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چىیذُ
ثب سٞد ٠ثُ ٠زؿز چ ْ٢ػبّ اص ػ٘ش ثب ثشًرز اٛورالة اػرالٗ ،٦ا٧ر ٚحشًرز ٢ٛ ٝضرز اػرالٗ ٦دس ػشكر١٠رب٥
ُٛٞبُ ٦ٛٞثب چبٓؾ ٗٞاد ٠ثٞد ٟاػز .دس چ ْ٢ػربّ سؿرذ ٢ٛربّ اٛورالة اػرالٗ ٦ؿرب١ذ ٗـرٌالر ٗ ٝرٞاٛؼ ٦دس
ػشك١٠بٗ ٥خشٔق ػ٨بػٛ ،٦ظبٗ ٝ ٦اهشلبد ٥ثٞدٌٓ ٖ٧ر ٚا٧ر ٚچربٓؾ١رب دس ػشكر ٠كشِٜ١ر ٦ثؼر٨بس ػرٚ٨ِ٘٢
ٗٞ٘ٛ٦د ٠٘١ .اٞٗ ٚ٧اٛغ ثب ٝدٞد دؿ٘١ ٦ٜب ،ؿج٨خ ٝ ٙٞس٢بدٖ١ب ٥كش ٦ِٜ١دؿ٘ٛ ٚظبٕ اػالٗ ٦چٜذ ثشاثرش ؿرذٟ
ٗ ٝو ٠ٓٞكش َٜ١سا ا٨٘١ز كشاٝا ٦ٛداد ٟاػز .اص آ ٙدب ٠ً ٦٧كش َٜ١ػش ٙٞكوشارٛ ٝ ،رخ سؼرج٨ح اٛورالة اػرالٗ٦
اػز ،ؿٌؼش ٚا ٚ٧ػش ٙٞكوشار ،ث ٠دس  ٖ١ؿٌؼش ِٚاٛوالة  ٝاػالٕ ٜٗذش ُٗ٦شدد .دس ا ٚ٧اثش ضر٘ ٚث٢رشٜٟٗرذ٥
اص ًشت ٗٞدٞد دس ػشك ٠آػ٨ت ؿٜبخش ٦كش َٜ١ثب ِٛب ٦١ثش ٢ٛبد١رب ٥ادش٘ربػٗ ٦شٓٞرذ ؿرذ ٟدس داٗر ٚاٛورالة
اػالٗ ٠ً ٦سٞاٛؼش٠اٛذ دس ًٜبس ٢ٛبد١ب ٥حٌٗٞش ٦ثبس ٗؼئ٨ٓٞز ا ٚ٧دكبع كش ٦ِٜ١سا ثش دٝؽ ثٌـرٜذ ،سرالؽ ؿرذٟ
سب ثب ث٢ش٨ُٟش ٥اص ٛظشار ٛخجِب ٙكٌش ٝ ٥ادشا ٦٧كش ٦ِٜ١اٛورالة اػرالٗ ٦آػر٨ت١ربٗ ٥حرٞسً ،٥رال ٝ ٙخرشد
ؿٜبػب ٦٧ؿٞد .سٝؽ د٘غ آٝسٛ ٥ظشار ٛخجِب ٙثلٞسر ٗلبحج ٠ثٞد ٝ ٟث ٠سٝؽ سحٔٗ ْ٨ضر٘ ٝ ٙٞثرب اػرشلبد ٟاص
ٛشٕ اكضاس ٛ maxqdaظشار ٗٞسد ثشسػ ٝ ٦سحٔ ْ٨هشاس ُشكش ٠اػز .دس ٛشب٧خ ا ٚ٧سحو٨ن ض٘٨ٓ ٚؼرز آػر٨ت١رب٥
ٗطشح ؿذ ٟسٞػط ٛخجِبٗ ٙـخق ؿذ ٟدج٢ر ٠كشِٜ١ر ٦اٛورالة اػرالٗ ٦دس ػرطح خرشد اص ػرذٕ ٝدرٞد ًربس
سـٌ٨السٜٗ ٦ؼذٖ  ٝدس ػطح ًال ٙاص ػذٕ ٝدٞد ٛظش ٠٧دـش٨جب ٙكش ٦ِٜ١سٛخ ٗ٦ثشد .آػر٨ت ٗحرٞسً ٥رٗ ٠رٞسد
ارػب ٙؿبٓت ٛخجِب ٙثٞد ٟاػز ػذٕ ٝدٞد ٢ٛبد سشث٨ز ٗ ٚٗٞكش ٦ِٜ١اػز .ػذٕ ٧ب ٛولب ٙسخلرق ٨ٛ ٝرض ٗؼشكرز
ثشُشكش ٠اص ٗؼبسف ٛبة اػالٗ ٦دس ٗ٨ب ٙػٞاْٗ كؼبّ دس ا٧ر ٚػشكر ٠اػرز  ٝاص ساٌ١بس١رب ٥اػبػر ٦ثٞدرٞد آٝسدٙ
٢ٛبد ٥د٢ز آٗٞصؽ ،سشث٨ز  ٝدشٝسؽ ٨ٛش ٚٗٞٗ ٥ٝكش ٦ِٜ١اػز .

ٍاصُّبیکلیذی:كش ،َٜ١آػر٨ت ؿٜبػر ،٦دج٢ر ٠كشِٜ١ر ٦اٛورالة اػرالٗ٨ٛ ،٦رشٗ ٥ٝرٚٗٞ
كش.٦ِٜ١
 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه شاه١ه ًٌاوی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
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همذهِ

با جىشه به گفٌث چهح وام ال ٠مك ب ا بكک ث اي٭ تب او تهی ،ای ى ظكک ث و
يهٕث اوتهی ؾق ٠كِههای گىياگىيی با چالً هىاشه ب ىؾه او ث .ؾق چه ح و ام
قٌؿ يهام اي٭تب اوتهی ٌاهؿ هٍکتت و هىاي١ی ؾق ٠كِههای هؽحل ٧ویاو ی،
يٝاهی و ا٬حّاؾی بىؾین لک ى ای ى چ الًه ا ؾق ٠كِ ه ٨كهًگ ی بى یاق و همگیى
هیيمىؾ و ال ٘ك٨ی بؿلیح اولیث ،و اهمیث بىیاق لیاؾ ٠كِه ٨كهًگیٌ ،اهؿ بعكاي ی

ٌؿو ؤ١یث ٨كهًگی کٍىق هىحین.
وشىؾ ايىا ٞآوی ها و وایًهای جىاوکاه و همیًهبك ،اهكوله بیً ال پیً ؾق شبهه
٨كهًگی اي٭تب اوتهی ،به چٍن هیآیًؿ .اکً ىو پ ه ال و امها ١٨الی ث يیكوه ای
اي٭تبی ؾق ظىلههای ٨كهًگی ،اللم و ٔ كوقی او ث ج ا هصمى ٠های ش اه ٟال ای ى
آوی ها و ابحتئات که هىشبات پاییى آهؿو بهكهوقی شبهه ٨كهًگی ٌؿه او ث ،جهی ه
گكؾؾ .ایى هصمى٠ه آوی ها ،ال ٘ك٨ی هىش جاهح بكآیًؿ شبهه و ؼیمي ایٍاو ب كای
ق ٟ٨آو وایً و آوی ؼىاهؿ ٌؿ و يیم ال ٘ ك ٦ؾیگ ك ب كای يیكوه ای ج اله ي ٩ه و
جالهکاق به ً٠ىاو جصكبیات يىح ٬بلی هىقؾ ج٩کك و بكقوی ٬كاق گیكؾ .ب ا بؿو ث آوقؾو
هصمى٠های ال آوی ها و وایًهایی که شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی با آوها ؾوث
و پًصه يكم هیکًؿ و با٠د پاییى آهؿو و ا٨ث هعىىن و هىذك بهكهوقی ؾق شبهه ٌؿه
او ث ،هیج ىاو ؾق آیً ؿه ٔ مى اظح كال ال ؼ ٙك هىاشه ه ب ا ای ى آو ی ها جىو ٗ
هصمى٠ههای ٨كهًگی ،هىشبات و قاهکاقهای ظح و ؾ ٟ٨ایى آوی ها قا يیم و ًصیؿ و
به کاق بىث .ؾق يهایث ایى اذك ؾق ِؿؾ آو اوث که بحىايؿ با جعلی ح آو ی ٌ ًاؼحی
شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی و ؾوحه بًؿی آو آوی ه ا ،گ اهی ؾق شه ث اظّ اء
هصمى٠ههای ٨كهًگی بكؾاٌحه جا ؾق اؾاهه ؾق وایه قاهکاقی ابی

هٍکتت و آوی های
و اقائه هؿمهای هى ٫٨اشكایی جىايىحه باٌؿ گام ابحؿایی قا بكؾاقؾ .قوي جع٭ی ٫ؾق ای ى
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ه٭اله ،جعلیح هٕمىو بىؾه که ال هّاظبه ب ا يؽبگ او هًحؽ

بؿو ث آه ؿه او ث.

هیباٌؿ:
لیىث اواهی هّاظبه ٌىيؿگاو به ٌكض ـیح 
 -0ؾکحك ظىى ٠باوی ٕوؽًكاو و جعلیحگك هىائح ویاوی و يٝاهی اه ح ای كاو و
قئیه ايؿیٍکؿه ی٭یىٔ
 -2ؾکحك ظىى بًیايیاو ٕقییه کمیىیىو ٨كهًگی و اشحما٠ی ٌىقای ٠الی اي٭تب
٨كهًگیٔ
 -0ظصث االوتم و المىلمیى ؾاوؾ ِالعی ٕقئیه هىوىه ٘تیه ؾاقاو يىقآ ٨ا٪
و شمو هىویى ٘كض قاهیاو يىق کٍىقٔ
 -4ظصث االوتم و المى لمیى ظ از ابىال٭او ن ؾوالب ی ٕال ١٨االو چهكهه ای
قوايهای ٬كآيی و ویاوی ٕ٠ى هصله ؼبكگاؤ
 -5شًاب آ٬ای ظاز ظىیى یکحا ٕٕ٠ى ٌىقای هكکمی ٬كاقگاه ٠ماقٔ
 -6شًاب آ٬ای اوحاؾ هعمؿ ٌصا٠ی ٕقئیه هىوىه هًحٝكاو هًصیٔ
 -7ظصث االوتم و المىلمیى پیكولهًؿ ٕٕ٠ى هیئث ٠لم ی و  ٬ائن ه٭ ام ؾ٨ح ك
٨كهًگىحاو ٠لىم اوتهیٔ
 -8ظصث االوتم و المىلمیى قوایی ٕهؿیك کح اوب ٫اقٌاؾ اوتهی اوحاو ٬ن و
يمایًؿه هصله ٌىقای اوتهیٔ
 -9شًاب آ٬ای اِ٥ك ٘اهكلاؾه ٕاوحاؾ ظىله و ؾايٍگاهٔ
 -03شًاب آ٬ای وظیؿ یاهیى پىق ٕپژوهٍگك ظىله هًك اوتهی ،قئیه پژوهٍکؿه
٨كهًگ و هًك اوتهیٔ
ال شمله جمایم ایى اذك با آذاق ؾیگ ك ای ى او ث ک ه قویک كؾ آذ اق ؾیگ ك قویک كؾی
ِ
جصمیهای اوث ،کٍ ٧ايبىهی ال آوی ها و اظحماال اقائه قاهکاقهایی بكای بكؼ ی ی ا
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همه آو آوی ها و هؽا٘ با ايبىهی ال هىائح هىشه ه ی ٌىؾ .ای ى اذ ك ب ا قویک كؾ
جكکیبی و يگاه کتو يگكايه ،ؾقِؿؾ اقائه قاهکاق هعىقی بًا به آو آوی های هع ىقی
هیباٌؿ .و يیم ؾق ایى اذ ك ال
کٌٍ ٧ؿه ؾق هّاظب ههاوث و ؾق يحیصه ٠بىق ال کركات 
قوي جعلیح هٕمىو و١ی ٌؿه با اوح٩اؾه ال ايؿوؼحه هّاظبه ٌىيؿگاو ک ه ؾق ٘ ی
ایى والیاو هحماؾی کى يمىؾهايؿ آوی ها قا ؾوحه بًؿی يمىؾه و آوی های هعىقی
که بایؿ جمكکمی بیٍحكی بؿاوها ٌىؾ قا کٍ ٧کكؾ و همچًیى ایى اذك و ١ی ؾاقؾ ب كای
آو آوی هعىقی قاهکاقی اواوی اقائه ؾهؿ.
هجبًی ًظزی

ه٩هىم اي٭تب همچىو بكؼی ال ه٩اهین ٠لىم اشحما٠ی ؾاقای ج١كی ٧هٍؽُ که
شاه ٟو يیم هاي ٟباٌؿ يیىث و ؾق ایى هی او ايؿیٍ مًؿاو ج ١اقی ٧گىي اگىيی ال آو قا
اقائه ؾاؾهايؿ .بكؼی ه١ح٭ؿيؿ که ٬بح ال ايؿیٍه ویاوی هگح اي٭تب ؾاقای باق ه ً١ایی
هً٩ی بىؾه ولی په ال آو با ج٥ییك شًبههای هؽحل ٧به هً١ای هربحی جعىم یا٨حه او ث.
اي٭تب ؾق ٨كهًگهای هؽحل  ٧و يی م ؾق هی او ايؿیٍ مًؿاو گىي اگىو ؾاقای ه ١ايی
هؽحل ٧اوث بٙىقی که گاهی هً١ای ایى واژه به اي ؿالهای جىو ی ٟه ی ٌىؾ ک ه ه ك
ظكکث کىچک اشحما٠ی قا يیم بكه یگی كؾ و ؾق بكؼ ی ال ه ىاقؾ ب ه اي ؿاله ای ٔ ی٫
هیگكؾؾ که ظحی اي٭تبهای بمقگ هن ؾق آو يمیگًصؿ .ؾق اؾاهه ج١اقی٩ی ال اي٭ تب

ؾق ايؿیٍه هح٩کكاو هیآیؿ:
آقجىقباوئك :اي٭تب ٠باقت اوث ال جتيهای هى ٫٨و ياهى ٫٨که ب ه هً ٝىق ایص اؾ
ج٥ییكاجی ؾق و اؼث شاه ١ه ال ٘كی  ٫ا٠م ام ؼٍ ىيث ايص ام ه یگی كؾٕ .چ المكل
شايىىؤ07َ ،0060 ،
چالمكل شايىىو ه١ح٭ؿ اوث که اي٭تب ؼٍىيحی ه ٙ١ى ٦ب ه اه ؿا٨ی همچ ىو
ج٥ییك ظکىهث ،قژین یا شاه١ه اوثٕ .چالمكلشايىىؤ07َ ،0060،
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هايحیًگحىو يیم ب ك ای ى ي ٝك او ث ک ه اي٭ تب ی ک ؾگكگ ىيی و كی ،ٟبًی اؾی و
ؼٍىيثآهیم ؾاؼلی ؾق اقليها و اوٙىقههای هىلٗ بك شاه ١ه ،يهاؾه ای ویاو ی،
و اؼحاقاشحما٠ی ،قهب كی و ١٨الی ث و ویاو ثه ای ظک ىهحی او ث ٕ .و اهىئح
هايحیًگحىؤ085 َ ،0097،
ال ايؿیٍمًؿاو اوتهی يٝیك ٌهیؿ هٙهكی بك ایى يٝكيؿ که اي٭تب به ظى ل٥ث
به هً١ی لیكوقو ٌؿو یا پٍث وقوٌؿو و يٝیك ایى ه١ايی اوث٬ .كآو هصیؿ ه ن ای ى
کلمه قا هك شا بهکاق بكؾه به همیى ه٩هىم بهکاق بكؾه اوث يه به ه٩هىم اِٙتظی قای س
آو ؾق اهكول .اي٭تب به هً١ایی که ؾق شاه١ه ًٌاوی هٙكض اوث هماو ؾگكگىو ٌ ؿو
اوث ،ظحی يبایؿ بگىیین ؾگكگىو ٌؿو ،لیكا ؾگكگىو ٌؿو یً١ی ایًکه گىيه و کی٩ی حً
شىق ؾیگك ٌىؾ .ؾق ٠ىْ بایؿ بگىیین ؾگكگىو ٌ ؿو ی ً١ی جب ؿیح ٌ ؿو ب ه هىش ىؾ
ؾیگك .اي٭تب ٠باقت اوث ال یک ّ٠یاو و ی ک ٘٥ی او ؾق ی ک شاه ١ه ٠لی ه ي ٝن
ظاکن هىلٗ بك شاه١هٕ .هكجٕی هٙهكیٔ035 َ ،0084 ،
و ؾق آؼك يٝك اوحاؾ هّباض يیم ایًگىيه اوث که کلمه اي٭تب ؾق پهًه ٠لىم ايىايی
و اشحما٠ی به ؾو هً١ا اوح١مام هیٌىؾ :یکی به هً١ای جعىم وكیٌ ،ٟؿیؿ و بًی اؾی-
ای که بك اذك ٘٥یاو ٠مىم هكؾم ؾق اؤا ٞاظىام ویاو ی شاه ١ه قوی ه یؾه ؿ و ؾق
يحیصه ،یک يٝام ویاوی ،ظ٭ى٬ی و ا٬حّاؾی شای ؼىؾ قا به يٝام ؾیگ كی ه یؾه ؿ و
ؾیگكی به هً١ای جعىم ٌؿیؿ و قیٍهای و ٤یكویاویای که به کًؿی و بؿوو ؼٍ ىيث
ِىقت هیگیكؾ ،هايًؿ اي٭تب ٠لمی ،اي٭ تب ِ ً١حی ،اي٭ تب ٨كهًگ ی ،اي٭ تب
اؾبی و اي٭تب هًكی .وشه هٍحكک ؾو هً١ای ل ٛ٩اي٭تب هماو جعىم ٌؿیؿ ،اواوی
و کلی اوثٕ .هعمؿج٭ی هّباض یمؾیٔ069 َ ،0090،
یبفتِّبی تحمیك


با شم ٟآوقی و کؿگفاقی چً ؿ ب اقه ي ٝكات يؽبگ او ؾق ي كم ا ٨ماق  Maxqdaؾق
هیجىاو ؾق جکمیح ٨كآیًؿ جعلیح هٕمىو به شم ٟبًؿی ـیح قویؿ.
يهایث 
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با بكقوی يکات بیاو ٌؿه ؾق هصمى ٞيٝكات يؽبگاو ه یج ىاو ،بع د يب ىؾ ی ک
شبهه واظؿ و کاق جٍکیتجی هًىصن قا بً١ىاو آوی ؼ كؾ ک ه ؾق هٙال

ب اال ب ؿاو

هیجىايؿ ؾق بكؾاقيؿه آوی ه ای ؼ كؾ لی اؾی ک ه
اٌاقه ٌؿ بیاو يمىؾ که ایى هٕمىو 
يؽبگاو بؿاو اٌاقه ؾاٌحًؿ باٌؿ و گىی ای هى ائح و هٍ کتت ؼ كؾ هصمى ٠هه ای
٨كهًگی ؾق وٙط کٍىق باٌؿ که بایؿ ؾق هكظله ب١ؿی بكای ایى آوی ٨ ،کكی ٠اش ح
يمىؾ جا بحىاو هصمى٠ههای ٨كهًگی کٍىق قا ؾق یک ي٭ٍه هٍؽُ و بهن پیىو حه ش ا
ؾاؾ و بكای هك کؿام شایی قا هٍؽُ يمىؾ جا ؾق ٠یى اوح٭تم کاقی ؼىؾ شبهه به ه ن
پیىوحه و هًىصن ٨كهًگی کٍىق قا جکمیح يمایؿ و با٠د هن ا٨مای ی هصمى ٠ه گ كؾؾ و
همچًیى بحىايؿ ؼؿهات ٨كهًگی اقائه يمایؿ و همچًیى ال وایك ؼؿهات شبه ه يی م ؾق
قاوحای قٌؿ و جىو١ه ؼىؾ به کاق گیكؾ
وشىؾ ایى آوی  ،یً١ی ایًکه هًىق ها يحىايىحهای ن شبه ه واظ ؿی ؾق ای ى ک اقلاق
٨كهًگی ایصاؾ کًین البحه ؾق ایى ه٭اله بای ؿ ای ى يکح ه قا ه ؿ ي ٝك  ٬كاق ؾاؾ ک ه شبه ه
٨كهًگی الیههای هؽحل٩ی ؾاقؾ و ٠كِههای گىياگىيی قا بای ؿ ب كای آو هحّ ىق ب ىؾ و
جعث یک هؿم و الگىی واظؿ بحىاو آو قا ٌکح ؾاؾ .و ؾق کًاق يٝكیه پكؾالی بكای ای ى
هىٔى ٞو ا٬ؿام ٘ب ٫آو يٝكیهها و هصؿؾا بالگٍث به يٝكیهها و١ی ؾق ق ٟ٨هٍ کتت
و يىا ُ٬آو بكآهؿ به ٠باقت ؾیگك شبهه ؾق ق٨ث آهؿ بیى ٠لن و ٠م ح بىش ىؾ ؼىاه ؿ
آهؿ و ٨٭ٗ ٠لن ِك ٦و ٠مح ِك ٦يمیجىايؿ ها قا به هؿ ٦يهایی بكوايؿ و ظحما بایؿ
ایًکاق ؾق ق٨ث و آهؿ بیى ٠لن و ٠مح ٌکح گیكؾE .یک ٠ملیات بت٨اِله پی كولی ی ا
هیکًًؿ و
ٌکىث ايصام هیٍه یک گكوهی هیكو ؾالئح پیكولی و ٌکىث قو اقلیابی 
يگه هیؾاقي ؿ ک ه ب كای ١٨الیثه ای ب ١ؿی او ح٩اؾه کًً ؿ و ی ا به كه ببكي ؿ .اه ا ج ى
١٨الیثهای ٨كهًگی هًىل به ایى ؾقشه ٜك٨یث و جىايمًؿی يكویؿینٕD.بًیايیاؤ و یک
هیباٌؿ که همىاقه ؾق ظام جکمیح ؼ ىؾ و قٟ ٨
يهام همىاقه ؾق ظام قٌؿ و ٌکى٨ایی 
يىا ُ٬ؼىؾ اوث .ؾق ـیح ایى آوی که هماو يبىؾ شبهه واظ ؿ ب ا ٨كهاي ؿهی واظ ؿ
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اوث هىائح شمیكه ای ٠مح کكؾو و ا٬ؿاهات وٙعی و پكاکًؿه ايصام ؾاؾو٠ ،ؿم ه ن
ا٨مایی يیكوهای هعكک ه هىش ىؾ ؾق شبه ه ،ياهم اهًگیه ای ٨كوایٍ ی ،ه ؿق ق ٨ث
بىؾشههای هكبىٖ به بؽً ٨كهًگ و  ٠ؿم جؽّ یُ بىؾش ه بؽ ً ٨كهً گ ٠ ،ؿم

اوح٩اؾه بهیًه ال ابماقهای ٨كهًگی٠ ،ؿم بهكه هًؿی ال يیكوهای هكؾهی ٠ ،ؿم اقجب اٖ و
ج١اهح ؾقوث با ٠مىم هكؾم ،جکرك ١٨االو ٨كهًگی هً حس ب ه ک ن اذ ك ک كؾو ا ٬ؿاهات
هیيمایؿ.
٨كهًگی و ...قغ 
هیجىاو ؾوحه ؾیگ ك ال آو ی ه ا قا هٍ اهؿه يم ىؾ ک ه ال
با بكقوی يٝكات يؽبگاو 
اهمیث باالجكی بكؼىقؾاق هىحًؿ به ٠باقت ؾیگ ك ؾق هكظل ه اوم بایى حی ای ى آو ی قا
بك٘ك ٦يمىؾ جا بحىاو آوی های وٙط ؼكؾ قا پىًٌ ؾاؾ و ي ىا ُ٬قا بك٘ ك ٦ک كؾ .ؾق
بیاو یکی ال يؽبگاو آهؿه Eؾق بعد ٨كهًگ ًٌاوی و٬حی ها به ِىقت جؽّّی قاش ٟ
به ٨كهًگ هیؼىاهین ظك ٦بميین و بعد کًین و يٝكیه ٨كهًگی ب ؿهین لً گ ه یليین.
یً١ی ؾق ه٭ابح يٝكیههای شاه١ه ًٌاویهای ٤كبی ؾق ٨كهًگ ًٌاوی و ه كؾم ًٌاو ی
يٝكیههای ٨كهًگ ًٌاوی و هكؾم ًٌاوی هحًاو با اي٭ تب قا جىلی ؿ يک كؾین .ل فا ؾق
جّمین گیكی ه ا  ٬ايىو گ فاقی ،بكؼ ىقؾ ه ا ب ا ه كؾم ؼىؾه او يم ىؾ پی ؿا هیکً ؿD
ٕپیكولهًؿٔ و یا ؾق کتم يؽبه ای ؾیگك ایى چًیى هٙكض ٌؿه که Eبه ایى ؼا٘ك اوث ک ه
هیگیكؾ که ؾق ایى هح٥یكه ا
ه١ح٭ؿيؿ شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی لهايی ؾقوث ٌکح 
وظؿت ظکمكايی بىشىؾ بیایؿ .یً١ی وظؿت يٝكی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .واال ٌ ما بكو ی ؿ
پیً ِؿ ي٩ك ِؿ جا يٝك بؿهیؿ .ایى جٍؿؾ هً١ایً ایى او ث ب ا ای ى جٍ ؿؾ يم ی ٌىؾ
شبهه جٍکیح ؾاؾ .ولی و٬حی همه ٬بىم کكؾيؿ که جمؿو ي ى یى او تهی ال و ًصه ه ایً
هیٌىؾ٠ٕ Dباویٔ و به بیاو ؾیگك Eهًحهی يکح ه اللم ب ه جىٔ یط ک ه ٌ ایؿ ی ک
ٌكو ٞ
ه٭ؿاق هبهن ؾق بعد ١٨الیثهای ٨كهًگی که واقؾ هیٌىین ایى اوث که و٬ح ی ه ا واقؾ
هیؿاو ٠كِه ١٨الیثهای ٨كهًگ ی هیٌ ىین بای ؿ ب ؿايین ک ه ه٭ ىالت ٨كهًگ ی ی ک
ه٭ىالت پیچیؿه و جىؾقجى یی هىحًؿ و ها به هیمايی که ایى پیچیؿگی قا ٨هن کًین هیجىايین
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١٨الیث اذكبؽًجكی ؾاٌحه باٌین .یً١ی يبایؿ ؼىؾهاو قا لوؾ  ٬اي ٟکً ین .يبای ؿ  ٠اؾت
کًین که لوؾ يىؽه کاق قا بایچین و اوحاؾ کاق جّىق کًین و و٬حی اج٩ا ٪هیا٨حؿ که ب ؿايین
یک الیههای جىؾقجى یی ؾاقؾ هىئله ٨كهًگ .هى ظاال ؾق آذاقم هى ث ک ه ایًص ا ه ن ب ه
هًاوبحی و٬ث بٍىؾ و وىاالت ٌما ا٬حٕاء کًؿ ٠كْ ؼىاهن کكؾ که به همیى هًاو بث
٨هن کكؾو ایى هىئله و الیه هًؿی و جىؾقجى یی ؼاِ یحً ای ى هیٌ ىؾ ک ه اگ ك ه ى ؾق
وٙط ؼىقؾ هن ١٨الیث کًن وٙط و ظؿ و و٭ ٧جاذیك ؼىؾم قا هیًٌاون .هیگىین هى
بًا يیىث که ٌ ٫ال٭مك کًن .ایى وٙط هى و وٙط ایى يى١٨ ٞالیحی که هى هیکًن ایً٭ؿق
اوث و همیً٭ؿق هن بایؿ ؼىٌعام باٌن و وٜی٩ه ؼىؾم قا ايصام یا٨ح ه ببی ًن .ایً ٙىقی
اگك يکًن ياقأی ال ؼىؾم و ؾیگ كاو هیٌ ىم و همیٍ ه اظى ان ه یکًن ک ه ؾاقم ؾوق
ؼىؾهاو هیچكؼین و بلکه بؿجك هن هیٌىؾ .هى هیگىین که و٬حی و ٙط بً ؿی ٌ ؿ و
ي٭ً آ٨كیًاو هن به همیى جكجی هح١ؿؾ ٌؿيؿ هیگىین که ٬كاق يیىث ي٭ً ِؿا و و یما
قا هى ای٩ا بکًنِ .ؿا و ویما هن هىث ظاال ه رت هرب ث و هً ٩ی ؾاقؾ ک اق ؼ ىؾي قا
هیکًؿ .هى اگك آؾهی هىحن که هیجىاين بكوم ؾق قوايه جاذیك بگفاقم و هىئىلیث ؼىؾم قا
ایى ج١كی ٧هیکًن که ؾق قوايه جاذیك بگفاقم و بكوم ایى کاق قا بکًن .اگك ببی ًن ظ اال ي ه
هى آؾهً يیىحن و ظاال هیؿايً بكای هى ٨كاهن يیىث و به ه ك ؾلیل ی ؼ ىب ؾیگ ك آو
کاقی که ال قوايه اج٩ا ٪بی٩حؿ ال ؼىؾم ايحٝاق يؿاٌحه باٌن .بً ابكایى  ٠كْ ه یکًن ک ه
ایى قا ب٩همین ایى ٨همیؿو با٠د هیٌىؾ که ي٭ً ؼىؾم قا بًٍاون و هىئىلیث ؼ ىؾم قا
بًٍاون و وٙط ايحٝاقات ؼىؾم قا بًٍاون .ایى اوال و ذايیا اذك ب١ؿي ایى هیٌىؾ ک ه ؾق
آو هصمى٠ه که ٌما اومً قا هیگفاقیؿ هصاهؿاو ٨كهًگی همٍاو آيص ا ک ه و ام 94
هىحًؿ جا  03الی  23وام ؾیگك ٬كاق يیىث همیًٙىق ؾقشا بميًؿ ؾق هى١٬یحی که هى حًؿ.
ؾقِؿی که هیهايًؿ ایى ؾقِؿ قٌؿ هیکًًؿ .هى یك قٌؿٌ او ه ن هی٨همً ؿ ؾقو ث
یً١ی کتن ب١ؿی ٨كهًگی قا هیًٌاوؿ .ایى ياٌی ال آو اوث که ٨کك هیکًؿ جا جه ؼٗ
ق٨حه و هیگىیؿ ظاال ب٭یه ؾيبام هى بیایًؿ .ولی اگك ٨همیؿ که ای ى الیههً ؿ او ث و ای ى
جىؾقجى هىث و هن هىٔى ٞو هن هعحىا و ي٭ً آ٨كیًاو ایى الیه هًؿ اوث .بً ؿه ک تن

 آوی ًٌاوی شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی 69: 

کاقم قا هیؼىاهن باالجك ببكم و٬حی آو بّ یكت باٌ ؿ ک ه ظ اال ٌ ما قوی بع د ه ؿم
بؿقوحی به همیى ؾلیح جىش ه ؾاؾی ؿ و ب ه هم یى ؾلی ح اهمی ث پی ؿا هیکً ؿ و یک ی ال
کاقبكیهای هؿمهًؿی بىؾو يگاه کكؾو ٨كهًگی همیى اوث ایى با٠د هیٌىؾ ک ه ه ى
اگك که کتن اوم کاق کًن کتن کاق ؼىؾم قا هیًٌاون ٠ت٬ههًؿم کتو یک ؼ ىؾم قا
قٌؿ بؿهن هیؾاين که کتن ؾوهً چیىث و و ىهً چی ه .و ج تي ه یکًن اقج٭ اء
بؿهن و ایى هصمى٠ه و٬حی اج٩ا ٪هیا٨حه ک ه ه ا هىٔ ى٨ ٞكهً گ و ١٨الی ث ٨كهًگ ی قا
بًٍاوین و بهحك بًٍاون و کاهحجك بًٍاوین و هیچ و٬ث ٨کك يکًین که به جهً قویؿینD.
ٕپیكولهًؿٔ و يبىؾ یک يٝكیه پٍ حیباو ک ه بحىاي ؿ جصكبی ات و ايؿوؼح ه شبه ه ٨كهًگ ی
اي٭تب اوتهی قا پٍحیبايی جئىقی و يٝكی يمایؿ و ؾق يهایث بحىاي ؿ ٨ه ن هٍ حكک قا ؾق
هیاو ١٨الیى ٨كهًگی ایصاؾ يمایؿ ١٨Eاالو ٨كهًگ ؾق کٍىق ه ا هحاو ٩ايه ٨ه ن هٍ حكکی
يؿاقيؿ٘ ،ب١ا ي٭ٍه هٍحكکی يیم يؿاقيؿ و ظاال هك که هحًاو با ٨ه ن ؼ ىؾي  ١٨الیحی
ؾاقؾ ،اها ایى ١٨الیحها هن بؽا٘ك ٨هن هح٩اوت و ي٭ٍه قاه هح٩اوت ،هح٩اوجه و گ اهی ظح ی
ؼًری کًًؿه جتيهای ؾیگكاو .آو چیمهایی که کن هىث یا ي٭اٖ ٔ ٧١شبهه ٨كهًگ ی
چًؿ هىقؾه ؾق قان آيها يؿاٌحى يیكوهای هًىصن و هن ٨کك که با یک هؿ ٦هٍحكک و ؾق
یک بكياهه قیمی هٍحكک یک هن ا٨مایی ه١٭ىلی ؾاٌحه باًٌؿ و بحىايًؿ ک اق ٨كهً گ قا ب ه
هیجىايؿ بكای آهىلي جؽّّ ی ا ٨كاؾی ک ه
شلى ببكيؿٕ D.ظاز الىال٭اومیٔ ایى يٝكیه 
هیؼىاهًؿ واقؾ ایى ٠كِه ٌىيؿ به کاقبىحه ٌىؾ Eیک هٍکح اواوی ها ایى او ث ک ه

کىايی که ؾ٤ؿ٤ه کاق ٨كهًگی ؾاقيؿ ،چ ه ؾق ظىلهه ا ،چ ه ؾق ؾايٍ گاهها هكاک م ؾیگ ك
ا٘ت٠ات جؽّّی و ه١ك٨ث جؽّّی يى بث ب ه قوايًٍاو ی ايى او ب ا٘ى ايى او،
واؼحاق ايىاو و قبٗ قیأی ایى با ه١اق ٦الهی يؿاقيؿ.ایى آ ٨ث ب مقگ او ث ک ه ک اق
جؽّّی شلى يمیقوؾ .يیكوها يمیآیًؿ بكويؿ آهىلي ببیًًؿ ٨٭ٗ ؾلىىل هىحًؿ ؾوو ث
ؾاقيؿ یک کاقی بکًًؿ .اها به هیچ وشه آًٌایی يؿاقيؿٌٕ Dصا٠یٔ و ؾق بیاو يؽبه بع د
آهىليه ا و جؽّ ُهاو ث Eؼىؾٌ ىو ه ن ؾق ؼیل ی ال هىٔ ى٠ات

ٔكوقت ایى
آهىلي يؿیؿو یً١ی شبهه ٨كهًگی اي٭تب ؼیلی ال او٬ات با ٜكا٨ث ٘ب ،ٟکاق ٨كهًگ ی
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هیکًه بكای اوو کاقی که ايصام هیؿه آهىلي يؿیؿه ؾق ظالیکه آهىلي ٔ كوقیه ج ى هم ه
ظىلهها هن ؾق ظىله ٌؽّیً هن ؾق ظىله ای که هیؽىاؾ ک اق بکً هٕ Dی اهیى پ ىقٔ ب ا

هیجىاو هعحىای يٝكی و جئىقی بكای آهىلي و ايح٭ام جؽّ ُ ب ه
وشىؾ يٝكیه پٍحیباو 
١٨الیى ایى ٠كِه قا ايصام ؾاؾ.
ؾق هصمى ٞآو آویبی که ؾق وٙعی باالجك و با اهمیث يى بث ب ه آو ی ه ای ؼ كؾ
شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی هٙكض گكؾیؿ ،يبىؾ ٨هن هٍحكک ال ٨كهً گ و يب ىؾ يٝكی ه
پٍحیباو ال ٨كهًگ اوثE .ؾق بعد ٨كهًگ ًٌاوی و٬حی ها به ِىقت جؽّّی قاش ٟ
به ٨كهًگ هیؼىاهین ظك ٦بميین و بعد کًین و يٝكیه ٨كهًگی ب ؿهین لً گ ه یليین.
یً١ی ؾق ه٭ابح يٝكیههای شاه١ه ًٌاویهای ٤كبی ؾق ٨كهًگ ًٌاوی و ه كؾم ًٌاو ی
يٝكیههای ٨كهًگ ًٌاوی و هكؾم ًٌاوی هحًاو با اي٭ تب قا جىلی ؿ يک كؾین .ل فا ؾق
جّمین گیكی ها  ٬ايىو گ فاقی ،بكؼ ىقؾ ه ا ب ا ه كؾم ؼىؾه او يم ىؾ پی ؿا هیکً ؿD.
ٕپیكولهًؿٔ که ؾق کتم وایك يؽبگ او وش ىؾ ؾاقؾ Eظ اال آو شبه ه ٨كهًگ ی هٍ کلً
هیگى یؿ هى هم او و ًصهه ا قا ه یگی كم باه اي شمه ىقی
چیىث ؾق شبهه والی؟ 
هیکًن و جمؿو والی .جا گ٩حین ابح ؿای قاهًم ایی ؾبیكو حاو ج ا گ٩ح ین
اوتهی ؾقوث 
لیىايه ٨ى ٪لیىايه و ؾکحكی جا گ٩حین وكهًگ و وكجیپ و ٨تو جا گ٩حین ٬ىای وه گايه
هىيحىکیى جا گ٩حین ؾق ویاوث ؼاقشی هًا ٟ٨هلی ج ا ه ا هبًایم او ای ى ظك٨هاو ث ،ج ا
وًصه هایماو قا ٠ىْ يکًین و ٬كآيی و قوظ ی يکً ین ،ه ا اهک او جع٭  ٫جم ؿو ي ى یى
اوتهی يؿاقین٠ٕ D.باویٔ هماو ؾقک و ٨هن هٍحكکی که البحه بكای قویؿو بؿاو يیم بایؿ
كياههای هؿوو ٘كض قیمی يمىؾ جا بحىايؿ يیكوی ٨كهًگی قا هن ال لعا٠ ٚلم ی و ه ن ال
ب 
لعا٠ ٚملی به آو ؾقشه ال ٨هن ٬ابح ٬بىم و ٬ؿق هٍحكک هی او و ایك يیكوه ای ٨كهًگ ی
بكوايؿ .ؾق بیايات يؽبگاو هىقؾ هّاظبه يیم هىئله يٝكیه پكؾالی بى یاق ظ ائم اهمی ث
يمیجىاو ا٬ؿام به شاه١ه والی و هؿیكیث شاه١ه پكؾاؼث .و ایى يٝكیه
اوث و بؿوو آو 
پكؾالی يیم همكاه با بكقوی و ي٭ؿ جىاه او بای ؿ هم كاه باٌ ؿ ج ا بحىاي ؿ ؾايم ا ب ا قِ ؿ و
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یابیها ؾق ِؿؾ ق ٟ٨هٍکتت و ال بیى بكؾو يىا ُ٬بكآیؿ E.هم یى ک ايىو بى یس قو
اقل 
یگاههای بىیس بكای شًگ و ؽث ک اهت و الهايؿهی
بؽىاهین آوی ًٌاوی بکًین پا 
ٌؿه هىث بكای شًگ اهًیحی کاهت والهايؿهی ٌؿه هىث ولی بكای شًگ ٨كهًگی به
يمیؾويه اِ ت آو ی ٨كهًگ ی چی ه؟ هحؽّ ُ آو ی
هیچ وشه والهايؿهی يؿاقه 
٨كهًگی يیىحى که بؽىاو آوی قو ًٌاوایی بکًى یا ایًکه يمیؿويى ب١ؿ ال ایًکه آو ی
قو ًٌاوایی کكؾو به کصا هًح٭ح بکًى ب١ؿ کصا ایى آيالیم بٍه جعلیح بٍه قاهک اقاي ؾق
بیاؾ ,بكه جبؿیح بٍه به هعّىم یا بكه جبؿیح بٍه به اوو وتض بال ؾاقيؿه بكگ كؾه بی اؾ ،اه ا
ایى ٨كایًؿ وشىؾ يؿاقهِٕ D.العیٔ البحه به ایى يکحه بایؿ اٌاقه يمىؾ که هحاو ٩ايه ب ١ؿ ال
گفٌث چهح وام ال ٠مك با بكکث يٝام شمهىی اوتهی هًىل هى ٫ ٨ب ه اقائ ه يٝكی ات
شاه١ه ًٌاوی بكآهؿه ال ه١اق٠ ٦می ٫اوتهی شاه١ه اوتهی يٍ ؿهای ن و ای ى هى ؤله
ؼىؾ قا ؾق هً١٩ح و ؾق ه٭ام باالجك ال ؾوق ؼاقز کكؾو ا٨كاؾ با ؾ٤ؿ٤ه که واقؾ و اؼحاقهای
ٌؿهايؿ ،يٍاو هی¬ؾهؿ Eآو شىاوهایی که آ٬ا بهٍاو اهی ؿ بى حًؿ بی كوو ای ى
ظکىهحی 
هیؾهًؿ اها همیٍه ه ى ی ک آو ی ًٌاو ی ک ه
واظث قومی ؾاقيؿ ایى کاق قا ايصام 
هیآیً ؿ واقؾ شكی او اؾاقی قو می ه ی ٌىيؿ ظ ح
کكؾم یک يگكايی ؾاٌحن .ایًها و٬حی 
هیٌىيؿ هٕ ن
هیآیًؿ واقؾ شكیاو قومی ٌ٥ح و به اِٙتض هىئىلیث 
هیٌىؾ .و٬حی 

هیآیًؿ واقؾ شكیاو قومی ٠ل ن ه ی ٌىيؿ و ه ؿقک ه یگیكي ؿ ال ای ى
هیٌىيؿ .و٬حی 

هی٨كهىؾ اوم اي٭تب
هیٌىيؿ .به ٬ىم یکی ال ؾووحاو بمقگىاقی که 
ؾايٍگاه ،هٕن ظح 
آؾمها قا ٨كوحاؾین ق٨حًؿ ؼاقز ؾقن بؽىايًؿ ق٨حًؿ ٌ کاق آو ٠ل ن ٌ ؿيؿ.
بٕ١ی ال ایى 
هرح آو کىی که ق٨ث ٌکاق ؼكن ،ؼكن گك٨ث ؼىقؾي .ظاال ؼیلی ال ایى يیكوه ای
هیقويؿ جىوٗ ایى ؼىقؾه ه ی ٌىيؿ.
هیقويؿ که به شًگ ایى ٕ٬ایا ؾق بیایًؿ و 
اي٭تبی 
هیٌىيؿ؟٠ٕ Dباویٔ هماو هٍکلی که ایٍاو ؾق شای ؾیگك ال ؼل  ٟيٝكی ه
چكا ؼىقؾه 
پكؾالی يام هی¬بكيؿ .ها ؾق ؾق هصاه٠ ٟلمی ؼىؾ به وا ٟ٬يحىايىحهاین يٝكیات بكآه ؿه ال
شاه١ه ایكايی اوتهی ؼىؾ قا ٠كٔه کًین و به گ٩حه ایٍاو ؾيبام قو ٠لىم بیگايه ٌؿه ای ن
و با ایًکاق ٨كهًگ و ٕ٨ای هىشىؾ ؾق آو ٠لىم قا واقؾ ٠كٔه اشحما٠ی ؼ ىؾ يم ىؾهای ن.
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هیگفاقین کًاق .چىو ای ىه ا ه ك ک ؿام آه ؿه با ٨ث ٨كهًگ ی
Eگ٩حین ایى هماق هىقؾ قا 
ؼىؾي قا هن آوقؾه اوث .ای ى قا گفاٌ حین کً اق ق٨ح ین ب ه و مث ایًک ه ب ه اِ ٙتض
وًصههای ؼىؾهاو قا ایصاؾ کًؿ قویؿین به شهاؾ٠ٕ D.باویٔ چكاکه ایى ٠لىم بكآه ؿه ال

آو شاه١ه هؿقو و ؾقِؿؾ ظح هىائح آو شاه١ه جىلیؿ گٍحه¬ايؿ و هؿ٤ ٦ایی آياو ظح
هىائح آو شىاه ٟبىؾه اوث .ال هًٝك ؾیگك ه ا ب ا پ كؾاؼحى ب ه آو ٠ل ىم ؾق وا ٟ ٬ب ٙىق
ياؼىؾآگاه هىائح ياهكبىٖ به ؼىؾ قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾهاین و ؾق وا ٟ٬هىائلی که بكای
ؼىؾهاو يبىؾه قا بكای ؼىؾ هىئله پًؿاٌحهاین.
ؾق هیاو يٝكات يؽبگاو ؾق هىقؾ آو ی ًٌاو ی شبه ه ٨كهًگ ی اي٭ تب او تهی
هیگیكؾ .بكؼی ال ایى آوی ه ا ب ؿیى گىي ه
آوی هایی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق قؾه کتو ٬كاق 
هٙكض گٍحه که  Eؾق ؾقوو واؼحاق ٨كهًگی کٍىق ظ ؿا٬ح چی می ک ه وش ىؾ ؾاقؾ ی ک
ؾوگايگی واؼحاقی وشىؾ ؾاقؾ .به ایى هً١ا ک ه ی ک و اؼحاقهای ٨كهًگ ی ؾاقی ؿ ٌ ما
لیكهصمى٠ه هصكی ه ،لیكهصمى ٠ه قهب كی .ه ك ؾو ٬ؿقتهً ؿ هى حًؿ و٬ثه ایی ک ه
هماهًگجك ٌؿيؿ ؤ١یث ٨كهًگی کٍىق بهحك ٌؿه و و٬ثه ایی ک ه ٨اِ له گك٨حً ؿ و
لاو یه گك٨حًؿ ؤ١یث ٠مىهی ٨كهًگی کٍىق او٧باقجك ٌؿه اوث.ها ٨كهًگ هلی قا ب ا
٨كهًگ ؾیًی ؾق اؾبیات ٨كهًگ ًٌاوی شؿا ک كؾین .ب ١ؿ ای ى ؾق و اؼحاقها ؼ ىؾي قا
يٍاو ؾاؾه .آهؿین گ٩حین یک واؼحاقهایی هیگفاقین بكای ٨كهًگ ؾیًی ه كؾم ،آؼىي ؿها
ٌما هًبك بكو یؿ و واؼحاق هًاوبثهای هفهبی قا اؾاقه کًیؿ .هًكهًؿها ٌ ما ه ن بیایی ؿ
او٬ات ٨كا٤ث ٤یك هفهبی ،هكؾم هیؼىاهًؿ يىقول و ٤یك يىقول قا ٌاؾ باًٌؿ ٌما ای ى قا
هیپ كؾالؾ ک ه
پىًٌ بؿهیؿٕ D.پیكولهًؿٔ و یا ؾق شایی ؾیگك به ایى آوی ههن ایًگىيه 
Eایى به ؾوث ؼىؾهاو یک ؾوگايگی ٨كهًگی ایصاؾ کكؾین .ؾوگايگی که قیٍه ؾق ؾاي ً
ؾاقؾ و يمىؾي ؾق واؼحاق و يمىؾ ب١ؿیً ؾق ق٨حاق اوث و ؾق ا٬ؿاهات ٨كهًگ ی او ثD.
ٕپیكولهًؿٔ و ایى بیاو ؾق يٝكات وایك يؽبگاو يیم هىشىؾ اوث و با بیاي ات هح٭ اوت ب ه
هیگیكؾ ؾقو ث
ایى آوی اٌاقه ؾاٌحهايؿ Eشبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی لهايی ٌکح 
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که ؾق ایى هح٥یكها وظؿت ظکمكايی بىشىؾ بیایؿ٠ٕ D.باویٔ و یا ایى يٝك که Eهیچ که
يیىث جى شاه١ه و جى ٨كهًگ هؿاؼله يکًهٕ Dبًیايیاؤ يؽبه ؾیگ ك ای ى آو ی قا ایًگىي ه
هیيمایؿ که Eیک بؽٍی ال ٨كهًگ ها و والو کاق هؿیكیحی ها ؾوث والهاوهای
هٙكض 
ؾولحی هىث .به ي ٝك ه ى ک اهت ای كاؾ ؾاقه اِ ت وقوؾ ؾولح ی ب ه ٨كهً گ ای كاؾ ؾاقهD
هیگكؾؾ که ١٨Eاالو ٨كهًگی
ِٕالعیٔ و ؾق يٝك يؽبه ؾیگك ایى ؾوگايگی ایًگىيه هٙكض 
ها ؾق هً١ای ووی ٟکلم ه بى یاق هحً ى ٞو هحکركي ؿ ،ال يهاؾه ای ظ اکمیحی هر ح ولاقت
٨كهًگ و والهاو ٨كهًگ و اقجبا٘ات گك٨حه جا والهاو جبلی٥ات اوتهی یا والهاو او٬ا٦
هیقوین به ظىلهه ای ٠لمی ه و ه١لم او و
و اهىق ؼیكیه و ال ٘ك٨ی ِؿا و ویما و ظحی 
جماهی کىايی که ؾق قاوحای يهاؾیًه کكؾو یک ق٨حاق یا قاوػ کكؾو یک ا٠ح٭ اؾ و ب اوق ؾق
هیکًًؿ .آو ج٩اهن و ٨هن هٍحكکی که ایًها بایؿ ؾاٌحه باٌ ًؿ ،هحاو ٩ايه
شاه١ه ي٭ً ای٩ا 
هیبیًًؿ با هن هماهًگ يیىثٕ Dظ از
وشىؾ يؿاقؾ .ا٫٨هایی قو که ایى ١٨االو ٨كهًگی 
ابىال٭اومیٔ و يؽبه ؾیگك ،ؾوگايه قا هیاو ظاکمی ث و هصمى ٠هه ای هكؾه ی ه یؾاي ؿ
Eشبهه ٨كهًگی اي٭تب یه کاق ٨ى ٪ال١اؾه کكؾه اگك جّ ىق هیکً ی ه رت ...اگ ك ایًک اقو
يمیکكؾ کریك چه هصمى٠ه هىالی هیحىيىث باٌ ه ک ه...؟ ي ٝام ،ؾول ث شبه ه ٨كهًگ ی
اي٭تب یه هصمى٠ه ؼىؾشىٌ ه ظ٭ ى ٪بگی ك يیى ث  ٕ٠ى و اؼحاق قو میه ؼ ؿهات
يیىث ...ؾولث قو ـله کكؾيؿ ایًا وه واله کی هىحى ایًا چی ؾاقو ؟ پ ىم ؾاقو؟  ٬ؿقت
ویاوی ؾاقو؟ ظمب ؾاقو؟ يه هیچی يؿاقو ٨٭ٗ لباو ؾاقيؿ ٌ بکههای اشحم ا٠ی ؾوج ا
وایث و ؾوجا قولياهه با جیحك قئیه شمهىق قو به واکًً وا هیؿاقي ؿ بچههاشبه ه٨كهًگی
اوهؿو ایًصا يمایٍگاه لؾو هم یى پٍ ث چهاقج ا کاقیک اجىق آو ی موو ک كؾو ب ه ؾی ىاق،
والهاو هلح هحعؿ هىٔ ٟگك٨ث ولیك اهىق ؼاقشه آهكیک ا هىٔ  ٟگك ٨ث ٬ؿقج ه ؾیگ ه
ٌما ٬ؿقت قو جىلیؿ کكؾیؿ ٬بت ایى ٬ؿقت قو يؿاٌحینٕ Dیاهیى پىقٔ لفا ال هصمى٠ه ای ى
هیجىاو ایى آوی ههن قا ؾق هٕمىو ؾوگايگی واؼحاقی ؼتِه يمىؾ که ایى ب ا
بیايات 
هیگیكؾ که بایى حی هحىلی او اه ك
جىشه به اهمیث و اولى یث آو ؾق ؾوحه آوی کتو ٬كاق 
بكای ایى آوی ههن٨ ،کكی ٠اشح يمایًؿ جا ایى ؾوگايگی ظاکمیث و هكؾم و ب ه ؿق
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هصمى٠ههای هؽحل ٧يگكؾؾ و ای ى

یثهای ٨كهًگی
ق٨ث وكها یهها و کاهً اذكات ١٨ال 
گىيه يباٌؿکه هصمى٠ههای هكؾهی و ٨كهًگی قاه ؼىؾ قا بكويؿ و هصمى٠ههای ظاکمیحی
هن هىیك ؼىؾ قا ٘ی يمایًؿ و ؾق بكؼی ال هىاقؾ به ش ای ه ن ا٨مای ی ،کاهً ؿه اذ كات و
یًیهای ٨كهًگی همؿیگك باًٌؿ.
ي٭ً آ٨ك 
ؾق بؽً آؼك آوی ًٌاوی ال هًٝك يؽبگاو ،آوی هایی ال يؽبگاو ه ٙكض گٍ حه
که هعىقیث ؾاقيؿ به يعىی که جا ایى آوی ق ٟ٨يگكؾؾ ،ظ ح هٍ کتت و آو ی ه ای
هصمى٠ههای ٨كهًگی ؾیگك جىهمی بیً يؽىاهؿ بىؾ و ٌایؿ بحىايؿ ؾق کىجاه هؿت کاقی

هیجىايؿ شبهه ٨كهًگی اي٭تب او تهی قا ؾچ اق جب ١ات
ال پیً ببكؾ ولی ؾق بلًؿ هؿت 
ياٌی ال ؼىؾ گكؾايؿ و با٠د هؿق ق٨ث وكها یههای ایى شبهه گ كؾؾ .ؾق ک تو يؽبگ او
هیقوین که ٌ Eایؿ بكؼی ال هصاهؿاو ٨كهًگی ها ب یً ال
به آوی های يٝیك ایى کتو 
آيکه ه١ك٨ثهای ٠می ٫و یا یک ه٭ؿاق ٠می  ٫او تهی آيه ا قا واقؾ ِ عًه شه اؾ کً ؿ
٠مؿجا ظه ایماو ٠ا٘٩ی و ؾقويی قاه قا واقؾ هىیك هیکًًؿ .هى هیؼىاهن ببی ًن ٠م ٫
ه١ك٨ث اوتهی که ؾق هصاهؿ وشىؾ ؾاقؾ که ی ک ؼّىِ یث  ٨كؾی ه ن هى ث ای ى
٠توه بك آو ب١ؿ اؼت٬ی ایى چ٭ؿق هیجىايؿ اذك ؾاٌحه باٌؿ .یً١ی ؾق ظىله جىظیؿ  ٠توه
بك ایًکه یک کاق جهفیبی هیکًؿ هن ؾق ؼلىجً و هن ؾق شهاؾي ٠توه بك ایى آو ٠م٭ی
ال جعى یح جىظیؿی که ؾق ـهًً همکى اوث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و یا ه١ك٨حی ک ه يى بث
به ه٭ام و شایگاه اهام هیجىايؿ ؾاٌحه باٌؿ ،و یا ه١ك٨حی که يىبث ب ه ه ١اق ٦اشحم ا٠ی
اوتم هیجىايؿ ؾاٌحه باٌؿ ای ى ه١ك ٨ث ؾق شه اؾ او چ٭ ؿق هیجىاي ؿ اذكگ فاق باٌ ؿD.
هیکًًؿ Eایى بال ی ک اِ ح هى لمی او ث ک ه ال
ٕپیكولهًؿٔ و یا ؾق هعلی ؾیگك بیاو 
اواجیؿهاو یاؾ گك٨حین و ؾق ٠مح هن جصكبه کكؾین و آو ایًک ه ٠م ح هحكج

ب ك بّ یكت

اوث .هیمايی که ايىاو به ٨همً ال هىٔى ٞو کاقی که بایؿ ايص ام بؿه ؿ بیٍ حك او ث
٘ب١ا هؿ٨مًؿجك ٠مح هیکًؿ و ايگیمهاي بكای ٠مح بیٍحك هیٌ ىؾ و ج اذیكي ؾق ٠م ح
اقج٭اء پیؿا هیکًؿٕ D.پیكولهًؿٔ و ؾق بیايات يؽبه ؾیگك ایًگىيه آهؿه ک ه Eهى ئله ب ١ؿی
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هىای ي٩ه اوث که ؾق وشىؾ ؼىؾ ها آؾمهإ D.بًیايیاؤ که به ٠باقت ؾیگك ای ى جكبی ث
يیكوی ٨كهًگی قغ يؿاؾه اوث Eها بكای ظىله ی ٨كهًگ هحؽُّ جكبیث يک كؾین ایً ى
٬بىم کًیؿ بكای ٨كهًگ اي٭تب آؾم يؿاقین و آؾم جىلیؿ يکكؾینِٕ Dالعیٔ ک ه ؾق ش ایی
ؾیگك به ایى آوی ایًگىيه اٌاقه ؾاقيؿ که Eهى ؾق کح االو يگكاو هًاب ٟايى ايی هى حن و
هیبیًین جكبی ث هً اب ٟايى ايی

ه١ح٭ؿم ههن جكیى ي٭ٙه ای که ها االو ؾاقین جىي آوی
هحؽُّ اوثِٕ Dالعیٔ يبىؾ والوکاقی بكای جكبی ث يیكوه ای ه ىهى ٨كهًگ ی ال
ههمحكیى و هعىقی جكیى آو ی شبه ه ٨كهًگ ی اي٭ تب او تهی او ث٠E .م ؿه ای
هٍکلی که جى شبهه ٨كهًگی اي٭تب ؾاقین کن ٠م٭ی ؾق ؾیى ًٌاوی هى ثٕ Dیکح أ و
ؾق بیاو يؽبه ؾیگك Eیک هٍکح اواوی ها ایى اوث که کىايی که ؾ٤ؿ٤ه ک اق ٨كهًگ ی
ؾاقيؿ ،چه ؾق ظىلهها ،چه ؾق ؾايٍگاهها هكاک م ؾیگ ك ا٘ت ٠ات جؽّّ ی و ه١ك ٨ث
جؽّّی يىبث به قوايًٍاوی ايىاو با٘ى ايىاو ،واؼحاق ايىاو و قبٗ قیأی ای ى ب ا
ه١اق ٦الهی يؿاقيؿ ...ایى آ٨ث بمقگ اوث ک ه ک اق جؽّّ ی شل ى يم یقوؾ .يیكوه ا
يمیآیًؿ بكويؿ آهىلي ببیًًؿ ٨٭ ٗ ؾلى ىل هى حًؿ ؾوو ث ؾاقي ؿ ی ک ک اقی بکًً ؿD.
ٌٕصا٠یٔ ال هًٝك يؽبه ؾیگك شبهه ٨كهًگی اي٭ تب او تهی شه ث پیٍ بكؾ اه ؿا٦
اي٭تب بایؿ ایى ه١اق ٦قا ال ؾم و شاو ج١لین ببیًؿE .هرت ٌما ؼیلی ٠صی اوث ب ١ؿ
هیيى یى ًؿ
هیآیًؿ کحاب آؾاب الّتت قا 
هیيى یىًؿ ب١ؿ 
ال ایًکه کحاب وكالّتت قا 
هیگى یًؿ چىو آو هٍکح بىؾ بكای ٠ىام هى کحاب آؾاب الّتت قا يىٌ حن.
ؾق ابحؿایً 
هیؼىاهین یک اي٭تب ٬ؿوی قا اؾاه ه ب ؿهین ،بای ؿ
ؼ ببیًیؿ یً١ی چه؟ یً١ی ها اگك 
ه١اق ٦هًاو ایى ظٕىق قا به ِعًه بیاوقین .ؼ ها ظىاوماو يب ىؾ ٕ٘ Dاهكلاؾهٔ و
يؽبه ؾیگك با اـ٠او به ایى ههن يٝام جكبیح ی کٍ ىق قا ه٭ّ ك ه یؾاي ؿ Eبل ه ؾق جكبی ث
هٍکح ؾاقیؿ یً١ی يٝام جكبیحیحىو ؾقوث ٠مح يکكؾهٕ Dیاهیى پىقٔ.
ؾق يگاه ایٍاو آوی هعىقی ٠ؿم وشىؾ والوکاقی بكای جكبیث ا ٨كاؾ هحؽّ ُ
ؾق لهیًه ١٨الیث و ي٭ً آ٨كیًی ٨كهًگی اوث .ؾق والهايها و يهاؾهای په ال اي٭تب
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هحاو٩ايه يهاؾی که وٜی٩ه اِلی و قوالث ؼىؾ قا جكبیث يیكوی ه ىهى ٨كهًگ ی ک كؾه
باٌؿ اواوا بىشىؾ يیاهؿه اوث .البحه ؾق ایى هیاو هىحًؿ يهاؾهایی ک ه گاه ا ؾق هی او
ؼكوشیهای آيها ا٨كاؾ هحؽُّ و اهح ٨ى و هىهى ٨كهًگی به چٍن هیؼ ىقؾ لک ى

ایًکاق ؾق ظاٌیه و ؾق همكاهی با هؿ ٦اِلی که جكبیث يیكو بكای هؿ ٦ؾیگكی بىؾه،
بىشىؾ آهؿه و ایًگىيه يبىؾه اوث که آو يهاؾ ه ؿ ٦و قو الث اول ی و اِ لی ؼ ىؾ قا
جكبیث آو يیكوی هىهى ٨كهًگی کكؾه باٌؿ .بًابكایى ی ک يه اؾ ک ه قو الث اِ لی آو
جكبیث هىهى ٨كهًگی به هً١ای وا١٬ی کلمه باٌؿ ال اولی ات هى٨٭ی ث شبه ه ٨كهًگ ی
اي٭تب اوتهی اوث.
جوغ ثٌذی

ؾق يهایث با شم ٟبًؿی و ايصام هكاظح يهایی ٨كآیًؿ جعلی ح هٕ مىو ؾق هىٔ ىٞ
آوی ًٌاوی شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی به ایى شؿوم هیقوین:
کذ فزاگیز

کذ تقسیزی

هضوَى اصلی

هضوَى فزعی

جوالت کلیذی
 دس ٗٞسد آػ٨ت١ب ا ،٠ٌٜ٧اٞٛ ٚ٧ع ٗز٘ٞػد١٠دب ً٘تدشثٔذ ١ؼتٜذ ًبس ر٘ؼ ٦ثٌٜٜذ.

ًبس ر٘ؼ٦

ثچ١٠ب ٧ي ٗـٌْ اكٔ ٦داسٛذ دس ا ٠ً ٚ٧تـٌْ٨
 آ ٙ٦٘ٛؿٞد.
هشاسُب ٝ ٟرج ٠٢داد ٟ

کار تشکیالتی هٌسجن

٧ -ؼ ٦ٜرج ٠٢صٗدب ٦ٛاػدت ًدً ٠دبس اص حبٓدت كدشد٥

٨ُ٦شد .دس حبٓدت
٦ؿٞد دس حبٓت ت ٦٘٨هشاس ٗ 
خبسد ٗ 
٦ؿٞد.
ػبخت ٧بكت ،٠توؼً ٖ٨بس ٗ 

 خت ٝ ٠٧هت ٗ٦ثٜ٨دً ٖ٨دبس ؿد٘ب ٧دً ٠دبس رج٢د٠١ؼت اٗب ٗب ًبس رج ٠٢دس حٞص ٟكشٌٛ َٜ١شد.ٖ٧
كؼبٓ٨ت تـٌ٨الت٦

 ٗب دس ر َٜػخت ٓـدٌش داؿدتُ، ٖ٨دشدا ٙداؿدت،ٖ٨ت٨پ  ٝدػت ٠داؿتٖ٨ک تخش٧دت چد ٝ ٦تدي ت٨دش اٛدذاص
داؿت ٠٘١ ،ٖ٨ا٢ٜ٧ب كشٗبٛذٟا ٥داؿت  ٦ٓٝآ٧دب دس رٜدَ
ٛشٕ ً ٠هشٗبٛذ ًْ ٟهٞا ٥رٛ َٜشٕ حضشت آهب ١ؼت،ٚ

 آوی ًٌاوی شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی 6:8 
آ٧ددب االٞٗ ٙػؼدد٧ ٝ ٠ددب ًددبً ٦ٛٞٛدد ٠داس ٟتدد ٞػ٨ؼددتبٙ
ثٔٞچؼتبً ٙبس ٗ٧ ٠ًٜ٦ب ا ٠ً ٦ٛٝت ٞخشاػدب ٙداسً ٟدبس
ٗ٧ ٠ًٜ٦ب ا ٠ً ٦ٛٝت ٞػٜٜذد داسً ٟبس ًٜٗ٦د ،٠ا٧د ٚتدٞ
اُ ٚ٧شدا١ٙب ٓ ٝـٌش١ب ػبصٗبٛذ ٦١ؿذ.ٟ
ٗددذ٧ش٧ت ػددتبد ٝ
كق

 آػ٨ت ثؼذ ٥خأل ٗذ٧ش٧ت ػتبد ٥ث ٠اضدبك ٠خدألاطالػبت ث ٠اضبك ٠خأل اسص٧بث ٦اػت ًٗ ٠ـدٌالت
ص٧بد ٥سا ث ٠ثبس آٝسد ٟاػت.

 كؼبال ٙكشٗ ٦ِٜ١ب دس ٗؼٜبٝ ٥ػد٨غ ًٔ٘د ٠ثؼد٨بسًدددبس ٜٗؼدددزٖ ٗ ٝتٜٞع ٗ ٝتٌخشٛذ.
ٛظبٕٜٗذ

 كؼبال ٙكش َٜ١دس ًـٞس ٗب ٗتبػلب ٠ٛكٗ ٖ٢ـتشً٦ٛذاسٛذ ،طجؼب ٛوـٗ ٠ـتشً٨ٛ ٦ض ٛذاسٛذ.

ٛوـ ٠ساٟ

 كؼبال ٙكش َٜ١دس ًـٞس ٗب ٗتبػلب ٠ٛكٗ ٖ٢ـتشً٦ٛذاسٛذ ،طجؼب ٛوـٗ ٠ـتشً٨ٛ ٦ض ٛذاسٛذ.

 ١ذس سكت ثٞدر١٠بٗ ٥شثٞب ث ٠ثخؾ كشٜ١دَ ٝ١ذس سكت ظشك٨دت
ػددذٕ تخل د٨ق ثٞدردد ٠ثخددؾ كشٜ١ددَ اص دِ٧ددش
١ب
ت١بػت.
آػ ٨
د٧ذ كشاُ٨ش

ِٛب١ٟب ٥ر٢بٗ ٦ٛب ٗودذاس ٥ضدؼ٨ق اػدت ثب٧دذ
 ه ٥ٞتش اص ٝضغ ٗٞرٞد ثبؿذ ٗب ٗتؼٔن ثد ٠خٞدٗدبٙ
٨ٛؼ٨تٖ٧ ،ي اٛوالة اػالٗ ٦دس د٨ٛب ٝرٞد داسد.
ٗ -ب دس صٗ ٚ٨خٞدٗدب ٙدس صٗد ٚ٨دِ٧دشا ٙثدب هٞاػدذ

ًٜ٦د .ٖ٨دس صٗد ٚ٨خٞدٗدب ٝ ٙصٗدٚ٨
ا٧زدددبد هٞاػدددذ  ٝخٞدٗب ٙػْ٘  ٘ٛ
ػبختبس
ًٜ٦د .ٖ٨خدت
دِ٧شا ٙداس ٖ٧ث ٠هٞاػذ دؿ٘ ٚػْ٘ ٗد 
اً ٚ٧زب٧ؾ اػٖ ا ٚ٧رج ٥ ٠٢كش ٦ِٜ١اٛوالة اػت.

ًظزیِ

پشتیثاى

فزٌّگی

ٗذ٧ش٧ت ٗشدٗ٦

 ٧ي ثخؾ ٗ ٦٘٢اص كؼبٓ٨ت١ب ٥كشِٜ١د ٦سا ثب٧دذٗشدٗٞ٘ٛ ٦د  ٝدس آٗ ٙشدٕ پ٨ـجشٛذ ٟثبؿٜذ.
 -دس ثحج كش َٜ١ؿٜبػدٝ ٦هتدٗ ٦دب ثد ٠كدٞست

تظش ٠٧كش٦ِٜ١

تخلل ٦سارغ ث ٠كشٜ١دَ ٝسٝد ٗدًٜ٦دٛ ،ٖ٨ظش٧د٠
كشٗ ٦ِٜ١تٜبػت ثب خٞدٗب ٙسا ٛذاس.ٖ٧

ّ٨ 6:9لًاهه

ٌماقه  ،46جابىحاو  ،0433ویژه ٠لىم اشحما٠ی
 ٝهتٗ ٦ب ٝاسد ٗ٨ذا ٙػشك ٠كؼبٓ٨ت ١دب ٥كشِٜ١د٦ٗوٞالت پ٨چ٨ذٝ ٟ
الٜٗ٠٧ذ

ٗ ٦ؿ ٖ٧ٞثب٧دذ ثدذاً ٖ٨ٛدٗ ٠ودٞالت كشِٜ١د٧ ٦دي
ٗوٞالت پ٨چ٨ذ ٝ ٟتٞدست١ ٦٧ٞؼتٜذ ٗ ٝب ثد٨ٗ ٠ضاٛد٦
ً ٠ا ٚ٧پ٨چ٨ذُ ٦سا كًٜ ٖ٢دٗ ،ٖ٨د ٦تدٞا ٖ٨ٛكؼبٓ٨دت
احشثخؾتش ٥داؿت ٠ثبؿ.ٖ٨
 -آػ٨ت ٗ ٖ٢دِ٧دش ثحدشاٛ ٙظش٧د ٠پدشداص ٥اػدت.

تئٞس ٥پشداص٥

ػدددطحِٛ ٦دددش٥
كش٦ِٜ١

ٛظش ٠٧پشداص ٥دسػت  ٝاك ٠ً ٦ٓٞثتٞاٛدذ اهدذاٗبت
رج ٠٢سا تئٞس٧ض٘ٛ ٟب٧ذ.
 ػ٘ن ٗؼشكت اػالٗ ٠ً ٦دس ٗزب١دذ ٝردٞد داسدً٧ ٠ي خلٞك٨ت كشد١ ٖ١ ٥ؼت ا ٚ٧ػدال ٟٝثدش
آ ٙثؼذ اخاله ،٦چوذس ٗ٦تٞاٛذ احشُزاسثبؿذ.
 ً ٚ٨٘١ب ٙٞٛثؼ٨ذ س ٝثخٞا ٖ٨١آاػ٨ت ؿٜبػ ٦ثٌٖ٨ٜپبِ٧ب١ٟب ٥ثؼ٨ذ ثشا ٥ر َٜػخت ًبٗال ػدبصٗبٛذ٦١
ؿذ١ ٟؼت ثشا ٥ر َٜاٗ٨ٜتً ٦بٗال ػدبصٗبٛذ ٦١ؿدذٟ
١ؼددت  ٓٝد ٦ثددشا ٥رٜددَ كش ِٜ١د ٦ثدد ١ ٠د٨چ ٝردد٠
ػبصٗبٛذٛ ٦١ذاس٦٘ٛ ٟد ٠ٛٝاكال آػ٨ت كش ٦ِٜ١چ٨د٠
ٗتخلق آػ٨ت كش٨ٛ ٦ِٜ١ؼت ٠ً ٚثخٞا ٙآػد٨ت سٝ

سكددت  ٝثشُـددت
ػٖٔ ٝػْ٘

ؿٜبػب ٥ثٌ٧ ٜٚب ا٨٘ٛ ٠ٌٜ٧ذ ٚٛٝثؼذ اص ا ٠ٌٜ٧آػد٨ت سٝ
ؿٜبػبً ٦٧شد ٙثً ٠زب ٜٗتوْ ثٌ ٜٚثؼذ ًزب ا٧د ٚآٛدبٓ٨ض
ثـ ٠تحٔ ْ٨ثـ ٠ساٌ١بساؽ دس ث٨بد ،ثش ٟتجذ ْ٧ثـد ٠ثد٠
ٗحل٧ ّٞب ثش ٟتجذ ْ٧ثـ ٠ثد ٠ا ٙٝػدالح ثدبص داسٛدذٟ
ثشُشد ٟث٨بد اٗب ا ٚ٧كشاٜ٧ذ ٝرٞد ٛذاس.ٟ
 ٧ي ػ٘ٔ٨بت ثالكبكٔ ٠پ٨شٝص٧ ٥ب ؿٌؼدت اٛزدبٕٗ٨ـ٧ ٠ي ُش٨ٗ ٦١ٝش ٙدالئدْ پ٨دشٝص ٝ ٥ؿٌؼدت
س ٝاسص٧ددبثٗ ٦ددًٜٜ٦ددذ ِٛ ٝددٗ ٠دد٦داسٛددذ ًدد ٠ثددشا٥
كؼبٓ٨ت ١ب ٥ثؼذ ٥اػتلبدًٜٜ ٟذ ٧ ٝب ث٢ش ٟثجشٛدذٗ .دب
ت ٞكؼبٓ٨ت ١ب ٥كشٜٞ١ ٦ِٜ١ص ث ٠ا ٚ٧دسر ٠ظشك٨دت
 ٝتٞاٜ٘ٛذٛ ٥شػ٨ذ.ٖ٧

ت٨ٓٞذ ػٖٔ

 حبال آ ٙرج ٠٢كشٗ ٦ِٜ١ـدٌٔؾ چ٨ؼدت دس رج٢د٠ػبص٧ُٞ٦ٗ ٥ذ ٗ٘١ ٚب ٙػٜز١٠ب سا ٗ٨ُ٦شٕ ثب١دبؽ

 آوی ًٌاوی شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی 6:: 
ر٘ٞ٢س ٥اػالٗ ٦دسػت ٗ ٝ ًٖٜ٦ت٘دذ ٙػدبص .٥تدب
ُلت ٖ٨اثتذا ٥ساٜ٘١ب ٦٧دث٨شػتب ٙتب ُلت٨ٓ ٖ٨ؼبٛغ كدٞم
ٓ٨ؼبٛغ  ٝدًتش ٥تب ُلت ٖ٨ػش ٝ َٜ١ػشت٨پ  ٝكدالٙ
تب ُلت ٖ٨هٞا ٥ػُ ٠بٛٞٗ ٠ٛتؼٌ ٞ٨تب ُلت ٖ٨دس ػ٨بػدت
خبسرٜٗ ٦بكغ ٗٔ ٦تب ٗب ٗجٜب٘٧ب ٙا ٚ٧حشف١بػدت ،تدب
ػٜز١٠ب٘٧ب ٙسا ػٞم  ٝ ٖ٨ٌٜٛهشآ ٝ ٦ٛسٝحٌٜٛ ٦د،ٖ٨
ٗب اٌٗب ٙتحون ت٘ذ ٚ٧ٞٛ ٙاػالٗٛ ٦ذاس.ٖ٧
دُٝبٗ ٦ِٛذ٧ش٧ت٦

 ٧ي ػبختبس١ب ٥كش ٦ِٜ١ص٧شٗز٘ٞػدٗ ٠زش٧دٝ ،٠دػت ٠دِ٧ش ص٧شٗز٘ٞػ ٠س١جش ٥اػت.
 -ا ٚ٧ث ٠دػدت خٞدٗدب٧ ٙدي دُٝدب ٦ِٛكشِٜ١د٦

دُٝدددددددب ٦ِٛدس ا٧زبد ًشد .ٖ٧دُٝبً ٦ِٛد ٠س٧ـد ٠دس داٛدؾ داسد ٝ
اهذاٗبت

ٞ٘ٛدؽ دس ػبختبس ٞ٘ٛ ٝد ثؼذ٧ؾ دس سكتبس اػت ٝ
دس اهذاٗبت كش ٦ِٜ١اػت.
 -ث ٠ا ٚ٧خبطش اػت ًدٗ ٠ؼتوذٛدذ رج٢د ٠كشِٜ١د٦

ٝحذت حٌ٘شا٦ٛ

اٛوالة اػالٗ ٦صٗب ٦ٛؿٌْ ٗ٨ُ٦شد دسػت ٠ً ،دس

دٍگاًگی ساختاری

اٗ ٚ٧تـ٨ش١ب ٝحذت حٌ٘شا ٦ٛثٞرٞد ث٨ب٧ذ.
 ٧ي ثخـ ٦اص كشٗ َٜ١ب  ٝػبصً ٝبسٗدذ٧ش٧تٗ ٦دبٛل ٦دُٝب٦ِٛ

دػت ػبصٗب١ٙب ٥دٓٝت١ ٦ؼت ،ثٛ ٠ظش ٗدً ٚدبٗال
ا٧شاد داس.ٟ

ٗذ٧ش٧ت پشاًٜذ٨١ - ٝ ٟچ ًغ ٨ٛؼت ت ٞربٗؼ ٝ ٠ت ٞكشٜ١دَ ٗذاخٔد٠
ٗتـتت

.٠ٌٜٛ
 كؼبال ٙكشٗ ٦ِٜ١ب دس ٗؼٜبٝ ٥ػد٨غ ًٔ٘د ٠ثؼد٨بسٗتٜٞع ٗ ٝتٌخشٛذ ،اص ٢ٛبد١ب ٥حبً٘٨تٗ ٦خدْ ٝصاست

تٌخددددش ٗددددذ٧شاٙ
كش٦ِٜ١

كش ٝ َٜ١ػدبصٗب ٙكشٜ١دَ  ٝاستجبطدبت ُشكتد ٠تدب
ػبصٗب ٙتجٔ٨ـبت اػالٗ٧ ٦ب ػدبصٗب ٙاٝهدبف  ٝاٗدٞس
خ٨ش ٝ ٠٧اص طشك ٦كذا  ٝػ٘٨ب  ٝحت٦ٗ ٦سػد ٖ٨ثد٠
حٞص١ٟب ٥ػٔ٘ٗ ٝ ٠٨ؼٔ٘ب ٝ ٙت٘بًٗ ٦ؼدبً ٦ٛد ٠دس
ساػتب٢ٛ ٥بدً ٠ٜ٧شد٧ ٙي سكتبس ٧ب ساػج ًشد٧ ٙدي
اػتوبد  ٝثبٝس دس ربٗؼٛ ٠وؾ ا٧لب ًٜٜٗ٦ذ .آ ٙتلبٖ١
 ٝكٗ ٖ٢ـتشً ٠ً ٦ا٢ٜ٧ب ثب٧ذ داؿت ٠ثبؿدٜذٗ ،تبػدلب٠ٛ
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ٝرٞد ٛذاسد .اكن١ب ٦٧س ٠ً ٝا٧د ٚكؼدبال ٙكشِٜ١د٦
ٗ٦ثٜٜ٨ذ ثب ٘١ ٖ١ب٨ٛ َٜ١ؼت.
 ٗب ثشا ٥حٞص ٟكشٗ َٜ١تخلق تشث٨دت ٌٛدشدٟا٧دٖا ٚ٧سا ثب٧ذ هجً ٖ٨ًٜ ّٞد ٠ثدشا ٥كشٜ١دَ اٛودالة آدٕ

ًْاد تزتیت هَهي فزٌّگی

تشث٨دددت ٨ٛدددشٛ ٥ٝذاس ٝ ٖ٧آدٕ ت٨ٓٞذ ٌٛشدٟا.ٖ٧
كش٦ِٜ١

 ٗ ٚدس ًْ االِٛ ٙشاٜٗ ٙبثغ اٛؼب١ ٦ٛؼتٖ ٗ ٝؼتودذٕٗ ٖ٢تشٛ ٚ٧وطد ٠اً ٥دٗ ٠دب اال ٙداس٧دٖ تدٞؽ آػد٨ت
ٗ٦ث ٖ٨ٜ٨تشث٨ت ٜٗبثغ اٛؼبٗ ٦ٛتخلق اػت.
 -ؿب٧ذ ثشخ ٦اص ٗزب١ذا ٙكشٗ ٦ِٜ١ب ث٨ؾ اص آٌٛد٠

تضس٧دددن ٗؼشكدددت ٗؼشكت ١ب ٥ػ٘٨ن ٧ ٝب ٧ي ٗوذاس ػ٘٨ن اػالٗ ٦آ٢ٛب
اػالٗ٦

سا ٝاسد كح ٠ٜر٢بد ًٜذ ػ٘ذتبی حغ ا٘٧ب ٙػدبطل٦
 ٝدس ٦ٛٝسا ٟداسٛذ سا آ٢ٛب ٝاسد ٗؼ٨ش ًٜٜٗ٦ذ.

ٗؼبسف ػطح٦
تشث٨ت ػ٘٨ن د٦ٜ٧
ٛظبٕ تشث٨ت٦

 اال ٙػ٘ذ ٟضشث ٠ا ٠ً ٥داسٗ ٖ٧د٦خدٞس ٖ٧ثدذْٓ٨دٝ ٚ٧ا٘٧ب١ٙب ٥ػطح ٦اػت.
 ػ٘ذٗ ٟـٌٔ ٠ً ٦دس رج ٠٢كش ٦ِٜ١اٛوالة داسٖ٧ًٖ ػ٘و ٦دس د ٚ٧ؿٜبػ ٦اػت.
 ثٔ ٠دس تشث٨ت ٗـٌْ داس٧ذ ٧ؼٛ ٦ٜظدبٕ تشث٨ت٨تدٙٞدسػت ػْ٘ ٌٛشد.ٟ

آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ ٨ٛ -ش١ٝب  ٦٘ٛآٜ٧ذ ثشٛٝذ آٗٞصؽ ثجٜٜ٨ذ كوط دٓؼدٞص
٨ٛشٝ

١ؼتٜذ دٝػت داسٛذ ٧ي ًبس ٥ثٌٜٜذ.
 ػْ٘ ٗتشتت ثش ثل٨شت اػت٨ٗ .ضا ٠ً ٦ٛاٛؼب ٙث٠ك٘٢ؾ اص ٗٞضٞع ً ٝدبسً ٥د ٠ثب٧دذ اٛزدبٕ ثذ١دذ

تشث٨ت ٨ٛش ٥ٝثل٨ش ث٨ـددتش اػددت طجؼ دبی ١ذكٜ٘ددذتددش ػ٘ددْ ٗددًٜ٦ددذ ٝ
ا٨ِٛض ٟاؽ ثشا ٥ػْ٘ ث٨ـتش ٗد ٦ؿدٞد  ٝتدبح٨شؽ دس
ػْ٘ استوبء پ٨ذا ًٜٗ٦ذ.
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ًتیجِگیزی


ؾق آؼك با جىشه به هٕاهیى اوحؽكاز ٌؿه ال يٝكات يؽبگاو که ٘ی چًؿیى هكظله
هیج ىاو آو ی ه ای شبه ه ٨كهًگ ی
باليگكی و ایصاؾ هصمى٠ه و ؾوحه بًؿی قغ ؾاؾ 
اي٭تب اوتهی قا ؾق وه ؾوحه و ه٭ىله جًٝین يمىؾ ه٭ىله اوم که ال آوی های ب ا ولو
هیجىاو ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ کاق جٍکیتجی هًىصن قا اوحؽكاز يمىؾ
هیآیؿ 
کمحك بؿوث 
که بحىايؿ ٌمىلیث اللم شهث ؾق بكگك٨حى همه آوی ه ای ؼ كؾ ؾو حه بً ؿی ٌ ؿه قا
ؾاٌحه باٌؿ و بیايگك هٕمىو همه بیاو يؽبگاو ؾق ایى ؾوحه باٌؿ.
ؾق ؾوحه بًؿی آوی هایی بىؾيؿ که ال ولو و اقلي باالجكی بكؼ ىقؾاق بىؾي ؿ و ؾق
کتم همه يؽبگاو با جاکیؿ و جکكاق لیاؾجكی همكاه بىؾيؿ و همچًیى ؼ ىؾ يعبگ او ب ه
اولىیث ؾاٌحى آو آوی جاکیؿ ؾاٌحًؿ که ؾق ایى بؽً ؾو ه٩ه ىم  ٠ؿم وش ىؾ يٝكی ه
هیگیكي ؿ
پٍحیباو و همچًیى ؾوگايگی واؼحاقی اوث که ؾق ه٭ىله آوی کتو شای 
و ایى ؾو ؾوحه آوی هایی هىحًؿ که ال ٨ى ٪ال١اؾگی باالجكی يىبث به آوی های ؼكؾ
بكؼىقؾاقيؿ و به ٠باقت ؾیگك ایًها قجبه باالجك و پىیًی يىبث به آوی های ؼكؾ ؾاقي ؿ
هیگیكيؿ.
لفا ؾق ه٭ىله آوی کتو ٬كاق 
ؾق يهایث همايٙىق که ؾق ِ٩عات ٬بلی ب ؿاو اٌ اقه ٌ ؿ ؾق بیاي ات يؽبگ او ب ا
هیٌىین که يىبث به و ایك هٕ اهیى اولی ث ؾاقي ؿ ب ٙىقی ک ه ؾق
هٕاهیًی هىاشه 
ابحؿای اهك و ؾق ٌكو ٞکاق بایىحی بكای آو چاقه ای ايؿیٍیؿ و و١ی ؾق بك٘ك ٦ک كؾو
آو آوی ؾاٌث که بًٝك يگاقيؿه جا لهايیکه ایى ؾو حه ال آو ی ه ا هكج ٟ ٩يگكؾي ؿ و
چاقهای بكای آو ايؿیٍیؿه يگكؾؾ ؤ٨ ٟكهًگی و بعكاو ٨كهًگ ی ب ه ظال ث ه١م ىلی
بكيؽىاهؿ گٍث و آو ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ يهاؾ جكبیث هىهى ٨كهًگی اوث .ای ى ه٩ه ىم
يیم ال هٕاهیى پكجکكاق يؽبگاو بىؾ و همگی ایٍاو همايٙىق که ؾق بع ده ای ٬بل ی
هیجىاو آو هٕ اهیى قا ؾق
هیقوؿ 
آهؿ با هٕاهیى گىياگىو آو قا بیاو ؾاٌحًؿ که به يٝك 
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ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ يهاؾ جكبیث هىهى ٨كهًگی بیاو يمىؾ ک ه ؾق ه٭ىل ه آو ی هع ىقی
٬كاق ؾاقؾ چكا که جا ایى هىئله ظح يگكؾؾ کاق شبهه ٨كهًگی اي٭ تب او تهی و اهاو
يؽىاهؿ یا٨ث.
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