؿ صيبت،ثبفتبة اٍْل فيجبتـيي اف يکي تـػيؼ ثي

 صؼّػ ػّمتي ًْع ثبًک.کٌؼ هي پـػاعت ثبًکي ُـ ثب هوبينَ ػؿ ؿا ثِـٍ ًيک،ثبالتـيي ثـاثـؿكتبؿ

 هبئل هبػي اؿفه ّهضجت ػين ثـاي ثتْاًين اگـ.کٌؼ هي پـػاعت ػؿٍؼ ّپٌذ ثينت تب ثينت

 ػين ػالؿ ُقاؿّميَؼ صؼّػ ثبًک ايي.کٌيؼ رِبًيبى ًخبؿ ػين ػالؿ ُقاؿ هؼبػل کَ ثبؿ ىْين،ُـ

 ،پل کـػيؼ اًؼاف پل عْاُي ّعيـ ًيکؼلي ثبًک ػؿ کَ ػالؿي ُقاؿ.گـػاًؼ هي ثبف ىوب ثَ ّهضجت

 ُن آى مْػ ػالؿ ميَؼ."کـػ عْاُيؼ ػؿّ ؿا ُوبى ثکبؿيؼ آًچَ ُـ "ىْػ حبثت ىوب ثَ تب گيـيؼ هي

 ؿكتبؿ ىيٍْ ُويي ثَ هـػم ثب ُوييَ کَ ثبىيؼ ػاىتَ عبٕـ ثَ ُوْاؿٍ تب ىوبمت ػّمتي ًْع پبػاه

 کَ کٌيؼ ّهالصظَ آّؿيؼ چِـٍ ثَ عٌؼٍ صبال ،ُويي ىْػ حبثت ىوب ثـ اٍل ايي کَ ايي ثـاي.کٌيؼ

 اكنـػٍ کَ ثيٌيؼ هي ؿا آىٌبيي عيبثبى اف ػجْؿ ٌُگبم ثَ اگـ يب ػاىت عْاُيؼ ثِتـي اصنبك چگًَْ

 عْة ثـعْؿػي ثب اّهبت کٌيؼ،يويٌآثييتـ ػليبػه ػلپؾيـ ي کلوَ چٌؼ گلتي ثب امت ّپـييبى

 ثيبفهبيؼ ىوبؿا عْاُؼ هي صيبت ًيؼ،هبًْى چٌيي کن ثنيبؿ اصتوبل ثَ اگـ.ىؼ عْاُيؼ ّعْىآيٌؼهْارَ

 ايؼ کـػٍ اًتغبة عْػ فًؼگي ثـاي ؿا اي ىيٍْ اٍْآلچٌيي يب ثجيٌيؼ کٌيؼتبًيکي هي ٍـكآًيکي آيب کَ

 ام ،هٌيي پيو مبل چٌؼ کَ آّؿم هي عبٕـ ثَ.ًبهْكوٌؼ هـػم اف ثنيبؿي کَ امت آفهبيو ُويي ّػؿ

 ًضْ ثَ مبل آى ػؿ کَ گلتن اّ ثَ ؿيب ّثي عبلَبًَ.ػاىت ػالؿکن پبًَؼ هجلؾ هبليبت پـػاعت ٌُگبم ثَ

 اف اي ًبهَ ؿّفثؼؼ.کٌن هجْل ؿا هبليبتو ػالؿکنـي پبًَؼ صبّـم ثـايي ّثٌب کـػٍ کبؿ ثـاين اصني

 ػؿ چک ايي ايٌکَ ربلت.ثْػ ػالؿ ّپٌذ پبًَؼُّلتبػ هجلؾ ثَ چکي صبهل کَ کـػم يبكت ػؿ يًْبى

 آى اف عجـي ُيچ هؼت ايي توبم ّػؿ ثْػم ًْىتَ اي هزلَ ثـاي پيو مبل چٌؼ کَ ثْػ اي هوبلَ افاي

 ّاصنبًن عْاُي عيـ ثـ هٖؼي پبمغي رق ثَ چيقي ايي .ثْػ ؿميؼٍ ؿاٍ اف ،ًبگِبى ايٌک اهب.ًؼاىتن

 پبػاه ُن ػالؿ ّپٌذ ُّلتبػ کـػم ػؿيبكت ثْػم کـػٍ کوک ام هٌيي ثَ کَ ؿا ػالؿي پبًَؼ.ًجْػ

 .ام ثْػٍ ام فًؼگي ػؿ اٍل ايي ظِْؿ ىبُؼ کـات ثَ.ثْػ ام ػّمتي ًّْع ًيکؼلي

 ايي ػؿ هب.گـػىٌؼ ػؿ هغتلق ُبي ىؼبع ثب هؼاؿُبيي ػؿ کَ امت ُبيي الکتـّى ػاؿاي ملْل يک

 امت ُبيي الکتـّى صکن ػؿ كـمتين هي ػبلن ثَ چَ ّآى ملْلين يک صکن ػؿ ّثيکـاى کـّي ػًيبي

 ثبكوـ،ثيوبؿي،اًؼٍّ اگـ.گـػػ هي ثبف عْػهبى ،ثَ فّػ يب ،ػيـ هيغٌ هؼاؿ يک ٕي اف پل کَ

 چَ کَ ثيٌؼيييؼ عْػ ثب ثلکَ ًؼاًيؼ ٍّـكآعٖب اهجبلي ثؼ اف ًبىي ؿا ُنتيؼ،آى ؿّ ؿّثَ ًبگْاؿ ّؿّاثٔ

 . ايؼ ىؼٍ ؿّ ؿّثَ ُبيي ّاکٌو چٌيي ثب تب ايؼ کـػٍ
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 ٕجيؼت هْاًيي ثب ًْايي ُن

 

 

 ثب ؿا ّىؼـي پـػافين هي گـػه ثَ امغـ ؿّي کْچک،ػؿ هبيوي ثـ مْاؿ مـيٌب ّػعتـم هي گبُي

 :امت چٌيي کَ کٌين هي فهقهَ ُن

 فًؼگي کَ ّىبػهبًي عْىضبلي ،ثب ّىبػي آة،ثبىْؿ هنيـ ّمجک،ػؿ ،ًـم ؿا ثـاى،ثـاى،هبيوت"

 ."ًينت ثيو ؿّيبيي

 هنيـ ّمجک،ػؿ ًـم ؿا عْػ فًؼگي ّهبين کٌين اػتوبػ صيبت ؿّػعبًَ ثَ ّاّٖـاة ُـاك ثؼّى

 گؾاؿًيؼ،ثـعالف هي ؿّفگبؿ ّربًليبًي کْىي ّمغت توال ثب اگـ.ػؿآّؿين صـکت ،ثَ آة رـيبى

 آؿاهو مْاصل ثَ گق ثـيؼ،ُـ هي کبؿ ثَ ثييتـي اًـژي ايٌکَ ثب ًتيزَ ؿّيؼّػؿ هي پيو آة رـيبى

 ؿا عْػ هبين.ُنتيؼ تؼبؿُ ػؿ صيبت ربّػاًي اٍْل ثب کَ چـا ؿميؼ ًوي ّىبػهبًي ّتؼبػل

 ّكـمْػٍ کٌَِ اتْهجيل چـا کَ ًييٌيؼ هي ّػاّؿي هْبّت هنٌؼ ثَ ،ّهتي ؿا ُونبيَ هبين ثـاًيؼ،ًَ

 آهيق ّهِـ ُّوآٌُگ ٕجيؼي رـيبى عالف هؼل،ثـ ّآعـيي ىيک اتْهجيل ىوب ُّونبيَ ػاؿيؼ اي

 ىْػ هي هنؼّػ کلنتـّل ؿمْثبت ثب گبُي ثؼى ُبي ىـيبى کَ ْٕؿ ُوبى.صـکتيؼ ػؿ صيبت

 ّربى ؽُي اػوبم ػؿ ؿمْثبتي ىکل ثَ ُن هٌلي ُّيزبًبت يبثؼ،اصنبمبت هي کبُو آى ّؿاًؼهبى

 ايي رولَ اف ُن ػيگـاى هْؿػ ػؿ ّػاّؿي هْبّت.ىًْؼ هي توـکق ػؼم ّهْرت گيـًؼ هي ربي

 گبٍ آى.ثـاًٌؼ ؿا عْػ فًؼگي ػاؿًؼ،هبين هيل کَ ْٕؿي ُوبى ػُيؼػيگـاى اربفٍ. امت ؿمْثبت

 ػّمتبى روغ ػؿ ّهتي.ػاؿيؼ هي ثـ هؼم عْػ هنيـاُؼاف ػؿ مجکجبل هؼؿ چَ کَ کـػ عْاُيؼ هالصظَ

 هتؼبػل ًب ىغَيت ،ػؿصويوت ثـيؼ هي هْبّت ثيي ؽؿٍ فيـ ؿا کني فًؼگي ّاصْال ،اّّبع ّاهْام

 ػؿ هْبّت ثَ کَ کنبًي ّعْي علن اف ىوب هبًٌؼ ُن آًِب فيـا .کٌيؼ هي هؼـكي ػيگـاى ثَ ؿا عْػ

 ىوب ػُبى اف کَ امت چيقُبيي آى ي ُوَ ّتضويـ ّهالهت گيـي عـػٍ.آگبٌُؼ ايؼ ًينتَ هْؿػىبى

 مغي موْهي ،اف ثؼاًيؼ عْػ کَ آى ثؼّى ىوب ّاهغ ػؿ.ّهٌيبءآًيؼ هٌجغ ىوب اٍل ّػؿ ىْػ هي عبؿد

 ،الؿـ ثپؾيـيؼ،چبم عْػه ىـائ ثب ؿا کني ُـ کٌيؼ مؼي.امت گـكتَ ربي ؽٌُتبى ػؿ کَ گْييؼ هي

 ػاؿػ صن کل ُـ کَ ثبىيؼ ػاىتَ يبػ ثَ ؿا صويوت ايي.هغتلق ثبػوبيؼ ّاكـاػي ّمليؼ ،ثلٌؼ،کْتبٍ،ميبٍ

 .ثکبؿػ ػاؿػ ػّمت کَ ْٕؿي ُوبى ؿا عْػ ثبؽ
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 چيقي تب کٌيؼ ايؼ،تاله اينتبػٍ اتْثْك ػينتگبٍ ػؿ ّيب هٌتظـيؼ كـّػگبٍ مبلي ػؿ کَ ثبؿ ايي ثٌبثـايي

 اف آًِب ظبُـ ثَ تْرَ ّثؼّى کٌيؼ رنتزْ گؾؿًؼ هي کٌبؿتبى اف کَ کنبًي ػؿ ػاىتٌي ّػّمت فيجب

 .امت چبم هؼؿ چَ عبًن اٍّ،آى:هجيل اف روالتي گلتي

 ............کٌيؼ عْػػاؿي.......امت پْىيؼٍ لجبك ثؼ هؼؿ چَ يکي آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثچنجيؼ عْػ ُبي ُؼف ثَ ّمجک ًـم

 

 هغبللت ػؿ اف رِبًي ي اؿػاٍ ُنتيؼ،ثب تاله ػؿ كيبؿ ّثب هَـاًَ عْػ هوَؼ ثَ ؿميؼى ثـاي اگـ

 .ىْيؼ هي ُب کبؿ اًؼاعتي تؼْين ثَ هْرت صتي ًتيزَ ايؼّػؿ ثـآهؼٍ

 ثَ ؿا ّعْػتبى آّؿيؼ هي ػؿ ؿا لجبمتبى ػزلَ ثب .ثگيـيؼ ػّه کَ ػاؿيؼ ّهت ػهيوَ ػٍ كؤ کٌيؼ كـُ

 فهيي ّثَ ثغْؿػ ليق ػمتتبى اف ٍبثْى ثبؿ چٌؼ کَ ىْػ هي هْرت ؿّصي كيبؿ.ؿمبًيؼ هي ػّه

 ُن آة رـيبى تَبػكآػؿ.آّؿيؼ هي ربػؿ اف ُن ؿا کٌيؼ،ػمتگيـٍ ثبف ؿا ػؿ عْاُيؼ هي ّهتي.ثيلتؼ

 لجبك پْىيؼى ٌُگبم کـػيؼ عيک ؿا ّعْػ گـكتيؼ ػّه کَ آى اف پل تبفٍ.آيؼ ّرْػهي ثَ عللي

 عْة ؿا عْػ کَ ًينت آى اهـ ايي ػلت.چنجؼ هي تي ثَ پيـاُتبى کَ ْٕؿي ثَ کٌيؼ هي هزؼػآػـم

 صبلت اف ؿا ثؼى ّهتبثْلينن ػاؿػ کٌتـل تضت ىوبؿا ػَجي ثبكيبؿ آهيغتَ كکـ ثلکَ.ايؼ ًکـػٍ عيک

 ىْػ هي ػـم ىؼى مـافيـ هْرت تٌلني ّصـکبت عْى كيبؿ اكقايو ّثب کٌؼ هي عبؿد تْافى

 ػمت ثَ ؿا آى ػکل ًتيزَ ثپـػافيؼ امتضوبم ثَ كکـ آؿاهو ثب ؿا ػهيوَ 10 ُويي اگـ کَ آى صبل.

 ثگيـيؼ هـاؿ ُنتي ىگـف اهْاد ؿّي ؿّػؿ ّكيبؿ اٍـاؿ ثب کَ ايي ربي ثَ فيـا.آّؿػ عْاُيؼ

 .صـکتيؼ ػؿ آى ثب ،ُونْ
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 گؾاؿيؼ ّا عْػ صبل ثَ ؿا ّاهْؿ ثبىيؼ آمْػٍ

 ىوب اعتيبؿ ثَ ثقام تـىش.ثيبهيقيؼ ثقام آة ثب ؿا آى ثبيؼ گؾاؿيؼ هي عْػ ػُبى ػؿ اي لووَ ّهتي

 ىًْؼ هي ّؿ صولَ آى ثَ هغتلق ُبي ّآًقين ىؼٍ تزقيَ ثلغ،ؿؾا ػول اف پل.گيـػ ًوي ٍْؿت

 مْي ثَ ىيويبيي تـکيجبت اف کؼام ُـ ىوب ّػعبلت اؿاػٍ ثؼّى مپل.گيـػ هي ٍْؿت ُْن ّػول

 گق ُـ عيقيؼ هي ثـ عْاة اف کَ ػيگـ،ٍجش ػجبؿت ثَ.ؿًّؼ هي پيو ثؼى هغتلق ُبي ثغو

 اًزبم ّؿّػٍ هؼؼٍ ػؿ ّرؾة ُْن ػول کَ ىْم هٖوئي ّثبيؼ ػاؿم فيبػي کبؿ اهـّف گلت ًغْاُيؼ

 ثب اي گًَْ ،ثَ ثبىيؼ ػاىتَ ػعبلتي آى ػؿ عْػتبى آًکَ ،ثؼّى ثبؿ ُقاؿاى ؿّفٍ ُوَ ىوب هلت.پؾيـػ

 ،هـاهجت ػؿآّؿػٍ تپو ثَ ؿا هلجتبى کَ هْاًيٌي ُوبى.امت هيـْل ُنتي هْاًيي اف تجؼيت ،ثَ ىکٍْ

 ػيت ّثي کبهل ػًيب ػؿ چيق ُوَ.آّؿػ عْاُؼ ػول ثَ ًيق فًؼگيتبى عْاًت مبيـ اف ؿا الفم

 ؿًذ.ػٌُؼ هي تيکيل ؿا رِبى تکبهل ؿًّؼ اف ثغيي ًيق ُب ثيوبؿي ّاًْاع ّگـمٌگي كوـ صتي.امت

 صبل ثَ تب چَ آى.امت گيتي تکبهل اف ثغيي عْػ ًْثَ ثَ ًيق ػؿػُب ثَ پبيبى ثـاي هب ّتوٌبي ّػؾاة

 ػمت ثَ ؿا تبى فًؼگي ّفّؿم ًگيـيؼ مغت ثـعْػ پل.ثبىيؼ ثْػٍ هـاؿ کَ امت ُوبى ايؼ ثْػٍ

 ػول ثَ ؿا الفم هـاهجت آى رقئيبت اف عْػ کيِبًي ُْه تب ّثگؾاؿيؼ ثنپبؿيؼ ُنتي ىگـف اهْاد

 .آّؿػ
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 ُوتبمت ثي کبئٌبت کبؿ

 

 صـکت ُـ.امت هخجت تنلنل يک امبك ثـ آى گـػه هکبًيقم .امت ػيبؿي ّتوبم کبهل مـاي رِبى

 ػؿ هٌلي ؿّيؼاػ يب اًؼييَ گًَْ ُـ ػکل ثَ.ىْػ هي ػيگـي هخجت ؿّيؼاػ هْرت فًؼگي ػؿ هخجتي

 ٕجيؼي تنلنل ثب ثبىيؼ افعْػ ّهالهت رْيي ػيت پي ػؿ اگـ.امت رِبى ًظبم ثب تؼبؿُ رِت

 ُن ثبآى .کٌيؼ ػؿک عْثي ثَ ؿا کبئٌبت اٍْل ثبيؼ ّمؼبػت کبهيبثي ثـاي.تؼبؿّيؼ ػؿ کيِبًي اًؼييَ

 ؿيقي ثـًبهَ يک ػاؿاي تيکيالتي ُّـ امت صبکن ثْؿکـامي اػاؿي،كـٌُگ ًظبم ػؿ.ىْيؼ آّافٍ

 هي ؿا مبفهبًي ثـًبهَ ايي کلي مبعتبؿ.امت ىؼٍ هيغٌ کبؿکٌبى ّظبيق آى ػؿ کَ امت مبفهبًي

 ثَ هؼؿت ايي مپل.امت گـكتَ ربي کبهل ثبهؼؿت ؿئيل آى ؿأك ػؿ کَ کـػ تيجيَ ُـهي ثَ تْاى

 عْػ ي ؿتجَ ػؿ ُـکني.ىْػ هي عتن هٌيي ثَ مـاًزبم تب يبثؼ هي کبُو ػيگـ ُبي هوبم ػؿ تـتيت

 .مبفػ عْػ آى اف ؿا ثييتـي ّهؼؿت ىْػ تـ ًقػيک ُـم ايي ؿأك ثَ اؿتوبءهوبم ثب کَ امت ٕجؼآهبيل

 ي ثـًبهَ ثـعالف آى ي ىبلْػٍ اهب امت رـيبى ػؿ ثـًبهَ يک امبك ثـ ُن صيبت ربّػاًي اٍْل

 کل ُـ مينتن ايي ػؿ.امت ّثبؿه ّثغيو ايخبؿ امبك ،ثـ هؼؿت آّؿي روغ پبيَ ثـ هجتٌي اػاؿي

 ٕبلت کني صيَٖ ايي ػؿ.کٌؼ تونين اّ ثب ؿا کبئٌبت ّػٖبيبي ثبىؼ ػيگـي عؼهت ػؿ کَ کٌؼ تاله ثبيؼ

 گًَْ ُـ ّاػي ػؿايي.ثنپبؿػ ػيگـي ثَ ؿا آى ػاؿػ مؼي آّؿػ ػمت ثَ هؼؿتي ّاگـکني ًينت هؼؿت

 رِبى هـػم ّتوبم گيـػ هي هـاؿ رِبًي عْاُي ّعيـ ُوؼلي ىجکَ ػؿ ّثغيو ػين،هيبؿکت،ايخبؿ

 . گـكت عْاُؼ ثـ ػؿ ؿا
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 ُب ػلجنتگي اف ؿُبيي

 

 کق ػؿ ؿا ّآًچَ کٌيؼ ًوي عْػكکـ ثَ ،ىوب ًؼاؿػ هلِْهي ػاؿايي ّؽعيـٍ آّؿي ،روغ ايخبؿ صيَٖ ػؿ

 آؿبف ّايخبؿ ثييتـمتبًؼى،ثبؿه ًيت ثب اگـ اهب.متبًيؼ هي ثييتـ ػؿًتيزَ ّ ثغيبييؼ هي آفاػاًَ ػاؿيؼ

 ًوي ُـگق کَ کٌيؼ ػؿک ؿا ّاهؼيت ايي ثبيؼ چيق ُـ اف هجل.آّؿيؼ ثٌؼهي ؿا اًـژي ايي رـيبى.کٌيؼ

 ػؿ ؿا ّىلْاؿي کت هي.کٌيؼ هي تـک چيق ثي ؿا رِبى ًيق هـگ ٌُگبم.ىْيؼ چيقي هبلک تْاًيؼ

 گيبين هي ؿا کوؼ ػؿ لجبمن پْىيؼى ثـاي کَ ثبؿ ُـ ام ثـيؼٍ ؿا آى ُبي ريت کَ ػاؿم لجبمِبين روغ

 ثَ کٌن هي تي ثـ کَ کتي آعـيي کَ آّؿم هي يبػ ّثَ اكتؼ هي هنغـٍ ّىلْاؿ کت ايي ثَ ،چيوبًن

 آى ػؿآهؼى تَبصت ثَ ثلکَ ًينت آى تَبصت اًؼّفي ّهبل گـايي تولک.ًؼاؿػ اصتيبد ريت

 اصنبك آى ّثؼّى ثبىيؼ ػاىتَ ؿا هوبم ّيب هلک،اتْهجيل كالى ثبيؼ کَ کٌيؼ هي اصنبك اگـ.امت

 چٌيي ػؿ.ايؼ ىؼٍ ايؼّهـثبًي گـكتَ هـاؿ ػاؿايي ي ملَٖ تضت کَ امت آى هلِْهو کٌيؼ هي کوتـي

 ًبليؼ ،هي ثبىيؼ ًؼاىتَ ؿا عْػ ػالهَ هْؿػ ّرْاُـات ييالهي ّعبًَ ّ.ام.ة اتْهجيل اگـ ىـايٖي

 ّعـمٌؼ ىبػ پل آى ّاف ىْػ هي ؿاٍ ؿّثَ تبى فًؼگي ُب آى آّؿػى ػمت ثَ ثب ثبيؼ کَ کٌيؼ هي ّكکـ

 هي كکـ ،ثَ ُب آى آّؿػى ػمت ثَ اف پل فيـا .امت ثبٕل عيبل يک ،ايي ايٌکَ اف ؿبكل.ثْػ عْاُيؼ

 ثَ تـتيت ايي ّثَ ىْػ هي تـ کبهل تبى ثبىيؼ،فًؼگي ػاىتَ ّثقؿگتـي ثقؿگتـ عبًَ اگـ کَ اكتيؼ

 ثييتـي ّهٌبل هبل ثَ تب ىْيؼ هي ػًيب گـيجبى ثَ ػمت گبٍ آى.ىْيؼ هي ػچبؿ ٕلجي فيبػٍ ثيوبؿي

 ربًت ثَ ثبىيؼ،ثييتـ ػاىتَ ثييتـي ػاؿايي چَ ُـ کَ امت چٌيي ٕجيؼت هبًْى فيـا.ثيٌؼافيؼ چٌگ

 اربفٍ ُـگق هي.کٌيؼ هي اصنبك تـ ًيبف ثي ؿا عْػ ثبىيؼ گـا کوتـتولک چَ ىْيؼُّـ هي کييؼٍ آى

 کوجْػ اصنبك فًؼگين ػؿ ُب آى ثؼّى گبٍ ُّيچ ػاؿػ هيـْل عْػ ثَ ؿا كکـم ّحـّت ؿٌب کَ ػُن ًوي

 ثغو لؾت ثـاين فيجب ي عبًَ يک ػؿ فًؼگي ّػؿ هبئلن اؿفه هزلل اتْهجيل ثـاي چَ اگـ.کٌن ًوي

 هٌظْؿم الجتَ.گيـًؼ ػمت ػؿ هـا ّاصنبمبت اًؼييَ ػٌبى اىيب ايي کَ ػُن ًوي اربفٍ گق ُـ اهب امت

 ثَ ثبىيؼّثـاي ًؼاىتَ عبٕـ تؼلن ُب آى ثَ ثلکَ.ثبىيؼ ّّلغـد هنـف کَ ًينت آى ػلجنتگي ػؼم اف

 .ًگيـيؼ مغت اٍٖالس ثَ آّؿػًو ػمت

 فيـ ثَ کَ امت ػُيؼآى اًزبم تْاًيؼ هي عبٕـ ّتؼلن ػلجنتگي اف رلْگيـي ثـاي کَ توـيٌبتي اف يکي

 ّثـاي اًؼاعتَ رـيبى ّثَ کٌيؼ ًوي امتلبػٍ ػيگـ کَ ؿا چَ ُّـ ثـّيؼ هٌقلتبى پبؿکيٌگ يب فهيي

 گٌزَ ثَ.کٌٌؼ ىـکت پباليو ايي ػؿ ًيق كـفًؼاًتبى ػُيؼ اربفٍ.کٌيؼ ّاگؾاؿ ػيگـي ثَ امتلبػٍ

 ػلجنتگي اف پباليو رـيبى ػؿ ايؼ ًکـػٍ ثـتي امت ًّين مبل يک کَ ّلجبمي ثقًيؼ مـي لجبمِبيتبى

 ثلکَ.ًينت ىوب هبل ،ػيگـ ايؼ ًکـػٍ تي ثَ هؼت ايي ثـاي کَ ؿا لجبمي ثبىيؼ ػاىتَ يبػ ثَ.کٌيؼ ؿُب ُب

 ثب ُب مبل کَ ؿا اىيبيي توبم.ػُؼ هي ًيبى ّاثنتگي ثَ ؿا ىوب عبٕـ ٍـكآتؼلن کَ امت ىيئي

 ؿُبيو تَليَ ايي رـيبى ّػؿ ثيبّؿيؼ ايؼ،ثيـّى چنجيؼٍ آى ثَ هؼت ايي ايؼّتوبم کـػٍ روغ گـكتبؿي

 چيق کبئٌبت صـکت ًتيزَ ّػؿ ىؼ عْاُيؼ آّافٍ ُن ػًيب ّرـيبى گـػه ،ثب ؿّفًَ ايي گيْػى ثب.کٌيؼ

 .عْاًؼ عْاُؼ كـا تبى فًؼگي ثَ ؿا رؼيؼي ُبي
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 ًکٌيؼ تجؼيل ػام يک ثَ ؿا ًگـي آيٌؼٍ

 

 کبؿ اُؼاف ّپيگيـي تؼييي.ًينت ػؿمت ُؼف ّتؼييي ؿيقي ثـًبهَ اف هـػم اف ثنيبؿي امتٌجبٓ

 ػؿ گبهي ُـ کَ کٌيؼ ػؿک ؿا صويوت ّايي ًيْيؼ گـكتبؿ آى ػين ػؿ آًکَ ىـٓ ثَ امت اي پنٌؼيؼٍ

 چٌبى آى صبل فهبى اف.ػاؿػ ُؼف عْػ ثب ثـاثـ ػاؿيؼ،ثِبيي هي ثـ اُؼاف آّؿػى ػمت ثَ رِت

 کٌيؼ تؼييي عْػ ثـاي ؿا ٍـكآاُؼاكي اگـ.ايؼ يبكتَ ػمت عْػ آهبل ثَ پييبپيو گْيي کَ کٌيؼ امتلبػٍ

 توبم کَ ًکٌيؼ كـاهْه.امت ثْػٍ ىؼٍ،ربًليبًي ًَيجتبى يبثيؼ،آًچَ ػمت آى ثَ مغتکْىي ثب ّمپل

 ثَ تٌِب اگـ.امت تبى فًؼگي اف ثغيي ايؼ کـػٍ مپـي عْػ مْػاُبي ثَ ًيل تاله ػؿ کَ ؿا ؿّفُبيي

 ػچبؿ ٕلجي فيبػٍ ثيوبؿي ثَ کَ ثبىيؼ ،هٖوئي کٌيؼ هي تاله آى رِت ّػؿ اًؼيييؼ هي عْػ هوبٍؼ

 هي عْػػمت اُؼاف ثَ ،ّهتي ّربًليبًي کْىي مغت ُوَ آى اف ،پل ىـايٖي ػؿچٌيي.ايؼ ىؼٍ

 اي آيٌؼٍ اًتظبؿ ػؿ ّپيْمتَ ايؼ کـػٍ عْ ًگـي آيٌؼٍ ثَ فيـا.ىْيؼ ؿّثـّ آى ثب چگًَْ ػاًيؼ يبثيؼًوي

 ّايي ػُيؼ هي اكقايو ؿا عْػ ّتاله کٌيؼ هي تؼييي عْػ ثـاي ؿا ثبالتـي اُؼاف ثبفُن.ُنتيؼ ثِتـ

 فًؼگي پل :"پـميؼ هي عْػ ّاف آييؼ هي عْػ ثَ آًگبٍ.ىْيؼ ّػؿهبًؼٍ پيـ تب يبثؼ هي اػاهَ آًوؼؿ ؿًّؼ

 "ىؼ؟ چَ ام

 ملبؿه ثـاي کَ رْاًي.اكتبػ ربلجي اتلبم ثْػم ؿكتَ ؿمتْؿاًي ثَ ىبم ٍـف ثـاي کَ پيو چٌؼي

 اي هٌٖوَ فاػگبُو:گلت.کزبمت اُل پـميؼم.ػاىت ؿيلظي ي ّلِزَ ثْػ ّيب آهؼ،ًبهو ًقػم ؿؾا
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 ُن هوـاؿتي.ًينت کيْؿي ُيچ هلوـّ تضت هٌٖوَ ّايي امت ّاكـبًنتبى پبکنتبى ثيي کُْنتبًي

 هي هتلـم آًِبؿا ػّکيْؿ آيٌؼ،هؤهْؿيي هي ُن گـػ هـػم کَ فهبى ُّـ ًينت صبکن عَٖ ثـايي

 ثْػم ىؼٍ گْه مـاپب هي.ثگيـػ ؿا ؿؾاين ملبؿه کـػ كـاهْه کَ ثْػ ىؼٍ ٍضجت گـم چٌبى اّ.کٌٌؼ

 اگـ.گؾاؿػ توبم ًيوَ ؿا ُبيو صـف ثبىؼ هزجْؿ اّ تب ًيْػ ؿمتْؿاى ّاؿػ ىغَي کـػم هي ّآؿفّ

 هي اّ.ػُؼ اعتَبً عْػ ثَ ؿا کتبة ايي اف كَلي تْاًنت ،هي کـػم هي يبػػاىت ؿا صـكِبيو

 کْىو ثب .ؿكت اؿّپب ّثَ کـػ تـک ؿا اه ّکبىبًَ عبًَ مبلگي ثينت مي ػؿ ػوْيو کَ گلت

 ػؿ مپل.ىؼ التضَيل كبؿؽ پقىکي ي ؿىتَ ػؿ ّمـاًزبم ػاػ اػاهَ ؿا تضَيالتو كـاّاى

 مـثلٌؼي ّهْرت هيِْؿ ّپقىکي گـكت ثبال کبؿه.پـػاعت ٕجبثت ثَ ًّيْيْؿک لٌؼى،ىيکبگْ

 ثـاػؿفاػٍ کَ ،اّؿا صيبت ػم ّاپنيي ػؿ هْكن ظبُـ ثَ ىغٌ ايي.ىؼ عْػ ّاهْام ًقػيکبى ّهجبُبت

 هٌٖوَ يک ؿااف ام فًؼگي هي ػاًي هي کَ ْٕؿي ُوبى:"ػُؼ هي پٌؼ چٌيي فًؼّاّؿا هي ٍؼا ثْػ اه

 ثْػ ايي ُؼكن کـػم،توبم هي تـک ؿا ػيبؿم ّهتي.کـػم آؿبف اكـبًنتبى رٌْة ػؿ ًبىٌبعتَ کُْنتبًي

 ّثـ ًبم ٍبصت ّىغٌ آّؿم ّرْػ ثَ فيبػي ّتلبّت يبثن ػمت تـي ؿكيغ ربيگبٍ ثَ ربًليبًي ثب کَ

 تؤحيـ مغٌبًو."ًلِويؼم چيقي ّاففًؼگي گؾىت ٕـين ُويي ثَ ثَ ُن ػوـم توبم.ىْم اي رنتَ

 هي عْػ رقءفًؼگي تـيي اؿفىوٌؼ ؿا ّآى گقيٌٌؼ هي ثـ ؿا اُؼاكي هـػم ثييتـ.ػاىت هي ثـ ػويوي

 تالىٌؼ ػؿ پيْمتَ کَ آًبى:"گْيؼ هي هقلْ.هبًٌؼ هي ؿبكل صبل اف ثـػاؿي ثِـٍ اف ًتيزَ ّػؿ ىوبؿًؼ

 ثَ ؿا ُب آى آًچَ مبػٍ ػجبؿت ثَ.ًؼاؿًؼ کوجْػ رق اي ػوْهآاًگيقٍ يبثٌؼ ػمت ثبالتـي اُؼاف ثَ تب

 ثٌبثـايي.ًينت ّکبهل کبكي صبّـ صبل ػؿ ُبييبى ػاىتَ کَ امت اًگيقٍ ايي ػاؿػ ّاهي ربًليبًي

 مـ ٍؼػ ّػؿ ًکٌيؼ هؼْٖف ُب کوجْػ ثَ ؿا اكکبؿتبى ُـگق.کٌٌؼ کبهل ؿا آى تب تالىٌؼ ػؿ پيْمتَ

 اف ؽٌُتبى اىـبل ثب ٍْؿت ايي ػؿ کَ چـا.ثـًيبييؼ آًِب ٕـين اف عْػ فًؼگي ّّغ ثَ ػاػى ّمبهبى

 ّثَ.ػُيؼ هي ػمت اف ؿا صبل فهبى اف ثـػى لؾت ،كـٍت آًِب ؿكغ ثـاي رْيي ّچبؿٍ ُب کبمتي

 ّػؿ رْييؼ ،مْػ ايؼ آّؿػٍ ػمت ثَ آًچَ اف چگًَْ ػاًيؼ عْػ،ًوي اُؼاف ثَ ػمتـمي اف پل ػالٍّ

 ،ٕـاّت رْاًي کَ آييؼ هي عْػ ثَ ّفهبًي اكقاييؼ هي عْػ ربًليبًي ،ثَ ثبالتـ اُؼاف تؼييي ثب ًتيزَ

 .ايؼ ػاػٍ ػمت اف ؿا ّمـفًؼگي

 ًَ يب ُنت ىبى اًتظبؿ ػؿ هٌبمجي ػمـ آيب کَ اًؼ اًؼييَ ؿؾا،ػؿ ٍـف ٌُگبم هـػم اف ثـعي

 ثـاييبى آيٌؼٍ لضظبت ػؿ کَ آًٌؼ كکـ ثَ پيْمتَ اكـاػي چٌيي.ثـًؼ ًوي لؾتي ؿؾا عْؿػى اف ّػؿًتيزَ

 اهب ثـًّؼ ًظـىبى هْؿػ هيِوبًي ّثَ ثـمؼ ؿاٍ اف کَ ايؼ پٌزيٌجَ اًتظبؿؿّف هخآلػؿ.آيؼ هي پيو چَ

 کن چيقي ٌُْف کَ کٌٌؼ هي ؿًّؼ،اصنبك هي هِوبًي ثَ ،ّهتي اًتظبؿ ُوَ آى اف هْػْػ،پل ػؿؿّف

 ثَ ّآًچَ گـكتَ عْ آيٌؼٍ ُبي ؿّيؼاػ ،ثَ ىبى فًؼگي مـامـ ،ػؿ اكـاػ ايي کَ امت آى مجت.ػاؿًؼ

 اف ثـػى ّلؾت اُؼاف ّثيي ثْػ پؾيـ اًؼٖبف ثبيؼ.کٌؼ ًوي كـاُن ؿا ؿّبيتيبى امت ّاثنتَ اکٌْى

 .کـػ ثـهـاؿ تْافى ؿاٍ هيبى هٌٖـ
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 امت هبًؼگبؿ تـييـ كؤ

 

 ًظـ ػؿ ػّؿ آيٌؼُبي ثـاي اُؼاكي اگـ ثٌبثـايي.ىًْؼ هي ّتضْل تـييـ ػمتغْه کل ُّوَ چيق ُوَ

 ًظـ اف ىوب ّاصْال ،اّّبع آًِب ثَ يبكتي ػمت ٌُگبم ثَ کَ ثبىيؼ ػاىتَ ايؼ،تْرَ گـكتَ

 هي ػوـه اف مبل چِل صؼّػ کَ ػاؿم ػّمتي.امت کـػٍ تـييـ ّرنوبًي مٌي،اصنبمي

 کالًي ّپْل امت هْكن ثنيبؿ عْػ ي صـكَ ػؿ کَ امت ّهؼػي امت ػاعلي اهـاُ اّپقىک.گؾؿػ

 .ًؼاؿػ ػّمت ؿا کبؿه ّرْػ ايي ثب اهب .آّؿػ هي ػمت ثَ

 "ىْي؟ کبؿٍ چَ ػاؿي ػّمت:"گلتن

 ُّيزبى ّىْؿ ىْم ّؿفىي گقاؿىگـ ؿّفي کَ ػاؿم ّآؿفّ هٌؼم ػالهَ ثنيبؿ ّؿفه ثَ:"گلت

 ."کٌن تزـثَ عْػ کبؿ ػؿ ؿا هنبثوبت

 "کٌي؟ هي ٕجبثت چـا پل:"گلتن

 تـييـ ؿا آى تْاًن ًوي ّػيگـ ثـگقيؼم ُؼف يک ػٌْاى ثَ ؿا ٕجبثت پيو مبلِب کَ ايي ثـاي :"گلت

 ."ػُن

 "ىْي؟ پقىک گـكتي تَوين کي:"گلتن

 ."ثْػ مبلن ُزؼٍ ّهتي گلت

 "کٌي؟ هيْؿت کبؿت هْؿػ ػؿ ّثباّ ثـّي مبلَ ُزؼٍ رْاى يک ًقػ صبّـي اهـّف آيب:"گلتن

 ."عيـ:"گلت
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 ّعيٌْػ ؿاّي ػُي هي اًزبم صبّـ صبل ػؿ کَ کبؿي ثب ؟اگـ کٌي ًوي کبؿؿا ُويي آيب:"گلتن

 هـثبًي صويوت ػؿ تْ.ثوبًي ػاؿ ّكب اي کـػٍ تؼييي پيو ُب مبل کَ اُؼاكي ثَ ًينتي ًينتي،هزجْؿ

 اؿفه ػّؿٍ ايي ثـاي اي گـكتَ فهبى آى ػؿ کَ تَويوبتي.ُنتي عْػ هجلي آهْفه ي ّثبفيچَ

 ."ًؼاؿػ

 ثَ ّاؿلت چنجٌؼ هي اًؼ ثـگقيؼٍ پيو اف کَ اُؼاكي ،ثَ عْػ عْامت ؿؿن هـػم،ػلي اف فيبػي ػؼٍ

 ."ام کـػٍ ػِؼ چٌيي عْػم ثب ػاؿم،آعـ ُبيي هنئْليت اهبهي:"ىًْؼ هي هتْمل ُب ايي

 ّثَ گؾىتن آى ّهقايبي اهتيبفات توبم ّاف کـػم ؿُب ؿا ػاًيگبٍ تؼؿيل کـمي1976 مبل ػؿ ّهتي

 آى اف يک ُيچ صـف ثَ هي اهب.عْاًؼًؼ ػيْاًَ هـا ّآىٌبيبًن ػّمتبى پـػاعتن،توـيجآتوبم ام كؼلي کبؿ

 ًتيزَ ػؿ.ّؿفيؼم هي ػين آى ثَ کَ ىؼم کبؿي ّاؿػ ّ کـػم تْرَ ثبٌٕن ًؼاي ثَ ّكؤ ًؼاػم گْه ُب

 هْكويت ايي ػلت.ىؼ ثييتـ ام گؾىتَ مبل ّپٌذ مي ػؿآهؼ هزوْع اف ،ػؿآهؼم اّل مبل ُوبى ،ػؿ

 ثب اًنبى اگـ کَ ثْػم يبكتَ ػؿ ثلکَ ثْػم ًيبّؿػٍ ػمت ثَ ُن اي تبفٍ ُبي كـٍت.ًجْػ ّاهجبل ،ىبًل

 کـػ عْاُؼ ػًجبل اّؿا هغتلق اىکبل ثَ هْكويت ثـػاؿػ گبم ّؿّيبيو آؿفُّب تضون رِت ػؿ إويٌبى

 صـامت عْػ هضؼّػيت اف کَ ػاؿيؼ اٍـاؿ ثـايي ىوب اگـ.عْاُؼآّؿػ كـاُن ؿا الفم ّاهکبًبت

 تب ّثگؾاؿيؼ کٌيؼ تؼييي ثبٕي ًؼاي هيْؿت ثب ؿا ُؼكتبى.امت هضؼّػيت ىْػ هي ًَيجتبى چَ کٌيؼ،آى

 رِت ػؿ ًبعْػآگبٍ کَ ثْػ عْاُيؼ ىبُؼ گبٍ آى.ثٌؼػ ًوو ّويـثبٌٕتبى ي پٌَِ ثـ تَْيـآى

 اًزبم کبؿ يک صبٍل کَ اي تزـثَ تَْيـؽٌُي،هبًٌؼ يک صبل ايي ػؿ.ىْيؼ هي کييؼٍ آؿفُّبيتبى

 ؿا آى تْاًيؼ هي تاله ّثب ًگـيؼ هي كـٍت ثَ كؤ ىوب ًتيزَ ّػؿ ىْػ هي ؽعيـٍ هـق امت،ػؿ ىؼٍ

 ُوبى ُؼف فيـا ًينتيؼ عْػ اُؼاف ثَ ػمتـمي ؿاٍ ثَ چين ػيگـ ػالٍّ ثَ.ػؿآّؿيؼ ػول ي هٌَْ ثَ

 .ػُيؼ هي اًزبم کَ امت اػوبلي
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 مبلن ىغَيت يک اف تَْيـي

 

 ىغَيت يک ىوب ًظـ ثَ امت هوکي ثبىؼ ّػيت ًوٌ اف ػبؿي فًؼگيو کَ مبلوي ىغَيت

 ًينت ّاُي پٌؼاؿ يک امت ّپليؼي ًبػؿمتي اف ػبؿي کَ کبؿُبيي اف ؿُبيي کٌؼ،اهب رلٍْ اي اكنبًَ

 .کـػ رنتزْ ؿهبى ػؿيک ّيب عيبلي ىغَيت يک هبلت ػؿ تٌِب ؿا آى ًّجبيؼ

 تَوين امت کبكي ،كؤ ثگيـيؼ ثِـٍ عْػ ُبي تْاًبيي توبم ّاف ثبىيؼ کبؿآهؼي اًنبى آًکَ ثـاي

 اف اّ.ػاؿػ عالهيت ػؿ هـهْفي فًؼگيو،تْاًبيي ُبي رٌجَ ي ُوَ ػؿ مبلن ىغَيت يک .ثگيـيؼ

 ؿػيق يک ػؿ تْاى ًوي اّؿا.امت ىجيَ ػبػي اكـاػ ،ثَ ارتوبػي ّچَ اهتَبػي ُـرِت،چَ

 ّگؾؿا اروبلي ًگبُي ثب کـػ،يب رنتزْ عبٍي ّكـٌُگي هبلي مٖش ّيب رــاكيبيي ي ىـلي،هضؼّػٍ

 ػؿ.ثبىؼ مليؼ يب كويـ،ؿٌي،هـػ،فى،ميبٍ امت هوکي.مٌزيؼ ػيگـاى اؿفيبثي هؼيبؿُبي ثب ّيب ىٌبعت

 گْه مغٌبًو ثَ ثبيؼ ثيٌبميؼ اّؿا هبيليؼ اگـ.ثبىؼ ػاىتَ هتلبّتي ّهيبؿل کٌؼ فًؼگي اي ًوَٖ ُـ

 ؿا ًظـتبى اّل ػؿرَ ػؿ آًچَ.ثبىيؼ فيـ ُبي ٍضٌَ ىبُؼ تب ثگيـيؼ ًظـ فيـ ؿا ّؿكتبؿه ػُيؼ كـا

 ػّمت ؿا فًؼگي چيق توـيجآُوَ کَ ثْػ عْاُيؼ ىغَيتي ىبُؼ کَ امت ايي کٌؼ هي رلت

 ٕلت فًؼگي ثتْاًؼ،اف کَ ُّـآًچَ امت فًؼگي اّهيتبم .امت کبؿي ُـ ػاػى اًزبم ػاؿػّتوـيجآآهبػٍ

 ػّمت ؿا چيق ّتوـيجآُوَ ُب ؿػَ،صيْاًبت،کٍْ ًيک،كيلن،کتبة،ّؿفه،ىِـ،هق کٌؼپيک هي

 اگـ.ًينت عجـي عْؿػى ّاكنْك فػى ّىکبيت،ًن ًّبلَ،گلَ آٍ اف ُنتيؼ کٌبؿه ػؿ ّهتي.ػاؿػ

 ثَ کـػى ؿـؿـ ربي ثَ کٌؼ گيـ تـاكيک ػؿ ّيب ثبىؼ گـم ُْا اگـ.ػاؿػ ػّمت ؿا ثجبؿػ،آى ثبؿاى

 کذ ثبفّاًيبى ّيب هخآلثيٌي کَ کٌؼ ّهيبُؼٍ ثـعيقػ عْاة اف ؿّفي اگـ صتي.ؿّػ هي امتوجبلو

 امت ثلٌؼ هؼه اگـ.امت عيٌْػ عْػ ي ّهيبكَ ظبُـ اف.ػُؼ ًوي مـ ّتْـع ،ًبلَ امت ىؼٍ ّکْلَ

 هؼبيت عْػ آؿامتي ثب کٌؼ ًوي تاله گبٍ ُيچ.ًؼاؿػ ػيجي امت ٕبك مـه اگـ.ًينت اي ،هنئلَ

 ّعيٌْػ عـمٌؼ ُوييَ کَ کـػ عْاُيؼ هيبُؼٍ ثگيـيؼ پي ؿا فًؼگيو ُب مبل اگـ.ثپْىبًؼ ؿا ظبُـي

 ّاف امت پؾيـكتَ ظْاُـه ثؼّى ؿا ػًيب کْػکي هبًٌؼ اّ.ثـػ ًوي مـ ثَ آؿفّهٌؼي ػؿ گبٍ ُّيچ ثْػٍ

 پؾيـكتي ػؿ ػزيجي ّتْاًبيي امت مبفگبؿ ؿّفگبؿ ىـائ ثب مبػگي ثَ.ثـػ هي لؾت ؿّفگبؿ گـػه

 ثـاي کالهي مغتي ًؼاؿػ،ثَ ػّمت ؿا چيق چَ ثپـميؼ اّ اف اگـ.ػاؿػ ؿا چيق ُوَ اف ثـػى ّلؾت

 عبٕـ چـا؟ثَ.ثگـيقػ آى اف کَ ػُؼ ًوي اربفٍ ّؽّهو ،ٕجغ ثجبؿػ مـه ثـ ثبؿاى اگـ.يبثؼ هي پبمظ

 کٌؼ تزـثَ ػيگـ ثبؿ ؿا آى ثبؿه ػاؿػ ّهيل اًگبؿػ هي اًگيق ُّيزبى فيجب چيقي ؿا ثبؿاى کَ ايي

 اف رقئي ػٌْاى ثَ ؿا آى ىلپ ىلپ ٍؼاي ّىٌيؼى ثبؿاى اف ًبىي آلْػ گل هؼبثـ اف گؾؿ ّصتي

 ،اىيب تْاًيؼ ًوي.امت ػاىتٌي ػّمت ثـايو ربًْؿي ُّـ ،عـك،کـم گـثَ.پؾيـػ هي فًؼگي

 ُب ،هيکـّة ُب هنلوآثيوبؿي.ثبىؼ ًؼاىتَ ػّمت کَ ثجـيؼ ًبم ؿا ّکبؿُبيي ،هـػم ،ؿّيؼاػُب

 يک ًينت صبّـ ُن ٕـكي اف اهب پؾيـػ ًوي ثبف آؿْه ثب ؿا آى ًّظبيـ ،عيکنبلي،ميل،گـمٌگي

 ػيگـي ْٕؿ ّاصْال اّّبع کبه کَ کٌؼ ّآؿفّ کٌؼ ّىکبيت ىکٍْ ٍـف ؿا عْػ ّهت لضظَ

 ّلي کٌؼ هي تاله کـػًو کي ؿييَ ثـاي هْا توبم ىْػ،ثب چيؼٍ ثـ ثبيؼ هٖلْثي ًب ّّؼيت اگـ.ثبىؼ

 .ثـػ هي لؾت آى ّاف کٌؼ هي ّاهؼآفًؼگي ؿا صبل لضظبت توبم صبل ػيي ػؿ

 ّثَ امت گـ ّرنتزْ مبلک كـػي .کٌؼ هي ؿـم ػؿآى ؿا عْػ صيج ُـ ّاف امت فًؼگي ػّمتؼاؿ ّ

 ُبي گيـي ػؿ ايزبػ ّثب مپبؿػ هي هبرـا ثَ کٌؼ،تي هي ؿُب ؿا ّػبػي هـٍ ؿّف کبؿُبي ػليل ُويي
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 فًؼگيو گؾىتَ ؿّػاػُبي کَ ايي اف کبهل کٌو ثب ىغَيت.کٌؼ هي کيق ؿا رؼيؼ ُبي تبفٍ،تزـثَ

 کٌؼ هي مؼي كؤ ثٌبثـايي.ربيقالغٖبمت اًنبى کَ امت پؾيـكتَ اّ.کٌؼ ًوي گٌبٍ ،اصنبك ًجْػٍ هْكن

 کبه اي کَ اًؼييَ ايي ثب ُـگق.کٌؼ پـُيق هيؼاؿػ ثبف ثْػى مبفًؼٍ اف اّؿا کَ ؿكتبؿي تکـاؿ اف

 ػيگـ ثيبًي ثَ.ػُؼ ًوي مـ فاؿي ّگـيَ کٌؼ ًوي هالهت ؿا عْػ کـػ ًوي ّيب کـػ هي ؿا کبؿ كالى

 اًزبم ْٕؿ ايي کبؿؿا ايي چـا :"ًظيـ ػجبؿاتي گلتي ّثب امت آفاػ گؾىتَ ّارجبؿُبي هيؼ اف ،اّ

 اّثب.کٌٌؼ گٌبٍ اصنبك ػيگـاى کَ ىْػ ًوي هْرت"؟ کيي ًوي عزبلت کبؿت ايي اف آيب"ّيب"ػاػي؟

 ؿّيؼاػُبي اف ىؼى پييوبى کَ کٌؼ هي هيبُؼٍ عْثي امت،ثَ ًِلتَ ثبٌٕو ػؿ عْػکَ مْم چين

 ثـ عْػ اف ىغٌ کَ تَْيـي کَ ىْػ هي هْرت ثلکَ کٌؼ ًوي ػُْ ؿا چيقي تٌِب ًَ گؾىتَ

 ػؿ کَ امت گؾىتَ ًّبهاليوبت ًبؿمبيي اف آهْعتي تٌِب.کٌؼ ّكـمْػٍ ًّبتْاى ػاؿػ،ّؼيق ؽٌُو

 ّثب ًينت ّهْٖـة ًگـاى ُـگق کبهل کٌو ثب اًنبى.گؾاؿػ هي هخجت تؤحيـ آيٌؼٍ ػؿ ّهبيغ ّّؼيت

 ًّـهي هاليوت امت،ثب اىغبً ثؼْي کيبًؼى رٌْى ّثَ ػلْاپني هْرت کَ هٖلْثي ًب ؿّيؼاػُبي

 ثَ تٌِب ىًْؼ،اّ هي ّهٌلزـ ؿًّؼ هي ػؿ کْؿٍ اف ػبػي اكـاػ کَ ىـايٖي کٌؼػؿ هي عْؿػ ثـ

 کَ امت چٌيي.گؾؿػ هي آى اف ّعًْنـػي آؿاهي ثَ هّْْع کـػى ػُْ کٌؼّثب هي اکتلب لجغٌؼي

 ،ثـ کٌؼ هي ّآفؿػٍ ًبؿاصت آّؿي تـصن ىکل ثَ ؿا ػبػي هـػم کَ ُبيي هْاؿػ،ؿّيؼاػ ثنيبؿي ػؿ

 يک اّ.ىْػ هي اًگبىتَ ًبػيؼٍ عبً ُبي تـكٌؼ ّثب ٍّؼا مـ ّثي امت تؤحيـ ثي مبلن ُبي ىغَيت

 ُـ ػليل ُويي کٌؼّثَ هي گيـي رلْ ؽُي ثَ هٖلْة ًب اصنبمبت ّؿّػ اف کَ ػاؿػ ؽُي ػؿ ٍبكي

 هلِْهي فًؼگيو ػؿ ُبيي چيق ّاٍْآلچٌيي ىْػ ًوي هٌلي ُّيزبًبت اصنبمبت هـثبًي ػمت آلت گق

 لضظَ يک ًينت هبيل گبٍ ُيچ ثلکَ امت تلبّت ّثي عًْنـػ ُوييَ کَ ًينت ايي هٌظْؿ الجتَ.ًؼاؿػ

 ًؼاؿػ،ثب آًِب ثـ کٌتـلي ُّيچ ػاػ عْاُؼ ؿّي آيٌؼٍ ػؿ کَ ُبيي چيق عبٕـ ثَ ؿا صبل فهبى اف

 ُـ کَ امت ثبٌٕي عٖـ چـاؽ يک ػاؿاي ،گْيي اًؼييؼ هي صبل فهبى ثَ ثييتـ اّ .کٌؼ مـ ًگـاًي

 كؤ کَ ػُؼ هي ُيؼاؿ اّ ّثَ ىْػ هي ؿّىي چـاؽ آيؼ،ايي هي مـاؿو ثَ آيٌؼٍ اف ًگـاًي فهبى

 اي آيٌؼٍ ثَ ؿا ربؿي فًؼگي اف هبيوي ػ کَ ثـػاؿػ گوبى ايي اف ّػمت ثبىؼ اکٌْى ًگـاى ثبيؼ

 آيٌؼٍ ّيب گؾىتَ ربي ثَ کَ ػاؿػ مـاؽ عْػ ػؿ ؿا تْاًبيي ايي ػيگـ،اّ ثيبًي ثَ.مبفػ هُْْم،ًبگْاؿ

 .کٌؼ فًؼگي صبل فهبى ػؿ كؤ

 کٌؼ،فيـا ؽعيـٍ ًّبکبهي تٌگؼمتي ُبي ؿّف ثـاي ؿا چيق ُوَ کَ ًينت اكـاػي رولَ اف کبهل اًنبى

 ثـمؼ ؿاٍ اف آيٌؼٍ تب هبًؼ هي آيؼ،هٌتظـ هيبى ثَ مغي آيٌؼٍ ػؿ ّکبهيبثي لؾت ثـاي اًتظبؿ پْچي ثَ

 ٕجيؼي ؿاٍ ثلکَ ًينت ُب آى ػويؼٍ ٍـكآهـام تلکـ ٕـف ايي.کٌؼ تزـثَ ؿا آى تب ىْػ ثؼل اکٌْى ّثَ

 .کـػ هيبُؼٍ ّربًْؿاى کْػکبى فًؼگي ػؿ تْاى هي ؿا آى اف ُبيي رلٍْ کَ امت فًؼگي

 

 ُّـگق عْييٌؼ ػؿعيبى ي آيٌؼٍ مبعتي ثـاي ّچبًليبًي تاله مـگـم هـػم اف ثنيبؿي کَ فهبًي

 کٌؼتب هي اًؼافػّتاله هي چٌگ "اکٌْى" ثَ کبهل ىًْؼ،اًنبى عْػ هبًغ ؿامتب ايي ػؿ تْاًٌؼ ًوي

 ػؿ اهب کٌؼ هي اه عبًْاػٍ ًخبؿ ؿا كـاّاًي ّكؼاکبؿي ػين اّگـچَ.ثگيـػ آى اف ثِـٍ ثييتـيي

 ػيگـاى تْهؼبت ثـاثـ ػؿ ؿا عْػ ػول ّآفاػي امت هبئل ثنيبؿي ثِبي عْػ امتوالل ثـاي ؿّاثٖو

 فًؼگي اف پبمؼاؿي ّثـاي امت ىؼيؼآًيبفهٌؼ عْػ فًؼگي ارتوبػي هيضٔ ػؿ امتوالل ثَ.ًِؼ هي اؿد

 کٌؼ اعتيبؿ ّتٌِبيي گقيٌي علْت گِگبُي امت هبيل ػليل ُويي ثَ.کٌؼ هي كـاّاى تاله اه ىغَي

 ثي هْؿػ تَْؿًؼکَ کٌٌؼّثـايي هي تلوي ّهتکجـاًَ ػّمتبًَ ؿيـ کبؿاّؿا ايي ػبػي هـػم چَ اگـ.
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 ُْىيبؿي ثب آى ّاف امت هبئل ثنيبؿي اؿفه عْػ ػؿّى ػًيبي ثـاي اّ اهب.اًؼ گـكتَ اّهـاؿ تْرِي

 اصنبمبت ثب ىؼى گيـ ػؿ ّثؼّى ثيـّى ػًيبي ػؿ ثبيؼ اي هنئلَ ُـ اّ اػتوبػ ثَ.کٌؼ هي صـامت

 .ىْػ ّصل ،مٌزيؼٍ ّػْإق

 فًؼگيو ػؿ ػول آفاػي ثـاثـ ػؿ ثؼاؿًؼ،فيـا ػّمت اّؿا کَ امت هيکل ػبػي هـػم ثـاي گبُي

 عْػه کَ ْٕؿي ُوبى ؿا فًؼگي ّؿاٍ ثبىؼ هنتول ػاؿػ ػّمت اّ .امت ّهَـ مـمغت ثنيبؿ

 ىؼٍ ػعبلت اه فًؼگي اهْؿ ػؿ کٌؼ صل اگـ.ػاؿػ،ثـگقيٌؼ ؿا اه ىکْكبيي ّتْاًبيي کٌؼ هي تَْؿ

 يک ثبىؼ،الگْي کْػکبى ثب ُوـاٍ اگـ.ىْػ هي ًبپؼيؼ كيقيکي ّمپل اصنبمي ًظـ اف امت،ًغنت

 ًلل ثَ اػتوبػ ي ،ؿّصيَ ُب آى ثب ثـعْؿػ اّل لضظَ کٌؼاف هي ّمؼي ػُؼ هي اؿائَ ؿا هنئْل اًنبى

 ّگـچَ ًينت ػيگـاى ّتضنيي تؤييؼ ُـگقرْيبي مبلن ىغَيت.ثؼهؼ ّرْػىبى ػؿ ؿا ػين ثب آهيغتَ

 ثيوـػ هـتٌن ؿا كـٍت ُـگًَْ کَ ًينت ايي اهبػؿپي امت آگبٍ ّاصتـام ّتيْين تآييؼ تؤحيـ ثَ ًنجت

 هي ػول ػيگـاى ػوبيؼ اف هنتول اًگيقي ىگلت ْٕؿ اّثَ.ثغـػ عْػ ثـاي ؿا هـػم ّتکـين ّاصتـام

 ايي ثَ عْثي ثَ.گيـػ هـاؿ هـػم پنٌؼ لقّهآهْؿػ ّاػوبلو گلتبؿ کَ ػُؼ ًوي اُويت ُّـگق کٌؼ

 هوبثل ػؿ اگـ پل.ػاؿػ ّرْػ هغبلق اي ػؼٍ ػولي ّيب گلتَ ُـ هوبثل ػؿ کَ امت ّاهق صويوت

 ّآى ايي ُبي گلتَ ّثَ کٌؼ هي اينتبػگي ،ثـآى ثبىؼ ػيگـاى ًظـيبت ثب هـبيـ هؼوْلو تَويوبت

 .ًِؼ ًوي ّهؼي

 کَ ثـگقيٌؼ ؿا کلوبتي تب کٌؼ ًوي تاله گلتبؿه ػؿ ؿّ ايي ّاف امت تکلق ّثي ٍّبػم مبػٍ ثنيبؿ

 ثب اگـ کٌؼّيب ًوي گن ؿا ىْػعْػ ػاػٍ اًؼام ػـُ كـٍت اّ ثَ ّهتي.ثبىؼ هغبٕجيي عيٌْػي مجت

 ّاعجبؿ إالػبت توبم مبلن ىغَيت.هبًؼ ًوي ثبف عْػ ػبػي صـکت اف ًيْػ ؿّ ؿّثَ كـٍتي چٌيي

 ًِبى ػؿ ؿا ّهِول،آى کؾة هٖبلت اف ّتِٖيـ پاليو اف ّپل ػُؼ هي ػجْؿ عْػ ؽٌُي ٍبكي اف ؿا

 .ػُؼ هـاؿ امتلبػٍ هْؿػ عْػ ّتؼبلي ؿىؼ ،ثـاي هٌبمت ّهتي ػؿ تب کٌؼ هي ؽعيـٍ ؽٌُو ي عبًَ

 ّؿفػ هي ،هغبللت امت اُويت صبئق هـػم اف ثنيبؿي ثـاي کَ اي کلييَ ّؿمْم آػاة ثب آؿاهي ثَ اّ

 ّصتي امت عْػ ثَ هتکي ىغَي.کٌؼ هي پْىي چين هؼٌي ّثي ّثـم فؿم پـ هْاًيي اف آمبًي ّثَ

 ثَ کيي مـ ثب کَ ًينت ايي هٌظْؿ الجتَ.ثپؾيـػ ّچـا چْى ثؼّى ؿا كـٌُگي هؼيبؿُبي ًينت صبّـ

 هؼوْالًَ فهبًي چَ کَ ىْػ هي هٖلغ ثبٕي ًؼاي ثب ثلکَ عيقػ هي ثـ كـٌُگي ُبي اؿفه ثب هوبثلَ

 ؿا عْػ ٕجؼي اّىْط.ثغٌؼاًؼ ّچگًَْ ثغٌؼػ کزب کَ ػاًؼ هي مبلن ىغَيت.ّؿفػ هغبللت ّهبُـاًَ

 صلظ عْػ لجبى ثـ ؿا لجغٌؼ ُب هْهؼيت تـيي رؼي ػؿ تْاًؼ ّهي کٌؼ هي صلظ ىـايٖي ُـ ػؿ

 ثب گبٍ اُّيچ.آّؿػ ػيگـاى لت ثـ عٌؼٍ ٕـيوي ثَ کَ امت آى ي ّىيلتَ عٌؼػ هي ُوييَ.کٌؼ

 هي هـػم ثب ثلکَ عٌؼػ ًوي هـػم ّاٍْآلثَ ًؼاؿػ ؿا ػيگـاى عٌؼاًؼى هَؼ كـػ متِقاءيک

 ثَ آى ّػؿ ثـّػ ٕجيؼت ػاهي کٌؼ،ثَ تـک ؿا عبًَ کَ امت ى آ ي ّىيلتَ ٕجيؼت اّمتبييگـ.عٌؼػ

 ،ؿـّة ٍّضـا کٍْ ي ػلجبعتَ.کٌؼ تزـثَ ؿا اه ًغْؿػٍ ّػمت ثکـ ًّوبٓ ثپـػافػ گـػه

 ثبىؼ،ثب ػيؼٍ ثبؿ چٌؼيي اگـ صتي ؿا ٕجيؼت هٌبظـ.امت ّػؿعتبى عْؿىيؼ،ؿّػعبًَ،گل،صيْاًبت

 ُوييَ ّثييَ رٌگل هيبى ػؿ گـػه.ىْػ هي ّهجِْت هنت مـ ػيؼًو لؾت ّاف متبيؼ هي اصتـام

 هجيل ايي ُبيي ٍّضٌَ ػؿ کٌبؿ ػؿ اي ،گـثَ پـًؼٍ يک هيبُؼٍ اف.امت ثغو ّآؿاهو ػلپؾيـ ثـايو

 .امت ربًْؿاى توبىبي ي اّىيلتَ.ىْػ ًوي ميـ ُـگق
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 ايي الگْي اهب .ًوبيؼ هي ّاهؼي ّؿيـ مبعتگي هـػم اف ثنيبؿي ًظـ ثَ مبلن ىغَيت يک ؿكتبؿ

 ػيگـاى چَ آى ثَ کَ امت ؿـهَ عْيو کبهيبثي ثـاي اکٌْى اف ّؿي ثِـٍ ػون ػؿ چٌبى ىغَيت

 چَ ّآى کٌؼ هي تْرَ ػيگـاى ؿكتبؿ ثَ ػهت صبل،ثب ايي ثب.کٌؼ ًوي اػتٌبيي کٌٌؼ هي كکـ اه ثبؿٍ ػؿ

 اف ثنيبؿ کَ هنبئلي.امت ّؿّىي ّاّش اّ ،ثـاي ًوبيؼ هي گيـي تَوين هبثل ّؿيـ هجِن آًِب ثـاي

 صل ّؿاٍ امت پباكتبػٍ ّپيو رقئي ي هنلَ اّيک ًظـ ػؿ ػاؿػ،اؿلت هي ثبف صـکت اف ؿا هـػم

 هْاًؼي ىغٌ ايي کَ ىْػ هي هْرت هنئل ثـاثـ ػؿ آىلتگي ػؼم.ػاؿػ مـاؽ آى ثـاي ؿا اي مبػٍ

 .امت ًيؼًي ثـٕـف هـػم اف ثنيبؿي ثـاي کَ ثگؾاؿػ مـ پيت ؿا

 ىغَيت کَ ػؿٍْؿتي.گيـًؼ هي ُبهـاؿ كکـ ّٕـف ُب ،ؿّيؼاػ اكـاػ تِؼيؼ هْؿػ هـػم اف ثنيبؿي

 هؼوْلي اكـاػ ثـاي تلبّت ايي ػؿک.هـاؿگيـػ تِؼيؼ هْؿػ امت هوکي چگًَْ کَ ػاًؼ اٍْآلًوي مبلن

 ػؿ ّرَ ُيچ ثَ.ػُؼ هي رلٍْ کٌٌؼٍ تِؼيؼ ىغَي اّؿا ّيژگي ايي ػليل ُويي ،ثَ امت هيکل

 ّکنت عْػ کـػى هٖـس ميـک،ثـاي ثبف ثٌؼ يک مبى ثَ يب کٌؼ ًوي ػعبلت صبٍل ثي ي هيبرـٍ

 ىؼى تـ ّؼيق هْرت تٌِب ّکيوکو ػؿگيـي اّ ػويؼٍ ثَ .پـػ ًوي اي هـاكؼَ ُـ ػؿّى اػتجبؿ،ثَ

 ىـکت ارتوبػي ُبي كؼبليت هوؼم ػلنْف،ػؿٍق ي گـ اهؼاػ ػٌْاى ،ثَ ُوْاؿٍ اّ.ىْػ هي ىغٌ

 .کٌؼ تـ تضول ّهبثل تـ ٍلب ثب ؿا ػيگـاى فًؼگي کَ امت هيـْل کبؿي ثَ ُّوييَ کٌؼ هي

 ّفى،کْچک ،هـػ ّمليؼ ػليل،ميبٍ ُويي ثَ.امت ًبثيٌب ظبُـي ُبي تلبّت هوبثل ػؿ مبلن ىغٌ

 ثيوبؿي ثَ اثتال ٌُگبم ثَ.ًينت اصْال هـيِ كـػي اّ.ًؼاؿًؼ تلبّتي ثـايو ّعبؿري ّثْهي ّثقؿگ

 ػاؿػکَ ؿا تْاًبيي ػُؼ،ايي مـ ًبلَ ثؼه اصْال ّاف ثپـػ مْ ّآى مْ ايي ثَ هؼام کَ ايي ربي ،ثَ

 هي عْة ًتيزَ ّػؿ امت ػّمت عْييتي اّ.ثگـيقػ چٌگيبى ّاف ًيْػ ُب ثيوبؿي اف ثنيبؿي تنلين

 ًينت پِلْ ّػّ آهيق ٕلـٍ گلتبؿه.ػُؼ هي اعتَبً ّؿفه ثَ ؿا ؿّف اّهبت اف ّثغيي عْؿػ

 تٌِب ؿا ُب ّاهؼيت ّتضـيق ػؿّؽ فيـا.کٌؼ ًوي پٌِبى ارتوبػي ُبي ُبًّوو ًوبة پل ػؿ ؿا ّعْػ

 .ػاًؼ هي كـيجي عْػ

 هيبى ػؿ ػيگـاى ثب ؿا فًؼگيو ُبي ؿّيؼاػ ُوَ ثيٌؼکَ ًوي لقّهي مبلن ىغَيت يک

 هي ػاؿ رـيضَ ىغَي ّاهؼيتي،اصنبمبت ػاػى إالع ثب کَ کٌؼ اصنبك ّهتي ُوچٌيي.ثگؾاؿػ

 هْؿػ ػؿ عْػىبى کَ امت هبئل ػيگـاى ثـاي ؿا صن ايي اّ.کٌؼ هي هٖـس ػيگـي ًضْ ثَ ؿا ىْػ،آى

 ًوي ػعبلت ُب آى گيـي تَوين ػؿ ؿا عْػ ىغَي ي مليوَ گق ُّـ ثگيـًؼ تَوين فًؼگييبى

 ثب کٌؼ ٍضجت هـػم ي ثبؿٍ ػؿ آًکَ ربي ّثَ کٌؼ ًوي هـػم فًؼگي اؿفيبثي ٍـف ؿا عْػ ّهت.ُؼ

 کٌٌؼ ؿكغ ؿا ُبييبى کبمتي تب کٌؼ هي کوکيبى ُب آى ىوـػى هوَـ ربي ّثَ کٌؼ هي ٍضجت هـػم

 ّيبٍّ پـاکٌي ىبيؼَ ّثَ ثٌييٌؼ ّآًزب ايٌزب کَ ًينت اكـاػي رولَ اف اّ.ثيٌبمٌؼ ؿا ُبييبى ّهنئْليت

 اػتوبػ ثَ.ًؼاؿػ گْيي يبٍّ ثـاي اٍْآلّهتي کَ امت عْيو فًؼگي گيـ ػؿ چٌبى ثپـػافػ،فيـا گْيي

 هي ثنٌؼٍ ّهالهت مـفًو ّثَ گـًؼ ًظبؿٍ تٌِب گيـاى ّعـػٍ هيـْلٌؼ ّتاله کبؿ ثَ ػول هـػاى اّ

 .کٌٌؼ

 آى ثب ؿا ّاثتکبؿ ّعالهيت ػُؼ هي اًزبم عْػ عبً هبُـاًَ ي ثبىيٍْ ؿا کبؿي ُـ مبلن ىغَيت

 اًزبم اّثـاي.چوي کـػى هـتت ّيب گقاؿه يک ًْىتي ثبىؼ،يب مْپ اي پيبلَ ي تِيَ عْاٍ .آهيقػ هي

 ثب امت هٌبمت کَ ْٕؿ آى پـػافػثلکَ ًوي هيْؿت ثَ ؿاٌُوب کتبة ّيب عجـٍ اكـاػ ثب کبؿي ُـ ػاػى

 .گـًؼ ّثؼػت ،هجتکـ امتخٌب مبلن،ثؼّى ُبي ّىغَيت امت عالهيت ايي .کٌؼ هي ثـعْؿػ آى
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 ّرْػه ػؿ فًؼگي ىْؿ .امت مبلن ىغَيت ُبي ّيژگي اف هالصظَ ّهبثل مـىبؿ اًـژي ػاىتي

 ؿليبًي پـ اًـژي کَ امت ّاىتيبم ػين ايي ثلکَ ًينت ثييتـ ٕجيؼي صؼ اف ًيـّيو .فًؼ هي هْد

 هي اعتَبً عْاة ثَ ؿا کوي مبػبت.ػاؿػ ّاهي تکبپْيي چٌيي ثَ ّاّؿا کٌؼ هي اّهتوـکق ػؿ ؿا

 ،اًؼييَ اصنبمبت صبهل فًؼگيو ؿّيؼاػُبي هزوْػَ.كِوؼ ًوي ؿا ّکنبلت عنتگي ّهلِْم ػُؼ

 هي کبؿ ثَ ّثؼيؼي عالم ْٕؿ ثَ ؿا عْػ ،هکـ ثبىؼ فًؼاى ػؿ اگـ صتي.ُبمت ّكـٍت ُب ُب،تاله

 .کٌؼ گيـي رلْ فًؼگي ثَ ًنجت ىْهو ىْؿ ىؼى كلذ اف اّهبت اف امتلبػٍ ثب اًؼافػتب

 ًوي کبكي ي اًؼافٍ ثَ ُـگق اّ.امت صويوت رنتزْي پـّا،ػؿ ّثي ،رنْؿاًَ مبلن ىغَيت الگْي

 يبكتي ثـاي اّ اينتبػگي اف ػبػي هـػم صتي کَ صؼي ثَ تب ثؼاًؼ ثييتـ تب کْىؼ هي ّپيْمتَ ػاًؼ

 اف چيقي کٌؼ هي ىْػ،مؼي ؿّ ؿّثَ آؿاييگـ يک ثب اگـ هخبل ثـاي.ىًْؼ هي عنتَ صوبين

 ىـکت يک هؼيـ ّظيلَ ّيب امت چگًَْ کبؿي رْه ثؼاًؼ عْاُؼ هي ثيبهْفػ،يب آؿاييگـي

 کٌؼ هي تاله ّصتي امت ثْػٍ چَ ،هٌظْؿه ىؼـ كالى مـّػى ثب کَ پـمؼ هي ىبػـ يک اف.چينت

 اصنبك ُـگق فيـا.امتبػ يک ،ًَ امت پژٍّ ػاًو ُوييَ اّ.ثيبهْفػ چيقي ُن ُبّصيْاًبت ثچَ اف

 .ػاًؼ هي کبكي ي اًؼافٍ ثَ کَ کٌؼ ًوي

 ىْؿ اّ ي هضـکَ ًيـّي.ؿّػ هي آى امتوجبل ثَ تـمؼثلکَ ًوي ىکنت اف تٌِب ًَ مبلن ىغَيت

 ّاًؼؿف پٌؼ ثـايي ثٌب .کٌؼ هي تاله عْػ ػؿًّي توبيالت اؿّبي اّثـاي صويوت ػؿ.امت ّاىتيبم

 .کٌؼ ًوي تـػيؼ ػچبؿ تالىو ػؿ ،اّؿا ًبهٖلْة ًّتبيذ ّآى ايي ُبي

 مـػت مبفًؼٍ ُيزبًبت ثَ ػکل ّثَ کٌؼ ػكغ ؿا هغـة اصنبمبت امت هبػؿ مبلن ىغَيت

 عبٕـ آفؿػٍ ُـگق ػکل کٌؼّثَ تْريَ ػيگـاى ثـاي ؿا عْػ کبؿُبي کَ ًينت ُـاك اّػؿ.ثغيؼ

 هي ُنتٌؼ کَ ْٕؿي ُوبى ؿا هـػم.امت ًکـػٍ ؿكتبؿ هيلو هٖبثن ىغٌ كالى چـا ىْػکَ ًوي

 عْىبيٌؼ ثـاي ػُؼّيب تؤحيـهـاؿ تضت ؿا ػيگـاى کَ کٌؼ ًوي تاله گق ُّـ ؿيبمت ّثي مبػٍ.پؾيـًؼ

 ثضج ثَ عْيي تٌؼ ثب اكـاػ ثـعي کَ ٌُّگبهي ًينت ّرؼل ثضج اُل.کٌؼ تي ثَ عبٍي لجبك ُب آى

 ؿا ػيگـاى ًؼاؿػ مؼي ػاؿػاهب هي اثـاف ؿا ًّظـه ىٌْػ هي ؿا ُب مغي عًْنـػي ًييٌؼ،ثب هي

 ًينت،هب اي هنئلَ:"گْيؼ هي ػوبيؼه ثب ػيگـاى هغبللت رْاة ػؿ.اّمت ربًت ثَ صن کَ کٌؼ هتوبػؼ

 ثَ هّْْع کٌبؿ ،اف هغبلق ىغٌ کـػى هزبة ثـاي تاله ،ثؼّى ّمپل."هتلبّتين ُن ٍـكآثب

 ًوي ّهـفي صؼ اه ّػّمتي ًينت هضئ ىـائ تبثغ اّ اعالهي هؼيبؿُبي.گؾؿػ هي مِْلت

 ثَ هتؼلن اّعْػؿا.ًينت کيْؿ ّيب فًؼگي،ىِـ،ايبلت عبًْاػٍ،روؼيت،گـٍّ،هضل اّ هؼـف.ىٌبمؼ

 کبليلـًيبيي ثيکبؿ كـػ ثبيک ثيکبؿ إـييي يک تٍْيق ايي ثب.ػاًؼ هي ثيـي ي ربهؼَ ي ُوَ

 ُبي افکيتَ گق ُّـ ىٌبمؼ هي ثيـي ي ربهؼَ ثـاي ثقؿگي هؼْل ؿا رٌگ.امت يکنبى ثـايو

 ّهقيتي اهتيبف ػاؿاي عبٍي ي فهيٌَ ػؿ ىغَي کَ کٌؼ هيبُؼٍ گبٍ ُـ.ىْػ ًوي ىبػ ػىوي ثييتـ

 آؿفّ ُـگق ثبفي ٌُگبم ثَ.ػاًؼ هي اهتيبفي چٌيي هنتضن اّؿا ّؿفػثلکَ ًوي ّصنبػت ؿىک امت

 عْػ گؾاؿثـصـيق ّتؤحيـ عْة ثبثبفي امت هبيل ىْػثلکَ اّثـًؼٍ کٌؼتب ثؼثبفي ؿهيجو کٌؼکَ ًوي

 .ىْػ پيـّف

 ايي ػُؼ ًوي اربفٍ اهب ًينت تِي افهنبئل فًؼگيو ّگـچَ امت ًبػؿ ي پـًؼٍ يک مبلن ىغَيت

 ثَ لضظبت توبم ّػؿ امت ّىبػهبًي ىبػي اف مـىبؿ اُّـؿّفه.کٌٌؼ ؿمْط ػؿًّو ثَ هنبئل

 ثغقػ اي گْىَ ثَ کَ ايي ربي ىْػثَ لـقىي ػچبؿ فًؼگي ػؿ کٌؼ،ُـگبٍ هي فًؼگي ؿامتي
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 هي آؿبف ًْ اف ؿا ّصـکت ؿّثؼ هي ربهَ اف ،ؿجبؿ عيقػ ثـهي کٌؼ، تؤمق ّاظِبؿ ىْػ ّاًؼُّگيي

 ّىبػهبًي کٌؼ هي فًؼگي ؿامتي ثَ ًينت،ثلکَ ىبػهبًي پي ػؿ ُـگق مبلن ىغَيت الگْي.کٌؼ

 .اّمت پبػاه

 ثـاي.ثبىيؼ اكـاػ اف يکي تْاًيؼ هي ُن فًؼگي،ىوب ىکْكبيي ثـاي اکٌْى اّهبت اف امتلبػٍ صؼاکخـ ثب

 تَوين کَ امت کبكي ػُيؼ،كؤ هـاؿ فًؼگيتبى مـهين صبال ُويي ؿا اًگيق ىؼق ي ايؼٍ ايي کَ ايي

 .ثبىيؼ ثگيـيؼچٌيي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امت چيق ُوَ اًؼييَ

 

 ايي تٍْيق اف کلوبت.ىؼ هبئل ثـآى ػيؼ،ثْييؼ،يبىکلي تْاى ًوي ؿا آػهي ّرْػ ػؿٍؼ ًْػًَّ

 ؿا آى تْاى هي ّتٌِب امت ّکبئٌبت رِبى ّگنتـػگي ػظوت ثَ آى هلِْم فيـا امت ،ػبرق هزوْػَ

 .ًبهيؼ ّاصنبك ؽٌُي،تزنن ،تَبّيـ اًؼييَ

 يک ػؿ امت اًؼييَ هب ّرْػ ٍؼ ػؿ ًَّ ًْػ.امت هتلبّت ثکلي صيبت اف ثغو ايي ػؿ ّهْاػؼ ًظبم

 صْاك ثب تب کٌين هي ٍـف ػؿٍؼ يک ايي ػؿ ؿا عْػ اًـژي ثييتـ ّهب هبًؼٍ هضجْك رنن ػؿٍؼ

 .کٌين تزـثَ ؿا پيـاهًْوبى ّؿّيؼاػُبي ُنتل ّرِبى ثٌگـين يکؼيگـ ثَ عْػ هبػي

 ُّونـ ىوب ثيي.امت كکـ هلوـّ ػؿ کٌيؼ هي تزـثَ ّآيٌؼٍ ،صبل گؾىتَ ػؿ کَ ؿّيؼاػُبيي هزوْػَ

 تَبصت ثـاي ّاىيتيبم گـايي ّتولک صـً.امت كکـ کٌؼ هي ايزبػ ؿاثَٖ تبى ّآىٌبيبى ّكـفًؼاى

 الوبك اًگيتـ يک ُب آى تْاًيؼ ًوي ىوب کَ امت ثؼيِي.امت اًؼييَ صيَٖ ػؿ كؤ ًيق ّاهْال اىيب

 ي تزـثَ ثَ هبػؿيؼ عْػ ؽٌُي چْة چِبؿ ػؿ ثٌبثـايٌتٌِب.کٌيؼ ُبتَبصت آى صتي.ثبىيؼ عبًَ يک ّثب

 .ىًْؼ هي هضْ ُن اىيب ىْين،آى هٌضـف ُب آى ثَ كکـ اف فهبى ُـ ثـايي ثٌب .ثپـػافيؼ ُب آى
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 ّتزنوبت اًؼييَ ي ًتيزَ ىِْاًي اصنبمبت توبم.امت هـق اًنبى ثؼى ػؿ رٌني ي ؿؼٍ ثقؿگتـيي

 ثـ کَ ّهؼلْل ػلت هبًْى.امت اًؼييَ يک ًتيزَ تٌِب فًؼگي ؿهٌ ػيگـ ػجبؿت ثَ .امت ؽٌُي

 ثَ ػاؿيؼ ّهيل ُنتيؼ ىيکبگْ ػؿ ىوب هخآلاگـ.گٌزؼ ًوي اًؼييَ هلوـّ ّػؿ امت صبکن هب هبػي فًؼگي

 عْػ اف کَ امت کبكي ثلکَ.ثـّيؼ آًزب ىْيؼّثَ ُْاپيوب ثـ مْاؿ کَ ًينت کٌؼ،ًيبفي ملـ اكـبًنتبى

 ػؿ تـ مبػٍ ثيبى ثَ.ثـميؼ آًزب ثَ فػى ُن ثَ چين يک ّثب کٌيؼ امتلبػٍ ّتزنن ّاًؼييَ تلکـ ؿّي

 .ثـّيؼ ربيي ُـ ّثَ ثکٌيؼ کبؿي ثبىيؼ،ُـ چيق ُوَ تْاًيؼ هي اًؼييَ ػًيبي

 ثگؾاؿيؼ رِبى ايي ػؿ گبم کَ آى اف هجل ىوب ّرُْـ ؽات.امت ّپبيؼاؿ ثيکـاى اًـژي يک اًؼييَ

 هبػي،اًؼييَ رنن ايي فّال ثب تـػيؼ ثي.امت ىؼٍ آى هٌقلگبٍ هؼتي ثـاي ثـاي ّپيکـتبى ػاىتَ ّرْػ

 ّػؿ امت كيقيکي رِبى ثَ ٍـكآهتؼلن ّمبل ّمي ػوـ.ػاػ عْاُؼ اػاهَ عْػ فًؼگي ثَ گؾىتَ هبًٌؼ

 رؼيؼي ُبي ملْل مبل ُلت ُـ.ىؼ هبئل ّاصنبك،مٌي ،الُْيت ؿّس،،اًؼييَ ثـاي تْاى ًوي ّاهغ

 ػؿ ؿا ػيگـي رنن ىوب پيو مبل ُلت ثٌبثـايي.ىًْؼ هي ىوب ثؼى ػؿ هؼيوي ُبي ملْل ربيگقيي

 هي اىـبل ؿا هتلبّتي كيقيکي ُبي هبلت ىوب ي اًؼييَ ػوـ ْٕل ػؿ تـتيت ُويي ّثَ ػاىتيؼ اعتيبؿ

 اف پل امت اثؼيت هٌيبءآى کَ كکـ هيـػاهب ّهي ىْػ هي ّكـمْػٍ کٌؼ،پيـ هي تـيـ اًنبى کبلجؼ.کٌؼ

 .ػُؼ هي اػاهَ عْػ صيبت ّثَ گـػػ هي ثبف اثؼيت ثَ هبػي رنن فّال

 

 

 

 

 

 

 

 

 امت اؿتؼبه تـيي مـيغ اًؼييَ

 

 ػاؿاي کَ آهؼٍ ّرْػ ثَ اي هبػٍ اف ُنتي رِبى هزوْػَ يؼٌي.کٌين هي فًؼگي اؿتؼبىبت ػًيبي ػؿ هب

 ػؿ اهب ؿمٌؼ هي ًظـ ثَ ربهؼ چَ اگـ اىيب ُبي ملْل توبم ثٌبثـايي.امت اؿتؼبىبت هغتلق ػؿربت

 ُبي ّملْل کٌيؼ،ارقا هيبُؼٍ هْي ثنيبؿ هيکـّمکْپ يک فيـ ؿا عْػ اىيبءپيـاهْى اگـ.اؿتؼبىٌؼ

 هؼاؿ ػؿ کَ هتضـکٌؼ اهْاد ايي اف رقئي ًيق هب ثؼى ُبي ملْل.يبكت عْاُيؼ ًْمبى صبل ػؿ ؿا آى

 ؿا اهْاد ايي تؤحيـات ىيي يک لول يب ػيؼى ثب هب صويوت ػؿ.اًؼ گـكتَ ربي آى اف ّميؼي ثنيبؿ

 ايي ثجيٌين ػيبى ثَ ؿا اؿتؼبىي اهْاد تْاًين ًوي کَ ايي ػليل.کٌين هي ػؿک عْػ هبػي صْاك تْمٔ

 مـػت اف مـػتيبى کَ ؿا ًْمبًبت ايي ًينتٌؼ ّهبػؿ ُنتٌؼ ّؼيلي ُبي گيـًؼٍ هب چيوبى کَ امت
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 ،تيؼيؼبت ُنتي رِبى اهْاد ي هزوْػَ هيبى ػؿ اهْاد مـيؼتـيي.کٌٌؼ ػؿيبكت امت کوتـ ًْؿ

 ُـ.هبمت عْػ اعتيبؿ ػؿ ُوْاؿٍ ًيـّهٌؼ اُـم ايي کَ امت اُويت صبئق رِت ايي ّاف امت كکـي

 هبػي ّصْاك كيقيکي هبلت ايي ّاف ؿّآّؿين امت هتَل الِي ّصکوت عـػ ي اًؼييَ ثَ کَ فهبى

 ػؿ ىؼٍ ؽعيـٍ ُْه هخبل ثـاي<ثـين هي پي چيق ُـ پل ػؿ ثيکـاى ّعـػ ُْه ؿّين،ثَ كـاتـ

 هي آىکبؿ هب ثـ ثنبفًؼ ؿا عْػ ًيبف هْؿػ ىويبيي تـکيجبت تب ػُؼ هي اهکبى آًِب ثَ کَ گيبُبى

 آؿبف ّايي ىْين هي ايخبؿ ي ّآهبػٍ گيـػ هي كـا ؿا ّرْػهبى ػّمتي ًّْع ُوؼؿػي صل مپل.ىْػ

 .هبمت ػؿّى ػؿ ثقؿگ تضْل يک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػگـگًْي

 

 صبل ػؿ هؼام ىوب رنن .ثبىؼ ّتضْل تـييـ صبل ػؿ چيق ُوَ کَ کٌؼ هي اهتْب چٌيي رِبى ٕجيؼت

 عْػ چِـٍ ؿّي ؿا رؼيؼي کٌيؼ،اصتوآلعْٖٓ ًگبٍ آيٌَ ثَ ثبّؿًؼاؿيؼ،ثبػهت ؿا ايي اگـ .تـييـامت

 اف يکي ؿّي اي صلـٍ ّيب اكتبػٍ پبييي کوي چيوتبى پلک کَ ىْيؼ هي هتْرَ ّيب کـػ عْاُيؼ هيبُؼٍ

 ُنتي رِبى تـک ثب مـاًزبم تب کٌؼ هي تـيـ هؼام ىوب ُّيئت هبلت.امت آهؼٍ ّرْػ ثَ ُبيتبى ػًؼاى

 صيبت هبًْهٌؼي ُويي تبثغ ًيق اًنبى ّػوبيؼ اًؼييَ.ؿميؼ هي ُْىيبؿي اف رؼيؼي ي هـصلَ ثَ

 کَ کٌيؼ هي تؼزت اًؼيييؼ هي ىؼ هي ىوب ًبؿاصتي هْرت پيو مبل چٌؼ کَ ّهبيؼي ثَ ّهتي.امت

 کَ ُبيي ،چيق تـتيت ُويي ثَ.امت ػاػٍ هي آفاؿ ؿا ىوب اكتبػٍ ّپب ّپيو مٖضي هٖبلت ايي چْٖؿ

 عْاٌُؼ چيق ًّب اُويت ثي هٖبلجي تبى ًظـ ثَ ػيگـ مبل ثـيؼ،پٌذ هي ؿًذ آى اف صبّـ صبل ػؿ

 .آهؼ

 ُبي ػامتبى ّصبّي ثْػ ىؼٍ ًْىتَ ٌُؼّمتبى ػؿ پيو ُب مبل کَ ؿا کتبثي فهبًي آّؿم هي يبػ ثَ

 ّ ثـػاىتن ؿا کتبة ػيگـ ثبؿ ثؼؼ مبل چٌؼ اهب.ًلِويؼم آى اف چيق ُّيچ عْاًؼم ثبؿ چٌؼ ثْػ ربلجي
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 اكقايو هي ثيٌو صبل آى ػؿ تـػيؼ ثي.يبكتن ّػيبى مِل ؿا ،هٖبلجو کـػم ًکبٍ ُبيو ًْىتَ ثَ ّهتي

 .ثْػ آّؿػٍ كـاُن ثـاين رؼيؼ تزبؿة کنت ثـاي ُبؿا ،كـٍت ُْىيبؿي اف اي تبفٍ ّمٖش ثْػ يبكتَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌگـيؼ ػًيب ثَ ثَيـت ي ثبػيؼٍ

 

 ّؿيـ ٕجيؼي ُبي پؼيؼٍ اف ثنيبؿي.ثيٌٌؼ هي ػيبى ثَ کَ ػاؿًؼ ثبّؿ چيقي آى ثَ كؤ هـػم اؿلت

 رنن ػؿ ؿا عْػ کَ هبػام.کـػ تزـثَ هبػي صْاك ثب تْاى ًوي ؿا ثـم رـيبى ّيب ثبػ هبًٌؼ ٕجيؼي

 رٌجَ امت،ػؿ هبػي رِبى ،ُويي ُنتي رِبى هزوْع کَ ثبىيؼ گوبى ّثـايي کٌيؼ هضجْك كيقيکي

 هْاًغ ؿّيؼ،اف كـاتـ عْػ كيقيکي هبلت اف ثبيؼ.ىؼ عْاُيؼ ؿّ ثَ ؿّ ًبکبهي ثب فًؼگي هغتلق ُبي

 تيْين ثبىيؼ ػاىتَ ثَيـ ًگبُي اگـ.ثٌگـيؼ اليتٌبُي ّىؼْؿ عـػ ثَ تـ ژؿف مٖضي ّػؿ ثگؾؿيؼ

 عيبلي اًؼ،رق هْارَ ثبآى فًؼگي ّعن پيچ ػؿ هـػم اؿلت کَ ّهؼْالتي هـگ اف ًّگـاًي،تـك

 عْاُؼآهؼ مـاػتبى ثَ کٌيؼ،ّويـثـتـ پيؼا ػوين ػلجنتگي ػًيبيي ػبهل ثَ اگـ ػؿآى.ثْػ ًغْاُؼ ثبٕل

 ثب"ثْػ؟ هي کبؿ ايي آيب:"گلت عْاُيؼ عْػ ثَ کَ چٌؼاى گننت عْاُؼ ُن اف ؿا ّاثنتگي ُبي ّؿىتَ

 آىکبؿا ىْػ هي ّصنؼ ُ ّثؾ ّعين ّاًؼٍّ ؿن هْرت کَ ؿا ثبٕلي ّعيبل تُْن تْاى هي ّاال ثيٌو

 ّويـ اف اي ؽؿٍ ثْػ،فيـا ًغْاُيؼ متيق ػؿ فًؼگي ًبگْاؿ ُبي ؿّيؼاػ ثب گق ُـ ثـايي ثٌب.کـػ صل

 چيقي ّآىٌبيبى ػّمتبى اگـ.ًؼاؿػ اُويتي ًـميؼ ًتيزَ ثَ کبؿ كالى اگـ کَ گْيؼ هي ىوب ثَ تبى ثـتـ

 هي ثبىيؼ،آًچَ ػاىتَ تَبصت ػؿ ؿا چيقي تْاًيؼ ًوي ُـگق ًينت،فيـا هِن ًؼاؿيؼ ىوب کَ ػاؿًؼ

 ثـػى ّلؾت کـػى ػُيؼ،فًؼگي اًزبم تْاًيؼ هي صبل ػؿ ّآًچَ امت کٌْى اّهبت ثبىيؼ ػاىتَ تْاًيؼ

 .امت
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 هي ثبف عْػ ي اّليَ صبلت ثکييؼ،ثَ عبٍي صؼّػ تب ؿا كٌـ يک هبًٌؼ اؿتزبػي هبثل ىيي ُـگبٍ

 ؿا عْػ ي اّليَ صبلت ىْػ،ػيگـ کييؼٍ ثييتـ اه ىؼٍ ٕـاصي ي ٍ هضؼّػ اف اگـ اهب .گـػػ

 ثبف عْػ ي اّليَ ثؼؼ ثَ ُـگق ىْػ،ػيگـ ّاؿػ اي تبفٍ اكن ثَ کَ ،ؽٌُي هٌٖن ثبُويي .ًغْاُؼػاىت

 .كـيٌؼ ثيب ُب هؼزقٍ کَ ؿّػ هي پيو رب آى ثَ تب اًنبى اًؼييَ گنتـػگي.گـػػ ًوي

 فيجبيي ًگـيؼ،ثَ هي کْػکي ي چِـٍ ثَ هخآلّهتي.آّؿػ هي پؼيؼ ؿا ىگـكي ػول ،آفاػي ثيٌو

 ػيگـاى کَ ثيٌيؼ ًوي ًيبفي ػيگـ .هبًؼثْػ پْىيؼٍ اثِبم پـػٍ ػؿ فهبى آى تب کَ ثـيؼ هي پي ّتکبهلي

 ثَ ؿا ػيگـاى هيبرـٍ ثضج ثب کَ ايي ربي ّثَ ثؼاًٌؼ ىوب آى اف ؿا صن ُوييَ کٌيؼتب هتوبػؼ ؿا

 اٍـاؿ ّثـآى ثبىٌؼ ػاىتَ ؿا عْػ ػوبيؼ کَ هبئليؼ ُب آى ثـاي ؿا صن عْاًيؼ،ايي كـا عْػ اؿػّگبٍ

 ًتيزَ ّػؿ ثغييؼ هي اًنزبم ؿا عْػ ثب يبكتٌؼ،ؿاثَٖ ػمت ّرْػ ّاالتـ ثغو ثَ کَ آى اف ،پل ّؿفًؼ

 چٌؼ ثَ ّكؤ ػٌُؼ هي ػمت اف عْػؿا ثْػًؼ،اُويت اُويت ثب ثـايتبى ؿّفي کَ كـاّاًي ػّمتبى

 ىوب ّپيتيجبى صبهي ُوييَ اهب ًؼاؿًؼ تْاكن ىوب ثب کبؿُب ُوَ ػؿ چَ اگـ کَ کٌيؼ هي اکتلب ػّمتي

 صتي کَ ْٕؿي ثَ کٌيؼ هي اصنبك ػيگـاى ثَ ًنجت ىگلتي ّهضجت ػين هـصلَ ػؿايي.ُنتٌؼ

 ثَ ًنجت ُوؼؿػيتبى اصنبك.هبًؼ ًغْاٌُؼ ًَيت ثي ػين ايي اف ًيق ىوب ي عْؿػٍ هنن ػىوٌبى

 کَ ٌُگبهي.ثبىيؼ عْثي ّؿفىکبؿ ّؿ،يب پؼؿ،پييَ کَ ػُؼ هي اهکبى ىوب ّثَ يبثؼ هي اكقايو ػيگـاى

 ّحـّت،ىـل پْل ًَ امت ػؿًّي ّآؿاهو ٍلش،ٍلب ىوب پيًْؼيؼ،هؼـف هي ثـتـ ّكـفاًگي عـػ ثَ

 ّػيگـاى ىوب ثيي ُبي هـف.کـػ عْاُيؼ ّاژگْى ؿا ّهٌيت پـمتي ُْىيبؿي،عْػ ػبلن ػؿ.ّرٌنيت

 ثـ ثييتـي ّؽکبّت ّافُْه ػاؿم ثييتـ ثقؿگتـم،پْل هي هجيل اف ّروالتي ؿيغت كـّعْاُؼ

 تـييـهي ّىوبؿا يبثيؼ هي ّهتَل هـتجٔ عْػ ثب ؿا ُوَ.ػاػ عْاُؼ افػمت ؿا هلِْهو عْؿػاؿم

 هي ىوبؿ ثَ ثيـيت ثقؿگ ي عبًْاػٍ اف ػْْي ًينتيؼثلکَ پؼؿ ،ًْينٌؼٍ،يب كـّىٌؼٍ يک ػيگـ.ػُؼ

 کَ امت ايي تلبّتيبى ّتٌِب ػاؿًؼ ثـهي گبم هنيـ ػؿيک ُوَ کَ ػاؿيؼ ؿا اصنبك ايي ُّوْاؿٍ آييؼ

 امت ػاػٍ ؿّي پيو مبػتي کَ ؿا ّهبيؼي ،هـػم اّهبت ثنيبؿي.صـکتٌؼ ػؿ آى هغتلق ًوبٓ ػؿ

 ثَيـت ي ًيبًَ تْاًؼ هي ًنيبى کَ ايي اف ًگـاًٌؼؿبكل ثبثت ّافايي مپبؿًؼ هي كـاهْىي کبهآلثَ

 صبل اّهبت ثب ّرٌبى کٌؼ هي تلوي ؿكتَ ػمت اف کلي ثَ ؿا گؾىتَ ؿّيؼاػُبي اًنبى فيـا.ثبىؼ کبهل

 .هبًؼ ًوي ثبهي گؾىتَ ّهبيغ ثَ اًؼيييؼى ثـاي كْبيي ؽٌُو ػؿ کَ امت گيـ ػؿ
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 اًنبى فًؼگي هغتلق اثؼبػ

 

 ّهي ؿًّؼ هي کزب ثَ هـگ اف پل کَ پـمٌؼ هي هي اف هـػم اف ايؼ؟ثنيبؿي ػيؼٍ عْاة صبل ثَ تب آيب

 ؿّيب ػبلن کٌيؼ؟ػؿ هي ّچَ ؿّيؼ هي کزب ثَ ّؿّيب عْاة ػؿ پـمن هي ُب آى اف پبمظ ػٌْاى ثَ ُن

 امت ثؼؼي چٌؼ هْرْػ يک اًنبى کَ گلتين ُن ايي اف پيو.ًؼاؿػ هلِْم ّهکبى ،رب هـگ اف ّپل

 تْاى هي ؿا ثيـ فًؼگي هغتلق اثؼبػ .امت عْػ عبً ّهوـاؿات هْاًيي ػاؿاي اثؼبػ ايي اف ُّـيک

 رِبى ػّم ّؿّيب،پلَ عْاة اّل هـصلَ ًـػثبى پبييٌي پلَ.کـػ تيجيَ امت پلَ مَ ػاؿاي کَ ًـػثبًي ثَ

 .امت هـگ اف پل ػبلن مْم ّپلَ كيقيکي

 ػؿ.ىْيؼ هي رؼيؼي هْاًيي تبثغ ًتيزَ ّػؿ گؾؿاًيؼ هي ػؿعْاة ؿا عْػ ػوـ اف مْم توـيجآيک ىوب

 صبئق رِت ايي ٍّـكآاف ًؼاؿػ هلِْهي ّهؼلْل ػلت فهبى،هکبى،ىـّع،پبيبى،هـگ، ؿّيب ػبلن

 اف ثغو ػؿايي.امت ػبلن ايي ػؿ ُْىيبؿي اف ػيگـي مٖش ثَ ػمتـمي ؿاٍ تٌِب کَ امت اُويت

 هتکي عْػ ي اًؼييَ ٍّؼػؿٍؼثَ آيؼ هي ثيـّى عْػ كيقيکي هبلت اف هْهت ْٕؿ ثَ ،اًنبى صيبت

 ػاؿػ هي ثـ هيبى اف ؿا هْاًغ توبم کَ آيؼ هي پؼيؼ اّ ػؿ اي عالهَ ،ًيـّي ػليل ُويي ثَ.ىْػ هي

 امت ؿاًٌؼگي هيـْل عْاة ػؿ هخآلاگـ.گـػػ هي هبػؿ آّؿػًو كـاُن ػؿ کٌؼ ٕلت ؿاکَ چَ ُّـآى

 پـّاف ّثَ آيؼ هي ػؿ پـّثبل عْػ ملـ ي اػاهَ ىْػ،ثـاي هي هٌتِي ّپـتگبُي ثنت ثي ثَ اي ّربػٍ

 .آيؼ هي ػؿ

 کَ يبثين هي ؿا آى تْاى اًؼىَ ًيـّي ثَ اتکب ثب کَ ايي گيـين هي ؿّيب ػبلن اف هب کَ ػؿمي ثقؿگتـيي

 رنن اف کَ آى ػليل ءعؼاثَ ّاّليب اًجيب .ثبىين ػاىتَ عالهيت ّهؼؿت کٌين تجؼيل ُب كـٍت ثَ ؿا هْاًغ

 هي عْاة ُوگي هب.آّؿػًؼ ػمت ثَ ؿا هؼزقٍ اًؼ،تْاًبيي پيْمتَ هؼٌْي ثؼؼ ّثَ گؾىتَ عْػ هبػي

 ثؼل عبلٌ اًؼييَ رِبى ّػؿ يبثؼ هي تـييـ ًيق هبى فًؼگي ؿّيب،رِبى رِبى ػؿ ًِبػى گبم ّثب ثيٌين

 .ىْػ هي

 کني اگـ هخبل ثـاي.کٌؼ هي رلٍْ رنووبى ػؿ ًضْي ،ثَ کٌين هي تزـثَ ؿّيب ػبلن ػؿ هب کَ ؿا آًچَ

 ثَ هلجوبى کَ کٌين هي ىْين،هالصظَ ثيؼاؿ ًّبگِبى کٌؼ ّتِؼيؼهبى ثيبيؼ هب عْاة ثَ ػمت ػؿ کبؿػي ثب

 ؿّثَ ثبآى ؿّيب ػبلن ػؿ اًنبى کَ ُبيي پؼيؼٍ ربلجتـيي اف يکي .امت آهؼٍ ػؿ تپو ثَ ىؼت

 ػمت ثَ ؿا اصنبمبتي ػهيوآُوبى تلکـ، ًيـّهٌؼ اُـم ؿّيبثب ػبلن ػؿ ىغٌ.امت ىؼى ؿّمت،هلتضن

 ّرْػ ثَ تْاًؼ هي کَ امپـم اًقال صتي.کٌٌؼ هي تزـثَ ثيؼاؿي ػبلن ػؿ ّهـػ فى يک کَ آّؿػ هي

 .امت ػولي ؿّيب يک هبلت ّػؿ اًؼييَ يک تْمٔ ثبىؼ صيبت يک ي آّؿًؼٍ
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 فًؼگي اثؼبػ ثيي اؿتجبٓ

 چٌيي هي مبثوآثب ثـاػؿم.کـػ ثـهـاؿ اؿتجبٓ امت عْاة ػؿ کَ کني ثب تْاى هي ثيؼاؿي ػبلن ػؿ

 ثپْىن ؿا آى ّثبيؼ امت هي پيـاُي ايي کَ ّگلت ػاػ هي ثَ ؿا اي هالكَ اّ ثبؿ يک .ػاىت اي ؿاثَٖ

 ػؿ اّ .کـػ هي ام ّهنغـٍ عٌؼيؼ هي هي ثَ ام عبًْاػٍ هوبثل ػؿ صبل ايي ّػؿ ثـّم هؼؿمَ ّثَ

 هي ثـاي ؿّيب.کـػ هي صلظ هي ثب ُب مبػت ؿا ّاؿتجبٕو گـكت هي ػِؼٍ ثَ ؿا ًويي هي ؿّيبي

 پْچ تَْؿات ثَ تْاًنتن هي کَ ثْػ ثيؼاؿي اف پل ّتٌِب ًوْػ هي ّاهؼيت يک عْاة ػبلن ،ػؿ

 کبكي.ثْػ هي ثبٕل ّتُْوبت تَْؿات گـ ًظبؿٍ ُّْىيبؿي ثيؼاؿي ػؿ اّ اهب.ثجـم پي عْػ ّثبٕل

 .ىْم آگبٍ ّثبٕلن پْچ تَْؿات ثَ ًّنجت ثـمن اّ ُْىيبؿي مٖش ثَ تب کٌؼ ثيؼاؿم ثْػ

 ايي ثَ ّهتي.ػاؿػ ؿا عْػ عبً ّهوـؿات هْاًيي ُن هـگ اف پل ػبلن صيبت،يؼٌي ػبلي هـصلَ

 ُبي ّعيبل تُْوبت چَ کَ ىْين هي ،ّاهق کٌين هي ًظبؿٍ گؾىتَ ّثَ ؿمين هي گًْي ػگـ اف هـصلَ

 هي پل ُب ،پـػٍ ُْىيبؿي اف هـصلَ ايي ثَ ّؿّػ اف پل.اين پـّؿاًؼٍ هي مـ ػؿ ػًيب ػؿ ؿا ثبٕلي

 ُبيو ّّاثنتگي ُب ػلجنتگي ُوَ کَ يبثؼ هي ػؿ اًنبى کَ ّآًزبمت ىْػ هي آىکبؿ ُب ًّبػيؼًي ؿّػ

 .امت ثْػٍ هوؼاؿ ّثي ،ثبٕل ػيؼٍ هي عْاة ػؿ کَ ؿّيبُبيي هبػي،چًْبى صيبت ػؿ

 ػيبؿ اف كـػي يبؿي ىْين،ًيبفهٌؼ ّاهق ػًيب ػؿ عْػ ثبٕل تَْؿات ثَ ثبىين هبػؿ کَ آى هبثـاي

 ثَ هجؼل ظبُـي ثب تب اّيين ًيبفهٌؼ .ؿمين هي آى ثَ هـگ اف پل کَ ،ػيبؿي ُنتين هتؼبلي ُْىيبؿي

 اين مبعتَ عْيو ثـاي عبکي ي کـٍ ايي ػؿ کَ ّعيبلي عْاة ّاف کٌؼ ثـهـاؿ ؿاثَٖ هب ،ثب هبآيؼ هيبى

 پل ػؿ ؿا ُب ّاهؼيت ُب آى فيـا.امت الِي هـػاى ي ػِؼٍ ثَ ؿمبلت ايي .ثغيؼ هبى ،ؿُبيي

 تب آهؼ هـػم هيبى ثَ ًزبؿ يک ًوو ػؿ هنيش ػيني هخبل ثـاي.ثيٌٌؼ هي ػيبى ثَ هب هبػي تَْؿات

 .کٌؼ آگبُيبى ّاثؼي افلي ػًيبي ثَ ًّنجت ثٌوبيبًؼ ًِب آ ثـ ؿّىٌي ثَ ؿا صوبين
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 ػبلن ُبي ًيـّ ػّگبًگي

 

 اف ؿا آٌُـثب يک ىوبل هٖت تْاى ُـگقًوي.آٌُـثبثيٌؼيييؼ يک ػّمْي هتْبػ ًيـُّبي ثَ اي لضظَ

 ػيگـي رٌْة ّ ىوبل ُبي کٌيؼ،هٖت هٖغ ؿا آى ّرٌْة ىوبل هٖت ُـچَ.کـػ رؼا آى رٌْة هٖت

 هـٌبٕيني اًـژي يک ػاؿاي ُن رِبى.ىْػ هي ًقػيکتـ ُن ثَ ُب آى ي هيآيؼّتٌِبكبٍلَ ّرْػ ثَ

 ػليل ُويي ثَ.ّرْػاؿًؼ آى هٖجيي ،ػؿ کبهآلهتْبػ هبُيتي ،ثب ًيـّ ّػّ امت ّرٌْة ىوبل هٖت ّػّ

 ثـاي.امت رِبى تکبهل اف ثغيي عْػ تٌبهِ ّايي ّرْػاؿػ ػّگبًگي رِبى ّّهبيغ ؿّيؼاػُب ػؿ

 هـػم اف گـُّي اگـ.کـػ رنتزْ تْاى هي ؿا ًباهيؼي،اهيؼ ّػؿثـاثـ ،ًيکي پليؼي ثـاثـ ػؿ هخبل

 ؿكغ صؼّػي تب ؿا ثيـي هؼْل ايي تب تالىٌؼ ػؿ ػيگـ اي ثـًؼ،ػؼٍ هي مـ ثَ گـمٌگي ػؿ رِبى

 هتٌبهِ ًيـُّبي اف ،ثغيي ًَ يب ثبىؼ هب هيل هٖبثن ػُؼ،عْاٍ ؿّي رِبى ػؿ کَ اتلبهي ُـ.کٌٌؼ

 ثَيـت مٖش ثبالتـيي:"گْيؼ هي اّ.ػاؿػ ربلجي ًـق ي گلتَ فهيٌَ ايي ػؿ رْ امکبت.امت رِبى

 افتکبهل ثغيي ًيق اًنبى."کٌؼ صل عْػ ّرْػ ػؿ ؿا کبهآلهتْبػ ي پؼيؼٍ ػّ آػهي کَ امت فهبًي

 إّبلت ّكبًي هبػي رنن.ػاؿػ هـاؿ کبهآلهتٌبهِ ػًّيـّي تؤحيـ ،تضت ػليل ُويي ثَ.امت رِبى

 پيـّ افلي ّاًؼييَ ؿّس کَ ٍْؿتي ػؿ امت فًؼگي لؾايؾ اف ّامتلبػٍ هوبم هبل،کنت آّؿي صوغ

 اًنبى اگـ.ّرْػػاؿػ ّهؼٌْي هبػي اهيبل ثيي ػائوي کيوکيي ُوييَ ؿّ ّافايي امت هؼٌْيبت

 ثيبهيقػ،هْاًيي هؼٌْي ي مـچيوَ ّثب ثگيبيؼ عْػ ؿّس ّپبي ػمت اف ؿا اًنبًي ُبي ّهيؼ ُب فًزيـ

 .کـػ عْاُؼ ُؼايتو فًؼگي ؿُگؾؿ ّػؿ ىؼ عْاُؼ صبکن فًؼگيو ثـ اليتٌبُي ّاًـژي ّعـػ ػين
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 کيِبًي ؽُي ثب توبك

 

 گـكت،ثـ هي ؿا پيـاهًْو الِي ًّْؿ ػين اف اي ًِبػ،ُبلَ هي گبم اي ػُکؼٍ ثَ هنيش ػيني ُـگبٍ

 ،ثب ّهؼٌْي ػبلي ىغَيت يک.اكقّػ هي ُب آى ُّْىيبؿي ثيٌو ّثَ تبثيؼ هي اّ إـام هـػم

 روؼي ُـ ػؿ عْػ صْْؿ ثب ػليل ُويي ّثَ امت اؿتجبٓ ػؿ اليتٌبُي ّاًـژي ّعـػ ػين مـچيوَ

 کبيق کي ثب ثـعْؿػ ٌُگبم ثَ ؿا پؼيؼٍ ايي هي.آّؿػ هي پؼيؼ هزلل ُّْاي صبل ثـ ىگـف تؤحيـي

 ّهتي.ام کـػٍ تزـثَ"ثـتـ ُييبؿي مْي ثَ ؿاُي "کتبة ي ًّْينٌؼٍ هؼٌْيت مبلکبى اف ،يکي

 مـ اينتبػًؼ،اف صـکت اف ُب ثچَ کَ ىؼم ،هتْرَ ىؼ ّاؿػ هب ي عبًَ ثَ چـعؼاؿه اّثـٌٍؼلي

 مبٕغ هؤّاػاىت،پيـاهًْو ػؿًّو ػؿ کَ اليتٌبُي ّعـػ ػين.ىؼًؼ عيـٍ اّ ثـػاىتٌؼّثَ ٍّؼاػمت

 ىْػ،کبؿ هي ثـهـاؿ ىـايٖي چٌيي ػؿ کَ اؿتجبٕي تٍْيق.کـػ هي عْػ هزؾّة ؿا ثْػُّوَ ىؼٍ

 چگًَْ کَ کـػ تيجيَ عـػمبلو کْػکبى ثب هبػؿ ي ؿاثَٖ ثَ آًـا تْاى هي كؤ.ًينت اي مبػٍ

 .کيـًؼ هي ػيگـي ي ؿّصيَ صْْؿه ّثب ُنتٌؼ اّ ّىيلتَ هزؾّة

 ،اكـاػ يبثٌؼ صْْؿ کَ رب مـىبؿًؼ،ُـ الِي ػين اف کَ ُبيي اًنبى :"گْيؼ هي ثبؿٍ ايي ػؿ هقلْ

 كـّ امت ّآؿاهو ػين،ػّمتي،تٌؼؿمتي،اػتؼال ُوبى کَ آموبًي ًيـّي پـتْ ػؿ ؿا عْػ پيـاهْى

 عْػ اًؼؿّى ػؿ ثبيؼ.ػاؿػ ّرْػ ًيـّ ايي ثبىيؼ کَ ىـايٖي ُـ ػؿ ىوب اف ُـيک ػؿّى ػؿ."ثـًؼ هي

 ًِلتَ کـاى ثي اهيبًْمي چْى کَ اليتٌبُي اًـژي ايي رنتزْي ثَ هْرْػ ي ُنتَ تـيي ًِلتَ ّػؿ

 ػؿ تٌِب هؼٌْي ًيـّي ثَ اتَبل ثب.رنت ثِـٍ آى اف اًگيق ّصيـت ىگـف تضْلي ّثـاي ،ؿكت امت

 اف ثغيي ّعْػ ػاؿيؼ هي ثـ گبم ّگؾىت ،ػلْ ،ُوآٌُگي ،هيبؿکت عْاُي ،عيـ ػلي ًيک هنيـ

 ىْيؼ هي الِي ّهؼميت رِبى الُْيت
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: هؼـكی ػيگـ ؿهبًِب ّ کتبثِب

 

 

 

 (آًؼؿّيؼّتجلت- ربّا )sms2012 ػًيبي کتبة ػاًلْػ

 (ربّا )فًبى ّ هـػاى ػًيبي ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا )ؿًگبؿًگ ي هزلَ ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا) ،هي،اّ فًؼگي ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا)هي ػين تْ چيوبى ؿهبى ػاًلْػ

 (ربّا)ػبىوي ؿقل ؿهبى ػاًلْػ

 (ربّا)ػين عْه ثْي ؿهبى ػاًلْػ

 (ربّا)ىبُقاػٍ ي ُؼيَ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdfّ تجلت ربّا،آًؼؿّيؼ)پْؿ هْػة.م احـ هؼـّكتـيي گٌؼم ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا)عْىجغتي ثـاي گبهي ي هزلَ ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا)ػهيو5َ آى ؿهبى ػاًلْػ

 (pdfآًؼؿّيؼّ ، ربّا) ػين هضجت ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا)تْ +هي ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ّ ربّا)پيکـ ػؿّ ثي ػين ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ربّاّ)1 رٌني ُبي ػاًنتٌي ي هزلَ ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ربّاّ )ًگيي ؿهبى ػاًلْػ

 (آًؼؿّيؼ ربّاّ)2 رٌني ُبي ػاًنتٌي ي هزلَ ػاًلْػ

www.te
ds
a.c

om

http://bookmarket2012.blogfa.com/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ ربّا )ثبفگـػم چگًَْ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ ربّا )ػل عْاُو ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf،آًؼؿّيؼّ ربّا)ىؼٍ ؿيقي ثـًبهَ ػين ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ربّا،آًؼؿّيؼّ)ُب ربّػاًَ کتبة ػاًلْػ

 (pdfّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)پـيچِـ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdfّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)تـگل ػين ي هََ ػاًلْػؿهبى

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)چيوبًت هِـثبًي ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)ػين تب ػاىتي افػّمت ػاًلْػکتبة

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا )ػين عْه ثْي ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا )هوٌْع ػين ّؿّػ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا )ػاؿي ػّمن ثگْ ثِن ثبؿ يَ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)هي آؿاهو ؿهبى ػاًلْػ

 (pdfّ ربّا،آًؼؿّيؼ،تجلت)كـعقاػ كـّؽ اىؼبؿ ػيگـ، تْلؼي ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)هٌي آؿفّي تْ ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا)ثِيت ػاالى ؿهبى ػاًلْػ

 (pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا )اك ام اك يک ؿهبى ػاًلْػ

  pdf ّ ،آًؼؿّيؼ،تجلت ربّا ػاًلْػ ثب ُوـاٍ ػين اف تـ آثي ؿهبى
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