
 

 

 تا اصْل گفتگْ در خْاستگاری آشٌا شْیذ
 

یكی اس هِوتزیي عللی كَ اكوزاة ّ اطتزص ایي هدبلض را دّ چٌدااى هدی   
 .كٌا رعبیت ًكزدى ثزخی ًكبت هِن ّ اطبطی در ًسٍْ گفتبر ّ ثیبى اطت

 
ُویؼَ ّقتی دختز خبًن ُب ّ آقب پظزُب ثَ خلظدبت گفتودْ ّ خْاطدتوبر     

هداام  . ّ اكوزاة توبم ّخْدػبى را هی گیزد ػبى ًشدیك هی ػًْا اطتزص
آیددب هددی تددْاًن طددْامتن را توددبم ّ كوددبب اس  ددزد ه بثدد  : ثددَ خددْد هددی گْیٌددا

ّ ُدشاراى  ! ثپزطن؟ آیب هی تْاًن اهالعبت مسم را اس اّ ثویزم؟ ًكٌا درّغ ثوْیا
دغاغَ دیوز  كَ ذُي  زد را درگیز خْد هی كٌا ّ گبٍ آً ار ثزا   زد ثدشر   

هی ػًْا كَ اؿ  قلیَ یعٌی ؿسجت كزدى ّ ػٌبختي  زد ه بث  ثَ ّ هِن 
 .ك   زاهْع هی ػْد

 
یكی اس هِوتزیي عللی كَ اكوزاة ّ اطدتزص ایدي هددبلض را دّ چٌدااى هدی كٌدا رعبیدت ًكدزدى ثزخدی ًكدبت هِدن ّ            

زاعبتؼدبى  ثبعدب ثِجدْد    ًكبتی كَ ػبیا ثَ ظبُز طبدٍ ثبػٌا اهب تْخَ ثَ آًِب ّ ه. اطبطی در ًسٍْ گفتبر ّ ثیبى اطت
 .خلظدددبت خْاطدددتوبر   كدددن ػددداى اكدددوزاة ّ اطدددتزص ّ گدددز تي پبطدددش ُدددب  درطدددت ّ دقیددد  تدددز هدددی ػدددْد 

 
 شفافیت در كالم - 1
 

یعٌی . اّلیي ًكتَ ا  كَ ثبیا در خلظبت گفتوْ هْرد تْخَ ُز دّ هزف یعٌی دختز ّ پظز ثبػا  ػفب یت در كالم اطت
 .ا كددددَ  دددزد ه بثدددد  ثددددَ ؿددددْرت كبهدددد  هتْخددددَ هٌ ددددْر اّ ػددددْد ُدددز  ددددزد ثبیددددا ثددددَ گًْددددَ ا  طدددد ي ثوْیدددد 

اهْر  ُظتٌا كَ ثبعب عام  ِن درطت ط ي ّ گیح ػاى  زد ه بث  هی ػْد ... كلی گْیی  ثب اثِبم ط ي گفتي ّ 
 .سیددددزا اّ كددددَ در دب یددددب ذُددددي  ددددزد ه بثدددد  خددددْد ًیظددددت كددددَ هٌ ددددْر اّ را كبهدددد  ّ دقیدددد  هتْخددددَ ػددددْد      

 .ّ خْ كزدى ثبعب ػٌیاى پبطش ُب  اػتجبٍ ّ ًبدرطت یب ًبقؾ هی ػْدعام ػفب یت در ط ي گفتي ّ پزص 
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ُز دّ رّع هفیا ّ مسم اطدت اهدب ثبیدا ثااًیدا كدَ ثدزا        . ا زاد هی تْاًٌا طْاب ُبیؼبى را ثَ دّ هزی  هتفبّت ثپزطٌا
پبطدش  ر ایي هززلَ ثِتدز اطدت طدْامتی كدَ دارا      ثزا  هْ  یت د. پزطیاى ُز طْاب ثبیا اس چَ رّػی اطتفبدٍ ًوْد

 :هثاًل . پزطیاٍ ػًْاهظت ین ُظتٌا ثَ ؿْرت  ُب  ّاكر
 

 هیشاى در آها هبُبًَ ػوب چ ار اطت؟
 

 چٌا خْاُز ّ ثزادر داریا؟
 

 ...آیب ثیوبر  خبؿی داریا؟ ّ 
 

سیزا اگدز ثدَ ؿدْرت هظدت ین پزطدیاٍ      . پزطیاٍ ػًْا غیزهظت ینّ  سیزکبًَاهب ثبلعكض ثزخی اس طْامت ثبیا ثَ ؿْرت 
 . ػًْا  زد ه بث  هتْخَ عالقَ ّ ً دز ػدوب ػداٍ ّ ازتودبب دادى پبطدش ًبدرطدت ّلدی ثدبة هید  ػدوب ثظدیبر اطدت            
هثاًل هي خیلی اُ  تفزیسن ً ز ػوب درثبرٍ تفزیر ّگزدع چیظت؟ ی یًٌب  زد ه بث  در پبطش ثدَ پزطدغ ػدوب خْاُدا     

 .فزیر ّ گزدع ّ هظب زت عالقَ ثظیبر  دارمهي ُن ثَ ت: گفت
 

 .در ایي گًَْ هْاقع ثبیا ثَ ؿْرت غیز هظت ین طْامت پزطیاٍ ػْد
 

ػدْد  چیظدت؟ در ایدي    ً ز ػوب راخع ثَ کظبًی کَ هی گْیٌا ُدی  خدب خبًدَ خدْد آدم ًودی     : هثاًل ثبیا پزطیاٍ ػْد
 .ا  خْاثی کَ هی دُا ً ز ز ی ی خْدع هی ثبػاؿْرت چْى  زد ه بث  ًوی تْاًا ً ز ّاقعی ػوب را تؼ یؾ دُ
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 ّ پدز  ... ثزخی ث ؼی اس سهبى گفتوْیؼبى را ثب پزطیاى طْامت ثی ارسع ّ ثی اُویتی چْى رًگ ّ غذا  هْرد عالقدَ 
ػدْد ثلكدَ خلظدَ گفتودْ را اس     ثسب ثز رّ  ایي هجبزب ًَ تٌِب مسم ّ كزّر  ًیظت ّ ثبعب اتالف سهبى هی . هی كٌٌا

ُدی  كداام اس ایدي هظدبی  پدیغ پدب ا تدبدٍ ً دغ هِودی در          . هظیز اؿلی خْد خبرج كزدٍ ّ ثَ خبدٍ خبكی هی كؼبًا
  زٌُدگ   اعت بداتچْى  تبثیزگذار ّ  تٌبطت در اهْر هِنآًچَ در ایي راطتب هِن اطت . سًاگی سًبػْیی ایفب ًوی كٌٌا

 .هی ثبػا... ّ 
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ا زاد ثبیا در ُوَ ػزاین چَ ثَ ٌُوبم طْاب پزطیاى ّ چَ ثَ ٌُودبم پبطدش دادى ثدَ طدْامت  دزد ه بثد  اس ز دبی  ّ        
 .ًوددی تددْاى ثددَ هْ  یددت در سًدداگی دطددت یب ددت     ... ثددب خیددبب ثددب ی ّ آرسّ ّ تددُْن ّ   . ّاقعیددت ُددب طدد ي ثوْیٌددا  

 
 

 " !ًَ " در ازدّاج تَ ایي افراد تگْییذ 
 

آًِب توبی  ثَ ایي دارًا کَ دیوزاى را طزسًغ کٌٌا  چْى آدم ُب  زظْد ّ 
 ...آیٌا ّ خْدثشر  ثیٌی ثَ زظبة هی

 
اّلغ ُوَ چیش خْة اطت  هث  آّا  دُ  اهب کب ی اطدت کودی ثیؼدتز    

ُب ّ الجتدَ خدْدت را   ُب  آىُب  اهزاف ًشدیک ػْ  تب کن ّ کظز ثَ آدم
ُبطدت کدَ آدم یدبد آى هثد      ایدي ّقدت  . یٌدی در ثزقزار  یک ارتجبم طدبدٍ ثج 

ّ الثترَ  )تا هرد سخي ًگفتَ تاشذ، عیة ّ ٌُرر   " ا تا قایوی هی
 ".ًِفتَ تاشذ( خْد 

 
 ! ؛ هچ گیرًذشکاک ُا

 
 .گیز  کٌاػک ثبعب هی ػْد آدم زظبطیت سیبد  رّ  هزف ه بثلغ پیاا کٌا ّ اّ را آً ار کٌتزب کٌا تب در ًِبیت ه 

ُب ثیؼدتز اس ایٌکدَ  بیداٍ داػدتَ ثبػدا       وْم ثظیبر تیشثیي ُظتٌا ّ ُْع ثبمیی دارًا کَ ثزا  آىآدم ُب  ػکبک هع
ثیٌی ثَ زظبة هدی ثشر ُب  زظْد ّ خْدُب توبی  ثَ ایي دارًا کَ دیوزاى را طزسًغ کٌٌا  چْى آدمآى. ه زة اطت

ًباهٌی ػایا عدبهفی ّ تدزص اس دطدت دادى     آیٌا  دارا  ازظبصاکثزا در اختوبع اػ بؽ هْ  ی ثَ زظبة هی. آیٌا
. گزدد  ثب ُوظزػبى ر تبر  هبلکبًَ ثدب ت دبثلی دلظدْساًَ دارًدا    ُظتٌا کَ ثَ ازتوبب سیبد ثَ دّراى کْدکی ػبى ثزهی

 .ُددددب خددددش خْدػددددبى درهددددبًوز  ًاارًدددداُددددب ایددددي ًکتددددَ را یبدتددددبى ثبػددددا کددددَ ػددددکبکثددددزا  درهددددبى ایددددي آدم
ػدْد ّ دایدن ازظدبص گٌدبٍ      اع ثیِْدٍ ؿدزف هدی  هث  ایي کَ چٌیي آدهی اًزژ . داردُبیی سًاگی ثب آدم ػکبک آ ت

ثیي  در کٌبر یک ػکبک ازظبص هْردعالقَ ثْدى دارد؛ یعٌدی ّقتدی   خبلت ایٌکَ یک خْد کن. ارسػی دارداكوزاة ّ ثی
یدي یعٌدی دّطدت داػدتي ّ اگدز      ا تا کَ اُب  ه تلف ثَ اّ سًگ هی سًا  اّ در ایي تلَ هیًبهشد ػکبکغ داین ثَ ثِبًَ

غیز اس ایي ثبػا  ثَ هعٌب  ایي اطت کَ هزف دّطتغ ًاارد؛ خوز ایٌدبطت کَ اگز اّ اس ایي راثوَ ًبطبلن ثیزّى ثیبیا  
در کٌدبر ُودَ   . کٌا کَ ایي آدم ثَ زا کب ی ثَ اّ عالقدَ ًداارد  اع ثب یک آدم عبد  ّ ًزهبب  ازظبص هیدر ارتجبم ثعا 
 .کیت در اکثز هْارد هظز  اطت ّ هوکي اطت ث یَ را ُن درگیز کٌاایي هْارد  ػکب

 
 !؛ تی ّفایٌذتْجَ طلة ُا

 
هلجی ُظدتٌا  ثداّى   ثزًا اهب کظبًیکَ دارا  اختالب ر تبر  تْخَاکثز آدم ُب اس تْخَ ث یَ ًظجت ثَ خْدػبى لذت هی

 یَ هستبخٌا ّ ُز اثشار  داػتَ ثبػٌا  ثدب آى اثدشار   ُب ثَ ػات ثَ تبییا ّ تودیا ثآى. تْاًٌا سًاگی کٌٌاتْخَ ث یَ ًوی
 دٌُا؛ خْدػبى را در هعزف تْخَ قزار هی

ُب ثبیا داًظدت  ایدي اطدت    ًکتَ دیوز  کَ درهْرد آى. ُب یب ادا ّ اؿْب  یب لسي ؿاا ثبػاایي اثشار هوکي اطت قیب َ آى
لی  ایٌکَ اگز یکی را اس دطدت دادًدا ػد ؾ دیودز  ّخدْد      کٌٌا  ثَ دُب  سیبد  ارتجبم ثزقزار هیُب ثب آدمهلتکَ تْخَ

 .ُب  ّ بدار  ًیظتٌاداػتَ ثبػا ّ در هدوْع آدم
 

 ! ؛ ُویشَ خْب ًیستٌذُاُویشَ خْب



کٌٌدا  ُدب ازظدبص هدی   آى. گْیٌا  اس ایي خِت کَ ُویؼَ خْة ّ هثجدت ُظدتٌا  ُن هی طیٌارمُب ثَ ایي گزٍّ اس آدم
کٌٌا اًوبر اؿال اخن کزدى ثلا ًیظتٌا  ثٌبثزایي دیوزاى ُب هْر  ر تبر هیایي آدم. ایي ثبػٌاُی  ّقت ًجبیا چیش  غیز اس 

 . داًٌاُب را ًویقار خٌاٍ آى
َ »ػبى در ُب ُظتٌا ّ ثَ دلی  ًبتْاًیداى درد ّ ثاث تی ّ گز تبر  آىُب  هؼبّر ُوَ ّ سثبلَُویؼَ خْة گفدتي   « ًد
گیزًدا   هعز ت هدی تزطدٌا ّ الجتدَ اس خبهعدَ پدبداع هدی      آًِب ثَ ػات اس اًگ ثی. کٌٌاُب طْءاطتفبدٍ هیدیوزاى اس آى

 .ػددددْد هتْخددددَ هؼکلؼددددبى ػددددًْا یددددب ایددددي ر تددددبر را کٌددددبر ثوذارًددددا  بیدددداٍ پٌِددددبًی کددددَ هددددبًع اس ایددددي هددددی
 

 ! ؛ تایذ ًجاتشاى دادُاًجات دٌُذٍ
 

کٌٌدا  کٌٌا ثبیا ثَ ُوَ کوک کٌٌدا  کدز هدی   ازظبص هیُب ًدبت دٌُاٍ. هؼِْرًا« راثیي ُْد»ُب ثَ ایي دطتَ اس آدم
ُب را در گز تبر ُب طِن خْد آدمراثیي ُْد. ػبى ًدبت ثاٌُاُب  ثاث ت را اس گز تبر اًا کَ آدمثزا  ایي آ زیاٍ ػاٍ

ُدب  ي آدمدّ ًکتدَ درهدْرد اید   . ُب را ًدبت ثاُدا ُبیی ُظتٌا کَ کظی ًجْدٍ آىثیٌٌا ّ هعوْم سخزکؼیاٍُبیؼبى ًوی
 ّخْد دارد؛

خْاٌُا ّ ػبیا خدْد ػد ؾ گز تدبر اؿدال زبكدز ًیظدت ثدزا  رُدبیی اس         ُب ُظتٌا کَ کوک ًویًکتَ اّب ایٌکَ خیلی
 . ُب  اػ بؽ راثیي ُْد ُن ثَ طزاًدبهی ً ْاُا رطیاثٌبثزایي تالع. اع کبر  اًدبم دُاگز تبر 

ًکتدَ هِدن ایٌکدَ     . ًبخی  ً غ ًبخی را ثزعِاٍ دارًدا / قزثبًی /ًکتَ دّم ُن ایٌدبطت کَ راثیي ُْدُب در هثلب ظبلن
گْیٌا ًبخی ایي هثلدب  خدب  دیودز  ً دغ ظدبلن را ثزعِداٍ دارد  پدض ًددبت         یک قبًْى در ایي هثلب ّخْد دارد کَ هی

 .کٌٌاُب ػبیا ثاّى ایٌکَ خْدػبى ثااًٌا در ز  ػ ؾ دیوز  ظلن هیدٌُاٍ
 

 ! اُتیي؛ تلَ خْد کنُاخْدشیفتَ
 

هعودْم  . داًٌدا ُبیی کَ اختالب ر تبر  خْدػیفتوی دارًا  ُویؼَ خْد را هظتس  دریب ت اهکبًدبت اس دیودزاى هدی   آدم
ؿاا  خْدػیفتَ. اًا ِوبًٌا کَ کبرػبى را ثَ درطتی اًدبم ًاادٍُن پض اس دریب ت ایي اهکبًبت ثَ دیوزاى ایٌوْر هی

ُدب اس طدلی َ دیودزاى ثِتدز     کٌٌدا طدلی َ آى  ُب  کز هیخْدػیفتَ. ػًٌْاویُب آى قار ثلٌا اطت کَ ؿاا  دیوزاى را ً
 ؛ ...تز اطت ّتز اطت  ّقتؼبى ثبارسعػبى هِناطت  طالهتی

َ . ُدب ُوبٌُدگ ػدًْا   ریش  دارًا ّ اًت بر دارًدا ُودَ ثدب آى   ػبى ثزًبهَُب ُویؼَ ثزا  سًاگیآى ُدب هعودْم   خْدػدیفت
ُب  قبث  تسظیٌی ُن دارًا اهب هِن ایي اطدت کدَ خْدػدبى را آى قدار     ُب ّیژگیالجتَ آى. ثیٌٌااػتجبُبت خْد را ًوی

َ  ُب  خْدکنثَ هْر هعوْب ُن آدم. آیٌاثیٌٌا کَ ث یَ اؿال ثَ چؼوؼبى ًویثشر  هی ُدب هدی  ثیي گز تدبر خْدػدیفت
 .ػًْا

 
ذیز تي ایٌکدَ ؿداا  دیودزاى ُدن     در درخدَ اّب پد   شْد خْدشیفتگی را جثرراى کررد   چطْر هیّ اهب ایي طْاب کَ 

در درخدَ ثعدا    . ُب ُن ثبارسع اطتػبى هِن اطت ّ ّقت آىُب ُن خْة اطت  طالهتیػٌیاًی اطت  طلی َ آى
 .ُن ثبیا توزیي کزد کَ دمی  ُزچٌا هع ْلوبى را گبُی ًوْیین

 
گدبُی ثدب دیودزاى    . اًددبم دُیدا   ُدب کدبر خْدتدبى را   ثاّى تْخَ ثَ ً ز آىتا یک خْدشیفتَ چطْر تایذ ترخْرد کٌین  

 .ُب یبدآّر  کٌیاػبى کٌیا ّ اػتجبُبتؼبى را ُن در ثزخی اّقبت ثَ آىه بیظَ
 

 ! ؛ ُویشَ خستَ اًذکوال گراُا
 

َ . اًا در آى ثزًاٍ خْاٌُا ػادٌُا کَ هووئيگزاُب تٌِب ثَ اًدبم کبرُبیی تي هیکوبب ا  را  دتر هدی  هعوْم ّقتی قلد
َ . رًّا تر آى را ًجزدٍ  ثَ طزاغ  تر قلَ ثعا  هیکٌٌا  ٌُْس لذت  گزاُدب ثبیدا   کودبب . اًدا ثَ ُویي دلی  ُویؼَ خظدت

گدزا ثدب   ُدب  کودبب  آدم. ُدن لدذت ثجزًدا    81گز ت  ثبیا ثتْاًٌدا اس ًودزٍ    02تْاى در ُوَ سًاگی ًوزٍ ثااًٌا ُویؼَ ًوی
 .دٌُاکٌبرگذاػتي ایي ّیژگی ثَ خْدػبى آطْدگی را ُایَ هی

 
 ! ؛ تَ دًثال تجرتَ جذیذعتاداى ُیجاًیه
 

ثَ هْر هثبب ػ ؾ ؿجر طز کدبر  . کٌا کَ ُویؼَ پزاًزژ  ُظتٌااعتیبد ُیدبًی هعوْم کظبًی را گز تبر خْدع هی
اعتیدبد ُیددبًی ًوْدُدب  ه تلفدی     . اطت  عـز هؼغْب یک ّرسع پزتسزک اطت اهب آخز ػت ٌُْس کلدی اًدزژ  دارد  

ُب  اهزا غ ثَ خـْؽ ًدبهشد یدب   هعتبداى ُیدبًی در آدم... تیبد ثَ ایٌتزًت  اعتیبد ثَ هْاده ار ّدارد  اعتیبد ثَ کبر  اع
اگز هزف ه بث  ًیبس اّ ثدَ تدزثدَ چیشُدب  خایدا ّ ُیددبى را تدبهیي       . ُوظزع داین ثَ دًجبب تدزثَ هْارد خایا ُظتٌا

 .ًکٌا  هوکي اطت ثَ طزاغ راثوَ هْاس  ثزّد
 
 



 
 

یاد ترای عثْر از ایي هرحلَ، تایذ چٌذ ًکتَ هِن ّکلیذی را تَ. ازدّاج هرحلَ سختی استگیری ترای تصوین
 .داشتَ تاشیذ

 
آى را خا  ثویزیا  ازظبطی عو  ًکٌیا  اهب ثدیغ  .   ثَ ظبُز آطبى ّلی ط ت اطتگیز  اسدّاج هززلَتـوین 1

 .اس اًااسٍ ُن ّطْاص ثَ خزج ًاُیا  ًتزطیا ّ تْک  کٌیا
 

گزدد  ػْد ّ ً زتبى ثَ ع   تسوی  هیرّ  ز بی  ثظتَ هیگیز  کٌیا  چؼوبًتبى ثَاثتاا ازظبطی تـویناگز  2
  َ  !ایدددا؛ پدددض ثدددَ سّد  هٌت دددز عْاقدددت آى ثبػدددیا آًودددبٍ هوودددئي ثبػدددیا کدددَ تـدددوین عبقالًدددَ ّ درطدددتی ًوز تددد

 
داػدتَ ثبػدا ّ ػدوب ًظدجت ثدَ اّ      اگز ػ ـی عفیف  ُن  کز ّ هؤهي ثبػا ّ ُوچٌیي تْاًبیی ادارٍ سًداگی را   3 

 .ازظبص خْػبیٌا  داریا اّ را اًت بة کٌیا
 

تْاًدا ر تدبر   اع را اؿالذ کٌدا  اهدب ُزگدش ًودی    ُب  اکتظبثیُب ّ طلی َایي را ثااًیا کَ ػبیا اّ ثتْاًا زظبطیت 4 
 . زد  ّ ػ ـیت درًّی ّ ذات خْد را ثَ سّد  تغییز دُا

 
یبثی کٌیا تب ی یي پیاا کٌیا کَ ایي اًض ّ الفت ایدبد ػاٍ هیبى خْد ّ  زد ه بثلتبى را ریؼَػوب ثبیا اًض ّ الفت  5 

 .تبى  ؿزف سیجبیی ظبُز ػاٍ  ػجبُت ظبُز  ثَ یكی اس ا زاد هْرد عالقَ زض تززن تسزیک: زبؿ  طَ چیش ًجبػا
 

 .ثَ آى عو  گزدد ُب  غیزهٌو ی پذیز تَ ًؼْد؛ اگز پذیز تَ ػْد  ثبیاػزاین ّ خْاطتَ 6 
 

 .ثز هج  ازکبم اطالم  دختز ثبیا ً ز پارع را در اًت بثغ دخی  كٌا 7 
 

گیدز     گیز  ثبیا ثیي ػوب ّ ػ ؾ ه بث  تفبُن ثبػا ّ ثعا اس تـویندر دّراى خْاطتوبر  ّ ه ـْؿًب در تـوین 8 
 .تْا  

 
 .درؿدددا ثدددزا  اسدّاج خدددْة اطدددت   02 - 02گدددبٍ ًجبیدددا ثدددَ دًجدددبب تفدددبُن ؿارؿدددا ثبػدددین  تفدددبُن      ُدددی  9 

 
ػدبیا  . ایدا ا  ر تبر کٌیا کَ هزف ه بث  گوبى کٌا کَ اّ را اًت بة کزدٍُزگش ًجبیا تب قج  اس تـوین ًِبیی ثَ گًَْ 10 

 .ا  اّهالع پیاا کٌیا کَ هْرد قجْب ػوب ًجبػادر یک تس ی  یب گفتوْ  خایا اس هظألَ
 

کٌیدا ّ  ایا  ثَ ُوظدزتبى ثیؼدتز اهویٌدبى هدی    هعت ا ثبػیا کَ تـوین درطتی گز تَ ایي را ثااًیا کَ ّقتی قْیًب 11 
 .پض تـوین را دیز ثویزیا ّلی در آى تزدیا ًکٌیا. تز  اس سًاگی خْاُیا داػتثزداػت هثجت

 
 .عبقالًَ تـوین ثویز تب عبػ بًَ سًاگی کٌی 12 

 
کٌیدا   ایزادُب  هزف ه بثلتبى را در ُز ؿْرت ثزا  دیوزاى تْخیَ هیثااًیا اس سهبًی کَ : عالین تـوین ازظبطی 13

 .ایاپض اس رّ  ازظبص تـوین گز تَ
 
ایا  ثاایٌدا  اع ّخْد ًاارد ّ ثب ایي زبب ػوب آًِب را اًت بة کزدٍتبى در ػ ؾ ه بث  ّ خبًْادٍُب  اؿلیاگز هالک 14

 .ایاکَ قوعًب اس رّ  ازظبص تـوین گز تَ
 

( یب ًظدجت ثدَ اّ ازظدبص ًبخْػدبیٌا  داریدا     )اگز ػ ؾ ه بث  هْرد تأییا ػوبطت  اهب ثَ دب ػوب ًٌؼظتَ  15 
 .ػْد اس اًت بة اّ ؿزف ً ز کٌیاپیؼٌِبد هی

 
ُزگش اس رّ  لدجبس  ثب ّالایي ّ اهزا یدبى ّ یدب ثدز عکدض ثدَ خدبهز طدپزدى ثدَ ّالدایي          : لدجبس  ّ ّاگذار  هوٌْع  16
 .گیز  ًکٌیا کَ پؼیوبًیغ ثزا  ػوبطت تـوین( ُبىاهبعت هسق اس آ)

 
چؼوی  ثزّت ّ ثبمتز ثدْدى اس دّطدتبى ّ   ثَ یبد داػتَ ثبػیا ثَ خبهز راكی کزدى ّالایي ّ دیوزاى  چؼن ّ ُن 17 

خْاُیا ثب اّ سیز یک ط ف ثزا  ُویؼَ  ثداّى تودبهی   ثَ ایي  کز کٌیا کَ ػوب هی. گیز  طوسی ًکٌیااقْام تـوین
 .ایي عْاه  ثیزًّی سًاگی کٌیا



 
ه ـْؿدًب  )ثَ خبهز هعو  ًوبًاى خْاُزاى ثعا  ّ یب تـدْر اس دطدت دادى هْقعیدت اسدّاج    : گیز  عدْمًَتـوین 18 

 .گیز  اخجبر  ّ عدْمًَ كزدًجبیا تـوین( ثزا  دختزاى ثب طي ثبم
 
ًبهٌبطت هْخْد  زار کٌیا؛ در ایي ؿْرت هووئي ثبػیا تْاًیا اس ػزاین ُزگش  کز ًکٌیا کَ ثب اًت بة ُز کض  هی 19

 .ایاکَ ایي ثبر ثب دطت خْد  خْد را ثَ دام اًااختَ
 
تْاًدا  کٌا ّ ًویتززن ثعا اس اسدّاج ثزا  دّ هزف تْقع ایدبد هی. اسدّاج اس رّ  رزوت آر  ّلی اس رّ  تززن ُزگش 20

 .هٌؼبء اطتسکبم ّ عالقَ ثؼْد
 

 
 
 اس اسدّاجُؼاارُب  پیغ 
 

  :ُب  پیغ اس اسدّاج  ثبیا ایي هْارد را ثَ عٌْاى خوزات یک راثوَ در ً ز ثویزیادر آػٌبیی
 

در ایي راثوَ ػوب اس ازظبص هزف ه بث  خْد هووئي ًیظتیا اهب : ّرسیا راثوَ ا  کَ ػوب در آى ثیؼتز عؼ  هی 1. 
 .دُیا تز ػاى خْد اداهَ هی ثَ عبػ 

 
هثد  آًکدَ داًؼددْیی عبػد      : کٌیدا  آى ثَ ُوظز آیٌاٍ خْد ثَ چؼن یک الوْ یب آهْسگبر ًوبٍ هدی ا  کَ در  راثوَ 2. 

 .گًَْ رّاثن هٌبطت اسدّاج ًیظتٌا ایي. ػْد اطتبد خْد هی
 
ا  کَ   ن ثَ خذاثیت ظبُز  ّ اختوبعی هزف ه بث  تْخَ ػْد؛ چزا کَ هب ثب ّیژگی ظبُز  ّ اختوبعی  زد راثوَ 3.

 .کٌاُب  اخالقی ّ  اطت کَ هظیز اسدّاج را ثزا  هب هتااّم هیکٌین ثلکَ ّیژگیّاج ًویهبى اسده بث 
 

گیزد کَ یب دلید   هؼدکالت ّ  ؼدبر    ا  کَ در آى یکی اس دّ هزف ثزا   زار اس هؼکالتغ تـوین ثَ اسدّاج هیراثوَ. 4 
 .اًا  اطتکَ در راثوَ قجلی داػتَخبًْادٍ یب  زاهْػی راثوَ گذػتَ یب ثَ دلی  ػجبُت یب تلبد ثب  زد  

 
 .کٌیاتبى را ًدبت دُیا  یعٌی ثزا  اّ دلظْس  ّ ثَ اّ کوک هیخْاُیا هزف ه بث ا  کَ در آى هیراثوَ 5. 

 

 

 


