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 پیش گفتار

چیعی وِ ,اوتكبفبت ضاّی اؾت وِ ثِ پیطٍظی هی ضؾس.ٍلتی قوب ذَزتبى ٍ زضًٍتبى

هی ذَاّیس ٍ هكىالت ذبنی وِ هی ذَاّیس آى ّب ضا حل وطزُ ٍ تغییط زّیس ضا 

هی ذَاّیس ثِ عَض وكف هی وٌیس ظًسگی قرهی ذَز ضا ثْجَز هی ثركیس.اگط 

ضا وكف وٌیس قوب هدجَضیس اظ ایسُ ّبی خسیس چیعّبیی وِ هی ذَاّیس ,هؿتوط

 اؾتفبزُ وٌیس.
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ثطای قطٍع ثْجَز ٍضؼیت ظًسگی ذَز قوب هی تَاًیس ثب هطٍض ظهبًی اظ ظًسگی ذَز 

آغبظ وٌیس.ؾرتی ّبی گصض ظًسگی ذَز ضا ثبظًگطی وٌیس.چِ وبضی وطزیس وِ آى 

ز ّب ضا قىؿت زّیس؟آیب ضاُ حل ّبیی وِ اضائِ زازیس ثِ قوب ووه ؾرتی ّب ٍ اًؿسا

وطز وِ ثِ آًْب ضؾیسگی وطزُ ٍ آًْب ضا وٌتطل وٌیس؟ آیب ایي ًتیدِ گیطی قوب 

ػَالت ذَثی ثِ ّوطاُ زاقت یب ثس؟اگط قوب تهوین گیطی ّبی ػبلی اًدبم 

 ضا حل وٌیس؟حبال هی تَتٌیس ثب اؾتفبزُ اظ آى تهوین گیطی ّب هكىالت ,زازیس

ضاؾتگَ ثَزى اؾت.ظهبًی وِ قوب  ؛بم هَضز ًیبظ ثطای ثبظ وطزى زض ّبی ثؿتِگاٍلیي 

ایي ووه هی وٌس تب زیَاًگی احؿبؾی)زیَاًگی ٍ ,ثب ذَز ٍ زیگطاى نبزق ّؿتیس

افىبض ثس ًبقی اظ احؿبؾبت( ضا وبّف زّیس.ٌّگبهی وِ یه فطزی زضٍؽ هی گَیس.اٍ 

ًب اهیسی ٍ... اؾت ٍ اغلت گَقِ  ,ثسثرتی,ذكن,اًىبض هسام زض حبل ظًسگی وطزى زض

گیط اؾت.اظ ایي گَقِ گیطی ذبضج قَیس ٍ ذَز ضا ثِ زل خبزُ ثعًیس تب ولیس زض ّبی 

 ثؿتِ ی پیطٍظی ضا وكف وٌیس.

یٌسُ ی آقوب ,یٌسُ ًگطی هی وٌیسآیٌسُ ًگطی ذیلی ػبلی اؾت.ظهبًی وِ قوب آ

ذَاّیس وطز وِ وبضّب ضٍ ثِ فطزا ذَز ضا تدؿن هی وٌیس.قوب ػاللِ پیسا 

ًؿپبضیس.)اهطٍظ ٍ فطزا ًىٌیس(.زض همبثل یه ضٍظ هكرم ضا زض شّي ذَز اًتربة 

وٌیس ٍ زض آى ضٍظ وبض وٌیس تب ثِ اّساف ػبلی ذَز ثطؾیس.لجَل وطزى ٍ ػول وطزى 

ثِ ایي یىطٍظ )زض آیٌسُ( ولیس هَفمیت اؾت.قوب گعیٌِ ّبی ظیبزی زض اذتیبض 

 ذَاّس وكیس تب ایي گعیٌِ ّبضا قٌبؾبیی ٍ وكف وٌیس.عَل ,زاضیس

 هب ایٌدب ضاُ ّبیی ضا ثِ قوب ًكبى ذَاّین زاز وِ ظًسگی ذَز ضا ثْجَز ثجركیس........
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 هطحلِ اٍل: لجَل وطزى

 خالصه ی داستان

ایي ضا زاضیس وِ لجَل وٌیس ثطذی اظ هؿبئل ضا هی تَاًیس ػَو وٌیس ٍ  ایب قوب لسضت

ثطذی زیگط ضا ذیط؟ آیب لسضت ایي ضا زاضیس وِ لجَل وٌیس وِ گبّی زیگطاى هی 

ٍ ثدبی قوب هؿبئل ضا تغییط زٌّس؟ آیب قوب پصیطفتِ ایس وِ ّوبى وؿی س تَاًٌ

فىطی هی وٌٌس؟ آیب  هْن ًیؿت زیگطاى زض هَضز قوب چِ,ّؿتیس وِ ٍالؼب ّؿتیس

 هی تَاًیس لجَل وٌیس وِ تغییطات ظیبزی زض ظًسگی قوب ضخ زازُ اؾت؟
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 بگذارید به حال خودش باشد

 

اگط قوب ثِ یىی یب ّوِ ی ؾَال ّبی ثبال خَاة هثجت زازیس یؼٌی قوب زض هطحلِ ی 

 ثْتطی خْت ثْجَز ثركیسى ثِ ظًسگی ذَز لطاضا زاضیس.اگط قوب حبضط ثِ لجَل

وطزى ایي قطایظ ّؿؿتیس پؽ قوب لسضت ذٌسیسى زاضیس حتی ثِ چیع ّبیی وِ 

قوب زض ػمت ایؿتبزُ ٍ ,اگط وؿی قوبضا َّل ثسّس,ذٌسُ زاض ًیؿتٌس. ثطای هثبل

وِ قوب آى ,لجرٌس ذَاّیس ظز.َّل زازى تٌْب یه تْسیس ثطای احؿبؾبت قوب اؾت

ل آى هَلؼیت پیسا ذَاّیس تْسیس ضا قٌبؾبیی وطزُ لجَل وطزُ ٍ ضاّی ثطای وٌتط

 وطز.

ظهبًی وِ قوب لبزض ثِ پصیطفتي هؿبئل زض ظًسگی ثبقیس وِ قبهل قوب ٍ زیگطاى هی 

قَز قوب ضاّی پیسا ذَاّیس وطز وِ وٌتطل ضا زض زؾت ثگیطیس. ظهبًی وِ وٌتطل زض 

یی ثْجَز اًبایي ثِ قوب ووه ذَاّس وطز وِ ثجیٌیٌس چمسض تَ,زؾت قوبؾت

ظًسگی ذَز ضا زاضیس. ظهبًی وِ قوب یبز هی گیطیس ثپعیطیس زض آى لحظِ ثركیسى ثِ 

 قوب یبز ذَاّیس گطفت وِ ذَزتَى ضٍ وكف وٌیس.

انَل اؾتمالل فطزی یب ّوبى فطزگطایی قرهی اؾت. فیلؿَفبى لجل اظ ػوَهی 

ل ّویكِ ػول ثوطزى ایي هؿئلِ اقربل زیگط ثط ایي ثبٍض ثَزًس وِ ظهبًی وِ هب ه

زض حمیمت هب َّیت ذَز ضا ًكبى هی زّین.اظ ًظط ؾیبؾی ایي ثبٍض غلظ هی وٌین 

ػولىطز ثَزُ ٍ تحت تبثیط تبثیطات ,اذالق,زیسگبُ ّب,اؾت چطا وِ هب زاضای احؿبؾبت

 ذَة ٍ ثس خْبى ّؿتین.
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هی وٌین وِ ثبػث هی قَز قرهیت هب هٌؼىؽ  ّطضٍظ هب احؿبؾی خسیس ضا تدطثِ 

 .وٌٌسُ ی ایي تغییطات ثبقس

ثِ هست  ذٌسیسىظهبًی وِ قوب وؿی ضا هكبّسُ هی وٌیس وِ زض حبل  ,ِ تجغ آىث

اؾت پؽ اظ آى قطٍع ثِ فطیبز ظزى هی وٌس زض حمیمت قوب زض حبل یه زلیمِ 

هكبّسُ ی تغییط زض احؿبؾبت ّؿتیس وِ چیعی وبهال ػبزی اظ لبًَى َّیت فطزی 

تغییط چكوگیطی زض ,آى قرم اؾت. حتی اگط آى قرم زیسگبُ ذَز ضا تغییط زّس

 اقٌبیبى ذَز ضا هطتت ػَو وٌس ٍ... ,ضفتبضـ ایدبز قَز

 زض حمیمت قوب ضفتبض ٍ اذالق ػبزی ٍ ضٍظهطُ ای ضا توبقب هی وٌیس.

هب زض ظهیٌی ظًسگی هی وٌین وِ هبضا ثی احؿبؼ هی وٌس.هب تَؾظ هیلیَى ّب 

هسضؾِ ّب ٍ ثؿیبضی اظ ,زٍلت,زض ذبًِ ّب,زض ضؾبًِ ّب,ػَاهل تبثیطگصاض زض تلَظیَى

هَاضز زیگط احبعِ قسُ این.ّطوؽ ثِ ًحَی ٍلی ّوِ ی افطاز زض ٍلت هؼیٌی وؿی 

ضا هَضز لضبٍت لطاض هی زّس وِ ایي ػول چیعی ّؿت وِ هدجَضین آى ضا لجَل 

وٌین.هب ًوی تَاًین اذالق ٍ ضفتبض ٍ اػتمبزات ایي افطاز ضا ػَو وٌین ٍلی لبزض ثِ 

یي لؿوتی اظ وكف ٍ لجَل وطزى اؾت.ثْتطیي ضاُ زض وطُ ی تغییط ذَیف ّؿتین.ا

ذبوی ایي اؾت وِ ذَزتبى تبثیطگصاض ذَز ثبقیس ٍ اخبظُ ثسّیس ایي ػَاهل تبثیطگصاض 

ًبى ضا ؾرت وٌس. فمظ ثِ هٌبثؼی آظًسگی افطاز زیگط ضا تبثیط گصاقتِ ٍ ظًسگی 

بت ذَز ثِ قوب اثجبت هی اذالق ٍ ولو,اػتوبز وٌیس وِ ضاؾتگَیی ذَز ضا ثب ضفتبض ّب 

 وٌٌس. ثبظتبة ّبی هثجت ولیس ضاضی ثَزى اظ ظًسگی اؾت.

اظ ظهبًی وِ قوب یبز گطفتیس ثپصیطیس هیل ثِ ذٌسُ زض قوب ثیكتط هی قَز.ثطای 

اگط وؿی قوب ضا ػهجبًی وٌس قوب حؽ قَخ عجؼی ضا زض ضفتبضّبیف , هثبل
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س قسى حوبلت آًْب ذَاّیس زیس. اگط هطتىت اقتجبّی قسیس ٍ ثبػث تكسی

 قسیساحتوبال ػلت ثس ٍ یب ثیَْزُ ثَزى ضفتبضتبى ضا تكریم زّیس.

قوب احؿبؼ ثْتطی ,اظ ظهبًی وِ قوب آغبظ ثِ وكف قَخ عجؼی زض ظًسگی ثىٌیس

ًؿجت ثِ ظًسگی ذَاّیس زاقت. هب زضگیط زًیبیی غیط لبثل وٌتطل ّؿتین وِ پط 

ًؿبى ّبی قَْت پطؾت ٍ... هب ا ,ضٍح ٍ ضٍاى ّبی حؿَز ,اؾت اظ افطاز حطیم

ذَزثبٍضی زاقتِ  ,هدجَضین وِ یبزثگیطین چگًَِ زض ثیي ایي افطاز ظًسگی وٌین

ثبقین ٍ ثِ پیكطٍی ازاهِ ثسّین.اظ ظهبًی وِ قوب یبزثگیطیس چگًَِ ذَز ضا ثِ ًَع 

زیگطاى ًیع احتوبال ثِ پیطٍی اظ قوب ذَز ضا تغییط  , ثْتط ذَز تجسیل وٌیس

قسُ اؾت وِ ضفتبض ٍ اذالق ذَة ذیلی ثیكتط اظ ولوبت زیگط هطزم ضا ثسٌّس.اثجبت 

 ثِ تغییط تكَیك هی وٌس.

ّوعهبى ثب ایٌىِ قوب ضقس وطزُ ٍ ثعضگتط هی قَیس ًیبظ ّبی خسیسی ضا احؿبؼ 

ذَاّیس وطز ٍ ایي ًیبظ ّب قوبضا ثِ یبفتي ضاُ ّبی ثْتطی ثطای ثْجَز ذَز ضاٌّوبیی 

ِ قوب احؿبؼ ثْتطی ثِ ذَز پیسا وٌیس قوب ثِ پكتىبض ذَاٌّس وطز.زض ًْبیت ّطچ

غصای ثْتطٍ زضگیط قسى ثب ػَاهل تبثیطگصاض هثجت احتیبج پیسا ذَاّیس وطز.اظ  ,ثیكتط

قوب ثطای ضؾیسى ثِ اّساف ػبلی ذَز ,ظهبًی وِ قوب ایي ًیبظ ّبضا احؿبؼ وٌیس

 الْبم ٍ اًگیعُ ذَاّیس گطفت.
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 هطحلِ زٍم:ایدبز قدبػت
 

 خالصه

قوب قطٍع ثِ انالح ظًسگی ذَز هی ,ٍلتی قوب زض ذَز قدبػت ایدبز وٌیس

یٌسُ ی ثْتط آوٌیس.ایدبز قدبػت ثِ قوب ووه ذَاّس وطز تب ضیؿه ثیكتطی ثطای 

ذَز ثپصیطیس وِ زض حبلت ػبزی ایي ضیؿه ضا لجَل ًوی وطزیس.ٍلتی قوب زض ذَز 

هی گصاضیس.قدبػت ثبػث هی قدبػت ایدبز هی وٌیس ًگطاًی ّب ضا پكت ؾط ذَز 

قَز وِ قوب اػتطاف وٌیس ًگطاًی ّبیی زاقتیس ٍ لبثلیت پیسا وطزى ضاّی ثطای غلجِ 

ثِ تطؼ ّبی ًبقی اظ ًگطاًی ٍ خلَگیطی اظ ایي وِ ایي ًگطاًی ّب قوبضا وٌتطل وٌٌس 

ضا ًساقتیس. هكىلی ًساضز وِ قوب زض ثطذی اظ ظهبى ّب تطؼ ضا تدطثِ وٌیس. ثطای 

اگط اتَثَؾی ثِ ضٍی قوب ضاًسُ قَز قوب حك زاضیس وِ احؿبؼ تطؼ وٌیس.  ,هثبل

ّیچ هكىلی زض ًگطاًی ّبی ؾبلن ٍلی ثی هَلغ ٍخَز ًساضز.هؿئلِ ایي اؾت وِ قوب 

ثتَاًیس ًگطاًی ّبی ؾبلن ضا زض خبی ذَز ٍ ًگطاًی ّبی ثیَْزُ ٍ ًبؾبلن ضا اظ ظًسگی 

 ذَز ثیطٍى ثگصاضیس.
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 یر را عوض کنیدرهچیس اقبل تغی                                                  

اظ ظهبًی وِ قوب زض ذَز قدبػت ایدبز وٌیس یبز هی گیطیس وِ چگًَِ ذَزتبى ضا زض 

ظًسگی ّسایت ٍ ضاٌّوبیی وٌیس.قوب یبز هیگیطیس وِ هدبظات ٍ پبزاـ ّبی اظ ضٍی 

لغف ضا لجَل وٌیس.یه فطز قدبع غبلجب زاضای اًگیعُ وبفی ثطای زضیبفت ؾطظًف ٍ 

زّی ثِ وبضّبی ذَز ظهبى ًمس ٍ ثطضؾی اؾت ٍ هی تَاًس ثب اؾتفبزُ اظ آهَذتِ  پبؾد

ّویكِ یه لسم ثِ خلَ گطز  ػمت قدبع ثِ خبی افطازّب ثِ پیكطفت ازاهِ زّس. 

ثطای اؾتفبزُ اظ فطنت ّبی ظٍزگصض ثطهی زاضًس.اظ عطفی زیگط افطاز قدبع ثِ ػمت 

 اًساظًس. ثطگكتِ ٍ ًگبّی ػبلالًِ ثِ اقتجبّبت ذَز هی

 

گْگبّی افطاز قدبع ذَزاًگیع ّؿتٌس.ایي انال ذَة ًیؿت وِ ثطای ّط ضٍظ ثطًبهِ 

ضیعی وٌین چطا وِ وؿی ًوی زاًس ضٍظ ثؼس چِ چیعی هؼطفی ذَاّس قس.ایي ضا زض 

ًظط ثگیطیس وِ چٌس ثبض قوب چیعی ضا ضؾن ٍ ثطًبهِ ضیعی وطزُ ایس وِ ضٍظ ثؼس زض 

ثبل هي فطزا ثطًبهِ ضیعی هی وٌن وِ ثِ هؿبثمِ ی ؾطتبى ذطاة قسُ ثبقس.ثطای ه

ثطٍم. فطزای آى ضٍظ احتوبل زاضز وِ عَفبى یب گطزثبز یب وَالن ٍ ... ثطًبهِ ی  فَتجبل

یب زض ثطًبهِ ضیعی ذَز ثِ ٍضؼیت آة آقوبضا ػَو وٌس.قوب ثطًبهِ ضیعی وطزیس ٍلی 

بهِ ی اٍل ذَز ٍ َّا ًیع تَخِ وطزُ ثَزیس؟ آیب ثطًبهِ خبًكیٌی ثطای ثطً

زاقتیس؟ّوبًغَض وِ هی ثیٌیس ثطًبهِ ضیعی ّویكِ ثِ ًفغ قوب ًیؿت ثطای ّویي 

 (.ثِ ذَز اًگیعُ هی زٌّسافطاز قدبع ذَز اًگیع ّؿتٌس)
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ّط فطزی وِ حبضط ثبقس تب ظًسگی اٍ پیكطفت وٌس اًؼغبف پصیط ذَاّس ثَز. ایي 

قبى ذطاة قَز آضاهف ذَز ضا اظ زؾت ًوی زٌّس. ثطای  افطاز حتی اگط ثطًبهِ ضیعی

ایي افطاز ضاُ ّبی زیگطی ثطای پط وطزى اٍلبت فطاغت هثبل اگط ضٍظ ثؼس ثبضاًی ثَز 

ذَز پیساهی وٌٌس ٍ قبز هی هبًٌس ٍ اظ اضتجبط ثب ایي هبخطاخَیی خسیس ذَقحبل هی 

 قًَس.

وِ چگًَِ ثِ ذَزتبى اػتوبز ثطای هَفمیت ٍ زاقتي ظًسگی ثْتط قوب ثبیس یبزثگیطیس 

وٌیس.ظهبًی وِ قوب ثِ ذَزتبى اػتوبز هی وٌیس ایي تَاًبیی ضا پیسا هی وٌیس وِ ثِ 

زیىطاى ًیع اػتوبز وٌیي.هتبؾفبًِ هب زض ظهیٌی ظًسگی هی وٌین وِ ثِ ؾرتی هی 

ى اػتوبز وطز حتی اگط ثِ ذَزتبى اػتوبز هی وٌیس قوب ًوی تَتٌیس تمهیط یه اتَ

 بُ ضا ثِ گطزى زیگطاى ثیبًساظیس.وبض اقتج

ًی وِ بثْتط وطزى ظًسگی ذَز قبهل اؾتفبزُ اظ شّي ذالق ٍ لبعغ ذَز هی قَز.ظه

قوب زض ضاُ پیكطفت لطاض زاضیس.قوب ,قوب حبضطیس ایسُ ّبی خسیسی هؼطفی وٌیس

ایي ظهبى هی ثطز تب قوب هٌبثغ ذَزضا هكرم ٍ :گعیٌِ ّبی ظیبزی زض ایي زًیب زاضیس

 ّبی ذَز ضا وكف وٌیس. اًتربة

گْگبّی هب زض ظًسگی احؿبؼ ًبضاحتی هی وٌین.زض ٍالؼیت ایي یه چیع ػبزی 

اؾت.آیب قوب حبضط ثِ پصیطفتن ًبضاحتی ّب ّؿتیس؟قبیس زض یه ههبحجِ قوب 

احؿبؼ گوكسى ثىٌیس.آیب قوب حبضط ّؿتیس وِ ایي ًبضاحتی ّبضا لجَل وطزُ ٍ 

تبثیطگصاض ضٍی قًٌَسگبى وكف وٌیس؟ ثِ ػٌَاى ضاّی ضا ثطای یه ؾرٌطاًی ػبلی ٍ 

خبیگعیي آیب قوب حبضط ّؿتیس اخبظُ ثسّیس اًطغی هٌفی ثبػث قَز قوب قغلتبى ضا 

 اظ زؾت ثسّیس؟

 آیب لجَل هی وٌیس؟
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آیب هؿبیل غیط لبثل تغییط ضا لجَل هی وٌیس؟آیب هؿبئلی ضا لجَل هی وٌیس وِ قوب 

هی وٌیس ثسٍى زض ًظط گطفتي  زیگطاى ضا لجَلفطهبًسّی وطزیس تب توبم قًَس؟آیب 

ایٌىِ افطاز زیگط چِ وبضّبیی ضا اًدبم زازُ اًس؟آیب ذَز ضا ّوبًگًَِ وِ ّؿتیس لجَل 

 هی وٌیس؟آیب قوب تغییطاتی ضا لجَل هی وٌیس وِ ظًسگی زض ضاُ قوب ایدبز هی وٌس؟

 

ظهبًی وِ قوب لبزض قسیس ٍ یبز گطفتیس وِ زضؾت ضا ثب غلظ ثپصیطیس قوب لبزض ثِ  

یبزگیطی ایي ّؿتیس وِ چگًَِ ثب ضضبیت ثیكتطی ظًسگی وطزُ ٍ زض ظًسگی 

 پیكطفت وٌیس.
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 هطحلِ ؾَم:تغییط ػبزت ّب

 خالصه

توطیٌبت شٌّی ٍ اَُ آى ػبزت ّبی ظقت.ػبزت ّب هؼوَال اظ ,ػبزت ّب

تبثیطات اختوبػی ٍ هطاػبت زیگطاى ثِ ٍخَز هی آیٌس. زض ظًسگی هب ؾطاؾط ,خؿوی

ػبزات هرتلفی ثِ ٍخَز هی آیس وِ ثؼضی اظ آًْب ذَة ٍ ثؼضی زیگط ثس ّؿتٌس.ثْتط 

اؾت هب ػبزت ّبی ذَة ضا ًگِ زاضین ٍلی اگط وؿی تطخیح ثسّس وِ ظًسگی ذَز ضا 

بظز زض ظًسگی پیكطفتی ًوی وٌس.زٍضی وطزى اظ ػبزت ثط پبیِ ػبزت ّبی غلظ ثؿ

ّبی غلظ آؾبى ًیؿت ثِ ٍیػُ اگط ٍاثؿتگی ثِ آًْب ٍخَز زاقتِ ثبقس.ثِ ّویي زلیل 

 .چٌس گبم ثطای یبز گیطی تغییط ػبزت ّب ثط هی زاضینهب 
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 عوضش کن   

 

قرهی هی ثیٌس وِ چیعی افطاز اظ عطیك ایدبز ثْبًِ زض ظًسگی هی گطزًس.ّط ٍلت 

ؾرت اؾت ؾطیؼب ثطای ذَز ثْبًِ ای هی ؾبظًس وِ چطا ًوی تَاًٌس ثب اى هؿئلِ ضٍ 

ثِ ضٍ قًَس. ایي آؾبى تطیي ضاُ ثطای اًؿبى ّب اظ خولِ ذَز هي اؾت.ٍ ایي یه 

هكىل اؾبؾی زض ظهیي اؾت وِ هیلیَى ّب ثبض آى ضا هی قٌَین.اگط قوب هی ذَاّیس 

ّطچٌس وِ قوب ًیبظ زاضیس خعء ثِ خعء ایي خولِ ضا ثِ ذَز قطح ثْتط ظًسگی وٌیس 

زّیس وِ ایي یه هبًغ اؾت وِ هوبًؼت هي اظ زؾتبٍضز ّب هی قَز ٍ هي هی ذَاّن 

 آى ضا تغییط زّن.

 .اٍلیي ولیس هَفمیت ایي اؾت وِ اظ ثْبًِ اٍضزى ذَززاضی وٌین
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ی اؾت وِ ووه هكرم وٌیس وِ چگًَِ حمیمت ضا قطح زّیس.حمیمت تٌْب پبؾر

هی وٌس قوب ظًسگی ذَز ضا ثْجَز ثجركیس.ظهبًی وِ قوب یبز هی گیطیس حمیمت ضا 

 ثگَییس قوب هدجَض هی قَیس وِ ػبزت ّب ٍ ضفتبض ّبی خسیسی یبز ثگیطیس.

قوب هی تَاًیس ػبزت خسیسی ضا اًتربة وٌیس.اهطٍظ هي هی ذَاّن همساض ظیبزی آة 

ثب ایي حبل وِ آة ثِ عَض هكرم زلیل ظًسُ  ثرَضم.ثؼضی اظ هبّب اظ آة هتٌفطین

ثَزى هبؾت. ثِ خبی ًفطت اظ چیعی وِ ظًسگی قوب ضا ًدبت هی زّس قطٍع وٌیس 

ایي خولِ ضا خعء ثِ خعء تَضیح زازُ ٍ ثِ آى ػول وٌیس:اهطٍظ هي همساض ظیبزی آة 

ذَاّن ذَضز حتی اگط قوب ثب ذَضزى یه لیَاى اة ثطای چٌس ضٍظ اٍل قطٍع وٌیس 

 وب ثبػث تغییطات هی قَیس.ق

اظ اهطٍظ هي زض هَضز زیگطاى ٍ ذَزم لضبٍت ًرَاّن وطز.ایي یه اقتجبُ اٍلیِ اؾت 

وِ افطاز زض ایي زًیب هطتىت آى هی قًَس.آى ّب ظهبى ذَز ضا ثب لضبٍت وطزى زض 

هَضز زیگطاى ٍ ذَز علف هی وٌٌس.ایي وبض آًْبضا ثِ خبیی خع زیَاًگی ًرَاّس 

قوب هدجَضیس یبز ثگیطیس وِ ضٍی آى  ;ترت ذَزضا زضؾت هی وٌیسوكبًیس. قوب 

ثرَاثیس وِ ثِ ّویي ذبعط ثبیس ضاُ ّبی ذَز ضا تغییط زّیس.لضبٍت فمظ هرهَل 

 ذساؾت.

آیب ثب ایي هربلفیس؟ هي ًوی تَاًن آى ضا تغییط زّن. ظًسگی هي پط اظ ؾرتی ٍ ػصاة 

ی ؾطًَقت هطا ایٌچٌیي اؾت. هي زیگط ًوی تَاًن تحول وٌن.چطا هي؟چِ وؿ

ًَقتِ؟تَضیح زازى ثطای هي لسضی ؾرت اؾت وِ اًگبض ظیط ؾتون.اگط قوب ظًسگی 

ذَزضا ثب تفىطات هٌفی گصضاًسیس ٍ هؼبًی ٍ تَضیحبت هٌفی ثىبض ثطزیس اظ ّویي حبال 

قطٍع ثِ تغییط زض ضاُ ظًسگی ذَز ثىٌیس. ثطای هثبل هي هی تَاًن تغییطاتی اًدبم 

ا ذَاّن وطز.ثدبی ثیبى ایٌىِ ظًسگی پط اظ ؾرتی ّب ٍ هكىالت زّن ٍ ایٌىبضض
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اؾت.ٍالؼیت ضا ثپصیطیس ٍ پیكطٍی وٌیس تب ظًسگی قوب ؾَزهٌس ثبقس.ؾَال چطا هي 

یىی اظ اٍلیِ تطیي ؾَال ّب اؾت وِ وؿی ًوی زاًس اظ ودب ؾطچكوِ گطفتِ اؾت ثب 

تطی اًدبم زّیس ٍ ایي حبل هب ثبیس آى ضا ّضن وٌین.تهوین گیطی ّبی ؾَزهٌس 

پیكطفت وٌیس.اگط احؿبؼ هی وٌیس هَضز ؾتن ٍالغ قسُ ایس اظ ذَزتبى ثپطؾیس چِ 

چیعی ثبػث هی قَز ّوچٌیي احؿبؾی زاقتِ ثبقیس.ایب قوب اقٌب ٍ یب هؼكَلِ ای 

ى ّب ضا اظ آزاضیس وِ ثبػث هی قَز ایي احؿبؼ ضا زاقتِ ثبقیس؟ اگط ایٌچٌیي اؾت 

قٌبیبى خسیسی ایدبز وٌیس.ّیچىؽ اضظـ ایي ضا ًساضز آٍ ظًسگی ذَز ثیطٍى وٌیس.

وِ قوب زض ظًسگی ثِ عَض هساٍم ظیط ضًح ثبقیس.قوب هوىي اؾت ثطذی چیع ّبضا 

 ثتَاًیس تغییط زّیس ٍلی ثطذی زیگط ضا ًِ.

غبظ آّطٍلت قوب قطٍع ثِ ایدبز تغییط ثطای ظًسگی ثْتط وطزیس اظ وَچىتطیي ّب 

 چیعّبی ثعضي زض وٌیس.ثِ خبی ایدبز تغییط

افطازی وِ هی ذَاٌّس یه قجِ ثِ ولی تغییط پیسا وٌٌس ٍ ذیلی ظیبز پیف هی آیس  

ایي فمظ ثبػث قىؿت هی قَز.ٌّگبهی وِ قوب هی ذَاّیس زض ػبزت ّب ٍ ظًسگی 

ذَز تغییط ایدبز وٌیس ثِ ًظط ّب ٍ حؿبؾیت ّب تَخِ زاقتِ ثبقیس.قوب هدجَض 

اّیس ًیؿتیس تٌْبیی ثِ ؾَی هَفمیت پیكطٍی وٌیس.اظ قرم هَضز اػتوبز ذَز ثرَ

 قوبضا پكتیجبًی وٌس ٍ ّطگبُ الظم قس گعاضـ ّط چیع ضا ثِ اٍ ثسّیس.
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 هطحلِ چْبضم:حمیمت

 خالصه

ظًسگی ذَز , قرهیت زضٍغگَیی آغبظ هكىالت هبؾت.ظهبًی وِ هب زضٍؽ هی گَیین

هب ضا ثِ پبیبًی فبخؼِ ٍاض ّسایت هی وٌس.ثطای ایٌىِ زض , ضا ثط هجٌبی زضٍؽ هی ؾبظین

ثبقیس قوب ثبیس یبز ثگیطیس وِ حمیمت ضا ثبظگَ وٌیس.ّط اظ گبّی ضاؾت ظًسگی قبز 

گفتي ثبػث آظاض هی قَز ٍلی زض ًْبیت قوب ذَاّیس فْویس وِ ضاؾتگَیی قوبضا آظاز 

 هی وٌس
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 صادق باشید

 

 

ظهبًی وِ قوب ٍلت ذَز ضا ثیَْزُ هی گصضاًیس قوب اًطغی ذَز ضا ثیَْزُ ههطف 

وطزُ ٍ ثِ ّسف ّبی ذَز ًرَاّیس ضؾیس.ثِ تؼَیك اًساذتي وبضی اؾت وِ ثبػث هی 

قَز هؿبئل ضا ًبزیسُ ثگیطیس.ّطچِ ثیكتط هؿبئل ضا ًبزیسُ ثگیطیس زض ًْبیت ثبػث 

جل تجسیل قَیس وِ ایي ثطای ؾالهتی قوب ذَة هی قَز قوب ثِ فطزی تٌ

ًیؿت.ثطای ثْجَز ظًسگی ذَز قوب ثبیس اظ زضٍؽ وٌبضُ گیطی وٌیس ٍ ثِ ذَز ثگَییس 

وِ قوب هی تَاًیس ایٌىبض ضا اًدبم زّیساگط قوب اظ ّویي حبال قطٍع ثِ پیكطٍی 

 وٌیس هی ثیٌیس وِ ثبض قوب ؾجه تط هی قَز.

 وكف هحمك زض زضٍى ذَزتبى:

 

ذَزهبى ضا ثِ ؾوت فبخؼِ ّسایت هی وٌین.ظهبًی وِ هب ًوی تَاًین چیع ّبیی وِ  هب

ثسؾت آٍضزُ این ضا ثجیٌین قطٍع ثِ زضٍؽ گفتي ثِ ذَز هی وٌین.ثِ ذَزهبى هی 

گَیین وِ ایٌىبض ثؿیبض ؾرت اؾت.چِ چیعی زض هَضز اًدبم ایي وبض ؾرت 

احؿبؾبت اؾت؟

اثعاض تَاًبیی ّؿتٌس وِ هی تَاًٌس ّن هبضا ثؿبظًس ّن هبضا ثكىٌٌس.هب یبز هی گیطین ثب 

گصاض ثبقین ٍ ذَقحبلی زضٍى ذَز ٍ اًطغی ٍ ... ضا وٌتطل ایي احؿبؾبت تبثیط

تكریم زّین.گبّگبّی هب هحل ّبیی ضا وكف هی وٌین وِ ثبػث ًبضاحتی هب هی 
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قًَس.اخبظُ ًسّیس ایي اهط ثبػث ذؿتگی قوب ثكَز.ثدبی آى وبضی اًدبم زّیس تب اظ 

طیس وِ ثب ایي اذالق ٍ ضفتبض ٍ ضٍـ فىط وطزى ٍ... زٍضی وٌیس.ٍلتی قوب یبز هی گی

اؾتفبزُ اظ احؿبؾبت اًطغی ثگیطیس قوب ذَز ضا زضگیط آظهبیكبتی هی وٌیس وِ هٌدط 

ثِ هَفمیت هی قَز.ظهبًی وِ قوب یبز هی گیطیس اؾتؼساز ّبی ذَز ضا وكف 

قوب هوىي اؾت ثِ ضاّی پط اظ ,ذَز ضا قٌبذتِ ٍ ثساًیس چِ چیعی هی ذَاّیس,وٌیس

 ْبیت قوب ثِ هَفمیت ذَاّیس ضؾیس.ؾرتی ٍ چبلِ لسم ثگصاضیس ٍلی زض ً

زضٍؽ ّب ضاّی ثِ ًبودبثبز ٍ ًبهؼلَم زاضًس.ٍلتی ثِ ذَزتبى هی گَییس هي ّوِ ی ایي 

زض حمیمت قوب ثِ ذَزتبى هی گَییس هي اًطغی ثطای یبزگیطی ,چیع ّبضا هی زاًن

ًساضم.ّوبًغَض وِ فْویسُ این قوب ّط ضٍظ زض هَضز چیعی زضٍؽ هی گَییس.اگط هی 

اّیس ذَقحبل ظًسگی وٌیس اظ زضٍؽ زٍضی وٌیس ٍ ثِ ذَزتبى ثگَییس وِ هي ذَ

تدطثِ ٍ ... خسیسی ثیبهَظم.زض ٍالغ ظًسگی ّویكِ ,هْبضت,آضظٍهٌسم اهطٍظ هَضَع 

قوبضا ثِ چبلف هی وكس یبز ثگیطیس ثب آگبّی وبفی ثِ ثْتطیي قىل ثب ایي چبلف ّب 

 هَاخِ قَیس.

 

 

ضاُ ضا ثطای قوب ثبظ هی وٌس. اگط قوب یبز ثگیطیس وِ  ؛زض هَضز افىبض خسیسفىط وطزى 

ٍ چیع ّبی زاذلی زیگطی ذَزتبى ,قوب تَاًبیی ّب,زض هَضز افىبض خسیسی فىط وٌیس

 وكف ذَاّیس وطز.
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هٌبثغ ثبػث افعایف ؾطهبیِ هی قَز.ٍلتی قوب هٌبثغ خسیسی ضا ثِ ًَثت ذَز 

قوب زض ضاُ ثْجَز ظًسگی ذَز لسم هی گعاضیس.قوب هی تَاًیس ,ٌیساؾتفبزُ هی و

هساضؼ ,وتبثربًِ ّبی ایٌتطًتی,وتبثربًِ ّبی هحلی,هٌبثغ خسیس ضا اظ عطیك ایٌتطًت

 ٍ زاًكگبُ ّب ٍ ... وكف ٍ قٌبؾبیی وٌیس.

 چگًَِ اظ ظًسگی ّطچِ ثیكتط ذَقحبل ٍ ضاضی ثبقین:

 

 قوب ثبیس ؾَاالتی ضا ثپطؾیس:ثطای ایٌىِ اظ ظًسگی ذَز ضاضی ثبقیس 

 ؾَاالت:
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ظهبًی وِ قوب ؾَاالت ذَزضا خوغ ثٌسی وطزیس زض هیبى تفىطات خسیس ثِ گطزـ 

ثپطزاظیس تب خَاة ّبی ذَز ضا ثیبثیس.ثیكتط هب اًؿبى ّب ضاُ حل ضا زض زضٍى ذَز 

 زاضین ٍلی ثب ایي حبل زض پیسا وطزى پبؾد ّب ػبخعین.
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 هطحلِ پٌدن:تبهالت هغلَة

 خالصه

اگط قوب زٍؾت زاضیس وِ ػبزت ّبی لسیوی ذَز ضا ثب ػبزت ّبی خسیس ػَو وٌیس 

پؽ قوب لبزض ثِ اًدبم آى ذَاّیس ثَز تٌْب ثِ قطعی وِ ػبزت ّبی لسیوی ضا ثِ 

عَض ول تطن وٌیس. ثطای ثؼضی اظ هب ایٌىبض ؾرت اؾت وِ ػبزت ّبیوبى ضا ػَو 

ثطزاضیس ضاُ ّبی خسیسی ضا ثطای تبهالت  وٌین ٍلی ثب ایي حبل اگط قوب ثِ خلَ لسم

 هغلَة پیسا ذَاّیس وطز.
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ضی اظ افطاز زض زضٍغگَیی ثِ ذَز ٍ زیگطاى پیكطفت ظیبزی وطزُ اًس.ایي زض ثؿیب

ؾَء ظي ,ًظطیِ ّب,هىتت,حبلی اتفبق هی افتس وِ هب ثب حَضِ ای اظ اػتمبزات

حسؼ ّب ٍ ًتیدِ گیطی ّب ثِ ؾتَُ زض آهسُ این.قوب ثبیس وكف وٌیس وِ چگًَِ ,ّب

 ی ذَز ضا ثْجَز ثجركیس.حمیمت ضا زض زضٍى ذَز ثیبثیس لجل اظ ایٌىِ ظًسگ

هؿبیل ووی وِ ثبیس اًدبم زّن تب ضاُ ّبی ثس هطا ثب ضاُ ّبی هغلَة ٍ هفیس ػَو 

 وٌٌس چِ چیع ّبیی ّؿتٌس؟

ایي هؿئلِ وال ثِ ذَز قوب ضثظ زاضز.هب فمظ ثِ قوب ایسُ ّبی ذَة ٍ ووه وٌٌسُ 

یف وٌیس وِ ای ذَاّین زاز ٍ ایي ًیبظهٌس آى اؾت وِ تبوتیه ّبی خسیسی ضا آظهب

ثِ قوب ووه وٌٌس پیكطفت وٌیس.ّیچ وؽ ثِ غیط اظ قوب قوبضا تغییط ًرَاّس 

زاز.ٍلتی قوب آهبزُ ایس ذَز ضا تغییط زّیس ثِ ووه ّیچ وؽ ًیبظی ًساضیس.قوب هی 

تَاًیس اؾتؼساز ّبی زضًٍی ذَز ضا تمَیت وٌیس. توبهی هیعاى ّبی ؾٌدف اػن اظ 

اًگیعُ زّی ثِ ذَز ,آگبّی اظ ذَز,یوبى ٍ اػتمبزا,اعویٌبى ثِ ذَز,احتطام ثِ ذَز

ٍ... هی تَاًٌس ثِ قوب ووه وٌٌس تب ظًسگی ذَز ضا ثْجَز ثجركیس.فمظ قوب ثبیس 

 ثیبثیس وِ وسام یه ثط ضٍی قوب ثیكتط تبثیط هی گصاضز.

فمظ یه چیع آى ّن ایٌىِ قوب ثبیس هؼیي وٌیس چِ چیعی قوبضا چِ وؿی هی وٌس 

ایي ّب ذَز ضا تهحیح ٍ انالح وٌیس. پؽ اگط اقربنی ثب قوب اظ تب ثب اؾتفبزُ اظ 

ضٍی قبیس ّب اضتجبط زاضًس پؽ ثْتط اؾت اقربل زیگطی وِ ثب لبعؼیت ثب قوب 

اضتجبط زاضًس اضتجبط ثطلطاض وٌیس.ثطای هثبل افطازی اظ گطٍُ پكتیجبًی قوب احتوبال ثِ 

َز ثیبثیس.اٍلیي چیع ایي قوب ووه وٌس تب ضاُ ّبیی ثطای ػَو وطزى ػبزت ّبی ذ
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اؾت وِ زض ّوِ چیع قوب زضٍؽ گفتي ثِ ذَز ضا تطن وطزُ ٍ ّطوبضی ثطای تهحیح 

آى اؾت اًدبم زّیس.قوب ثبیس یبز ثگیطیس وِ ثْتطیي تهویوبت ضا ثب اضظیبثی ػَالت 

 آى ثگیطیس.

ایي آؾبى تط اظ آًچِ ّؿت وِ قوب فىطـ ضا هی وٌیس. ثطای هثبل آیب اخبظُ هی 

قوبضا ثب هبقیي تب ذبًِ قوب ثطؾبًس؟ اگط قوب اخبظُ زّیس ایي  ثی ػملس فطزی زّی

یه تهوین گیطی ثس ثَزُ ٍ حتی اهىبى زاضز ثبػث اظ زؾت زازى خبًتبى قَز.یب 

اهىبى زاضز حتی قوبضا زض ظًساى ثیبًساظز.اگط قوب َّقیبض ّؿتیس چطا فطز هعوَض ضا 

 قوب ثِ ذبًِ اـ ًوی ضؾبًیس؟

قرهی ّؿتیس وِ ثبػث  زٍؾتساضتبهالت هغلَة قبهل آقٌبیبى هی قَز.اگط قوب 

س زضخب ثعًیس قوب ثبیس تهویوی ًپؿطفت قوب هی قَز یب آقٌبیبى قوب ثبػث هی قَ

ثگیطیس.ایي تهوین هی تَاًس حتی قبهل حصف وطزى ٍ یب هحسٍز وطزى ایي افطاز زض 

ثركی ثسٍى ذبًَازُ ٍ زٍؾتبى ظًسگی قوب ثكَز.هب هی تَاًین ظًسگی قبز ٍ ثوط

زاقتِ ثبقین اگط ایي ًیبظ ثبقس ٍ قطط ایي اؾت وِ  وؿی وِ قوبضا اظ پیكطفت ثبظ 

 هی زاضز ضا ًرَاّیس.

ثطای ایٌىِ هْبضت ّبی خسیسی ضا قٌبؾبیی وٌیس وِ ػبزت ّب ی قوب ضا حصف هی 

طاف ذَز تالـ وٌیس اظ شّي ذَز آگبُ ذَز اؾتفبزُ وٌیس. ٍلتی قوب هحیظ اع,وٌس

گَـ هی زّیس ٍ هی قٌَیس ثیكتط اظ وتبة ذَاًسى چیع ّبیی ,ضا هكبّسُ هی وٌیس 

ضا یبز هی گیطیس. ثطضؾی ٍ هكبّسُ ولیس زؾتبٍضز ّبی ذَة اؾت. ثطضؾی ٍ هكبّسُ 

قبهل ذَز آگبّی ًیع ّؿت. ػمت ثبیؿتیس ٍ ًگبّی ثب زلت ثِ ذَز ثیبًساظیس.ذَز ضا 

ٌیس ثدبی آى ضاُ ّبیی ضا وكف وٌیس وِ ظًسگیتبى اشیت ًىطزُ ٍ ذَز ضا لضبٍت ًى

 ضا ثْجَز ثركس.
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 هطحلِ قكن:اؾتفبزُ وطزى اظ شّي

 خالصه
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 ثطای اؾتفبزُ اظ شٌّتبى ثطای ثْجَز ظًسگیتبى زض هَضز هَاضز ظیط فىط وٌیس:

 تؼْسات.

 اؾتؼسازّب ٍ لبثلیت ّب.

 

 اٍلَیت ّب.

 

 قىؿت ّب.

 

 گفتي ًِ.

 

 لَاًیي.

 

 ٍؾیلِ ی اظهبیف ّب
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 تؼْسات:

اًدبم هی زّین.تؼْسات لؿوتی اظ ظًسگی اؾت.ظهبًی وِ قوب هب ّوگی تؼْساتی ضا 

تؼْسی هی وٌیس قوب لَل هی زّیس وِ وبضی ضا اًدبم زّیس.قطٍع وٌیس ثطای ذَز 

تؼْساتی ثسّیس.هي تؼْس هی زّن ػبزت ّبین ضا ػَو وٌن.چطاوِ اًْب هبًغ هی قًَس 

 تب هي ثِ اّسافن ثطؾن ٍ یب ظًسگی ام ضا ثْجَز ثجركن.

 ّب ٍ لبثلیت ّب: اؾتؼساز

 

اؾتؼساز ّبی ذَز ضا اضظیبثی وٌیس تب ثجیٌیس چمسض لبزض ثِ اؾتفبزُ اظ آًْب زض ثْجَز 

ظًسگی ذَز ّؿتیس.ظهبًی وِ قوب اؾتؼساز ّبی ذَز ضا اضظیبثی هی وٌیس ثِ زًجبل 

چیعّبیی ,تطؼ ّب,هْبضت ّبی خسیس ًیع ثبقیس.ثِ اػوبق ذَیف ثطٍیس ٍ ًبضاحتی ّب

 اضیس ضا لجَل وٌیس ٍ ثِ آًْب ًگبُ وٌیس تب هْبضت ّبی خسیسی ثیبثیس.وِ زٍؾتكبى ًس

 اٍلَیت ّب:

 

آیب اٍلَیت ّبی قوب نحیح اؾت؟آیب توبم ثطًبهِ ضیعی ّبی قوب ؾط خبی ذَز لطاض 

زاضًس؟ثطًبهِ ّبی ذَز ضا هدسزا اضظیبثی وٌیس تب هظوئي قَیس وِ زض ضاُ زضؾت ثِ 

قوب اظ هحیظ اعالع ذَة ٍ وبفی زاضیس پؽ ؾَی ثْجَز ظًسگی ذَیف ّؿتیس.اگط 

زض اًدبم زازى وبضّب ًتطؾیس.اًدبم زازى وبضّب ثْتطیي هطحلِ ٍ ضٍـ اؾت وِ قوب ثب 

 اًدبم زازى ّط وبضی هی تَتٌیس ثِ ثْجَز ظًسگی ذَز ووه وٌیس.
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 قىؿت ّب:

 

قوب قىؿت ّبضا چگًَِ زض ًظط هی گیطیس؟قىؿت ثطػىؽ زؾتبٍضز اؾت.قىؿت 

ٍ اٍلیِ اؾت وِ ثِ ّوِ زض ّط ضٍظ اتفبق هیبفتس.قىؿت ثِ هب ووه هی چیعی ػبزی 

وٌس تب وكف وٌین چگًَِ تىبهل ٍ ضقس ثطای ظًسگی فطزی ثْتط زاقتِ ثبقین.اگط 

قوب ثط قىؿت تبویس فطاٍاى زاقتِ ثبقیس پؽ ضاُ ظًسگی قوب ثِ ؾطػت ثِ ؾوت 

بضّب ذَزتبى ٍ ًبودبثبز وكیسُ هی قَز.قىؿت خعئی اظ ظًسگی اؾت.قوب زض و

یٌستبى قىؿت ّبیی ذَاّیس زاقت.اظ قىؿت ّبی ذَز زضؼ ثگیطیس ؾطظًف آ

زضًٍی ذَز ضا ّضن وٌیسٍ ثِ ؾَی تغییط هؿبئل ٍ حل آًْب خْت ثْجَز ظًسگی ذَز 

 گبم ثطزاضیس.

 گفتي ًِ:

 

افطاز زض زًیب آى ضا هی قًٌَس ٍ اظ آى ٍحكت زاضًس.ًِ ضز وطزى ًیؿت ثلىِ ًِ یه 

ؾت وِ ثبػث هی قَز زاضای ٍلت فطاغت زاقتِ ثبقیس.ظهبًی وِ قوب ػول هثجت ا

هی گَییس ًِ هي ثِ ولَة ًوی ضٍم زض ٍالغ قوب هی گَییس هي وبض ثْتطی اظ 

 گصضاًسى ٍلت ذَز ثب هؿت ّب ثطای اًدبم زازى زاضم.

گبّگبّی قوب ثبیس ثِ ثؼضی ّب ثگَییس وِ ػبقك ًِ گفتي ّؿتیس.ثطای هثبل قوب 

ِ زٍؾت ذَز ًِ ثگَییس ظهبًی وِ اٍ قوبضا زػَت ثِ زیسى تلَظیَى هی ثْتط اؾت ث

وٌس زض حبلی وِ قوب هی زاًیس ثبیس زضؼ ثرَاًیس.ًگصاضیس وِ زٍؾتتبى قوبضا اظ 

 پیكطفت ثبظثساضز ٍ ایي ّیچ هكىلی ًساضز وِ ثِ آًْب ًِ ثگَییس.
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 لَاًیي:

سگی ّؿتٌس وِ .لَاًیي لؿوتی اظ ظًهب ّوگی ظیط ًظط لَاًیي ذبنی ّؿتین

گْگبّی ایي لَاًیي ثطای ّضن وطزى ؾرت ّؿتٌس.قوب ثبیس یبز ثگیطیس وِ ثب 

آغَـ ثبظ لَاًیي ضا لجَل وٌیس ٍ ّضوكبى وٌیس هگط ایٌىِ قوب هبیل ثِ افعایف ٍ 

اػتطاو زض ضاُ هثجت ّؿتیس. افطاز ّویكِ هی گَیٌس وِ لَاًیي ضا زٍؾت ًساضًس ٍ 

ّویكِ ثبػث اعالف ٍلت اؾت.قوب تَاًبیی آًطا زاضیس ثِ آًْب ػول ًوی وٌٌس ٍ ایي 

 ٍلی ثب ایي حبل ظهبى هی ثطز وِ اظ ایي تَاًبیی اؾتفبزُ وٌیس.

 ٍؾیلِ ی آظهبیف ّب:

 

ظًسگی پط اؾت اظ ٍؾیلِ ّبیی ثطای آظهبیف.ضٍظاًِ ٍلتی هب اظ ذبًِ ثیطٍى لسم هی 

ٍ غلغی ضا اًدبم  ظهبیف ّؿتین.ضٍظاًِ هب اظهبیف ّبی زضؾتآگصاضین هب زض حبل 

هی زّین.ثب ایي آظهبیف ّب چگًَِ ثطذَضز هی وٌیس؟اگط قوب هی ذَاّیس تب قبًؿی 

ضا زض ظًسگی زاقتِ ثبقیس ذَقجرتبًِ  قوب ایي آظهبیكبت ضا زضؾت وٌتطل هی 

وٌیس.اظ عطفی زیگط اگط قوب اظ تغییطات ٍحكت زاضیس پؽ ثبیس ضاّی ضا پیسا وٌیس 

ظًسگی وٌبض ثیبییس.هتبؾفبًِ افطاز ثؿیبضی ثب اؾتفبزُ اظ وِ ثب ایي آظهبیف ّب زض 

هكطٍثبت الىلی یب هَاض هرسض ثب ایي آظهبیكبت ٍ هكىالت وٌبض هی آیٌس.قوب خعٍ ایي 

 افطاز ًجبقیس.

قوب اًتربة ّبی ظیبزی زض ظًسگی زاضیس.قوب ّطضٍظ هی تَاًیس اًتربة ّبی نحیح ٍ 

ّبی ثس ضا اًتربة هی وٌیس زض ایٌهَضت یب غلغی زاقتِ ثبقیس.گْگبّی قوب گعیٌِ 

ٍلتی قوب زچبض اقتجبُ هی قَیس زض ایي حبل قوب ؾبوي ًوبًیس ٍ هٌبثغ ذَزضا 
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وٌتطل وٌیس ٍ ثجیٌیس چگًَِ هی تَاًؿتیس ایي وبض ضا ثْتط اًدبم زّیس ٍ زفؼِ ی 

 ثؼسی ثْتط اًدبم زّیس.
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طای ثْجَز ظًسگی ذَز قوب ثبیس زض هَضز ول زؾتگبُ ظًسگی تفىط وٌیس.قوب ث

ٍاوٌف احؿبؾی ٍ ثِ عَض ولی ثِ ,وبضّب,ضفتبضّب,ؾَی هؿئَلیت ّبهدجَضیس ثِ اى 

ًؿَی اؾتبًساضز ّبی ظًسگی ثطٍیس.ظهبًی وِ قوب ثِ آًؿَی خعئیبت تَخِ هی وٌیس آ

ذَاّیس فْویس وِ پیكطفت ٍ ایدبز تغییطات ضطٍضی چمسض آؾبى اؾت.ثطای قطٍع 

 حطوت یه چه لیؿت تْیِ وٌیس.

 

ظهبًی وِ اذالق ٍ ضفتبض ذَز ضا وٌبض هی گصاضیس ثِ خعئیبت تَخِ وٌیس.اگط قوب ثب 

اًدبم وبضی ثِ ًتبیح ولی ظیبى هی ضؾبًیس احتوبال قوب ول زؾتگبُ ضا زض ًظط ًگطفتِ 

ذَاّیس وبضی ضا اًدبم زّیس لجل ایي وِ زض هَضز ٍ ًوی ثیٌیس.ٍ ثدبی آى قوب هی 

 آى حطف ظزُ ٍ یب تحمیك وٌیس.
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تٌْب وبضی وِ ًیبظ اؾت اًدبم زّیس ایي اؾت وِ لجل اظ اًدبم زازى یب حطف ظزى زض 

اػتیبز ثِ چیع ذبنی زاضیس  هَضز وبضی ًتبیح ًبقی اظ آى ضا ثطضؾی وٌیس. اگط قوب 

قوب هكىالت ٍ ایطاز ّبی ذَز ضا لجَل وٌیس.  .ّیچ هكىلی ٍخَز ًساضز وِثپصیطیس

زضذَاؾت ووه  اگطقوب احتوبال ًیبظهٌس ووه ثبقیس.ّیچ هكىلی ٍخَز ًساضز 

 وٌیس.

قوب ثْتط اؾت ضاُ ّبیی ضا زض ًظط ثگیطیس وِ آًطا هتَلف ,اگط قوب ؾیگبض هی وكیس

 وٌیس.هي ًیبظهٌس وٌتطل قرهی زض ذَز ّؿتن تب آًطا وٌبض ثگصاضم.

قوب ًیبظهٌس اضظیبثی اهَض ذَز ,قوب ٍاثؿتِ ثِ گطٍُ ّبی اقتجبّی ّؿتیساگط 

ّؿتیس.ایي افطاز چِ چیعی ضا ثطای قوب ثِ اضهغبى هی اٍضًس؟ایب آًْب ثطای قوب چیعی 

 ثِ اضهغبى هی اٍضًس یب اظ قوب هی گیطًس؟

ضٍظاًِ زض ثیطٍى هؿبئل ظیبزی ٍخَز زاضز وِ ثبیس ثِ نَضت اذتهبنی ٍ خسا زض 

هَضز آًْب فىط قسُ ٍ تهوین گیطی قَز.چِ وبضّبیی ٍخَز زاضز وِ قوب ثطای ووه 

هی تَاًیس اًدبم زّیس؟قوب هدجَضیس وِ ّویكِ زض هَضز هكىالت لجل اظ تهوین 

هی تَاًیس تهوین گیطی ثْتط ٍ ؾبلن  گیطی تفىط وٌیس. قوب ثب ًظط گطفتي توبم ظٍایب

تطی ثىٌیس.اگط هكىالت ٍ هؿبئل ثؿیبض ثعضي تط اظ آى اؾت وِ تٌْبیی ثتَاًیس آًْبضا 

قٌبیبى ٍ هؼكَلِ ذَز یب وبضقٌبؾبى حطف آوٌتطل وٌیس زضذَاؾت ووه وٌیس.ثب 

 ثعًیس.
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