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 هقذهه

خذاٚ٘ذ ا٘ساٖ سا آفشیذ ٚ تٟتشیٗ ٞا سا تشای اٚ دس د٘یا لشاس 

ٚ اٚ سا تشای سسیذٖ . داد ٚ ٕٞٝ ٞستی سا ٔسخش اٚ ٌشدا٘یذ

ا٘ساٖ تش . تٝ ایٗ خٛتی ٞا آصاد ٌزاضت تا خٛد ا٘تخاب وٙذ

اساس اختیاس، دس تٕاْ ِحظات ص٘ذٌی خٛد ٕٞٛاسٜ تش سش 

خذاٚ٘ذ ٚ  دػٛتی اص خا٘ة. دٚساٞی ٚ ٔیاٖ دٚ دػٛت است

خذاٚ٘ذ ا٘ساٖ سا تٝ سٕت خٛد ٔی . دػٛتی اص خا٘ة ضیغاٖ

 . خٛا٘ذ ٚ ضیغاٖ ٘یض تٝ سٕت خٛد

خذاٚ٘ذ ا٘ساٖ سا تٝ د٘یا فشستاد ٚ تٝ اٚ اختیاس داد وٝ دس 

تشای ٔا٘ذٖ، ٘یاص تٝ ٘مطٝ ٚ تش٘أٝ . تٕا٘ذ یا تشٚد د٘یاایٗ 

 .٘یست أا تشای سفتٗ ٘یاص تٝ اصَٛ ٚ ٘مطٝ دلیك داسد

د٘یا ٔسیشی تسیاس پش پیچ ٚ خٓ است ٚ تش سش ٞش پیچ آٖ  

تذٖٚ ٘مطٝ ساٜ، ٕ٘ی ضٛد دس ایٗ ٔسیش . خغشی دس وٕیٗ

اٌش چٙیٗ تٛد وٝ، ! حشوت وشد ٚ تٝ سالٔت تٝ ٔمصذ سسیذ

تٕاْ ( خُسِش َِفِى اِْا٘سَاَٖ إَِّٖ: )خذاٚ٘ذ دس لشآٖ ٕ٘ی فشٔٛد

ایٗ خسشاٖ اص آٖ خٟت است وٝ . ا٘ساٖ ٞا دس خسشا٘ٙذ
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ٔشدْ تذٖٚ ایٗ وٝ دسن دسستی اص ٚالؼیت د٘یا داضتٝ 

تاضٙذ خٛد سا سشٌشْ د٘یا وشدٜ ٚ تی تش٘أٝ ص٘ذٌی خٛد سا 

اٌش تشای ِحظات ص٘ذٌی دس د٘یا تش٘أٝ . سپشی ٔی وٙٙذ

اخشٚی سا اِٟی ٘ذاضتٝ تاضیٓ چٍٛ٘ٝ خٛاٞیٓ تٛا٘ست اتذیت 

تٙاتشایٗ الصْ است تش ٔثٙای اصَٛ ٚ لٛاػذی ػُٕ . تساصیٓ

وٙیٓ وٝ ٔا سا اص ٔٙدالب د٘یا ٘دات دادٜ ٚ آخشتی آتاد سا 

 .تٝ ٔا ٞذیٝ دٞذ

وتاب تیست اصُ ٔؼٙٛی دس ٕٞیٗ ساستا ٚ تا ٕٞیٗ ٞذف 

تٕاْ اصَٛ ایٗ اثش تش اساس آیات ٚ . تأِیف ضذٜ است

است، وٝ تشای ػُٕ تٝ آٟ٘ا  سٚایات اُٞ تیت ػّیٟٓ اِسالْ

 . ٘یاص تٝ تش٘أٝ ای دلیك ٕٞشاٜ تا صٔا٘ثٙذی است

تٟٙا دس صٛستی اص اخشای اصَٛ تیست ٌا٘ٝ ٘تیدٝ خٛاٞی 

ٞیچ ساٞىاسی سٚی واغز  .ٌشفت وٝ اُٞ ػُٕ تٝ آٟ٘ا تاضی

 . اثش تخص ٘خٛاٞذ تٛد

دا٘ستٝ ٞا اٌش تسیاس ٞٓ تاضٙذ یه لذْ تٛ سا تٝ خذاٚ٘ذ 

اٞٙذ وشد، آ٘چٝ تٛ سا تٝ لشب اِٟی خٛاٞذ سسا٘ذ، ٘ضدیه ٘خٛ

 .ػُٕ تٝ آٖ دا٘ستٝ ٞا است
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 اول اصل

 رفتار
سفتاس دیٍشاٖ یىی اص ٔسائّی است وٝ ٕٞٛاسٜ ا٘ساٖ سا 

ٖ ایٗ ٕٞٛاسٜ ٍ٘شا ٔا. تٝ سٕت اظغشاب ٔی وطا٘ذ

تٝ ٌٛ٘ٝ ای تاضذ وٝ  ٔٛضٛع ٞستیٓ وٝ ٘ىٙذ سفتاسٔا

دس ٚالغ تیطتش ٚلت ٞا . دیٍشاٖ س٘دیذٜ خاعش ضٛ٘ذ

 ْ چٖٛ تأییذ آٟ٘ا تشایٕاٖتشای دیٍشاٖ ص٘ذٌی ٔی وٙی

 . إٞیت داسد

سا خٛاٞذ ٌشفت ٚ  یٓ، ایٗ واس ا٘شطی ٔاٖتیاد داضتٝ تاش

تٟتش است تٝ خای . ٔطىّی سا ٞٓ حُ ٘خٛاٞذ وشد

ا، تٝ د٘ثاَ وسة سضایت تؼذاد تسیاسی اص ا٘ساٖ ٜ

 . ْوسة سضایت خذاٚ٘ذ تاضی

 

اٌش تا دیٍشاٖ آٍ٘ٛ٘ٝ سفتاس وٙیٓ وٝ ٔٛسد سضای خذاٚ٘ذ 
تاضذ، دیٍشاٖ آٍ٘ٛ٘ٝ تا ٔا سفتاس خٛاٞٙذ وشد وٝ ٔٛسد 

 .سضای ٔا تاضذ
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 اصل دوم

 تهشت
ت ٚ ٞش آ٘چٝ دٚسا٘تخاب وٗ  ٚ تٟطتت سا خٛدت تساص

أشٚص ا٘داْ ایٗ واس سا . داسی دس آٖ ٚخٛد داضتٝ تاضذ

تشای ساخت خا٘ٝ ای وٝ لشاس است تا . تذٜ، فشدا دیش است

اتذ دس آٖ تاضی، صٔاٖ صیادی الصْ داسی ٚ تایذ فىشت سا 

ٚ اص عشفی خغش . تا چیضی اص لّٓ ٘یفتذ وٙی، ٔتٕشوض

ٜ ٔشي دس تؼمیة تٛ است ٚ ٞش ِحظٝ ٕٔىٗ است ب تضسي

صشف وشدٖ  پس ٔداَ فىش ٚ ٚلت تی ٞٛدٜ. تٛ تشسذ

دس  ٚفمظ تٝ خذا فىش وٗ ٚ تٝ سٕت اٚ فشاس وٗ، . داسیٖ

 .پٙاٜ اٚ ٔطمَٛ ساخت ٚ ساص ضٛ

 

اٌش ٔی خٛاٞی تذا٘ی حاَ ٚ سٚصت دس لیأت چٍٛ٘ٝ 
تٝ ٞش ا٘ذاصٜ وٝ دس . خٛاٞذ تٛد، تٍٙش دس د٘یا چٍٛ٘ٝ ای

د٘یا، خذاٚ٘ذ دس ص٘ذٌی تٛ حضٛس داضتٝ تاضذ دس لیأت 
 .دیه خٛاٞی تٛدتٝ ٕٞاٖ ا٘ذاصٜ تٝ سستٍاسی ٘ض
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 اصل سوم

 انتخاب
لذست ا٘تخاب تٝ ساحتی ٔی تٛ٘ذ ا٘ساٖ سا ٘اتٛد یا خاٚدا٘ٝ 

وٙذ ٚ اص آٖ خٟت وٝ تٛ سٚصا٘ٝ دس ٔماتُ ٞضاساٖ ا٘تخاب 

لشاس داسی، تایذ تسیاس صیشن تاضی تا تتٛا٘ی خٛب ا٘تخاب 

خیش ٚ ضش سا تا . دس ایٗ ساٜ ٞیچٍاٜ ػدّٝ ٘ىٗ. وٙی

چشاؽ ٚخذاٖ سا سٚضٗ . ٚخذا٘ت تسٙح آٍ٘اٜ ا٘تخاب وٗ

اٚ تٛ سا تٝ سٕت ٘ٛس . آسٛدٜ حشوت وٗ ٍٚ٘ٝ داسی، 

دس ٘ٛس ٌٕشاٞی سً٘ ٔی تاصد ٚ خغا . ٞذایت خٛاٞذ وشد

 .   ٔحٛ ٔی ضٛد

ا٘ساٖ ِحظٝ ای تاال ٚ دس حاَ سفتٗ تٝ سٕت خذاست ٚ 
. ِحظٝ ای دیٍش پاییٗ ٚ دس حاَ دٚس ضذٖ اص خذاٚ٘ذ است

٘ذ ٚ یا خٛب ػُٕ ٔی وٙذ ٚ تاال ٔی سٚد یا تذ ػُٕ ٔی ن
 .ػالثت تٝ خیشی دس خٛب ػُٕ وشدٖ است. پاییٗ ٔی آیذ
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 اصل چهارم

 خوشثینی
خٛسضیذ، سخاٚت ٔٙذا٘ٝ ٞٓ تش وٛیش ٔی تاتذ ٚ ٞٓ تش 

خٍُٙ، دس ٞش دٚ ٘یض ص٘ذٌی خشیاٖ داسد، تشای اٚ خاس 

خٛضه وٛیش ٕٞا٘مذس إٞیت داسد وٝ دسخت سثض خٍُٙ 

ایٗ . خّٜٛ ظاٞشیخٛسضیذ تٝ ص٘ذٌی ٔی تاتذ ٘ٝ تٝ . داسد

 .خٛش تیٙی اٚست وٝ، وٛیش سا ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داضتٝ است

ٕٞٝ چیض تش  ،تاال تشٚد اٌشلذست دسن تٛ ٘سثت تٝ حمیمت

. اساس خٛاستٝ ٞای تٛ پیص ٔی سٚد تا تشسذ تٝ تی ٟ٘ایت

دس ٚالغ  ادسان تٛ ٔی تٛا٘ذ تش ٕٞٝ چیض تأثیش تٍزاسد، 

سا تٟٙا دس اٌش تٕاْ دسوت . ا٘تظاساتت ٚ حتی تدشتیاتت

 . یه چیض تیاتی تٝ سستٍاسی خٛاٞی سسیذ ٚ آٖ خذاست

دستاسٜ دیٍشاٖ خٛضثیٗ تاضی، دستاسٜ تٛ خٛضثیٗ خٛاٞٙذ 
پس خیش خٛاٜ . تٛد، تذ تیٗ تاضی، تذ تیٗ خٛاٞٙذ تٛد

ایٗ تٟتشیٗ ساٜ وسة . دیٍشاٖ تاش تا خیش خٛاٞت تاضٙذ
 .آسأص است
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 اصل پنجن

 اهانت

تٛ تایذ دیٛا٘ٝ تاضی اٌش أا٘ت ٕٞسایٝ سا ٔاَ خٛد تذا٘ی  

دیش یا صٚد اٚ خٛاٞذ . ٚ ٘سثت تٝ آٖ احساس ٔاِىیت وٙی

چٍٛ٘ٝ اص آٖ دَ . آٔذ ٚ أا٘تص سا ٔغاِثٝ خٛاٞذ وشد

 ! خٛاٞی وٙذ اٌش دِثستٝ اش ضذٜ تاضی؟

 .خٛد سا ٔاِه پِٟٛای تا٘ه ٕ٘ی دا٘ذواسٔٙذ تا٘ه ٞیچٍاٜ 

احتی آٖ سا دس اختیاس دیٍشاٖ لشاس ٔی دٞذ ٚ تٙاتشایٗ تٝ س

د٘یا ٘یض ٕٞاٖ أا٘تی است . ٞیچ خصاصتی ٘طاٖ ٕ٘ی دٞذ

 .  وٝ پس ٌشفتٝ خٛاٞذ ضذ

 

پَٛ ٔٗ، ٔاضیٗ ٔٗ، : ایٗ ٚاطٜ ٞا سا اص رٞٙت پان وٗ
احساس ٔاِىیت ٘سثت . خا٘ٝ ٔٗ، فشص٘ذ ٔٗ، ص٘ذٌی ٔٗ

أا٘ت آ٘چٝ داسی، . تٝ ٞیچ چیض ٚ ٞیچ وس ٘ذاضتٝ تاش
دَ تستٗ تٝ أا٘ت ٔا٘ٙذ دَ خٛش وشدٖ . است دس ٘ضد تٛ
 .تٝ سشاب است
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 اصل ششن

 دانسته
ٔٗ ٔی دا٘ٓ چٍٛ٘ٝ دیٍشاٖ سا دٚست داضتٝ تاضٓ ٔی دا٘ٓ 

. تا دیٍشاٖ چٍٛ٘ٝ سفتاس وٙٓ، چٍٛ٘ٝ تا آٟ٘ا ٟٔشتاٖ تاضٓ

ٔٗ دسن ٔی وٙٓ دسختی سا وٝ تشٌص تی خٟت وٙذٜ 

. وٝ ًِ ٔی ضٛد سا ٔی فٟٕٓٔی ضٛد، ٔٗ ٔٛسچٝ ای سا 

ِِٝ  ،ٔٗ ٔی ضْٙٛ ٘اِٝ چٕٙی وٝ صیش پای سٍٞزساٖ تی ادب

دسد صٔیٗ سا ٔی دا٘ٓ، اص غٓ اتشٞا آٌاٞٓ ٚلتی . ٔی ضٛد

أا ٕ٘ی دا٘ٓ چشا . ٕٞٝ سا ٔی دا٘ٓ. اضه ٞایطاٖ ٔی تاس٘ذ

  .   تٝ دا٘ستٝ ٞایٓ تی تٛخٟٓ

ٍ٘ٛ٘ٝ وٝ سفتاس دیٍشاٖ سا، ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞست تثیٙیٓ ٘ٝ آ
اٌش ٔی خٛاٞیٓ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دِٕاٖ ٔی . دِٕاٖ ٔی خٛاٞذ

. خٛاٞذ تثیٙیٓ، تٝ ٌٛ٘ٝ ای سفتاس وٙیٓ وٝ خذا ٔی خٛاٞذ
. ساٜ اصالح سفتاس دیٍشاٖ، اصالح سفتاس خٛدٔاٖ است

تٙاتشایٗ  آ٘چٝ تشای خٛد ٔی پسٙذی تشای دیٍشاٖ ٘یض 
 .تپسٙذ
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 اصل هفتن

 داشته ها
اص  ْ ٚپٟٙاٖ ٔی ضٛی ٞایٕأٖا ٕٞٛاسٜ دس پطت تشس 

سا پٟٙاٖ ٔی  ٘ذاضتٝ ٞایٕاٖ. ْضداػت سخٗ ٔی ٌٛیی

عثُ ٞش . ٔاٖ تّٙذ است یٚ فشیاد داضتٝ ٞای تٛخاَ ْوٙی

 دسٕٚ٘اٖ. ی تش تاضذ صذایص تیطتش استچٝ دسٚ٘ص خاَ

سفت است، وٝ اتفالات سٚصٌاس صذایٕاٖ سا دس خاِی اص ٔغ

دس واْ فشٚ  ٔاٖصتاٖ. ٔی آٚسد ٚ آسأطٕاٖ سا ٔی ٌیشد

 . ْس ضٛیخٛاٞذ سفت، اٌش وٕی جُ

ساٜ واٞص پشیطا٘ی ٞا، تىیٝ وشدٖ تش داضتٝ ٞای خٛدٔاٖ 
دَ تستٗ ٚ أیذ تٝ داضتٝ ٞای دیٍشاٖ، لفسی است . است

صسیٗ، وٝ آسصٚی پشٚاص سا تٝ تٛ خٛاٞذ آٔٛخت ٘ٝ پشٚاص 
ضؼیفیٓ چٖٛ ساتغٝ ٔاٖ تا خذا دسست ٘یست، . وشدٖ سا

٘ذاسیٓ، چٖٛ آسأص دسٖٚ ٘ذاسیٓ، داضتٝ ٞا چٖٛ ٔؼٙٛیت 
 .سا تیطتش وٙیٓ تا پشیطا٘ی رٚب ضٛد
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 اصل هشتن

 سخن
حتی اٌش دفٗ ضٛ٘ذ یا سٛصا٘ذٜ . تشخی وّٕات خاٚیذا٘ٙذ

دسست ٔا٘ٙذ . ضٛ٘ذ تاص ٞٓ آٔادٜ تِٛذی دٚتاسٜ ٞستٙذ

. لمٙٛس وٝ تؼذ اص ٔشٌص تاص ٞٓ اص خاوستش تش ٔی خیضد

داسی وسی دستاسٜ تٛ ٞیچ ٍ٘ٛیذ  دس ضٍفتٓ وٝ تٛ دٚست

أا تٝ خٛد اخاصٜ ٔی دٞی دستاسٜ دیٍشاٖ ٞش چٝ دِت ٔی 

 !ٍٔش ٕ٘ی دا٘ی لذست والْ چمذس است؟. خٛاٞذ تٍٛیی

 .سىٛت یىی اص تٟتشیٗ ساٜ ٞای خّة ٔحثت است
وٝ  ٕٔىٗ است ٕٞا٘ی ٘ثاضذ سخٙی وٝ ٔی ٌٛیی

دیٍشاٖ سخٙی  تسیاس اتفاق افتادٜ وٝ .دیٍشی ٔی ضٙٛد
سا وٝ دٚست داس٘ذ ٔی ضٙٛ٘ذ ٘ٝ آ٘ی وٝ تٛ دٚست داسی 

 .تٍٛیی
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 اصل نهن

 اهیذ
دس ٔیاٖ تضسٌتشیٗ ضادی ٞایت، وسی دس دسٚ٘ت فشیاد ٔی 

 .ْ ٔٗ اص خٛضثختی ٞای تٛ ٌشیضا٘ٓٔٗ دسد ٔی وص ،وطذ

ٚ دس ٔیاٖ تذتشیٗ ٘اوأی ٞایت تاص وسی دس دسٚ٘ت فشیاد 

ٔٗ ٔثاسصٜ ٔی وٙٓ ٚ اص ٔیاٖ ٔی وطذ ٔأیٛس ٔثاش، 

 .سختی سش تش خٛاٞٓ آٚسد

٘ٝ تٝ ضادی ٞایت دَ خٛش وٗ ٚ ٘ٝ تٝ غٓ ٞایت، چشا وٝ 

دس ٞش دٚ حاِت خذا سا تٝ یاد . ٘ٝ آٖ ٔا٘ذ٘ی است ٚ ٘ٝ ایٗ

ایٗ واس ػٕش ضادی ٞایت سا صیاد خٛاٞذ وشد ٚ . داضتٝ تاش

 .اص ػٕش غٓ ٞایت خٛاٞذ واست

 

ی ٞایت دس غٓ دیٍشاٖ ادٜ شتٝ ٞٛش تاش وٝ ٞیچ ٌا
   .ٚ غٓ ٞایت ػأُ ضادی دیٍشاٖ ٘طٛد ٘ثاضذ
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 اصل دهن

 انفاق
ایٗ اِثتٝ ٕٔىٗ . حتٕاً ضٙیذٜ ایذ وٝ پَٛ پَٛ ٔی آٚسد

است دسست تاضذ أا پِٛی وٝ پَٛ ٔی آٚسد خیّی تٝ حالَ 

تٝ صاحثص سضذ ٔؼٙٛی ٕ٘ی . ٚ حشاْ تٛد٘ص فىش ٕ٘ی وٙذ

 ... دٞذ، خذا سا ٕٔىٗ است اص یادش تثشد ٚ 

أا خذاٚ٘ذ تٝ ا٘ساٖ ساٞی سا آٔٛصش ٔی دٞذ وٝ دس آٖ ٞٓ 

. ٚ آٖ ا٘فاق است. ٞٓ سضذ ٔؼٙٛی ٚ ٞٓ آسأصپَٛ تاضذ ٚ 

چطٕٝ صٔا٘ی . ساٜ وسة ثشٚت تیطتش، ا٘فاق تیطتش  است

آب ساوت ٔی ٌٙذد ٚ آب . ٔی خٛضذ وٝ خاسی تاضذ

 . ٌٙذیذٜ تطٙٝ سا سیشاب ٕ٘ی وٙذ

دیٍشاٖ سا دس ثشٚت  تٝ خای ضشیه ضذٖ دس ثشٚت دیٍشاٖ،
 .خٛد ضشیه وٗ
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 اصل یازدهن

 هصرف
دیذْ وٝ تشای خشیذ یه ویّٛ ٔیٜٛ اسصا٘تش، خسیس سا 

ٔیٜٛ فشٚش سش خیاتاٖ سا سٞا وشدٜ ٚ تا دادٖ وشایٝ 

تاوسی تٝ چٟاس خیاتاٖ دٚستش سفت ٚ خٛضحاَ تٛد وٝ 

أا ٚلتی تٝ خا٘ٝ تشٌطت ٚ حساب ٚ . ٔیٜٛ اسصاٖ خشیذٜ

وتاب وشد ٔتٛخٝ ضذٜ تا ٔحاسثٝ وشایٝ تاوسی لیٕت 

 .تٔیٜٛ سشخیاتاٖ اسصاٖ تش اس

تٝ ٚسیّٝ ػٕش، د٘یا ٚ آخشت سا  یٓتٟٙا دس صٛستی ٔی تٛاٖ

ٚ تٟٙا دس . وٝ دس ٔصشف آٖ خسیس تاضیٓ تساصیٓ

وٝ دس  تساصیٓتا پَٛ، د٘یا ٚ آخشت سا  یٓصٛستی ٔی تٛاٖ

أا ٔٗ ٚ تٛ تش اساس لاٖ٘ٛ . ٔصشف آٖ وشیٓ تاضیٓ

دس اِٚی وشیٕیٓ ٚ دس دٚٔی . ٔاٖ سفتاس ٔی وٙیٓا٘سا٘ی 

 .خسیس
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 اصل دوازدهن

 هأهوران الهی
اٌش ص٘ذٌی آٍ٘ٛ٘ٝ ٘یست وٝ ا٘تظاسش سا داسی، اٌش آسأص 

تٝ سختی دس ص٘ذٌی ات پیذا ٔی ضٛد، اٌش اص چاِٝ دس ٔی 

چاٜ ٔی افتی، حاصُ ظّٕی است وٝ تٝ ٞستی  تٝآیی ٚ 

. وشدٜ ای، دلت تٟٙا ساٜ ٘دات اص دست ٔأٔٛساٖ اِٟی است

ضاخٝ دسخت سا تی تٛخٝ ضىستی، ٔٛسچٝ ای سا تی دلت 

ایٗ ٕٞٝ . ٍِذ وشدی، لّة ا٘سا٘ی سا تا سخٗ ٘اتدا س٘دا٘ذی

 .  ٘احمی سا خذاٚ٘ذ تاب ٕ٘ی آٚسد اٚ ػادَ است ٚ حك ستاٖ

 

دات دس ٘ظاْ احسٗ اِٟی ٔأٔٛساٖ خذاٚ٘ذ تٕاْ ٔٛخٛ
. ٞستٙذ ٚ خذاٚ٘ذ اص عشیك ٕٞیٗ ٔٛخٛدات حك ٔی ستا٘ذ
تا ٔأٔٛساٖ خذاٚ٘ذ تٝ ٘یىی سفتاس وٗ تا تش ػّیٝ تٛ ٔأٔٛس 

 .   ٘طٛ٘ذ
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 اصل سیسدهن

 فکر
ا٘ذیطٝ ٚ فىش، ٔخفی تشیٗ الیٝ ٚخٛدی ٞش ا٘سا٘ی است وٝ 

ػّٙی تشیٗ الیٝ ٚخٛدی ا٘ساٖ، وٝ سفتاس است سا تغزیٝ ٔی 

فىش وشدٖ یه . ٕٞاٖ تشٖٚ تشاٚد وٝ دس اٚست وٛصٜاص . وٙذ

تٝ ػُٕ واس . ػُٕ است ٚ ػُٕ، تٟٙاتشیٗ ػأُ سضذ است

 . تشآیذ تٝ سخٗ دا٘ی ٘یست

 

ٚ اٌش ػُٕ اصالح   ت اصالح ضٛدفىشت سا اصالح وٗ تا ػُٕ
 .ضٛد لشب اِٟی حاصُ خٛاٞذ ضذ
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 اصل چهاردهن

 دقت
حشوت وشدٖ دس ٔیذاٖ ٔیٗ تٝ دلت تاالیی ٘یاص است، 

واسوشدٖ تا ٔٛاد سادیٛاوتیٛی، تٝ دلت تاالیی ٘یاص داسد، 

عی وشدٖ أا . خٙثا وشدٖ تٕة تٝ دلت تاالیی ٘یاص داسد

 .ص داسد٘یا تاالتشیتسیاس تٝ دلت  اٚ٘ذٔسیش خذ

ٔیٗ یا تٕة اٌش ٔٙفدش ضٛد یا اٌش تٝ ٔٛاد سادٚاوتیٛ 

آِٛدٜ ضٛی ٕٔىٗ است د٘یا سا اص دست تذٞی أا اٌش 

ٔسیش خذا سا اص دست تذٞی ٞٓ د٘یایت سا اص دست 

 . خٛاٞی داد ٚ ٞٓ آخشتت

 .دلیك تاضیٓوٝ ٕٞاٖ ٔسیش خذاٚ٘ذ است دس ساٜ سضذ 
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 اصل پانسدهن

 آزار
احسٗ اِٟی ٚ دس استثاط تا ٔٛخٛدات ػآِ، ٞش دس ٘ظاْ 

یا : ػّٕی وٝ اص تٛ سش ٔی ص٘ذ اص دٚ حاِت خاسج ٘یست

اٌش آصاس . تاػث آصاس دیٍشاٖ ٔی ضٛد، یا تاػث آصاس ٕ٘ی ضٛد

 .سساٖ تاضذ، ظإِی ٚ اٌش تٝ تٛ آصاس سسذ، ٔظّٛٔی

دلت وٗ تیطتش اص ظآِ . تالش وٗ سفتاست آصاس سساٖ ٘ثاضذ

اِثتٝ ٘ٝ ایٗ وٝ صیش تاص ظّٓ تشٚی تّىٝ . ْ تاضیتٛدٖ ٔظّٛ

 .ٟٔٓ آٖ است وٝ ظّٓ ٘ىٙی. دس ٔماتُ ظّٓ تایذ ایستاد

 

ظّٓ ستاٖ خذاٚ٘ذ است، دس ٔحضش خذاٚ٘ذ ظّٓ وشدٖ 
 .  خشئت فشاٚا٘ی ٔی خٛاٞذ
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 اصل شانسدهن

 خروجی
سفتاس تٛ، خشٚخی تٛست، ٞش سفتاسی وٝ اص تٛ سش ٔی ص٘ذ، 

سؼذی ضیشاصی سخٗ . ضٙاخت تٛستیىی اص ٘طا٘ٝ ٞای 

سا ٘طا٘ٝ ضٙاخت ػیة ٚ ٞٙش ٔی دا٘ذ وٝ اِثتٝ ػُٕ سا 

تا ٔشد ػُٕ ٘ىشدٜ تاضذ، . ٞٓ ٔی تٛاٖ تٝ آٖ اضافٝ وشد

 .ػیة ٚ ٞٙشش ٟ٘فتٝ تاضذ

اٌش  .٘ٙذسفتاس ٔی ن تٛ تا تٛٔشدْ تش اساس خشٚخی ٞای 

 . سفتاس خٛب دیٍشاٖ سا ٔی خٛاٞی تٝ دسٚ٘ت سخٛع وٗ

 

. ستیذ وٝ دسٖٚ تٛتشاٚخٛاٞذ ٕٞاٖ تشٖٚ  ٖٚ تٛاص دس
دسٚ٘ی پش اص ویٙٝ یا دسٚ٘ی ٔاالٔاَ : وذاْ یه تٟتش است

 .اص ٔحثت
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 اصل هفذهن

 قضاوت
٘ٝ تش  ٘ذٌی دیٍشاٖ سا تش اساس تصٛساتت ٔی تیٙیصتٛ 

 تٛ. ت ٞا، چشا وٝ ٌشفتاس لضاٚت ٞایت ٞستیاساس ٚالؼی

دسٖٚ ص٘ذٌی آٟ٘ا ٚیتشیٗ ص٘ذٌی دیٍشاٖ سا ٔی تیٙی، اص 

ا٘ساٖ ٞا پیچیذٜ تشیٗ ٔٛخٛدات . ٞیچ اعالػی ٘ذاسی

ػآِ ٞستٙذ وٝ ٕ٘ی تٛاٖ تٝ ساحتی تٝ الیٝ ٞای ٚخٛدی 

پس حتٕا ٕ٘ی تٛاٖ دستاسٜ آٟ٘ا لضاٚت . آٟ٘ا دست یافت

 .وشد

 

اٌش دستاسٜ دیٍشاٖ غّظ لضاٚت وٙی، دستاسٜ تٛ لضاٚت 
 .است غّظ خٛاٞٙذ وشد، ایٗ لاٖ٘ٛ اِٟی
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 اصل هجذهن

 ادب
اٚ تی . ِمٕاٖ ادب سا اص تی ادتاٖ آٔٛخت ٚ ٔٗ اص خذاٚ٘ذ

ادتی سا دیذ ٚ اص صضتی آٖ تا ادب ضذ، ٚ ٔٗ صیثایی ادب 

ٔخّٛلات . تفاٚت دس ٍ٘اٜ است. سا دیذْ ٚ تا ادب ضذْ

ػآِ تسیاس تا ادتٙذ، چشا وٝ دس ٔحضش خاِك ادب ایستادٜ 

 . ادب دس ٔماتُ خذا ٘طاٖ ضخصیت ا٘ساٖ ٔؤٔٗ است. ا٘ذ

 

اٌش دس ٔماتُ خذا ٔؤدب تٛدی دس ٔماتُ ٔخّٛلات اٚ ٘یض 
ٚ اٌش دس ٔماتُ ٔخّٛلات خذا ادب . ٔؤدب خٛاٞی تٛد

 . ٘طاٖ دادی آٟ٘ا ٘یض تا تٛ تا ادب سفتاس خٛاٞٙذ وشد
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 اصل نوزدهن

 دیذن
اِٚیٗ چیضی وٝ ٔا ا٘ساٖ ٞا ٔؼٕٛالً دس تشخٛسد تا دیٍشاٖ 

ٔثالً دس اِٚیٗ تشخٛسد تیٙی . ٔی تیٙیٓ ػیة دیٍشی است

. سا ٔی تیٙیٓ... تضسٌص، ٔٛٞای طِٚیذٜ اش، ِىٙت صتا٘ص ٚ 

اٌش ٔی خٛاٞی . ٚ تش ٕٞیٗ اساس ٘یض لضاٚت ٔی وٙیٓ

خٛتی تثیٙی، اَٚ خٛب ضٛ ٚ آٍ٘اٜ چطٓ تٍطا ٚ صیثایی 

 .ٞای ػآِ سا تثیٗ

 

حشوت ٔی وٙذ، آ٘مذس تٝ خٛد ٚ وسی وٝ دس ٔسیش خذاٚ٘ذ 
خثشاٖ ػیٛب خٛد ٔطغَٛ است وٝ فشصت ٍ٘اٜ وشدٖ تٝ 

اٚ ٔی دا٘ذ صٔا٘ی ػیة دیٍشاٖ سا خٛاٞذ . دیٍشاٖ سا ٘ذاسد
اٌش اٚ تی ٘مص ضٛد، . دیذ وٝ خٛد سا اصالح ٘ىشدٜ تاضذ

 . دیٍشاٖ دس لثاَ اٚ تی ػیة خٛاٞٙذ ضذ
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 اصل تیستن

  احساسات
تٛ ٞیچ ٌاٜ ٘خٛاٞی تٛا٘ست احساساتت سا پٟٙاٖ وٙی، چشا 

ٞیچ ٌاٜ ٔخفی ٕ٘ی . وٝ احساس، سٚش خٛدش سا داسد

ضٛد، دسٚؽ ٕ٘ی ٌٛیذ،  فیّٓ تاصی ٕ٘ی وٙذ، ظاٞش ساصی 

. صادلا٘ٝ ٞش آ٘چٝ ٞست سا ٘طاٖ ٔی دٞذ. ٕ٘ی وٙذ

 . احساس أش دسٚ٘ی است وٝ سفتاس تیشٚ٘ی سا ضىُ ٔی دٞذ

 

٘ساٖ ٞا دلیمًا ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ تا ٔا سفتاس ٔی وٙٙذ وٝ تسیاسی اص ا
سفتاس ٔا ٘یض تش اساس احساسات . ٔا تا آٟ٘ا سفتاس ٔی وٙیٓ

اٌش دسٚ٘ی پان داضتٝ تاضیٓ سفتاس خٛب . دسٚ٘ی ٔاست
 .خٛاٞذ تٛد ٚ اٌش دسٖٚ ٘اپان تاضذ، سفتاس ٘اسآِ خٛاٞذ تٛد

 

 
 


