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- زیست"ایه اصُل اَلیً، تا تُجً تً اٌمیت عامل فرٌىگ َ زمیىً ٌای فرٌىگی، ترای دستیاتی تً 

عىصری از آرماوگرایی در خالل ایه مىشُر . سالم َ جامعً تُسعً یافتً پیشىٍاد شذي است" جٍان

مخاطة ایه . وٍادي شذي است َ ایه تً جٍت فقذان َاقع تیىی ویست تلکً ترای یادآَری ٌذف است

در عیه . اصُل از یک سُ شٍرَوذان ایراوی ٌستىذ َ از سُی دیگر سیاستمذاران َ وخثگان سیاسی

.   حال می تُان گفت ٌر سیاستمذار آگاي َ سالمی تایذ وخست از فضیلت شٍرَوذ خُب ترخُردار تاشذ  

 

       

      

هتؼِض ثبكین  (عّاى- طُي- جـن)هب ثَ ػٌْاى كِغًّضاى ایغاًی ثغآى ُـتین کَ ثَ عكض هـتوغسْص. 1

.ّ ثَ عكض صیگغاى ًیؼ کوک کٌین  

عا ثضّى تْلغ ّ  (عجیؼت ّ سضا- گیبُبى- دیْاًبت- اًـبى ُبی صیگغ)هب سْصهبى ّ صیگغاى . 2

.ثالكغط صّؿت صاعین  

اػ ػًضگی لظت هی ثغین ثضّى ایي کَ ثَ سْص یب صیگغاى آؿیت ثؼًین یب هغتکت کبعی ًبكبیـت . 3

.ثَ ًضای ّجضاى سْص گْف هی صُین. كْین  

هب ثَ ًیکی ّ فضیلت ّ سغص ّػلن ّ ٌُغ اًـبى ُب ثیق اػ ثغّت ّ لضعت ّ ؿوت آًِب اعج هی - 4

.ًِین  

اػ ًظغ هب ُغ اًـبًی فی ًفـَ غبیت اؿت ّ کغاهت اًـبًی سْص ّ صیگغاى عا ُوْاعٍ دفظ هی . 5

.اػ صیگغاى ُغگؼ ثَ ػٌْاى ّؿیلَ ثغای عؿیضى ثَ اُضاف سْص اؿتفبصٍ ًوی کٌین. کٌین  
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صع ُّلَ ًشـت ثَ اًـبى ُب ثغ اؿبؽ جبیگبٍ اجتوبػی ّ التوبصی ّ ؿیبؿی ّ هغػثٌضی ُبی . 6

.جغغافیبیی ّ فغٌُگی ّ فغلَ ای ًگبٍ ًوی کٌین  

 

 

آعهبى . هب ُوْاعٍ هیبى ّالغ ثیٌی ّ آعهبى گغایی  ّ ػمل ّ ػبعفَ تؼبصل الػم عا ایجبص هی کٌین. 7

ػْاعف ّ . گغایی ثَ ػًضگی هب هؼٌب ّ دغکت هی صُض ّلی هلغّط ثَ ًگبٍ هٌغمی ّ ػمالًی اؿت

.ادـبؽ سْص عا صع هذضّصٍ كٌبست ػمالًی اػ ّالؼیت تْؿؼَ هی صُین  

هب ثَ جبی تغؿیضى اػ ًبكٌبستَ ُب ّ پضیضٍ ُب ّ فغٌُگ ُب ّ اًـبى ُبی هتفبّت، آى ُب عا ثَ . 8

ًیغّی ػمل ّ ػلن ثغعؿی اًتمبصی هی کٌین ّ ثب گْف ؿپغصى ثَ سغبة صیگغاى ثغ غٌبی ّجْصی 

.سْص هی افؼایین  

 

ّ سْص عا ثشلی تفکیک . هب کْچَ ّ هذلَ ّ كِغ ّ کلْع ّ ؿیبعٍ سْصهبى عا صّؿت صاعین. 9

ُغ آؿیجی ثَ  ایي کلیت صع ّالغ آؿیجی ثَ سْص هبؿت ّ . ًبپظیغ اػ ثلغیت ّ کلیت ُـتی هی صاًین

.ًـجت ثَ آى دـبؽ ُـتین  

صعستبى عا هی . اػ هٌبثغ عجیؼی ُْكوٌضاًَ اؿتفبصٍ هی کٌین. هب هذیظ ػیـت عا آلْصٍ ًوی کٌین. 10

.ػهیي ّ ُْا ّ آة عا همضؽ هی صاًین ّ آلْصٍ ًوی کٌین. ثب دیْاًبت  هِغثبًین. ثْؿین  

ثیق اػ ُغ ؿغػهیٌی - ثَ ػٌْاى ػاصگبٍ عجیؼی ّ اجتوبػی ّ فغٌُگی سْیق- هب ایغاى عا. 11

ثَ تبعیز ّ هیغاث کِي آى افتشبع هی کٌین؛ ّلی هضام ثب تْجَ ثَ هٌبؿجبت هتذْل . صّؿت هی صاعین

پبؿضاكت هٌبفغ هلی ّ تجلیل هب اػ هیغاث هلی ّ .  صًیبی جضیض صع ایي هیغاث ثبػاًضیلی هی کٌین

توضًی ّ فغٌُگیوبى ُغگؼ ادـبؿی ًجْصٍ ّ ثَ هؼٌبی ًبصیضٍ گغفتي دمْق هلی ّ ثی دغهتی ثَ 

.صؿتبّعصُب ّ هیغاث اعػكوٌض کلْعُبی صیگغ ًیـت  

هب ثَ ػٌْاى كِغًّضاى ایغاًی ًـجت ثَ اًضیلَ ّ گفتبع ّ کغصاع سْیق ادـبؽ هـئْلیت هی . 12

هتؼِض ُـتین کَ سْصآگبُی سْص عا ًـجت ثَ اًضیلَ ُبیی کَ اػ طُي هب گظع هی کٌض ّ گفتبع ّ . کٌین

.کغصاع سْیق افؼایق صُین  

هب تٌِب ؿغ صع سبًَ سْص فغّ ًوی ثغین ثلکَ ثشلی اػ ًیغّ ّ اؿتؼضاص ّ اهکبًبت سْص عا هغف . 13

.اهْع ػوْهی ّ ثِجْص ػًضگی صیگغاى ّ اػ جولَ کوک ثَ ًیبػهٌضاى هی کٌین  



هب دبضغ ًیـتین ثغای هٌبفغ كشوی ّ سبًْاصگی ّ گغُّی سْص هٌبفغ ػوْهی ّ هٌبفغ هلی عا . 14

هب هٌبفغ سْصهبى عا تٌِب ثَ هْعت اساللی صع چبعچْة هٌبفغ ایغاى ّ جبهؼَ ثلغی . ػیغپب ثگظاعین

. صًجبل هی کٌین  

هب  اعػف هغالجَ ّ آگبُی ّ عاؿتی ّ ػًضگی اساللی عا ثب كیٍْ ػًضگی عّػهغٍ سْیق ّ ثب . 15

.ػول سْص ثَ کْصکبى یبص هی صُین  

. اگغ کـی کبعی عا ثِتغ اػ هب هی تْاًض اًجبم صُض جبی اّ عا ثَ ًبعّا اكغبل ًوی کٌین. 16  

. پؾ ُْكوٌضاًَ غظا هی سْعین. جـن سْص عا سْاع ًوی صاعین چْى جـن هذول آگبُی هبؿت. 17

ثَ عْعهغتت ّعػف هی . هلغّة ًوی سْعین. هْاص هشضع هوغف ًوی کٌین. ؿیگبع ًوی کلین

هـْاک هی ػًین ّ ثَ عاٍ ُبی افؼایق ؿغخ ثِضاكت ّ ؿالهتی فغصی ّ اجتوبػی فکغ هی . کٌین

.کٌین  

" تٌِبیی"هب تفبّت ادـبؽ . لظت هی ثغین" سلْت گؼیٌی"ّ ُن اػ " ثْصى ثب صیگغاى"هب ُن اػ . 18

ّ ُویلَ ػهبى ُبیی عا ثغای سلْت گؼیٌی ّ هغالجَ ّ تجغثَ . عا هی صاًین" تٌِب ثْصى"کلٌضٍ ّ 

.لذظَ ُبی اّج ّ کلف صًیبی صعّى ّ اؿتؼضاصُبی صعًّی سْص صع ًظغ هی گیغین  

هب هی صاًین کَ ُغ کؾ ثبیض ػبلن سبم ّ هتفبّت سْصف عا تبؿیؾ کٌض، صع غیغ ایي هْعت . 19

صع پی " ُوغًگ كضى"ثْصى ّ " پیغّ"اػ ایي عّ هب ثَ جبی . اًـبى سْصهشتبع ّ آػاصی ًشْاُض ثْص

آى ُـتین کَ ساللبًَ صع ػهبى دبل ػًضگی کٌین ّ ػبلن عا ثَ ػٌْاى اًـبًی ثَ فغصیت عؿیضٍ تجغثَ 

.هب ًَ پیغّ هی كْین ّ ًَ پیغّ هی علجین. کٌین  

اهب عًض ثْصى هب ثَ دغهت ! هب عًض ُـتین ّ كْر عجؼی فلـفی صاعین ّ صع ػیي دبل هغغّعین. 20

ػصایی اػ صیگغاى ًوی اًجبهض ّ كْر عجؼی هب ثَ ثِبی جغیذَ صاع کغصى ادـبؿبت صیگغاى هْعت 

.  ًوی گیغص ّ غغّع هب غغّع صیگغاى عا اػ هیبى ًوی ثغص ّ آى ُب عا سْاع ًوی ؿبػص  

اػ ایي عّ . هب ُوْاعٍ ثشق اهلی اًگیؼٍ سْص عا ثغای ػًضگی هؼٌبصاع اػ صعّى سْص هی گیغین. 21

چیؼی اػ ثیغّى هب عا چٌضاى هتالعن ًوی کٌض کَ هـتبهل كضٍ یب اًـجبم صعًّی سْص عا اػ صؿت 

.ثضُین  

هب هی صاًین اگغ ُوضیگغ عا صّؿت ًضاكتَ ثبكین ّ ثَ دمْق ُن ادتغام ًگظاعین تْؿؼَ پیضا ًوی . 22

صیگغاى .ثَ ُوضیگغ صعّؽ ًوی گْیین. اگغ ُوضیگغ عا صّؿت ثضاعین ثَ صعؿتی عاًٌضگی هی کٌین. کٌین

.ثب یکضیگغ ًؼاع ًوی کٌین. استالؽ ًوی کٌین. عا فغیت ًوی صُین  

ًـجت ثَ آهْػف ّ ؿالهتی ّ آیٌضٍ  آى ُب ثب . هب ُوَ کْصکبى عا ُوچْى کْصکبى سْیق هی صاًین. 23

فغكتگبى ػفت ّ . صستغاى ّ ػًبى ایغاًی ثبلمٍْ هبصعاى هیِي هب ُـتٌض. هـئْلیت عفتبع هی کٌین



ثَ ؿي ّ تجغثَ . ثب آًِب صع كبى ًبم همضؽ هبصع عفتبع هی کٌین. هِغثبًی ّ هذجت اًض ثغ عّی ػهیي

.ؿبلوٌضاى اعج  هی ًِین ّ کغاهت آًِب عا پبؽ هی صاعین  

. هب ثغآًین کَ تغییغات کْچکی کَ صع صعّى فغص فغص هب ایجبص هی كْص هِن ّ اعػكوٌض اؿت. 24

ػًضگی اجتوبػی ؿبلن ّ .  ثٌبثغایي ُغگؼ گوبى ًوی کٌین کَ تغییغ ّ تذْل فغصی هب ثی اُویت اؿت

.پْیب ّ هؼٌبصاع كبیض ثیق اػ ُغ چیؼ ثَ ایي تغییغات صعًّی ّ اساللی ّ هؼٌْی هذتبج اؿت  

آگبُی سْص عا اػ دمْق هضًی ّ . هب ُوْاعٍ اػ اعػف اساللی آػاصی ّ ػضالت صفغ هی کٌین. 25

ؿیبؿی سْص گـتغف هی صُین ّ ثغای دفظ دمْق ّ آػاصی ُبی هوکي اًـبًی ثب یکضیگغ ُوکبعی 

.ثغاُویت ّ ضغّعت ّجْص كجکَ ُبی اجتوبػی صع ایي عاثغَ ثبّع صاعین. هی کٌین  

هب ثَ عْع هـتوغ عاٍ ُبی هشتلفی عا جـتجْ هی کٌین تب تْاًبیی سْص عا ثغای تذول ثبّعُب ّ . 26

.اًضیلَ ُبی هشبلف ّ تفبّت فغٌُگ ُب ّ ؿجک ُبی هشتلف ػًضگی گـتغف صُین  

هب صع ُغ كغل ّ ؿوت ّ فؼبلیتی کَ ُـتین  ثَ کبع سْص هتؼِضین ّ ُغ کبعی عا ثب ُوَ ّجْص . 27

.اًجبم هی صُین  

اُویت کبع هٌظن ّ تضعیجی ّ تْجَ ثَ اّلْیت ُب عا هی صاًین ّ ثغای ػًضگی سْص ثغًبهَ .28

.ثلٌضهضت ّ هیبى هضت ّ کْتبٍ هضتی ثغ عّی کبغظ صاعین   

هب جلٍْ ُب ّ ًلبًَ ُبی ػیجب ّ عًگ ُبی كبص ُـتی عا صع كِغ ّ سبًَ ّ هضعؿَ ّ لجبؿی کَ . 29

.هی پْكین پبؽ هی صاعین  

هی صاًین کَ جؼم اًضیلی ّ توْع ایي کَ ؿشي آسغ ّ دغف ًِبیی ًؼص هبؿت هذوْل ًبآگبُی . 30

اػ ایي عّ ُوْاعٍ اهکبى ّجْص عاٍ ُبی هشتلف ثَ ؿْی یک . اؿت" صعسْصهبًضگی"ّ جِل ّ 

.هْضْع عا صع ًظغ هی گیغین  

پؾ ثب ُوَ ّجْص . هی صاًین کَ ػوغ آصهی هذضّص اؿت ّ ػهبى اعػكوٌضتغیي ؿغهبیَ هبؿت. 31

.ػًضگی هی کٌین ّ ُغ عّػ صع پی تجغثَ ُبیی غٌی ّ کبعُبیی هؼٌبصاع ُـتین  

اًـجبم ّ ًظن ّ لبػضٍ هٌضی فکغ ّ صع ػیي دبل ثغسْعصاعی اػ طٌُی آعام ّ ؿبػًضٍ ّ سالق ّ . 32

آهْػف ّ پغّعف هب ثبیض ثغ ایي اؿبؽ كکل گغفتَ ّ ًـل . کل ًگغ، ًلبًَ ثلْؽ كٌبستی اؿت

.ُْكوٌضی عا پغّعف صُض  

هب یبص گغفتَ این کَ فضیلت عا فضای لضعت، ػلن عا فضای ثغّت ّ اُضاف ػبلی عا فضای لظات . 33

هب کبر هجلل آُـتگی ّ هتبًت ّ ّلبع عا صع آتق سلًْت ّ ػوجبًت آًی  ًوی . کْچک ًکٌین

.ؿْػاًین  



هغبثك اهْل سْص ػًضگی هی کٌین ّ ثغ ایي اؿبؽ لبیك ّجْص . هب فلـفَ سْص عا ػًضگی هی کٌین. 34

اػ ایي عّ عفتبعُبی هب تْصٍ ای ّ غغیؼی ّ ادـبؿی ّ تکبًَ ای . سْص عا ثَ آعاهی پیق هی عاًین

. ًیـت ثلکَ لبثل پیق ثیٌی ّ هغبثك ثب فلـفَ ّ اهْل هبؿت  

ًَ ثغ . ثب تْجَ ثَ فلـفَ ّ اهْل سْص اػ کـی یب گغُّی یب اػ دؼة یب ؿیبؿتی دوبیت هی کٌین. 35

.اؿبؽ ػمیضٍ ًیبػهْصٍ ّ ُوٌْایی ّ پیق صاّعی ّ تؼوت ّ غغیؼٍ ّ تملیض ّ هٌفؼت هْلتی  

هب ُغ عّػ ثَ عاٍ ُبی افؼایق لضعت ّ تْلیض ّ عفبٍ هلی ّ ؿغهبیَ اجتوبػی هی اًضیلین ّ اػ . 36

.تووین گیغًضگبى ّ لبًًْگؼاعاى ًیؼ هی پغؿین کَ صع ایي ثبعٍ چَ کغصٍ اًض ّ چَ هی کٌٌض  

هب كیٍْ ُبی کبع جوؼی ّ ائتالف ّ هظاکغٍ ّ ؿبػف ّ تؼبهل ّ گفتگْ ّ هفبُوَ عا توغیي هی . 37

.کٌین  

هب صع ػًضگی اجتوبػی ّ ؿیبؿی اػ ًگبٍ هغلك گغا ّ ؿبصٍ اًگبعاًَ  ّ غیغ ّالؼی ای کَ هجتٌی . 38

ًبصعؿت اؿت پغُیؼ هی / ثبعل ّ صعؿت/ صكوي ّ دك/ ثض ّ صّؿت/ ثغ صّگبًَ ؿبػی ُبی سْة

. ّالؼیت هؼوْال ثَ صعجبت هشتلف سبکـتغی اؿت ًَ ؿیبٍ ّ ؿفیض. کٌین  

اػ ایي عّ ُوْاعٍ ثَ ػِض سْص ّفبصاعین؛ دتی . ؿبهبى اساللی جبهؼَ هجتٌی ثغ اهل اػتوبص اؿت. 39

.اگغ جبیی ثَ ػیبى هب ثبكض  

هب  تبثیغ ػثبى ثضى عا هی كٌبؿین ّ اػ ًگبٍ ُب ّ دغکبتی کَ هْجت آػعصگی ّ ثی اػتوبصی . 40

. صیگغاى كْص ّ یب آعاهق آًِب عا هشتل کٌض هی پغُیؼین  

. یکی اػ پٌِبى تغیي ثیوبعی ُبی صعًّی اًـبى اؿت" چیؼی كضى" هب هی صاًین کَ تالف ثغای .41

 ٍ ةُباًـبى. آًکؾ کَ تظبُغ ّ ًوبیق ثیغًّی ثیلتغی صاعص ثیوبعی ّ تجبُی صعًّی ػویك تغی صاعص

هْعت ثیوبعگًَْ ای صع عّاثظ اجتوبػی سْص هیل ثَ كِغت ّ كٌبستَ كضى ّ ادتغام ّ تذـیي 

" فؼبلیت"چلن ّ ُن چلوی صع  التوبصی ّ ؿیبؿی ّ دتی  ُبی هشغةثغای ُویي ّاعص علبثت! صىصاع

دتی صع جٌگِب افغاص کبعُبی سبعق الؼبصٍ ای ثغای کـت افتشبع هی . صىكْهی   یب سیغیَػلویُبی 

هٌْػبى ٍ"ثغای ایي کَ چیؼی ثبكض"کٌٌض؛ اًـبى تٌِب دیْاًی اؿت کَ ثغای افتشبع ّ كِغت ّ كبى ّ 

 فمظ ثغای ایٌکَ لِغهبى ثَ دـبة ؛سْص عا فغیت هی صُض یب آى ُب عا ثَ ثغصگی هی کلض ّ یب هی کلض

!آیض  

کٍْ . آگبُی اػ اُویت کبع تضعیجی ّ پبیضاع ثغای ثِجْص ػًضگی فغصی ّ اجتوبػی ضغّعی اؿت. 42

تْؿؼَ هلی ًیؼ تٌِب ّلتی ثَ اُضاف سْص هی . ُبی ثلٌض ثب گبم ُبی کْچک ّلی هـتوغ فتخ هی كًْض

ثٌبثغایي هب ثَ اعػف صیض صعاػهضت  ّ  هتْاػى . عؿض کَ پبیضاع ّ هـتوغ ثبكض ّ ًَ گظعا ّ کْتبٍ هضت

هب ثغای تْؿؼَ ایغاى ثبیض اػ صّع ثبعلل اؿتجضاص ّ ُغج ّ هغج  کَ . پبیضاع ّ جبهغ تبکیض هی کٌین. 

.صع تبعیز گظكتَ هب ّجْص صاكتَ گظاع ثکٌین  



. هب ُوْاعٍ صع پی ایجبص جبهؼَ ای  ؿبلن تغ ّ اهي تغ ّ لبثل پیق ثیٌی تغ ّ لبًًْوٌض تغ ُـتین. 43

آى ُب اػ آیٌضٍ . صع چٌیي جبهؼَ ای افغاص هی تْاًٌض ثغای آیٌضٍ سْیق ثغًبهَ ّ  عغدی صاكتَ ثبكٌض

ّ ثغای ُویي ثیق اػ آى کَ صغضغَ جوغ کغصى پْل ّ لضعت ثیلتغ عا صاكتَ . سْص ًگغاى ًیـتٌض

ثیق اػ آى کَ ثغای صاكتي سبًَ اضبفی ّ . ثبكٌض صغضغَ افؼّصى ثغآگبُی ّ آعاهق سْص عا صاعًض

هبكیي اضبفی ّ لْاػم ػًضگی اضبفی دغین ثبكٌض صع پی سْاًضى کتبة ُبی جضیض ّ آكٌبیی ثب 

.ٌُغُبی جضیض ّ هْاجَِ ثب تجغثَ ُبی ّجْصی تبػٍ ُـتٌض  

هب . هب ثغسالف اهْل اساللی کَ اػ آى ؿشي هی گْیین ػول ًوی کٌین. دغف هب تؼِض هبؿت. 44

هب ثیق اػ آى کَ اػ هؼٌْیت . ثغسالف اعػف ُبی اساللی کَ اػ آى ؿشي هی گْیین ػًضگی ًوی کٌین

هی صاًین کَ ظبُغآعایی ّ تؼّیغ ّ صاكتي . ّ اسالق ؿشي ثگْیین هؼٌْی ّ اساللی ػًضگی هی کٌین

.ظبُغی اُْعایی ّ ثبعٌی اُغیوٌی ًلبًَ فـبص اسالق ّ تجبُی جبهؼَ ّ کبؿتی گغفتي فضیلت اؿت  

صع ػًضگی اجتوبػی ُغ کبعی کَ هی سْاُین اًجبم صُین اػ سْصهبى هی پغؿین آیب ایي کبع هب ثَ . 45

دمْق صیگغ كِغًّضاى آؿیجی ًوی ػًض؟ آیب هي دك صاعم ایي کبع عا اًجبم صُن؟ هب ثَ ایي آگبُی 

.عؿیضٍ این کَ دك ًضاعین سْصسْاُبًَ ُغ کبعی کَ صلوبى هی سْاُض اًجبم ثضُین  

ؿیبؿتوضاع صاعای فضیلت ! هب هی صاًین کَ ّاثـتَ ثَ هٌوت یک هؼتبص صعهبًضٍ ّ ضؼیف اؿت. 46 

صع صعّى سْص ػغق کبؿتي اػ عًج اًـبى ُب ّ افؼایق كبصی آى ُب ّ صعص هٌبفغ هلی ّ ؿیبعٍ ای عا 

هی سْاُض صع هغکؼ ". کـی ثبكض"ؿیبؿتوضاع فبلض فضیلت صع صعّى سْص صعص ایي عا صاعص کَ . صاعص

.كِْت لضعت سْص عا صع ُغ لجبؿی پٌِبى هی کٌض، اػ جولَ لجبؽ سضهت. ثبكض ّ ًَ صع دبكیَ  

. فغق صاعص" تي آؿبیی" ّ" عادتی"ثب " سْكجشتی"ّ " كبصی" هب ثَ ایي آگبُی عؿیضٍ این کَ.47

ػًضگی ُبی ثؼعگ کَ اغلت ُوغاٍ ثب تجغثَ آعاهق ّ ّاعؿتگی ّ یب  كبصی ّ سْكجشتی ثْصٍ اًض 

. ػًضگی ُبی تي پغّعاًَ ّ عادتی ًجْصٍ اًض  

ػًضگی ای کَ فبلض آفغیٌلگغی هضام ثبكض ّ اػ دض سْكی ُبی غغیؼی فغاتغ ًغّص ثَ ًْهیضی ّ . 48

هب صع ُوَ لذظَ ُب ّ چیؼُب ّ پضیضٍ ُب هؼٌبیی ػویك هی ثیٌین ّ ُوْاعٍ صع دبل . پْچی هی عؿض

ًگبٍ کغصى ثضّى . هب اعػف صعؿت ًگبٍ کغصى عا یبفتَ این. سلك تجغثَ ای  یب ایضٍ ای جضیض ُـتین

!ًگبٍ کٌٌضٍ  

ُضف ثؼعگ . هب هی صاًین کَ اػ ُغ ّؿیلَ ای ثغای عؿیضى ثَ ُضف ًوی تْاى اؿتفبصٍ کغص. 49

. اؿتفبصٍ اػ ّؿیلَ ُبی پلیض عا تْجیَ ًوی کٌض  

هب هی صاًین ؿیبؿتوضاعی کَ، ثَ سبعغ فمضاى ُْكوٌضی یب سْصكٌبؿی، ثغآّعص غیغّالؼی اػ . 50

ؿیبؿتوضاعی کَ . لبثلیت ّ هِبعت ّ كبیـتگی اًذوبعی سْص صاعص ًوی تْاًض ؿیبؿتوضاع سْثی ثبكض

ثیق فؼبل اؿت ّ اّلبتی عا ثغای هغبلؼَ ّ تبهل ّ ؿکْت ّ ًگبٍ کغصى ثَ عجیؼت ؿپغی ًوی کٌٌض 

ؿیبؿتوضاعی کَ ثغایق کـت لضعت ثَ ُغ ّؿیلَ ای ُضف ًِبیی . ًوی تْاًض ؿیبؿتوضاع سْثی ثبكض



ؿیبؿتوضاعی کَ ثغای سیغ ػوْهی ًتْاًض لضعت . اؿت ًوی تْاًٌض لضعت ّ عفبٍ هلی هب عا افؼایق صُض

.عا ثَ علجبی كبیـتَ تغ ّاگظاع کٌض ًوی تْاًض ؿیبؿتوضاع سْثی ثبكض  

هب ثَ اعػف صًیبی . تب دض ػیبصی ؿغًْكت ُغ هلتی عا عّاًلٌبؿی هغصهبى آى تؼییي هی کٌض. 51

هْعت ّ ظبُغ . جبهؼَ ؿبلن اػ اًـبى ُبی ؿبلن  ّ سْصكکْفب تلکیل هی كْص. صعّى آگبُین

. كِغًّض ایغاًی ثبیض اًؼکبؽ ػوك ّ ػظوت ّ آعاهق صعًّی اّ ثبكض  

هب ُوبى لضع . هب هی صاًین اگغ لبیك ایغاى یب لبیك ؿیبعٍ عا ؿْعار کٌین ُوَ ثبُن غغق هی كْین. 52

.کَ ثَ دفظ سبًَ سْص فکغ هی کٌین ثَ دفظ کلْع ّ ؿیبعٍ ُن هی اًضیلین  

لبًْى، جبهؼَ، هلت، سضا، صیي ّ اسالق ثغای ؿیبؿتوضاع ایغاًی هغفب ّاژگبًی ثغای ؿشي . 53

ثغای اّ جبیگبٍ ؿیبؿی فغهتی . ؿیبؿتوضاع ایغاًی ثَ هلت سْص صعّؽ ًوی گْیض. آعایی ًیـت

.كشوی یب غٌیوتی سبًْاصگی ّ گغُّی ًیـت، ثلکَ اهبًتی اؿت ؿٌگیي کَ ثبیض ثَ هغصم ثبػگغصاًض  

اعػف ّ كبى . اػ ًظغ هب آًچَ ثَ ًبدك کـت كْص ثغای هبدت آى تْلیض دك ّ اعػف ًوی کٌض. 54

.ّ فضیلت دمیمی عا ًَ هی تْاى ثَ کـی اػغب کغص ّ ًَ اػ اّ ؿلت کغص  

اّ هی صاًض کَ ثغّت . اّ ًوی تْاًض عاًت سْاع ثبكض. كِغًّض ایغاًی صغضغَ آیٌضٍ ایغاى عا صاعص. 55

ثبصآّعصٍ ّ تجؼیض آهیؼ کَ هذوْل تالف ّ تْلیض ّ کبع ًجبكض ؿبهبى اساللی جبهؼَ عا ثَ فـبص ّ 

. تجبُی هی کلبًض  

صع دْػٍ ػوْهی عّح اصة ّ هتبًت . كِغًّضاى ایغاًی اػ آهْػف هضًی ثبالیی ثغسْعصاعًض. 56

ؿیبؿتوضاع ایغاًی ًیؼ صع هذٌَ ؿیبؿت . دبکن اؿت ّ ؿشٌبى لغْ ّ عفتبعُبی ًبسْف جغیبى ًضاعص

.صاسلی ّ  ثیي الوللی اصة ّ ًجبثت ّ فضیلت ّ ُْكوٌضی ایغاًیبى عا اػ سْص ًلبى هی صُض  

عّف ُبی ًمض صعؿت ّ . هب ُوْاعٍ تذول ًمض اًضیلَ  ّ ػولکغص سْص عا افؼایق هی صُین. 57

ّ هی صاًین کَ ّجْص فضبی ًمض آػاصاًَ ُوَ . اساللی ّ هؼغْف ثَ تفبُن  صیگغاى عا یبص هی گیغین

چغا کَ صع كْعٍ ػاع تؼوت ّ ػضم هضاعا تٌِب ثظع . صاكتَ ُبیوبى پیق كغط اّلیَ تْؿؼَ اؿت

.سلًْت ّ ّاپؾ هبًضگی ّ جِل ّ جوْص فکغ ّ فمغ عكض هی کٌض  

عجمَ هتْؿظ ایغاًی اػ ؿغخ ػًضگی هٌبؿجی ثغسْعصاع . هب اّلْیت ُبی سْص عا هی كٌبؿین. 58

آى ُب اکٌْى ثغای سغیض ایضٍ ّ هؼٌب پْل . اؿت ّ دبهل اعػف ُبی آػاصی ّ ػضالت ّ آگبُی اؿت

.تؼضاص کتبة فغّكی ُبی هب اػ تؼضاص کجبة فغّكی ُبیوبى کوتغ ًیـت. سْص عا سغج هی کٌٌض  

کلْع عا تٌِب لبًْى ّ -هٌبؿجبت كِغًّضاى ایغاًی ّ هٌبؿجبت آى ُب ثب دکْهت ّ هجوْػَ صّلت. 59

اػ آى جب کَ لْاًیي اػ صل سْص هلت ثغآهضٍ ّ اًؼکبؽ اعاصٍ ػوْهی اؿت آى ُب . اسالق تؼییي هی کٌض

.ًـجت ثَ پبؿضاكت لبًْى ّ ًظبعت ثغ اجغای آى ثیق اػ ُغ چیؼ صیگغ دـبؿیت ًلبى هی صٌُض  



هب ثَ ایي تجغثَ تبعیشی عؿیضٍ این کَ كغط تْؿؼَ یبفتگی ّجْص ًِبصُبی هضًی عیلَ صاع ّ . 60

.ًیغّهٌض ّ هـتمل اػ صّلت ّ تلکالت ّ ادؼاة ؿیبؿی پبیضاع اؿت  

هب ثَ ایي آگبُی تبعیشی عؿیضٍ این کَ پیق كغط تْؿؼَ ایغاى  هٌؼتی كضى ُْكوٌضاًَ کلْع ّ . 61

ّجْص یک ؿغهبیَ صاعی هلی ًیغّهٌض ّ عیلَ صاع ّ هـتمل اػ صّلت اؿت کَ صاعای هٌبؿجبت گـتغصٍ 

.ّ آػاص ثیي الوللی ثبكض  

هب ثَ ایي آگبُی تبعیشی عؿیضٍ این کَ آػاصی ثضّى لیض اًضیلَ ّ ثیبى ّ ّجْص فضبی گفتگْی . 62

.هفبُوَ ای پیق كغط ُغ ًْع  تْؿؼَ ؿیبؿی اؿت  

اّ سْة صعؽ سْاًضٍ اؿت ّ سْة تجغثَ . ؿیبؿتوضاع ایغاًی صاعای آگبُی ؿیبعٍ ای اؿت. 63

اّ هی . صع دْػٍ هـئْلیت ُبیق اػ آهْػف ًظغی ّ تشووی هوتبػی ثغسْعصاع اؿت. اًضّستَ 

ؿیبؿتوضاع ایغاًی صع همبم یک . صاًض کَ تْؿؼَ هلی ًیبػهٌض اعتجبط ُْكوٌضاًَ ّ گـتغصٍ ثب جِبى اؿت

. صیپلوبت اػ ػثبى ّ فغٌُگ کلْعی کَ صع آى سضهت هی کٌض آگبٍ اؿت  

ؿیبؿتوضاع ایغاًی ایي دض اػ فضیلت عا صاعص کَ اگغ اػ ؿغ سْصسْاُی جبیی صّثلَ پبعک کغص . 64

اّ هی صاًض کـی کَ ثَ عْع هکغع . تب ثیـت ّ چِبع ؿبػت اؿتؼفب صُض یب اػ هغصم ػظعسْاُی کٌض

لْاًیي عاًٌضگی ًمض هی کٌض دمْق كِغًّضاى عا ًیؼ پبؽ ًشْاُض صاكت ّ ًوی تْاًض دبفظ جبى ّ 

.هبل ّ آػاصی ّ ًبهْؽ هغصهبى ثبكض  

هب اگغ صعثبعٍ هْضْػی ؿْاص کبفی ثغای ؿشي گفتي ًضاكتَ ثبكین كؼْع کبفی صاعین کَ ؿبکت . 65

هب هی صاًین کَ  ثی كؼْعُب  ثیق تغ اػ ثی . ثبكین تب کـی کَ صع آى ثبعٍ آگبُی صاعص ؿشي ثگْیض

.ؿْاصُب ثَ تْؿؼَ هلی آؿیت هی ػًٌض  

 

 


