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  "نطاحتب. زضيبفت وطزٜ ايٓثطزاقت ٔٗ زض ٔٛضز ظِعِٝ ٚ ؾٛ٘بٔي اذيط زض آؾيب  زض ٔٛضز وثيطياظ َطف افطاز  ؾٛاَتٗساز ثيكٕبضي 

ثٝ افىبض ٔٗ ظيطا وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ي ايٗ ٔي ثبقس وٝ ، ٔي ثبقٙسوٙٙسٜ  وٕي اشيت ثطاي ٔٗايٗ ٌٛ٘ٝ زضذٛاؾت ٞب وٝ  ثبيس ثٍٛيٓ

زض ٕٔىٗ اؾت وٝ ٘چٝ ثٝ انُالح آٔطالجٝ وطزْ تب  چٙس ضٚظ لجُ ،زض ٞط نٛضت. زازٜ ٔي قٛزؾعاٚض اؾت  آ٘چٝاٖتجبض ثيكتطي اظ 

 ٌفتٍٛ( ثب آٟ٘ب  وبض ٔي وٙٓ 80ؾبَ ٞبي قطف وٝ اظ  ٔيبٖ اثٗبزي ٔٛخٛزات)ثب ٞبتٛضٞب  زض ايٗ ٔٛضز.  ضا زض يبثٓ ٔٛج ثع٘س فًب

ضا  ثٛز٘سٔبٜ لجُ ثٝ ٔٗ زازٜ  ٚ آ٘چٝ ضا وٝ ٞفت ْآٟ٘ب ثٝ ٔٗ ٌفتٙس وٝ ثٝ ٖمت ثطٌطز  . خٛيب قسْ ثبضٜوطزْ ٚ ٘ٓطقبٖ ضا  زض ايٗ 

.  ، حيطت ظزٜ قسْضا ُٔبِٗٝ وطزْ ُّٔت آٖ ٚلتي.  ثرٛا٘ٓزٚثبضٜ 

 ٔؿبئّيثٝ  ، وٝ زض آٖثٝ ٔٗ زازٜ ثٛز٘س( 2004) غٖٚزض ٔبٜ  ٞبتٛضٞب وٝ چيعيؿتآٖ  پيٛؾتٝ ثٝ ز٘جبِٝ ي ايٗ ٘ٛقتٝ،پيبْ ايٗ 

 وٙٙسٜ يبفتٓ ٔتالتٓضا ثطاي ْٖٕٛ  آٖ قرهب ،زضيبفت آٖ پيبْ ظٔبٖ زض. اظخّٕٝ ثٝ تغييطات ظٔيٗ زض آيٙسٜ اقبضٜ وطزٜ ثٛز٘س  ،ٔرتّف

تطؼ ٚ ٍ٘طا٘ي ٚ تٛٞٓ آذطيٗ چيعي وٝ ٔي ذٛاؾتٓ  ا٘دبْ زٞٓ ايبفٝ وطزٖ ثٝ ٔيبٖ ٌصاقتٗ آٖ ذٛززاضي ٕ٘ٛزْ، ظيطا وٝ  ٚ اظ زض

ثٝ َٛض وّي  ٚ "يب ليبٔت ضٚظ ٔحكط"ؾٙبضيٛ ٞبي  ٚ ظٔيٗٞبي ٔٙفي ٚ خٖٙٛ آٔيع زض ثبضٜ ي ٚيي پيكً ٚ ٖهط خسيس زض ثبضٜ ي

 ثٛز٘سآٟ٘ب پيف ثيٙي وطزٜ وٝ ٚ ثجيٙٓ وٝ آيب آ٘چٝ ضا  ثٕب٘ٓٔٙتٓط وٝ تهٕيٓ ٌطفتٓ، ثٝ غٍّ يب زضؾت، . ٞعاضٜ ثٛززيٛاٍ٘ي ايٗ 

.  يب ذيط اتفبق ذٛاٞس افتبز

  Kealakekua Bay "وبالوىٛا" ثبضاٖ زض ذّيحثي پبيبٖ ظيط ثبضـ  زض وٝ زض حبِي ،ظِعِٝ ٚ ؾٛ٘بٔي آؾيباوٖٙٛ چٙس ضٚظ ثٗس اظ ٞٓ 

، پيبٔكبٖثب تٛخٝ ثب ٔبٞيت . ٔي وٙٓ ٘ٓبضٜ ثبظتط ٍ٘بٞيثب  ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ثٛز٘س غٖٚثٝ آ٘چٝ وٝ ٞبتٛض ٞب زض ٔبٜ  ،زض ٞبٚائي ٘كؿتٝ اْ

.   ثسٞٓٚؾيٕ تطي  ي ثٝ آٖ ظٔيٙٝ ثتٛا٘ٓتب  ،ٔي ذٛاؾتٓ زض ٔٛضز آٖ وٕي نحجت وٙٓ

ٚ  ٔطاخٗٝ وٙيس ؾبيت ٔب ٚة ثٝٞؿتٙس ٚ ثٝ وٕي اَالٖبت ثيكتط ٘يبظ زاضيس، ٔي تٛا٘يس  ٜاظ قٕب وٝ ٕ٘ي زا٘يس ٞبتٛضٞب ن آٟ٘بثطاي 

ٔطَجت ٔي  وٝ ثٝ ٞٓ چٙسٞط  ،ثبضٚضي ٔهط اقتجبٜ ٍ٘يطيس ي ثب اِٟٝ تٛخٝ زاقتٝ ثبقيس وٝ آٟ٘ب ضا)ٞبتٛضٞب خؿتدٛ وٙيس زض ثبضٜ ي 

ٔٗ ثب ذٛز زض حبَ حبيط . ثب ٞبتٛض ٞب ثب يه ضٚـ يب ثٝ َطيك زيٍطي وبض ٔي وٙٙس ٞٓ اوٖٙٛ افطاز ظيبزي ٞؿتٙس وٝ(. ثبقٙس

 لبزض ثٝ لجَٛ ايٗقٕب اٌط ) ؾط ٚ وبض زاضْ ٔيّيٛ٘يچٙس   inter-dimensionalوٟىكب٘ئيبٖ  تٕس٘ي اظ ضإٞٙبي ٞبتٛضؾيعزٜ 

 (. ثبقيس ٔي "اؾتٛضٜ اي"ٚالٗيت  ٘ٛٔ

اظ  ٞب پيبْ ايٗ ايٙىٌٝفتٗ . ٔي ثبقس  يه فطًٞٙ ٚؾيٕخعئي اظ  فمٍوٝ ايٗ زيسٌبٜ  ايٗ اؾت ،وٝ ٔٗ ؾٗي زاضْ ثيبٖ ٕ٘بيٓ آ٘چٝ

  اِٛالٕ فيانال زض زؾت زاضيٓ، زض حبِيىٝ  "ٞٛپي ٞب" اظ پيبْ ٞبيي ثٍٛييٓوٝ  ايٗ اؾتٕٞب٘ٙس ، ٔي ثبقٙس  "ٞبتٛضٞب"َطف 

ٚ تكريم ٞبي ٔتفبٚت اظ ٞٓ زض ثبضٜ ي ٘ٓطات ثب  ،ٔتٗسزي ٚخٛز زاض٘س "ٞٛپي"فمٍ افطاز  چطاوٝاي ٚخٛز ٘ساضز،  "ٞٛپي ٞب"

 "پٛئجّٛ"آة ثٝ  ي ذٍ ِِٛٝ وكيسٖ زض ٔٛضزثٝ زاؾتبٖ اذيط زِٚت ايبِت ٔتحسٜ  وبفيؿت وٝ. وطزوٝ چٝ ثبيس ٚ چٝ ٘جبيس  ايٙىٝ
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ٔٛافك ايٗ وبض ثٛز٘س ٞب  ٞٛپي ثًٗي اظ .   چٝ نحجت ٔي وٙٓ ثبضٜ ئتٛخٝ قٛيس وٝ ٔٗ زض ٞٛپي ٘ٓبضٜ وٙيس تب   Pueblos ٞبي

.     ٔربِف آٖوبٔال  ،ثطذي زيٍط اظ تطؼ ظيط ثبض ضفتٗ لجى آة ٚ ٔبِيبت ٚ

حسالُ تب  ،زض ايٗ ضاثُٝأب . ٘يؿتٙس ٔبزض ايٗ ثبضٜ ٔتفبٚت اظ  ٘يعايٗ اؾت وٝ ٕٞيكٝ افطاٌ ٖمبيس ٚخٛز زاضز ٚ ٞبتٛضٞب  ٔٙٓٛض ٔٗ

، ٘ٓط ثب آٟ٘ب ؾطٚوبض زاضْٔٗ  ٞبتٛضٞبيي وٝ ٌطٜٚ قسٜ تٛؾٍثيبٖ  وٝ افىبض ٔي تٛا٘ٓ ثٍٛيٓ ،تكريم زٞٓٔٗ ٔي تٛا٘ٓ  آ٘دب وٝ

ٚخٛز  آٟ٘ب ٔيبٖزض  ٔتفبٚتي يٝ ٞبي٘ٓط ،خسَٚ ظٔب٘ي اِجتٝ اظ ِحبِ.  فطًٞٙ ٞبتٛضٞب ٔي ثبقساظ اوثطيت لطيت ثٝ اتفبق  اختٕبٔ

ثّىٝ خٕٕ چٙس ثٗسي اظ ٕٔىٗ ٞب ٚ  ،وٝ آيٙسٜ ٞيچ ٌبٜ اظ لجُ تٗييٗ قسٜ ٘يؿت ثبضٞب ٚ ثبضٞب ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ا٘سٞبتطٞب . زاضز

 .  احتٕبالت اؾت

 : ثؿيبض ٟٔٓ اؾت  ٔب ٔٗ ايٗ ضا زٚثبضٜ تىطاض ٔي وٙٓ، ظيطا فىط ٔي وٙٓ وٝ ثطاي زضن قطايٍ وٙٛ٘ي

 . لُٗي ٔٗيٗ ٚ ٔكرم اظ پيف ٔمسض قسٜ ٘يؿت، ثّىٝ يه ؾطي أىب٘بت ٚ احتٕبالت چٙس ثٗسيؿت  آيٙسٜ اظ لجُ يه اتفبق

أب َجك َٕٔٗٛ ثب زيسٌبٞي . ٔرهٛنب ٔؿبئُ آة ٚ ٞٛايي ٚ تغييطات ظٔيٙي ضا ، پيبْ ظيط چٙسيٗ نٛضت ٔؿئّٝ ضا ُٔطح ٔي وٙس

ٚ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس وٝ  ٌطفتٝ ايٓلطاض ذٛز زض ٌصض ذُط٘بوي  فيعيىيزٞٙس وٝ ٔب ٘ؿجت ثٝ ثمبي  يطٚضتبً اذُبض ٔي ٞبتٛضٞب. ٔتفبٚت

ثٝ قطَي وٝ اظ آٖ أب   ،ِيىٗ ٔب زض حبِت خٕٗي ذٛز، وّيسي َاليي ثطاي ثمب ضا ٘يع زض زؾت زاضيٓ.  ايٗ ٌصض ثطاي ٔب ٘ب آقٙب ثبقس

.   اؾتفبزٜ وٙيٓ

 لّجٕبٌٖطأي زاقتٗ زض حؽ افعايف  ٚؾُٛح لسضزا٘ي ُٖٕ ظ٘سٌي وطزٖ زض  وٝ آٟ٘ب ثٝ آٖ اقبضٜ ٔي وٙٙس،ايٗ وّيس اؾبؾي 

ثسيٗ ٔٗٙي وٝ ٞٙٛظ زض ضزٜ ي تئٛضي لطاض )تمطيجب ّٖٕي  خسيس زيسٌبٜ يه. آٟ٘ب ثٝ زفٗبت زض ايٗ ٔٛضز ثٝ ٔٗ اقبضٜ وطزٜ ا٘س .ؾت ا

ٔب ضا ٔٙٗىؽ  (احؿبؾبت)ٖبَفي  ٚيٗيت ٔب DNA "زي اٖ اي"ايٗ اؾت وٝ ( زاضز ٚ ٞٙٛظ ثٝ نٛضت ّٖٓ ضايح زض ٘يبٔسٜ اؾت

زي " ،زيٍط ٖجبضتيثٝ . اثط ٌصاض اؾت  اَطافٕبٖ ثط ضٚي ز٘يبي ٔبزي٘تيدتب ، وٝ وطزٜ ٚ ثط شضات ٘ٛض ٚ ا٘طغي زض فًب تأثيط ٌصاض اؾت

. ٔي ثبقستأثيط ٌصاض  vortex mechanics "ٔىب٘يه حّمٛي"ٔب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثط ٚالٗيت ذبضخي ٔب اظ َطيك فطآيٙس  DNA "اٖ اي

ثب خؿتدٛ زض ايٙتط٘ت . زٞٓ، چطا وٝ ثيكتط افطاز ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ ٖاللٝ اي ٘ساض٘س  ثيكتطي ٔٗ ايٙدب ؾٗي ٘ساضْ زض ايٗ ثبضٜ تٛييح

ٔرهٛنب پػٚٞف ٞبي ا٘ؿتيتٛي  –ٚ آٌبٞي  DNA  "زي اٖ اي" –زض ايٗ ثبضٜ زؾت يبثيس  ٌؿتطزٜ تط ٔي تٛا٘يس ثٝ اَالٖبتي

                                                                               . ضا ز٘جبَ وٙيس  The Heart Math Institute "ٞبضت ٔت"

احؿبؼ  ٖ٘ٛيتدطثٝ ي قرهي ٔٗ اظ حؽ ؾپبؼ ٚ لسض زا٘ي ايٗ اؾت وٝ ٚلتي آٟ٘ب ضا ثطاي ثيف اظ چٙس زليمٝ تدطثٝ ٔي وٙٓ، 

زض وٕتطيٗ حس، فىط . ٔي زا٘ٓ  زض ثسٖ ٔٗبزَ افعايف آ٘سٚضفيٗ آٖ ضا ٞيپٙٛتيعْ اظ ذٛقي ٚ قٗف زض ٔٗ ثٛخٛز ٔي آيس وٝ ٔٗ

 . اظ احؿبؼ ٔتساْٚ ذٛقجرتي ٚ لسضزا٘ي زض ظ٘سٌي ضٚظا٘ٝ ي ذٛز ثٟطٜ ٌيطيٓ  ٔي تٛا٘يٓ ٔي وٙٓ وٝ الّت ٔب

ثطاي ؾپبؼ ٚ لسضزا٘ي  حبِيىٝاحؿبؼ لسضزا٘ي ضا ايدبز وٙٙس، زض  چٍٛ٘ٝؾت وٝ ا اضز ايٗچبِكي وٝ ثطاي ثؿيبضي اظ افطاز ٚخٛز ز

ٔٗ حسٚز يه ؾبَ پيف ثٝ ايٗ ؾٛاَ زض ٘ٛقتٝ ٞبي لجّي اْ پبؾد زازٜ اْ، ظٔب٘ي وٝ ٞبتٛضٞب . زِيُ ذبني ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس 

 .اضؾبَ وطز٘س  ضا پيبٔي زض ثبضٜ ي إٞيت ايٗ احؿبؾبت



ٞطج ٚ ٔطج ٚ زٌطٌٛ٘ي  ي زض ايٗ زٚضٜ.  خٕٗي ٚ خٟب٘ي ضٚثطٚ ٞؿتيٓ زؾتوٝ أطٚظٜ ٔب ثب ٖ٘ٛي تؿت ٞٛـ  ضؾسثٝ ٘ٓط ٔي 

، قٛيٓٔؿئِٛيت پصيط ٞٓ ُٖٕ وٙيٓ ٚ ٞٓ  ،، ثٝ ٖٙٛاٖ ذساٞبي ذبِكزثب لسضت شاتي ذٛ تب ٘كٛيٖٓٓيٓ، اٌط ثٝ ٔٛلٕ اظ ذٛاة ثيساض 

، ٚ يب "زايٙبؾٛضٞب"ٔي تٛا٘يٓ ٕٞب٘ٙس  ،ٌصاض٘س ضٚيسازٞبي خٛي ؾيبضٜ ٔبٖ تأثيط ٔي ثط ٞط ِحٓٝ وٝ افىبض ٚ اٖٕبِٕبٖ آٌبٞيثب ايٗ 

ٔب زض ظٔب٘ي ثؿط ٔي ثطيٓ پط اظ حطج ٚ ٔطج  ٚ . ، ثٝ حيُٝ ي ٘يؿتي ضٚيٓ يٕبٖزض زِٚت ٞب ٚ قفبفيت نسالت حًٛضٕٞب٘ٙس 

 .تغييطات ٖٓيٓ ٚ ٌؿتطزٜ 

ٔفْٟٛ  : تكىيُ قسٜ اؾت  ideogramاظ زٚ ٔفْٟٛ ٍ٘بقت تدؿٕي  "زٌطٌٛ٘ي" وّٕٝ يخبِت اؾت ثسا٘يس وٝ زض ظثبٖ چيٙي 

. ضا ا٘ىبض وٙس ٚالٗيت فىط ٕ٘ي وٙٓ وٝ وؿي ايٗ . ثسٖٚ قه زض زٚضٜ اي پط ذُط ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ .  "فطنت " ٚ "ذُط"ٍ٘بقت 

ٔطج ٚ ا٘دبْ ّٖٕىطزٞبي الظْ ثطاي تغييط  پيسا وطزٖ فطنت زض ٞطج ٚ ،تىبّٔي ثطاي ٞط يه اظ ٔب زض ايٗ زٚضٜ ي ثٝ ٘ٓط ٔٗ ْٚيفٝ

ايٗ ضٚظٞب قبيس ذيّي آؾب٘تط ثبقس وٝ ثٝ ٌٛقٝ اي زض ذٛزٔبٖ زٚض . زضٚ٘ي ذٛزٔبٖ اؾت، زضؾت زض ٔيبٖ افعايف ذُطٞبي ظ٘سٌي

.  ِيىٗ ٔٗ ٔٗتمس ٞؿتٓ وٝ ايٗ وبض يه اقتجبٜ ثعضي اؾت.  اظ خٟبٖ ٚ زيٍطاٖ پٙبٜ ثجطيٓ

ٕٞٝ چيع زِٟطٜ آٚضتط ٚ ايُطاة آٚضتط ٔي . ٞٓ زضٚ٘ب ٚ ٞٓ ٚايحب . اي ضٚ ثٝ ٘بثٛزي ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ زض يٕٗ ٔب زض ٔيبٖ يه ز٘ي

تٟٙب ثب ذٛا٘سٖ آذطيٗ ٌعاضقبت زا٘كٕٙساٖ زض ٔٛضز ٔحيٍ ظيؿت ٚ اوٛؾيؿتٓ، ٔتٛخٝ آة قسٖ تٛزٜ ي يرٟبي لُجي ٔي . قٛز 

 .ضٚؾت  پيف ٘بذٛقبيٙسي زض( ٔبٞيت)قٛيٓ، ٚ ضٚقٗ ٚ آقىبض اؾت وٝ ٚيٗيت 

أب ٔطي ز٘يبي ٔب قبُٔ ٘بثٛزي ضٚـ ٞبي ٔسضٖ ظ٘سٌي ٔب ٘يع ٞؿت، ظيطا وٝ نبزلب٘ٝ ايٗ ضٚـ ٞب ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ ٔحبفّ ظ٘سٌي 

ايٙىٝ ز٘يبي خسيس ٚالٗب چٍٛ٘ٝ . ٞٓ ثٝ ذٛز ؾيبضٜ ي ظٔيٗ ٚ ٞٓ ثٝ ؾبوٙبٖ آٖ ضا نسٔٝ ٔي ظ٘س  وٙٛ٘ي ايٗ ؾيؿتٓ. ٘يؿتٙس 

، چٝ ؾٕجّيه ٚ چٝ اؾتٗبضٜ اي ٚ قبيس ٞٓ ٔطي؟ ٔٗ فىط ٕ٘ي وٙٓ ٞيچ وؽ ٚالٗب اظ ٖٓيٓتحٛالت  ذٛاٞس ثٛز، فطاؾٛي ايٗ

اؾبؼ نحجت ٞبتطٞب ثط ايٗ پبيٝ اؾت وٝ ٔب ثٝ نٛضت خٕٗي ثطاي ثمبي ذٛز ٚ ؾط٘ٛقتٕبٖ وّيسي  .چٍٍٛ٘ي آٖ ثب ذجط ثبقس 

يب ثٝ ٔٛلٕ ثٝ نٛضت خٕٗي ثيساض ذٛاٞيٓ قس تب اظ آٖ پطؾف ايٗ اؾت وٝ آ.  ٚ ٘ٝ زض تٟٙبيي فطزي ،زؾت زاضيٓ زضَاليي ضا 

  اؾتفبزٜ وٙيٓ؟

 pragmatism "پراگماتیسم"باره ی جنبه ی عملي موضوع يا افکار نهايي در 

ثطاي . ٌطايف پيسا ٕ٘ي وٙٓ  ٚ افؿب٘ٝ اي ٚ ثٝ ٘ٓط ثي پبيٝ ثٝ ؾٕت چيع ٞبي غيط ٚالٗي "ٚ ٕٔٗٛال ،ٔٗ يه فطز اُٞ ُٖٕ ٞؿتٓ

ٔٙٓٛضْ ايٗ .  ايٗ ٔٛيٛٔ قه وطزْثبٚض  زضٌفتٙس وٝ لسضزا٘ي ٔٛخت تغييط ؾط٘ٛقت ٔي قٛز، ثٝ ٔٗ ٞب  ٞبتٛضٞبٕٞيٗ ٞٓ ٚلتي 

حؽ  تٛؾٍ ضا ؾط٘ٛقتٕبٖ ٚ ظ٘سٌيخطيبٖ تٗبزَ  لجَٛ ٔي وٙٙس وٝ ثٝ َٛض ّٖٕي ٚ ضٚظٔطٜٔب  چٙس ٘فط اظحميمتب اؾت وٝ 

لسض زا٘ي تآثيط ٌصاض ثبقس؟  تب حؽزض ضٚظ الظْ اؾت  ؾبٖتچٙس  ٚ ٘يعزٞيٓ؟ لسضزا٘ي ٔبٖ ثٝ ٘فٕ ثمبي خٕٗي ؾٛق 

ثٝ پيكبٔسي ٕٞيكٝ .  ثطاي ثيف اظ چٙس ؾبٖت حفّ ٕ٘بيٓضا اظ ايٗ احؿبؼ  ٔتساْٚ ٚيٗيٕ٘ي تٛا٘ٓ قرهب نبزلب٘ٝ ثٍٛيٓ، ٔٗ 

ضا خٕٕ ٚ خٛض وٙٓ تب  ذٛزْشٞٙي  وبض٘بٚاَْ وٝ ٞط چٙس ٚلت يىجبض ثبيس ٜ افٟٕيس ثٙبثطايٗ. آٖ يطثٝ ٔي ظ٘س ٚ آٖ ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز

زِيُ قبيس  .زاضز ضا  تالقٓاضظـ حميمتب ٔي ثيٙٓ وٝ  ا٘دبْ ٔي زٞٓ، ايٗ وبض ضاٚلتي أب .  ٌطزْ ثبظ زا٘ئدسزا ثٝ حبِت لسضثتٛا٘ٓ 

.   افعايف زٞس زض ٔب ٚ ذٛقجرتي ضاتٙسضؾتي ٔي تٛا٘س  ايٗ ثبقس وٝايٗ ٘ٓٓ احؿبؾي ٚ شٞٙي ايدبز انّي ثطاي 



 ثطؾيٓ ثطاي ايدبز تٛاظٖ زض تطاظٚي اختٕبٖي تمسيطٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ؾُحثٝ خٕٗي َٛض ٕ٘ي زا٘ٓ وٝ آيب ٔب ٔي تٛا٘يٓ ثٝ  حميمتبٔٗ 

، ٞؿتٓ ٖديجي ي زض ٚالٕ ٔٗ يه پط٘سٜ. ايٗ زض شات ٔٗ اؾت أب ثٝ ٞط حبَ ،ايٗ ٘يؿت وٝ ثسثيٗ ثبقٓ ٔٗ ٔٙٓٛض. ذيطيب 

 وٝ ٞط اظ ٌبٞي تفىط ذبنيٞطچٙس  ،لطاض زاضْ ٔيب٘ٝ ي ايٗ زٚٔٗ ٕٔٗٛال زض خبيي زض . ا٘سيكي تطويجي غطيت اظ ذٛـ ثيٙي ٚ خجط 

ٚؾٍ ثبال يب زض أب ٕٔٗٛال ٔٗ خبيي . پسض ثعضي ؾٛق زٞس لسيٕيؾبٖت  آًٚ٘ ٕٞب٘ٙسزيٍط  َطفيٚ يب  ؾٛٔي تٛا٘س ٔطا ثٝ يه 

 .ضا ذبِي آٖ ي ٔي ثيٙس ٚ ٘ٝ ٘يٕٝ آٖ ضاپط  ي فطزي ٞؿتٓ وٝ ٚلتي ثٝ يه ِيٛاٖ آة ٍ٘بٜ ٔي وٙس ٘ٝ ٘يٕٝال انٛ زاضْ، ٚپبييٗ لطاض 

 .فمٍ آٖ ضا ثٝ ؾبزٌي ٕٞب٘دٛض وٝ ٞؿت ٔكبٞسٜ ٔي وٙٓ 

ثّٝ ٔي  .فمٍ ٕٞيٗ –ٕٞٝ چيع ٕٞب٘دٛض ٞؿت وٝ ٞؿتحبيط اؾت،  ز٘يبئٗ ثٝ ٕٞٝ چيع زض  وٙٛ٘ي ايٗ ثيبٍ٘ط چٍٍٛ٘ي ٍ٘طـ

ايٗ ضا ثطاي ثٟطٜ ٔٙسي ضٚح آٖ ٔترههيٗ زؾتٛض ظثبٖ وٝ فمٍ ٔٙتٓط٘س  تب .  زا٘ٓ وٝ ٖجبضت لجّي اظ ِحبِ زؾتٛض ظثبٖ اقتجبٜ ثٛز

ٌبٞي ٔب ٘يبظ ثٝ ضٞب وطزٖ لٛا٘يٗ ثٝ ٔٙٓٛض . زض يه فطنتي، يه ٚخٟٝ ٚنفي ٘بثدب يب ٞط چيع زيٍطي ضا زضؾت ازا ٕ٘بيٙس ٔي ٌٛيٓ

ٔمسْ ثط لٛاٖس  لتي الظْ ثبقس ثبيس آظازي ثيبٖٚ پٛؾت وٙسٜ ثٍٛيٓ، ٔٗ فىط ٔي وٙٓ وٝ ٚ ضن ٚ ،زاضيٓ ثيبٖ وطزٖ ٔٙٓٛضٔبٖ ضا

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ ٔٗ فىط ٔي وٙٓ ٔب زض ٔدٕٛٔ ٘يبظ ثٝ وٙبض ٌصاقتٗ ثطذي اظ لٛا٘يٗ . ٔترههيٗ زؾتٛض ظثبٖ ثبقستٗهت آٔيع 

ٚ ٚإ٘ٛز وطزٖ وٝ ٕٞٝ  ة تىبٖ ٘سازٖآآة ضا اظ ٔب٘ٙس . زاضيٓ ضا ظ٘سٌي وطزٖ وٝ ثٝ ٔب تّٗيٓ  زازٜ قسٜ قيٜٛ ي ثٛزٖ ٚ زضٔٛضز 

ضٚـ ظ٘سٌيٕبٖ ضا ٔب  اٌط. ازأٝ زٞيٓ ثط حؿت ٖبزتٟبي لسيٕي ٔبٖٔب ٔي تٛا٘يٓ ظ٘سٌيٕبٖ ضا ايٙىٝ ٚ  ثٝ ذٛثي پيف ٔي ضٚز،چيع 

ٔٗ قه زاضْ وٝ ثتٛا٘يٓ زض آيٙسٜ ي ( احؿبؾبت زضٚ٘ي ٞٓ اظ ٘ٓط ٚ ،ثيطٚ٘ي تبضضف ٘ٓط ٞٓ اظ)تغييط ٘سٞيٓ ثط ضٚي ايٗ ؾيبضٜ 

 .ظ٘سٌي لبثُ ظ٘سٌي وطز٘ي ضا زض اذتيبض زاقتٝ ثبقيٓ  انال٘عزيه 

 ي ز٘يبخب زض ٕٞٝ ٕٞٝ چيع. قىي زض ايٗ ٔٛضز ٘يؿت.  ؟ ٞطج ٚ ٔطجچٍٛ٘ٝ اؾت ٖخٟبٕ٘ب ٔب زض "ثٛزٖ"ضٚـ زض حبَ حبيط پؽ 

٘عزيه تط ٔي قٛيٓ، ظ٘سٌي  ٞبٔبيب الطاق قسٜ ي اغّت اي اؾُٛضٜ "پبيبٖ خٟبٖ"ثٗس ظٔب٘ي ، ٚ ٕٞچٙب٘ىٝ وٝ ثٝ اؾت ّٔٗكزض ٞٛا 

 حَٛ ٚ حٛـ) ٔب قٙبذتٝ ايٓ اؾتوٝ  ثٝ آٖ نٛضت "خٟبٖ پبيبٖ" ٔٙٓٛضْ .ٔي ثبقس قسٖ  ؾٛضضئبَثٝ َٛض فعايٙسٜ اي زض حبَ 

  . (ثحث ٚ ٌفتٍٛ زاض٘س زليك آٖ ٔفْٟٛزض ٔٛضز ظٔبٖ ٚ  اظ افطاز وٝ ذيّي ٞط چٙس 2012  ؾبَ

چٝ ٔي وٙٓ وٝ ٚ حيطت  ٔي وٙٓثٝ خٟبٖ ٍ٘بٜ ، (ؾتزضٚ٘ي ٔٗ حىٕفطٔب يزض لّٕطٚ تمسيطٚلتي اٖتمبز ثٝ )زض يه ضٚظ ٘بٔؿبٖس 

آيب ٔب ا٘ؿبٖ ٞب ٚالٗب ٔي  وٝ ٔٙٓٛضْ ايٗ اؾت -ي ٔجتعَ ٔدبظ ثبقساؾتفبزٜ اظ يه وّٕٝ اٌط  – زض حبَ ٚلٛٔ اؾت "افتعاحي"

زض اظ ٘طزثبٖ تىبُٔ  ثكطيت ثطاي ثبال ضفتٗوٕي  ذيّي زض ايٗ ضٚظٞبي ٘بذٛقبيٙس، أيس.  احٕك ثبقيٓ؟ ْبٞطا ثّٝ تب ايٗ حستٛا٘يٓ 

 ٕٞچٙيٗ) ،زض خطيبٖ اؾت ضٚظ افعٖٚ ثٝ َٛض اَطافٓحٕبلت زض  ٔكبٞسٜ ٔي وٙٓ وٝ چٍٛ٘ٝ خُٟ ٚوٝ  ظٔب٘ي زض ٚالٕ. ذٛز ٔي يبثٓ

يب قبيس ٞٓ )ٔتٛؾُٝ  ي ٔسضؾٝ اظ ٞطٌعٔي وٙٓ ثطاي ٕٞيكٝ زض خب ذٛاٞيٓ ظز ٚ  ، فىط(ذٛزْ ٘يع نبزلب٘ٝ ٌبٞي اٚلبت زض زضٖٚ

 .٘رٛاٞيٓ قس فبض٘ اِتحهيُ ( ؟اثتسائي

ثؿيبض ذالق  وٝ ٞطج ٚ ٔطج زض ٚالٕ يه حبِت آٌبٞي ٔي وٙٓ ثب ايٗزض ضٚظٞبي قٍطف، ذٛقجيٙب٘ٝ ثٝ ٞطج ٚ ٔطج خٟبٖ ٍ٘بٜ  ِيىٗ

ٕٞطاٜ ثب ) ٚ ٔي زٞٙس زٞٙسضخ  تٛا٘ٙسٔٗدعات غيط لبثُ پيف ثيٙي ٔي . زض زَ آٖ ثٝ ٚلٛٔ ثپيٛ٘سزٞط اتفبلي ٕٔىٗ اؾت  ، ٚاؾت

 تٛا٘ٙسٚ ٔؿيط ٚلبيٕ ٔي  زاضيٓلطاض  ثؿيبض ّٔٗك ٚ ٘بثؿبٔب٘ي ٘ىتٝ ايٗ اؾت وٝ ٔب زض ظٔبٖ.  (ٔي ثبقٙس أب زاؾتبٖ زيٍطيوٝ ، فدبيٕ

ٍ٘ٝ  ثطاي ثؿيبضيزاليُ اِجتٝ ٔٗ ثطاي تغييط ٔثجت ٞط ضٚظ زٖب ٔي وٙٓ، ٚ زض آٖ ِحٓبت ذٛـ ثيٙب٘ٝ اْ، . تغييط يبثٙس ِحٓٝ  ٞطزض 



تٕبْ ٘كسٜ ٞٓ  ثٝ ضاٜ اؾت ٚ ٞٙٛظثبقس، ٕ٘بيف وٝ ٘تيدٝ ٞط چٝ .  ٔي ثيٙٓ ٚ اؾتٛاضي زض ذٛز ٚ اَطافٓ ٔي يبثٓ ٚ أيسزاقتٗ 

 . تٕبْ ٘رٛاٞس قسثٝ ايٗ ظٚزي ٞب ٘يع ٚ  ،اؾت

ثٍٛيٓ، ايٗ اؾت وٝ اظ  ٔٗ اظ ٚيٗيت فّٗي أٛض ٞؿتٙس قرهيآ٘چٝ زض ايٙدب ٔي ذٛاٞٓ زض خٛاة وؿب٘ي وٝ خٛيبي ثطزاقت 

زاليُ  ثسٖٚ زاقتٗ) ضا  ِحٓبتيٞط چٝ ثيكتط  ٚ زض ظ٘سٌي ذٛز ثيبثيس،ثطاي لسضزا٘ي  ضا چيعٞبيي. ظ٘سٌي ذٛز ثيكتط ِصت ثجطيس

ثيكتط ذالق،   تب ذٛاٞس وطزايٗ وٕىتبٖ . تدطثٝ ي آٖ ثطاي  نطفب فمٍحتي  –ٚ لسضزا٘ي تدطثٝ وٙيس  يطتمسزض حؽ ( ثيطٚ٘ي

اٌط  قبيسوؿي چٝ ٔي زا٘س، . ٌُ ثبتالق ذٛز ٌطفتبض ٌطزيس ٚ وسٚضت زض ضاٜ تىبُٔ زض ؾٍٙيٙيوٕتط ثبقيس، ٚ  ٞٛقٕٙسٚ وبضزاٖ، 

ثط ضٚي وطٜ ي ظيؿتي  ي ٖٙٛاٖ يه ٌٛ٘ٝ ثٝثٝ ٘فٕ ثمبيٕبٖ وفٝ ي تطاظٚ ضا  ثتٛا٘يٓوٙيٓ،  تالـوبفي ي  ثٝ ا٘ساظٜتٗساز وبفي اظ ٔب 

.    ظٔيٗ ثطٌطزا٘يٓ 

يبز زاقتٝ ثبقيس وٝ حميمت قٕب ضا آظاز ٔي  ثٝ. ثطاي ٌفتٗ زاقتٙس 2004ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ايٗ اؾت آ٘چٝ ٞبتٛضٞب زض اٚايُ ٔبٜ غٖٚ 

 ! ظ٘سٌي ذٛثي زاقتٝ ثبقيس ٚ ثٝ ِجرٙس ظزٖ ازأٝ زٞيس. ٞٓ لجى ضٚحتبٖ ؾبظزأب زض آغبظ ٖهجب٘يتبٖ ٔي وٙس ٚ يب قبيس ، ؾبظز
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  26000ظٔيٗ قٕب زض قطف پباليكيؿت وٝ ٘ٓيط آٖ ثٝ ٔست  . قٕب زض يه ٘مُٝ ي تغييط ٖٕيك زض زاؾتبٖ آٌبٞي لطاض ٌطفتٝ ايس 

ٔحسٚزٜ ي ظٔب٘ي ايٗ اتفبق ذيّي ظٚزتط اظ ايٟٙب ٔي ثبيؿت وٝ ثٝ ٚلٛٔ ٔي پيٛؾت، اٌط ثٝ ذبَط .  ؾيبضٜ زيسٜ ٘كسٜؾبَ زض ايٗ 

ٔي  "٘ٛض وبضٌصاضاٖ" ٖٙٛاٖثٝ آٟ٘ب ضا زذبِت ٚ ٔيب٘دي قسٖ ثؿيبضي ٔٛخٛزات زض اثٗبز ٔرتّف ٕ٘ي ثٛز، ٚ ظحٕبت آ٘بٖ وٝ قٕب 

 . ٔي ٘بٔيٓ  "ظ٘سٌيپكتيجب٘بٖ "، وٝ ٔب آٟ٘ب ضا Light workers  قٙبؾيس

تبثيسٜ ٚ  ،قٕؿي قٕب ٔٙٓٛٔٝ يٚ ذٛضقيس  ،ا٘طغي ثؿيبض ٚؾيٕ ٚ تطغيت وٙٙسٜ اي اظ اٖٕبق فًب ثط ذٛضقيس ٔطوعي وٟىكبٖ قٕب

ذٛز ثط  ي ٘ٛثٝٔغٙبَيؿي ذٛز تدطثٝ وطزٜ وٝ ثٝ  پٟٙٝ يذٛضقيس قٕب تغييطات ٚؾيٗي ضا زض . ٖٕيمب ثط ضٚي آٟ٘ب تأثيط ٌصاض اؾت

، اظ اؾتقٕب ضا تحت قٗب لطاض زازٜ  ٜ يايٗ ٚالٗٝ ثؿيبضي اظ ؾيؿتٓ ٞبي زيٙبٔيه ؾيبض. ٔغٙبَيؿي ظٔيٗ تأثيط ٌصاض اؾت پٟٙٝ ي

.   oceanic conveyer belt "وٕطثٙس ا٘تمبِي اليب٘ٛؾي"خّٕٝ 

يب الالُ ايٗ ثرف اظ  ،ٔي تٛاٖ ٌفت وبئٙبت. ذٛزآٌبٞي ٚ تىبُٔ ٔٗٙٛيؿت ٜ يايٗ خطيبٖ ٚ ٘يطٚ زض انُ ٖ٘ٛي ا٘طغي قتبة زٞٙس

قٕب  ي ايٗ فطآيٙس ذٛزآٌبٞي ثٝ ٕٞٝ چيع زض ؾيبضٜٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٘يع ٚ  ،زض حبَ ثيساض ٌكتٗ ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ اؾت ،وبئٙبت

ٔي تٛا٘س زض ثٗس زيٍطي ثٝ ٖٙٛاٖ يه اذتالَ ٔي ضؾس، يه زض يه ثٗس اظ آٌبٞي ثٝ ٘ٓط  آ٘چٝ تكريم ايٙىٝ. ؾطٖت ثركيسٜ اؾت

  .وبتبِيعٚض آٌبٞي ثبقس، ثؿيبض ثب إٞيت اؾت

ايٙىٝ اخبظٜ ي ازأٝ ي ظ٘سٌي زض ايٗ ؾيبضٜ ٔيؿط ذٛاٞس ثٛز يب ذيط، تٛؾٍ ٖىؽ إُِٗ ٞب ٚ ا٘تربة ٞبي خٕٗي قٕب ثٝ نٛضت 

 ،ثكطي لبزض ثٝ زضيبفت ايٗ ا٘طغيٟب اظ اٖٕبق فًب ثبقس ي قٕب وُ خبٔٗٝ ي اٌط زض ؾيبضٜ. يه خبٔٗٝ ي ا٘ؿب٘ي ٔكرم ذٛاٞس قس



اِىتطٚٔغٙبَيؿي ظٔيٗ، ثرهٛل لُت ٞبي ٔغٙبَيؿي، ثط  ي ٚ ثتٛا٘س يه ذيع تىبّٔي ٚ ٔٗٙٛي ثعضي ثطزاضز، آٍ٘بٜ اذتالَ پٟٙٝ

.   ٌصاقتتبثيط ٘رٛاٞس  ٔي ثبقسآ٘دٛض وٝ ٞٓ اوٖٙٛ تبثيط ٌصاض  وٕطثٙس ا٘تمبِي اليب٘ٛؾي

وٛچىتطيٗ حطوت يه غيطٚؾىٛح حطوت .  ثعضي ظ٘سٌي ٔي وٙيس gyroscope "غيطٚؾىٛح"نٛضوٙيس وٝ ثط ضٚي يه ايٍٙٛ٘ٝ ت

 . اؾت ٘ٛؾبٖغيطٚؾىٛح ظٔيٗ زض حبَ ٞٓ اوٖٙٛ . ، ايدبز ٔي ٕ٘بيسثجبت آٖزض حّمٝ ٞبي غيطٚؾىٛح، حّمٝ ٞبي ضا فٛق اِٗبزٜ اي 

. ٌطز٘س ثيبٖ يبثٙس ٚ تدّي  ٘يع يىي ٚ يب افعايف ٞٛقيبضيفيعضذسازٞبي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔي تٛا٘ٙس  ايٗ ٘ٛؾب٘بتأب 

ِيىٗ اٌط آٌبٞي خٕٗي ظٔيٗ ثب ؾطٖت وبفي تىبُٔ ٘يبثس، ا٘طغي ثٝ ٘بچبض ثٝ ثٗس فيعيىي ا٘تمبَ ٔي يبثس، ثٝ ذهٛل ثٝ لُت ٞب ٚ 

اٌط وٕطثٙس ا٘تمبِي ثبظ ايؿتس ظ٘سٌي ثط ضٚي ظٔيٗ، ٕٞبُ٘ٛض . ٔغٙبَيؿي، وٝ زض ٘تيدٝ ثط وٕطثٙس حبُٔ اثط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز پٟٙٝ ي

ٔب ٔي تٛا٘يٓ ثٝ قٕب ثٍٛييٓ وٝ ثٝ ايٗ ٘مُٝ ذيّي ٘عزيه ٔي . ذٛاٞس قس، ٚ يب ؾطيٗبً اتٕبْ ذٛاٞس يبفت زقٛاضوٝ ٔي زا٘يس، ثؿيبض 

 .ثبقيس 

ٔب ثطآ٘يٓ ثٝ قٕب ايٗ زضن . ضا زاقتٝ ثبقيس  يقٕب ٔي تٛا٘يس ا٘تٓبض ٞط چٝ ثيكتط َٛفبٖ ٞبي ٞط چٝ ؾٍٙيٗ تط ،ٞٛازض ٔٛضز آة ٚ 

قسيس آة ٚ ٞٛايي وٝ ٞٓ اوٖٙٛ تدطثٝ ٔي وٙيس، ا٘ٗىبؼ ٔؿتميٓ ذكٛ٘ت، ا٘طغي ٞبي  تغييطاتَٛفبٟ٘ب ٚ ايٗ ضا ا٘تمبَ زٞيٓ وٝ 

اٌط ثٝ َطيمي، افطازي وبفي زض خٕٕ ثكطي، ثتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثٝ پٙدٕيٗ ثٗس اظ ٞٛقيبضي . ا٘ؿب٘يؿتٌٕطاٜ قسٜ، ٚ ٖسْ تٛاظٖ آٌبٞي 

.  ٚ يب حتي ثٗسٞبي ثبالتطي اظ آٌبٞي ثطؾب٘ٙس، ا٘طغي ٔٙتمُ قسٜ اظ اٖٕبق فًب تٛؾٍ فطآيٙس نٗٛز خصة ٔي ٌطزز

ٚ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔي زا٘يس ٚ  ،ظٔيٗ تأثيط ذٛاٞٙس ٌصاقتأب اٌط خٕٕ ٘تٛا٘س ثٝ ايٗ حبِت زؾت يبثس، ايٗ ا٘طغيٟب ثط خٙجٝ ٞبي فيعيىي 

ٌطزز وٝ ٔي تٛا٘س قطايٍ ثؿيبض ؾرت ٚ  ايٗ أط ٔٛخت تغييطات قسيس آة ٚ ٞٛايي ٚ خٛي ظٔيٗ ٔي ،آٖ ضا تدطثٝ وطزٜ ايس

وٝ  ،ٔيٗ ثجيٙيسأطٚظٜ ٔي تٛا٘يس افعايف قٍطف ٚ ٖٓيٕي ضا زض فٗبِيت ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ حطاضت ٔطوعي ظ.  زقٛاضي ضا پسيس آٚضز

قٕب ٞٓ اوٖٙٛ  .ثؿيبض ثعضي ٔي ثبقس زأٙٝ يقبُٔ آتف فكبٟ٘ب، ظٔيٗ ِطظٜ ٞب، ٌطزثبزٞبي قسيس، َٛفبٟ٘بي ؾطوف، ثب لسضت ٚ 

َٛفبٖ ٞبيي وٝ ؾبَ ثٝ ؾبَ ثٛخٛز ذٛاٞٙس آٔس ٞط ؾبَ اظ ؾبَ لجُ . ٘يع قبٞس اظزيبز ٌطزثبزٞب ٔي ثبقيس ٚ ايٗ ضٚ ثٝ افعايف اؾت

 .ثٛز، ٚ َٛفبٖ ٞبي ؾبَ ٞبي پيكيٗ ضا ضٚؾفيس ذٛاٞٙس وطز  ذٛاٞٙسؾٍٙيٗ تط 

اظ اٖٕبق فًب  ،ٔيُ ثٝ افعايف آٌبٞي: پؽ ثٍصاضيس ثبضي زيٍط اِٚيٗ ايسٜ اي ضا وٝ ٔي ذٛاٞيٓ ثٝ قٕب ا٘تمبَ زٞيٓ ضا ٔطٚض وٙيٓ 

ا٘طغي ٞبي  ، ايٗ اضتٗبقبتوطٜ ي ظٔيٗ قٕب ثب زض ثطذٛضزـ ثب ذٛضقيس قٕب ٚ ؾپؽ. ٘كأت ٌطفتٝ ٚ ثٝ ؾٛي قٕب زض خطيبٖ اؾت

 اؾتبزي ٔٗٙٛياٌط ا٘ؿبٖ لبزض ثبقس ثٝ ؾُح . ٚ ثٝ خٙجف ٚ حطوت ٚا ٔي زاضز  زٞٙستحت تأثيط لطاض ٔي ْطيف ٘ب ٔحؿٛؼ ضا 

spiritual mastery اي ثكط ٚ ايٗ ا٘طغيٟب ثٝ ٔٙجٗي ثطاي نٗٛز ثبالتط ٔٗٙٛي ثط ،ايٗ تأثيطات وبٞف ذٛاٞٙس يبفت ،ذٛز ثطؾس

أب اٌط ٘ٛٔ ثكط، ثٝ نٛضت خٕٗي، ٘تٛا٘س ثٝ ايٗ أط زؾت يبثس، خٙجف فيعيىي پباليف زض ظٔيٗ ثبيس اتفبق .  تجسيُ ذٛاٞٙس قس

ايٗ پيبْ لهس ايدبز تطؼ ٚ ا٘سٜٚ ضا زض قٕب ٘ساضز، ثّىٝ فمٍ لهسـ ايدبز . چطا وٝ ا٘طغي ٘بثٛز قس٘ي ٘يؿت ،ثيفتس ٚ نٛضت پصيطز

ٚ وؿب٘ي وٝ زٚؾتكبٖ زاضيس  تبٖذٛز ٘ؿجت ثٝذبني  ي ُٖٕ ثٝ ؾجه ٚ قيٜٛضفتبض ٚ ضي وٝ ثطاي ٔطالجت ٚ ٞٛقيب. ٞٛقيبضيؿت

 . الظْ ذٛاٞيس زاقت



، يٗٙي ثطٌعيسٖ ضاٜ ٚ قيٜٛ اي وٝ قٕب ضا ثب ٞؿتي زضٖٚ ٔٗٙٛيؿتاِٚيٗ آٔبزٌي .  ضا ثطاي فٗبِيت پيكٟٙبز ٔي وٙيٓ خٙجٝٔب زٚ 

.  زاضوبت الظْ زض ضاٜ ثمبي فيعيىي ٔي ثبقسزٚٔيٗ ت. ٚخٛزتبٖ ٚنُ ٔي ؾبظز

آٔبزٌي ٔٗٙٛي ثٝ . قٕب ازأٝ ذٛاٞس يبفت يب ذيط حبيطحبَ  فيعيىي ايٗ ؾٛاَ ُٔطح ٘يؿت وٝ آيب تدؿٓ ،اظ ٘مُٝ ٘ٓط ضٚحي قٕب

يٗٙي ٔتٟٗس قسٖ ثٝ ظ٘سٌي ٚ ا٘تربة . ٔطي اظ َطيك تٟٗس زٚثبضٜ ثٝ ظ٘سٌي ٘يع ٔي ثبقس( أىبٖ)ٔٗٙي آٔبزٜ قسٖ ثطاي احتٕبَ 

أب پيطٚي اظ  ،قبيس ٖديت ثٝ ٘ٓط آيس. ايٙىٝ چٝ چيعٞبيي ثطاي افعايف ٞط چٝ ثيكتط تدطثٝ ي ؾپبؼ ٚ لسضزا٘ي ٚ قٗف الظْ اؾت

زض وطٜ ي ظٔيٗ حؽ قٗف زضٚ٘ي، قٕب ضا ثٝ خبيٍبٜ ٔٙبؾت ضإٞٙبيي وطزٜ ٚ ٔي تٛا٘س زض قطايٍ احتٕبِي زقٛاض  ٖٕيك تطيٗ

 . قٕب ثبقس ي ٘دبت زٞٙسٜ

ٕٞچٙيٗ آٔبزٌي ٔٗٙٛي قبُٔ اظ ٔيبٖ ثطزاقتٗ ٔٛإ٘ ثيٗ قٕب ٚ قٙبذت لسضت ضٚحي ذٛز قٕبؾت، ٚ تٛا٘بيي خبثدبيي زض ٞط 

 زٚضٜ ياٌط ٔٛخت ٌطزز وٝ ظٔيٗ . ِحٓٝ، حتي زض حبِيىٝ زيٍطاٖ زض اَطاف قٕب ثط ٔب٘سٖ زض ٚيٗيت وٙٛ٘ي اؾطاض زاقتٝ ثبقٙس

چطا وٝ ايٗ تٟٙب خٟت يبثيؿت وٝ  ،ايس آٔبزٜ ثبقيس تب اظ فٟٓ شاتي ذٛز پيطٚي وٙيسپباليف فيعيىي ذٛز ضا َي ٕ٘بيس، قٕب ة

ثطاي ثمبي فيعيىي، حسالُ قٕب ثبيس غصا ٚ ّٔعٚٔبت . ٔٗٙٛي ٚخٛز ي فيعيىي ٚ ٞٓ زض ٖطنٝ ي ذٛاٞيس زاقت، ٞٓ زض ٖطنٝ

آة ٚ ٞٛايي ٔٗتسَ ٚ يب اؾتٛايي ظ٘سٌي ٔي حيبتي ضا فطاٞٓ زاقتٝ ثبقيس وٝ ايٗ قبُٔ آة ٚ ِجبؼ ٌطْ ٔي قٛز، حتي اٌط زض 

چطا وٝ ثطاي ٘دبت فيعيىي ٍٞٙبْ پباليف ظٔيٗ ٘يبظ ثٝ  ،ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت وٝ زٚؾتبٖ ٚ ٕٞؿبيٍبٖ ذٛز ضا ثكٙبؾيس. وٙيس

افعايف ٕٔىٗ اؾت  ،حتي اٌط ذُط خسي ضفٕ ٌطزز. وٝ قبيس ثٝ آٖ ٖبزت ٘ساقتٝ ثبقيس ،ذٛاٞيس زاقتٕٞىبضي ٌطٚٞي ٚ تٗبٚ٘ي 

 . ٚ تغييطات غيط ٖبزي احتٕبِي آة ٚ ٞٛايي ٔٛخت چبِكٟبيي زض ثسؾت آٚضزٖ فطآٚضزٜ ٞبي غصايي قٛ٘س

زيٍط ٔب ثٝ قٕب ايٗ اؾت وٝ تٕطيٗ ٚ اضتجبٌ ٔٗٙٛي ذٛز ضا ثب زضٚ٘تبٖ لٛي تط ؾبظيس، اظ ٞط َطيك ٚ ضاٞي وٝ آٖ ضا  ي تٛنيٝ

ظيطا اٌط ظٔيٗ ثٝ  ،قٕب ٘يبظ زاضيس ايٗ اضتجبٌ زضٚ٘ي ضا لٛي تط ؾبظيس. ٘بپصيط اؾت ايٗ لسضت زضٚ٘ي تعِعَ. ٔؤثطتط ٚ ٔمسْ ٔي زا٘يس

ٚ احتيبج ذٛاٞيس زاقت وٝ ثطاي ٞسايت ٚ  ،ٔحٙت ٚ زضز ٚاضز قٛز، ٘بِٝ ٞب زض ٞطج ٚ ٔطج ا٘سٜٚ ٚ ؾطزضٌٕي ثيكتط ذٛاٞس قس

وٝ قبيس ٌبٞي ٘يع ايٗ ثٝ ٔٗٙبي ٞيچ خب  -تب زض يبثيس وٝ ثٝ ودب ضٚيس ٚ چٝ وٙيس ،ؾىٛت ثٝ شات ذٛز زؾتطؾي زاقتٝ ثبقيس

.  ٘طفتٗ ٚ ٞيچ وبض ٘ىطزٖ ثبقس

ٞسف ٔب . ٞٓ زضٚ٘ ؾيبؾي ٚ ٞٓ التهبزي . ثطاي وؿب٘ي وٝ زض آٔطيىب ظ٘سٌي ٔي وٙٙس، ثبيس ثسا٘يس وٝ قٕب زض ٔٗطو زضٚ٘ ٞؿتيس

فمٍ ثٝ قٕب . ثٝ ايٗ ٔٛيٖٛبت ٖاللٕٙس ٞؿتٙس ٔي تٛا٘ٙس اَالٖبت الظْ ضا پيسا وٙٙسوؿب٘يىٝ . ثحث پيطأٖٛ ايٗ ٔٛيٛٔ ٘يؿت 

. ُٔٙك ؾبزٜ ٚ ٖمُ ؾّيٓ زض ايٙدب ضإٞٙبي قٕب ٞؿتٙس . ٔي ٌٛييٓ وٝ التهبز آٔطيىب زض يىي زٚ ؾبَ آيٙسٜ أىبٖ ؾمٌٛ زاضز

اٌط ايٗ اتفبق ثي افتس، ٔتٛخٝ ذٛاٞيس قس وٝ ظ٘سٌي . ثط ذٛز اظ ِحبِ التهبزيؿت قسٖآٔبزٌي ثطاي تغييط التهبز ثٝ ٔٗٙي ٔتىي 

ا٘تٓبضات پِٛي قبٖ ٘بئُ ٌكتٝ ا٘س، وبؾتٝ قسٖ اظ اضظـ پَٛ ُٕٔئٙب  ٘ؿجت ثٝ ٖسْ ٚاثؿتٍيثطاي وؿب٘ي وٝ ثٝ . ؾبزٜ تط ٔي قٛز

 .ؾرت ذٛاٞس ثٛز، أب ٘ٝ يه فبخٗٝ ي ٔٗٙٛي ٚ احؿبؾي 

ٚ اؾتحىبْ  ٞؿتٙس، زض ايٙدب قٗ ٞبي ِطظاٖ ؾيؿتٓ ٞبي ٔبِي قٕب. ٞبي ِطظاٖ ٔبؾٝض ٘ٝ ة ،ثٙب ؾبظيس ٔحىٓ ي ٔٙعٍِبٜ ضا ثط پبيٝ

يس، ٞطچٙس ٜ ااضتجبٌ قٕب ثب خٙجٝ ٞبي ٔٗٙٛي خبييؿت وٝ البٔت ثبثت ٌعيس. قٕب اضتجبَتبٖ ثب ذٛز اِٟي ٚ ثب اَطافيب٘تبٖ ٔي ثبقس

.  وٝ ثط ضٚي ظٔيٗ ظ٘سٌي ٔي وٙيس



وٝ چبِف ٞب ٕٔىٗ اؾت ٔكٍُ ثبقٙس، قٕب ٞٙٛظ اضثبة ؾط٘ٛقت ذٛز ٞؿتيس، ٞطچٙس وٝ زض ٞطچٙس  ثٍٛييٓزض آذط ثطآ٘يٓ وٝ 

.  ثيساض قٛيس ٚ ؾط٘ٛقت ذٛز ضا ثسؾت ٌيطيس. فطأٛقي ثٝ ذٛاة فطٚ ضفتٝ ايس

ض زض ز٘يبي ٔب يه ٔطاؾٓ ٚخٛز زاضز وٝ تٛؾٍ يه قيئ ؾٕجّيه وٝ ز. اٌط ٔي ذٛاٞيس ٘دبت يبثيس ثبيس ثيساض ٚ ٞٛقيبض ثبقيس

زض ايٗ خٗجٝ، ثٝ . ايٗ قيئ اظ َالي ٔطغٛة ؾبذتٝ قسٜ وٝ اظ ثٗس ٟ٘ٓ ثطٌطفتٝ قسٜ اؾت. زضٖٚ يه خٗجٝ لطاض زاضز اخطا ٔي قٛز

ٔب ايٗ خٗجٝ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ وكتي ا٘ؿب٘يت ٔي قٙبؾيٓ، ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٕجّي وٝ قٕب ضا ثٝ ثٗس . نٛضت ٕ٘بزيٗ ؾٝ ؾًٙ ٚخٛز زاض٘س 

 .خسيسي اظ آٌبٞي ٔي ثطز 

 :ٔي ثبقٙس  ا٘ؿبٟ٘باظ  زؾتٝؾٝ يب ٕ٘بز ؾًٙ ؾٕجُ  3 ايٗ

  ثٝ حميمت ذٛزقبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ذسايبٖ ايٙىٝ زؾتٝ ي اَٚ وؿب٘ي ٞؿتٙس وٝ تطخيح ٔي زٞٙس ثىكٙس ٚ وكتٝ قٛ٘س تب

زض ذٛاة ٖٕيمكبٖ ضاٜ ٔي ضٚ٘س، ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس  ض ذٛاة ثبلي ٔي ٔب٘ٙس، ٚ زض حبِيىٝآٟ٘ب ٕٞچٙبٖ ز. ٌطز٘سذبِك آٌبٜ 

 .ايٟٙب ٌطٜٚ ؾٕجُ ؾًٙ اَٚ ٞؿتٙس . وٝ ٔثُ ثميٝ ٞؿتٙس وٝ أطيؿت ثؽ ذُط٘بن

 آٟ٘ب . ٌطٜٚ ؾًٙ زْٚ وؿب٘ي ٞؿتٙس وٝ ٕ٘ي ذٛاٞٙس اشيت قٛ٘س ٚ تٕبيّي ٞٓ ٘ساض٘س وٝ ضٚـ ظ٘سٌي قبٖ ضا تغييط زٞٙس

  .ذكٛ٘تي ٘ساض٘س ِيىٗ فمٍ ثي حؽ ٞؿتٙس 

  آٟ٘ب ٞٛقيبض٘س ٚ ٔي . زؾتٝ ي ؾْٛ افطازي ٞؿتٙس وٝ آٌبٜ ٞؿتٙس ٚ ثٝ ذٛزقبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ذسايبٖ ذبِك آٌبٜ ٌكتٝ ا٘س

زا٘ٙس وٝ ٘ؿجت ثٝ ٘يطٚي ذّمت ذٛز ٔؿئَٛ ٔي ثبقٙس، ٚ ٔؿئِٛيت ايٗ ضا ٔي پصيط٘س وٝ آٌبٞب٘ٝ اظ َطيك قٗف ٚ تٗبزَ 

 .ز٘يبيي ؾطقبض اظ تًبز ٞب  يه ظ٘سٌي نٗٛزي ضا ثٝ اخطا ٌصاض٘س، آٖ ٞٓ زض

قبُٔ ٞط ؾٝ ٌطٜٚ ا٘ؿب٘يؿت، ٚ اٌط ايٗ وكتي لطاض اؾت وٝ ٚاضز ثٗس پٙدٓ قٛز ٔي ثبيؿت وٝ ٞط ؾٝ ؾًٙ  ا٘ؿبٟ٘بايٗ وكتي 

ثب ايٙىٝ ظٔبٖ ٔحسٚز اؾت ٚ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ زيط . ِيىٗ ْٚيفٝ ي تغييط خبٔٗٝ ثط زٚـ ٌطٜٚ ؾْٛ اؾت . ضا ثب ذٛز ثجطز ( ٌطٜٚ)

خبِت اؾت وٝ ايٗ أط وبٔال ثؿتٍي ثٝ ٌطٜٚ ؾًٙ ؾْٛ ا٘ؿب٘ي زاضز . اؾت، ِيىٗ ٞٙٛظ ٞٓ  فبخٗٝ ي وبُٔ اختٙبة پصيط اؾت قسٜ

 .چٍٛ٘ٝ ا٘تربة ثٝ ظ٘سٌب٘ي ٕ٘بيس ٞٓ اوٖٙٛ وٝ 

نفيٝ ي ، چطا وٝ پبوؿبظي ٚ تٌطززاٌط قٕب ٔغّٛة احؿبؾبت تطؼ ٚ ايُطاة قٛيس، وكتي ا٘ؿب٘يت ٕ٘ي تٛا٘س ٚاضز ثٗس پٙدٓ 

اٌط ايٗ اتفبق ضخ زٞس، قٕب ثٝ ؾبزٌي ُٔبثك ؾُح وٕبَ ٚ . ؾيبضٜ اي ثيكتط ظ٘سٌي ضا ثط ضٚي وطٜ ي ظٔيٗ اظ ثيٗ ذٛاٞس ثطز 

 . ضاٜ ثبظٌكت ثٝ ٖٛآِ ضٚحي ضا َي ذٛاٞيس وطز  ،پيكطفت ٔٗٙٛي وٝ ثٝ زؾت آٚضزٜ ايس

ضا ٕ٘ي قٙٛ٘س، اٌطچٝ وٝ چكٕب٘كبٖ ٕٔىٗ اؾت ايٗ ِغبت ضا ثجيٙس  نحجت ٔب ثب ٌطٜٚ اَٚ ٚ زْٚ ا٘ؿب٘ي ٘يؿت، چطاوٝ آٟ٘ب ٘ساي ٔب

قٕب ٔي . نحجت ٔب ثطاي آٖ زؾتٝ اظ قٕبؾت وٝ زض ٌطٜٚ ؾْٛ لطاض زاضيس. ٚ ٌٛقٟبيكبٖ ايٟٙب ضا ثكٙٛ٘س، أب زضن ٘رٛاٞٙس وطز

 . ايس  قسٜفتٝ ظيطا وٝ ثب ذٛا٘سٖ ايٗ ٘ٛقتٝ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ذٛا٘سٜ ايس اٍ٘بض ثطق ٌط، زا٘يس وٝ وي ٞؿتيس

ٔب ثٝ قٕب افطاز فطظا٘ٝ ٚ زا٘ب ثٝ ذبَط اقتيبق ٚ قدبٖت . ٔب ثٝ قٕب ٔحبفٓبٖ ٚ ٔطالجيٗ ٔٗٙٛيت ا٘ؿب٘ي ؾط تٗٓيٓ فطٚز ٔي آٚضيٓ 

اظ تٝ زَ . غٙي ٚ ؾطقبض اظ ٖكك ظ٘سٌي وٙيس . حًٛضتبٖ زض ايٗ ظٔبٖ ثط ضٚي وطٜ ي ظٔيٗ احتطاْ ٔي ٌصاضيٓ  ا٘تربةٔٗٙٛيتبٖ زض 
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