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ايٗ دٚسٜ تب آخش أسبَ . ثب ضٕب دس ثبسٜ ي ايٗ دٚسٜ ي خكش٘بن وٝ ٞٓ اوٖٙٛ دس حبَ ٌزس اص آٖ ٞستيذ غحجت وٙيٓ ٔي خٛاٞيٓ 

 . 2008ادأٝ خٛاٞذ داضت ٚ ٕٞچٙيٗ دس قَٛ سبَ 

،  تغييشات سيبسٜ اي. يٓ ثٝ ٚلٛو پيٛستٝ ا٘ذ ا ٌزاضتٝتب ثحبَ خيّي ثيص اص آٖ چيضٞبيي وٝ دس پيبْ ٞبي لجّي ثب ضٕب دسٔيبٖ 

ٕٞٝ ي ،  سا تٟذيذ ٔي وٙٙذ سيبسٜ تبٖ ، خكشاتي وٝ اوٛسيستٓ (خغشافيبي سيبسي)، ثي ثجبتي طئٛپِٛيتيه  تغييشات آة ٚ ٞٛايي

.  ٔي ثبضٙذ دس سبِٟبي آتي دس پيص ايٟٙب 

ٔب دس ايٗ ثبسٜ . آٔشيىب ثٛدٜ است وطٛس سمٛـ التػبدي ٜ ثٛديٓاص احتٕبالتي وٝ دس پيبْ ٞبي ٌزضتٝ دس ٔٛسد آٖ غحجت وشد يىي

 اتفبلي .خٛاٞذ ثٛد 2007سبَ پيص غحجت وشديٓ ٚ اضبسٜ وشديٓ وٝ آخشيٗ پٙدشٜ ي صٔب٘ي ايٗ اتفبق ثٝ احتٕبَ صيبد دس ٘ٛأجش  2

ٔي خٛاٞيٓ يبد آٚس ضٛيٓ وٝ اٚؾب ٚخيٓ تش اص ٔب . ٕٞب٘كٛس وٝ ٔب آٖ سا ديذٜ ثٛديٓ  ،وٝ ٔطخػب ٞٓ اوٖٙٛ دس حبَ ٚلٛو ٔي ثبضذ

 ثسضايئبِي وبس ضشايف ثشاي صٔب٘ٝ اي ٔطٍُ اص ِحبل  تبٖآٔبدٜ سبصي خٛد .ٔطبٞذٜ ٔي وٙيذ  ضٕب آٖ سا آٖ است وٝ ٞٓ اوٖٙٛ

 . تٛغيٝ ٔي وٙيٓآٖ سا ٔب  ٚٔي ثبضذ 

ص٘ذٌي احسبسي ضٕب  ي ٔب دس ثبسٜ اغّي غحجتثّىٝ  ، ايٗ دٚسٜ ي خكش٘بن ٘يست ٔطٍالت احتٕبِي ٔتٕشوض ثش سٚئب  ٔجحثأب 

ي ٞبثشاي وسب٘ي وٝ حسبس ٞستٙذ ٚ د٘يب تٛا٘ٙذ، د٘يبي لّت ٚ سٚحتبٖ ، صيشا وٝ ثذٖٚ ضه اتفبلبت سبِٟبي آتي ٔي  ثبضذٔي 

.  اسبسي ثٝ ٕٞشاٜ داضتٝ ثبضذ ٞبيي ِكٕٝ داس٘ذسٚيب خبقش ٚ ثٟتشي سا دس 

ادأٝ ي ) ايٗ ٚالًٝ . حتٕيست ( ٌٛ٘ٝ اي ٘ٛو ٚ ثٝ ) ٔطخع سبختيٓ وٝ ادأٝ ي ثمبي خبًٔٝ ي ا٘سب٘ي  ٔبٖ دس پيبْ پيطيٗ

 پي دس پي وٛضص خبقشِيىٗ ثٝ . ٘جٛد  ٚ تؿٕيٗ ضذٜ حتٕي أشي 2007تب لجُ اص تبثستبٖ ( ص٘ذٌي ا٘سب٘ي دس وشٜ ي صٔيٗ 

ِيىٗ ٔتبسفب٘ٝ ايٗ ثذاٖ . ضذٜ است  ٔسّٓثشٌطتٝ است ٚ ايٗ أىبٖ ثٝ ٘فى ثطشيت وبسٝ ي تشاصٚ ٞٓ اوٖٙٛ ثسيبسي اص ٔٛخٛدات ، 

ثب چبِص  ضٕب. ٌشديذ  الصٔٝ ي ٚلٛو آٖ سٞبٚ اص  ٕ٘بييذًٔٙب ٘يست وٝ ضٕب ٔي تٛا٘يذ اص پبوسبصي ًٔٙٛي سيبسٜ تبٖ خٌّٛيشي 

وٝ ثٙيبٖ وبٖ٘ٛ ٞب ٚ ٘هبْ ٔٛئسسبت ٚ فشؾيبت لجّي فشٍٞٙي ٚ اختٕبيي ٚ التػبدي ضٕب سا ثش ٞٓ خٛاٞٙذ  ثشٚ ٞستيذسٚ ٞبيي

وٙٙذٜ ي تغييشات آيٙذٜ لٛيب ثٝ  ٔتحَٛٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٚصش ثبد ٞبي  ٔي ثبضٙذثٙب  ثي ثجبت صاسيايٟٙب ٕٞٝ ثش ضٗ صيشا وٝ  .سيخت

 . ضذت ٌشفتٝ است سٛي ضٕب

 : ٔب تٛؾيحبتٕبٖ سا ثٝ دٚ ثخص تمسيٓ ٔي وٙيٓ

.  دگرگًَیٚ  فرا رفتي
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 –يًٙي ٔشحّٝ اي وٝ ضٕب ٞٓ اوٖٙٛ دس حبَ تدشثٝ ي آٖ ٔي ثبضيذ  –ٔي ٌيشد  سشآفشيٙص ٔدذد آٖ صٔبٖ وٝ دٚسٜ ي ٔتالتٓ 

 ضذٜ ٔحبسجٝوٝ ثٙب ثش احتٕبالت ٚ ا٘تهبسات ثبصدٞيطبٖ خجش ٚ تمذيش . د ٔٛخٛد صيش سٛاَ ٔي سٚوٙٛ٘ي ٚ ٘هبْ  تشتيت ٞب تٕبٔي

ٚ ثذٚي ٕٞب٘ٙذ  پبيٝ اي وٝ دس آٖ احسبسبت ٚ لشايؽ ٔي ثبضذايٗ يه صٔب٘ٝ ي ثسيبس سشدسٌٓ وٙٙذٜ . ثٛد٘ذ اص ٔيبٖ ٔي سٚ٘ذ 

  .ٖ غحجت وٙيٓ دس ايٙدب ٘يشٚٞبي ٔتًذدي ثىبس ٞستٙذ وٝ ٔي خبٞيٓ دس ثبسٜ ضب.  ٔي سسٙذ خٛد  ثٝ اٚج  خػٛٔتتشس ٚ 

ٕٞچٙبٖ وٝ صٔيٗ ٚ ثطشيت اص ثًذ . ثذيٟي ا٘تمبَ اص يه ثًذ آٌبٞي ثٝ ثًذ ديٍش آٖ است ي ٔتطٙح ٘تيدٝ ي ثخطي اص ايٗ ٔشحّٝ

دسن آ٘كٛس وٝ ضٕب آٖ سا  ، ٔي ثبضذٚساي ٔٛا٘ى صٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي وال وٝ   -ا٘تمبَ ٔي يبثذ ثٝ ثًذ پٙدٓ آٖچٟبسْ ضًٛس ٚ خٛدآٌبٞي 

.  آٖ ٔي ثبضيذ ٔيبٖدس ٞٓ اوٖٙٛ وٝ ضٕب  ثٛخٛد ٔي آيذيه تٙص يٕذٜ ثيٗ د٘يبي لذيٓ ٚ خذيذ   -ٔي وٙيذٔطبٞذٜ ٚ 

هاي ًاگهاًی هعٌَي ٍ رٍحی را تجربه هی  هرچقدر تعداد بيشتري از افراد ًوًَه هايی از تغيير الگَي ذهٌی ٍ جهش

.  كٌٌد ، پايه هاي دًياي قدين تحليل هی يابٌد

ٍ٘طتٝ است ، ضٕب ٚ ثشٔال  ٚ پيص فشؼ ٞبي سيبسي ٚ التػبدي خذيذش ٞٙٛص ضىٛفب ٘ٛيٗيبي خذيذ ثب فشًٞٙ ِيىٗ چٙب٘چٝ دٖ

خبيي وٝ يمبيذ وٟٙٝ ديٍش وبسثشد . سا تدشثٝ ٔي وٙيذ(  no-person’s land) ثي ٞٛيت ٚ ٌزسا  ي دس حبَ حبؾش يه دٚسٜ

ٔطىالت ضٕب دس حبَ حبؾش ايٗ است وٝ ضٕب دس حبَ  ي يّت يٕذٜ.  پب ٚ ثجبت ٍ٘شفتٝ استٞٙٛص ٘ذاس٘ذ ، أّب ٍ٘شش خذيذ ٞٓ 

.  ا٘تمبَ اص ثًذ چٟبسْ آٌبٞي ثٝ ثًذ پٙدٓ آٖ. ٔي ثبضيذ اثًبديا٘تمبَ  ي تدشثٝ

٘فًي ٚخٛد داس٘ذ وٝ  صيايٙىٝ لذست ٞبي . ٘يض ٚخٛد داسد  يثي سشٚ غذا ٚ غبفٍّيش وٙٙذٜ ي ديٍشٚ أب دس ايٙدب يه يٙػش ٔٛري 

ايٟٙب تٕبٔي . تشخيحطبٖ ثش ٍ٘بٜ داضتٗ ٚ ادأٝ ي ٘هبْ د٘يبي لذيٓ است وٝ ثش پبيٝ ي وٙتشَ ، فشيت ، ٚ سّكٝ ٌشي ثٙب ضذٜ است 

 .لذست ٚ أىب٘بتطبٖ سا ثشاي تؿٕيٗ ايٗ اتفبق ثىبس خٛاٞٙذ ثشد 

ٖ ٌطتٝ است خبًٔٝ تبخضئي اص آ٘مذس ٖ ص٘ذٌي ضٕب ٘فٛر داسد ٚ دس ثف٘ٛو ٚ ٟٜ٘ٛ ي وٙتشِي وٝ دس ثبسٜ اش غحجت ٔي وٙيٓ آ٘مذس 

اِجتٝ  . ٔي ثبضٙذآٖ  خٛيبيوٝ لػذ دس سّكٝ ثش ضٕب سا داس٘ذ  ييدسست ٕٞبٖ چيضي وٝ آٟ٘ب – ٔي ٌيشيذ٘بديذٜ آٟ٘ب سا وٝ اغّت 

اص  دخبِت ٞبايٗ ٘ٛو . دخيُ ٚ ٔسئَٛ ٕ٘ي ثبضذ  ٚ سٛئ استفبدٜ اص ضٕب فمف يه ٌشٜٚ يب يه ضخع ٔطخع دس ايٗ ٘ٛو وٙتشَ

 اٚسٌبٖ ٞب ٚ ٕٞب٘ٙذ . ٔشاوضي وٝ ٞشٌض فىشضبٖ سا ٞٓ ٕ٘ي وٙيذ.  ايٕبَ ٔي ضٛ٘ذضٕب  ثش سٚي ٔتفبٚتئٙطب ٞبي اص خٟبت ٚ 

ي اص يٙبغش ثسيبس.  ٌشددضٕب دس ايٙدب ٘يض ختٓ ٕ٘ي  سّكٝ ثشِيىٗ سًي دس . وبٖ٘ٛ ٞبي ٔزٞجي ، سيبسي ، ٚ التػبدي ضٕب 

غٛست ٔٛخٛدات فشاصٔيٙي ٚ ٔيبٖ اثًبدي ٚ ٔيبٖ وٟىطب٘ي ٘يض  سٛيضٕب اص  خٟبٖ ٞب دس دستىبسئمذاس صيبدي اص  ٚ وٙٙذٜ دخبِت

 .ٔي پزيشد 

ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ سٚصٞبي لذست ثشاي آٟ٘بيي وٝ دس سذد  ايٗ دخبِت ٞب، ٚ السبْ ا٘ٛاوثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔٙطب ِزا خبيض است ثذا٘يذ وٝ 

تحَٛ اص ثًذ چٟبسْ ثٝ  ايٗ سش آغبص ٚ ضىٛفبيي. اص ضٕب ثٛدٜ ا٘ذ ٚ ٞستٙذ ثٝ پبيبٖ سسيذٜ است  خٛدخٛاٞب٘ٝوٙتشَ ٚ استفبدٜ ي 

 .يذ غيش لبثُ اختٙبة استغجح خذ دْ يهديٍش لبثُ تٛلف ٘جٛدٜ ٚ دس حبَ ٚلٛو ٔي ثبضذ ، ٕٞب٘كٛس وٝ سپيذٜ  ثًذ پٙدٓ آٌبٞي

صٔيٗ ، دس ٔيبٖ تغييشات ضذيذ ٚ پٛيبيي ٔي ثبضذ ٚ ضٕب ٘يض  ي سيبسٜصٔيٗ ، ٚ ٘يض خٛد  ي تحٛالت آٌبٞي ٚ ٞٛضيبسي دس سٚي وشٜ

.  ٞستيذثضسي  ايٗ اتفبقثخطي حيبتي اص 



آسبٖ ٚ سبدٜ وبسي ثٝ ثًذ پٙدٓ ٚ ثبالتش  تبٖ فًّي آٌبٞي ا٘تمبَ اص ثًذ چٟبسْ ضٕب دسيبثيذ وٝ ٔي خٛاٞيٕٓٞچٙبٖ ٞشچٙذ ٔب 

 ثٝ خبقشِزا . ثٝ ٕٞشاٜ داس٘ذي خٛد دأٙٝ دس ٚ ثب خٛد ثًُذي  اتتغييشايٗ ٘ٛو راتي وٝ  –آضفتٍي فكشي دِيُثٝ غشفب  ، ٘يست

ٚ  وٟىطب٘يحؿٛس ٔٛخٛدات دسٖٚ ثًذي ٚ دسٖٚ ٚ فشاصٔيٙي دس قي ٚلٛو ايٗ تحٛالت، ٚ دس ٘تيدٝ ي  ٘يشٚٞبي صٔيٙي ي ٔذاخّٝ

ٔطخػب ثشاي ضٕب  اثًبدي ايٗ تغييشات ٚ تحٛالتسا پيچيذٜ تش ٞٓ وشدٜ ا٘ذ، وٙٛ٘ي وٝ ضشايف ضٕب  ي آٟ٘ب ثب سيبسٜخبظ  تجبدَ

 . ٌطتٝ ا٘ذ ٘يضٚ پيچيذٜ تش  ٔطٍّتش

ٔٙهٛس . ثىبٞيذ –ثب وبسٞبيي وٝ ٔي تٛا٘يذ ا٘دبْ دٞيذ  -ايٗ ثذيٗ ًٔٙي ٘يست وٝ ضٕب ٕ٘ي تٛا٘يذ اص پيطبٔذٞبي ٔٙفي پيص سٚ 

.  آساْ ٚ ثب ٚلبس أىبٖ پزيش ٘خٛاٞذ ثٛدوبٔال ثٝ غٛستي  آٌبٞي ثٝ ثًذ ثبالتشضٕب  حشوت ٌشٚٞياحتٕبال ايٗ است وٝ 

دس ثبسٜ  ٘يبص است وٝدس ؾٕٗ  أب. ي وٝ قجيًت ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ داضتٝ ثبضٙذ اختٙبة ٔي وٙيٓ ٔب ٕٞيطٝ اص دسٔيبٖ ٌزاضتٗ اقاليبت

 .ثب ضٕب ضفبف ٚ سٚضٗ ثبضيٓ دس اٚؾبئ وٙٛ٘ي ي خبيٍبٞتبٖ 

اٚج  دس خٌّٛيشي اص آٖ اثًبدي ٚ ٞٓ سًي دس وٙتشَ خٟب٘يخٟص ٞٓ  2008ٕٞب٘كٛس وٝ لجال ٌفتيٓ دس ادأٝ ي أسبَ ٚ سبَ 

ٚ وٙتشَ  ثشٚ تالش لذست ٞبي خٟب٘ي ثشاي ٔسّف ٔب٘ذٖ  ٚالًيت ثًذ پٙدٓ يشٚج ثٝ اثًبد ثبالتش) ٔٛاصي اتفبق 2 ايٗ.  خٛاٞذ ٌشفت

ثًذ ٔدبصي ٚ ٚالًي  2دس  اسبسي يه سلبثت وٝ حميمتب خٛاٞٙذ داد، ثٝ غٛست ٕٞضٔبٖ سخ  (لذست ًٔٙٛيت ثطشسًي دس وبٞص 

.  صٔيٗ آغبص ضذٜ است ي وٝ دس وشٜ ٔذيذيست ٔذت ٞٓ اوٖٙٛ ًٔٙٛي ايٗ سلبثت سٚحياِجتٝ . است

ِٚي فشا سفتٗ اص ٔدٕٛيۀ تفىشات ٞذايت ضذٜ ٚ سّكٝ . ٔسّٕب يه فشد ثٝ تٟٙبيي ٕ٘ي تٛا٘ذ ٔدٕٛيۀ تمذيشٞبي ثطشي سا تغييش دٞذ

.  سا ٔي دٞذ تبٖيبفتٝ ٚ پبي ٟ٘بدٖ دس اثًبدي فشا تش ثٝ غٛست فشدي ، ثٝ ضٕب أىبٖ ٞذايت ٚ تأثيش ٌزاسي ثش سش٘ٛضت ضخػي 

پيذا وٙيذ وٝ اص ٔٛا٘ى ٚ ٔحذٚديتٟبي فىشي تبٖ وٝ تٛسف حىٛٔتٟب ٚ ٔزاٞجتبٖ ثش سبختبس ٚ اسبس ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ضٕب ثبيذ ساٞي 

ٞبي تشس ٚ ٚحطت وٝ ضًٛس ثطش سا ٞذف لشاس ٔي  ساٜ ٞبيي ثيبثيذ وٝ اص پيبْ ثبيذضٕب . ا٘ذ فشا تش سٚيذ ٌطتٝفىشي ضٕب تحٕيُ 

اٌش ٔي خٛاٞيذ خبٖ سبِٓ اص ايٗ دٚسٜ ثٝ دس آسيذ ثبيذ ثتٛا٘يذ اص . ٚيذ ٚ فشا تش س خّٛ ثض٘يذٚ ٞذايت وٙٙذٌبٖ ٘بٔشئي آٟ٘ب دٞٙذ 

ٔشوض ثجبت  ثتٛا٘يذ ضٕب ثبيذثشاي ايٗ وبس . يجٛس وٙيذ  افتٙذپيطبٔذٞبيي وٝ دس اقشاف ضٕب ثٝ نبٞش يب ثٝ قٛس ٚالًي اتفبق ٔي 

.  ًٔٙٛي خٛد سا پيذا وٙيذ

ٕٞٝ ي ضٕب ساٜ ٞبي ٔتًذدي سا دس سٚ داسيذ وٝ ثٙب ثش ا٘تخبثتبٖ ٔي تٛا٘ٙذ . ثشاي ا٘دبْ ايٗ وبس ٚخٛد ٘ذاسد  ٘يض ٞيچ سٚش خبدٚيي

ٚ اص آٖ خبيٍبٜ ضٕب خٛاٞيذ تٛا٘ست ساحت تش خٛدتبٖ . ثٝ آٌبٜ ضذٖ ثٝ اِٟيت خٛدتبٖ  .ضٕب سا ثٝ سىٖٛ دسٚ٘ي تبٖ ٞذايت ٕ٘بيٙذ 

دس  ": يىي اص ثضسٌتشيٗ ًّٕٔبٖ ًٔٙٛي ٌفتٝ است. فشاتش سٚيذ  وٙٛ٘ي تبٖ د٘يبيٚالًيت ٚ اص  سا اص پيطبٔذ ٞبي اقشافتبٖ خذا سبصيذ

.   خٛثيست ثشاي آ٘چٝ وٝ پيص سٚي ضٕبستثسيبس ايٗ پٙذ  . "ِٚي اص آٖ ٘جبضيذ ثبضيذحؿٛس داضتٝ د٘يب 

ضٕب ثبيذ ثتٛا٘يذ تأثيش ٌزاسي .  خّٛ سٚيذ ٖتبخٛد تٟٙبسا اص خٟبٖ خذا سبختٝ ٚ  تبٖخٛدفمف أّب ايٗ وبفي ٘يست وٝ ضٕب ثٝ سبدٌي 

. وٝ دس دستشس ٚ دس اقشاف ضٕبست د٘يبييستٕٞبٖ ٔٙهٛس ٔب . ٚ ديٍشاٖ ٘يض داضتٝ ثبضيذ يتبٖخٛد سا دس ساٜ دٌشٌٛ٘ي ٔثجت د٘يب

 . صيش پبي ضٕبستدس صٔيٗ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ  ي خٕى دٚستبٖ، خب٘ٛادٜ، آٟ٘ب وٝ دٚستطبٖ داسيذ،  ٚ وشٜ



خٟب٘ي دس  ٚالًيتحتي اٌش  ، ٔي تٛا٘يذ آٖ سا دٌشٌٖٛ سبصيذضٕب وٝ ٔب اص آٖ غحجت ٔي وٙيٓ ٚ ايٗ د٘يبييست وٝ  يستد٘يبيايٗ 

 ٕ٘ي خٛاٞيٓ ثٍٛييٓ وٝ ايٗاغال ٔب . داسد سا ايٗ وبس ٘يبص ثٝ ٟٔبست ٚ استبدي ًٔٙٛي ضٕب خٛد . ثبضذ  فشٚپبضياقشافتبٖ دس حبَ 

،  صٔبٖ ٞٓ اص خٟب٘تبٖ فشاتش سٚيذ ٚ ٞٓ آٖ سا تغييش دٞيذوٝ ضٕب ٞٓ ؾشٚسيستخذاً ييٓ وٝ آسبٖ ، ثّىٝ ٔي خٛاٞيٓ ثٍٛ فًبِيتيست

.  يجٛس وٙيذ لشاس داسد سٚي ضٕبخّٛ دس ٞٓ اوٖٙٛ وٝ  سٛص٘يتب ثتٛا٘يذ اص سٛساخ 

دست وطيذ ، اص  ضخػي است وٝ اص ايٗ افشاـ ٌشي د٘يب ٔي يبثيذ ، پيطٟٙبد ٔب ايٗوٙٛ٘ي پس آٍ٘بٜ وٝ خٛد سا دِطىستٝ اص اٚؾبو 

اص رٞٙيت ٌشٚٞي پبي ثتٛا٘يذ است فشا تش سٚيذ ، تب ٌطتٝ حيكٝ ي دستىبسي ٚ وٙتشَ خٟب٘ي ٚ ا٘ضٚاقّجي وٝ ثش خٟبٖ ضٕب حبوٓ 

ف لّجي تبٖ ثبص يبثيذ ، ساٞتبٖ سا ثٝ ايٕبق ضىثتٛا٘يذ ٔبخشايي پش فشاص ٚ ٘طيت است صيشا وٝ ضٕب ثبيذ  وٛضص ايٗ. ثٝ ثيشٖٚ ٟ٘يذ 

 . ثبضذ  حبوٓحتي دس ٔيبٖ صخش ٚ غٕي وٝ ضبيذ دس اقشافتبٖ 

، غيش لبثُ تحُٕ ثٝ ٘هش خٛاٞذ آٔذ ثبالساٜ ثشاي افشاد ثب حسبسيت ًٔٙٛي  ي صٔبٖ ٞبيي دس پيص است وٝ ادأٝدس سبَ ٞبي آيٙذٜ 

ٚ لٛت لّت وشدٖ  ثشسسيصٔبٖ دٚثبسٜ دليمب آٖ ٍٞٙبْ . ثبص ايستٙذ پيطشٚيتشخيٝ خٛاٞٙذ داد وٝ اص  خيّي ٞبدس ثسيبسي ِحهبت ٚ 

 يتٛغيٝ ٞب٘يض ِيىٗ ٔب  . ثيبثيذ يساٜ تبٖضٕبست وٝ ثشاي خٛدضخع ٚنيفۀ  وبس ايٗ چٍٍٛ٘يضيٜٛ ٚ . دادٖ ثٝ خٛد است

.  داسيٓثشايتبٖ  سا ٔبٖخٛد

تبٖ سا اص خٛدتبٖ ٚ ٔطىالت خٛدتبٖ ثٝ د٘يبي اقشافتبٖ ًٔكٛف سبصيذ، ثٝ صٔيٗ صيش پبيتبٖ، ثٝ اٞبِي ٔحّٝ، ثٝ دٚستب٘تبٖ، ثٝ  تٛخٝ

ثجيٙيذ چٝ ٔي تٛا٘يذ ا٘دبْ دٞيذ تب د٘يبيي سا وٝ دس آٖ . داسيذ دٚستطبٖوٝ  وسب٘يثٝ . اقشافتبٖ ص٘ذٌي ٔي وٙٙذدس  وٝثيٍبٍ٘ب٘ي 

 . ايٟٙب حميمتب ضيٜٛ ٞبيي سبدٜ أب وبسسبص ٞستٙذ. سبصيذ  ٔجذَس ؾشٚسي خٛد ثٝ خبي ثٟتشي ص٘ذٌي ٔي وٙيذ ثب حؿٛ

غزا ثٝ وسي وٝ  تًبسفيه ِجخٙذ ثبضذ، والٔي آسأص ثخص، ساٜ دادٖ ثٝ ٔبضيٗ خّٛيي،  ثٝ سبدٌي فمف ٔي تٛا٘ذتبثيش ضٕب 

ا٘بت خبٍ٘يتبٖ ، يب ٔي تٛا٘ذ سسيذٌي ثٝ يه ٌيبٜ يب ٌشسٙٝ است، خبٔٛش وشدٖ تّٛيضيٖٛ ٚ ثبصي وشدٖ ثب ثچٝ ٞبيتبٖ يب حيٛ

دٚثبسٜ اص ايٗ قشيك ِيست ٔٛلًيتٟبيي وٝ ٔي تٛا٘ذ ثش د٘يبيتبٖ تبثيش ٌزاسد ثبضذ پبيبٖ ٘بپزيش است ٚ ضٕب . وبضتٗ يه دسخت ثبضذ

.  خٛد سا ثب اختٕبو اقشافتبٖ دس استجبـ خٛاٞيذ ديذ ، ٞشچٙذ ٘يشٚٞبيي ثخٛاٞٙذ آٖ سا ثش ٞٓ ص٘ٙذ

. ِي سبدٜ ٚ ضفبف سش ٚ وبس داس٘ذدِيُ پيبٟٔبي ٔب ٕٞيطٝ ثب اغٛ ٕٞيٗثٝ . ٟ٘فتٝ است لذستيدس سبدٌي ٚ غشاحت دسن وٙيذ وٝ 

ثش ثشاي اخٛد ٌستشش دٞيذ، ثٝ يٙٛاٖ يه سٚش ثسيبس ٔؤ ص٘ذٌيادَ سا دس ٔثُ ٕٞيطٝ پيطٟٙبد ٔي وٙيٓ استفبدٜ اص ٞبِٖٛ تى

 . ٕ٘ٛداس ٔي ضٛ٘ذدائٕب وٝ  تيهثشآٔذٖ اص پس ثي ثجبتيٟبي ا٘شط

 : وّيه وٙيذ ثش سٚي ايٗ ٚاطٜ ايدبد يه ٞبِٖٛ تًبدَ سٚش چٍٍٛ٘ي ثشاي دستشسي ثٝٔي تٛا٘يذ ايٙدب  دس

  information on how to create the Holon of Balance   

 اٖايٗ حبالت احسبسي ٕٞب٘ٙذ ٔحبفم.  ص٘ذٌي وٙيذ ٚ سپبس لذسدا٘يحس ٞٛضيبسا٘ٝ دس وٝ ٕٞچٙيٗ ضٕب سا تطٛيك ٔي وٙيٓ 

.  د٘يبي اقشافتبٖ دس سشاضيجي ٘ضَٚ ًٔٙٛي ثبضذاٌش  حتي ٞشچٙذ ، دٞٙذٚ ضٕب سا استمبء ٔي  وٙٙذضٕب يُٕ ٔي 

http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance/


أىب٘ي پيذا وٙيذ وٝ خٛد سا اص ٚلبيى . ِحهبت ص٘ذٌيتبٖ سا ثذا٘يذ، حتي اٌش فشًٞٙ ٚ التػبد ضٕب دچبس ٔطىُ ثبضٙذتٕبٔي لذس 

يبِٓ ٌيش  "ضٛخي"آٖ ٍٞٙبْ ٔتٛخٝ . آٖ ٔٛلى ضٕب خبِت تشيٗ تدبسة سا خٛاٞيذ داضت. نبٞشي اقشافتبٖ خذا سبصيذ ٚ تشلي دٞيذ

دس ساٜ ا٘تمبَ ثٝ آٌبٞي ، پش اِتحبة سيبسٜ تبٖ ٕٞب٘ٙذ ٔٛؾٛيي خبِت ٚ سشٌشْ وٙٙذٜ خذا يب ٞستي ٔي ٌشديذ ٚ وُ ايٗ ٔبخشاي 

 . ٌطتثش ضٕب نبٞش خٛاٞذ ، ثبالتش 

اِجتٝ ايٗ احسبس ٔسشت ثخص تٟٙب ٚلتي لبثُ دسن ٚ دسيبفت است وٝ اص ٔٙهش آٌبٞي ثًذ پٙدٓ ٚ ثبالتش دس ٘هش ٌشفتٝ ضٛد ٚ ٘ٝ اص 

سا دس ٔٛلًيت ٞب آ٘كٛس وٝ دس خٟبٖ دٌٚب٘ٝ ثشاي ضٕب پيص ٔي  "ضٛخي خذا"٘يست وٝ ٔيسش ٚ ٕٞيطٝ آسبٖ  .ثًذ چٟبسْ ٚخٛد

 . ٌشفتبس ثبضيذ آٟ٘ب، ٔخػٛغبً ٚلتي وٝ دس ٕ٘بييذآيٙذ ثجيٙيذ ٚ دسن 

ي دخَٛ ثٝ ثًذ ثٝ ايٗ دِيُ ٔب ضٕب سا تطٛيك ٔي وٙيٓ تب اص د٘يبيتبٖ ، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضٕب ٞٓ اوٖٙٛ آٖ سا ثبٚس داسيذ ، فشا تش سٚيذ ، ثشا

.  چطٓ ا٘تهبس ضٕبستدس ٚ ٚخٟي ثبالتش اص آٌبٞي دس د٘يبيي خذيذ وٝ ٔبالٔبَ اص أىب٘بت 
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