اضتجبٞبت ظ٘سٌی:

ٞطچٙس و ٝا٘سبٖ ٞب زض ع َٛتبضید اضتجبٞبت وٛچه  ٚثعضي ظیبزی ضا زض ضا ٜضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ٔطتىت ضس ٜا٘س،
أب چیعی ؤ ٝبی ٝتؼدت  ٚضٍفتی است ایٗ است و ٝایٗ اضتجبٞبت ث ٝوطات ز ضحبَ تىطاض ثٛزٞ ، ٜستٙس  ٚضبیس
زض آیٙس ٜای ٘ ٝچٙساٖ زٚض زٚثبض ٜتٛسظ ٘سُ ثؼسی ا٘سبٖ ٞب تىطاض ض٘ٛس ثب وٕی ٔغبِؼ ٚ ٝتحمیك زض ٔٛضز ایٗ
اضتجبٞبت ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝی ض سیٓ ؤ ٝتبسفب٘ ٝث ٝخبی ایٙىٔ ٝیعاٖ اضتجبٞبت ثب افعایص زضن  ٚآٌبٞی ا٘سبٖ ٞب
وبٞص پیسا وٙس  ،ضٚظ ث ٝضٚظ زض حبَ افعایص است ٞط چٙس و ٝا٘سبٖ ز ضحبَ حبضط ز ضحبَ ٌصضاٖ ػٕط ذٛز زض
ػػطی است و ٝػػط فضب ٘بْ ٌطفت ٝاست ٞ .ط چٙس ا٘سبٖ ٞب زض اػػبض ٌصضت ٝزا٘ص  ٚترػع ػّٕی وٕتط ی
زاضت ٝا٘س ِٚ ،ی زض ػٛؼ اظ ویفیت ضٚاثظ اختٕبػی ثسیبض ذٛثی ثطذٛضزاض ثٛز ٜا٘س زض وصضت ٝا٘سبٖ ٞب ثطای
ثطلطاضی اضتجبط ثب یىسیٍط ٘یبظ ثٌ ٝصضاٖ زٚضٞ ٜبی آٔٛظضی ٘ساضت ٝا٘س ِٚ ،ی زض ػػط حبضط یىی اظ ثعٌتطیٗ
ٔطىالت ا٘سبٖ ٞب یٗ است و ٝچٍ ٝ٘ٛذٛز  ٚاحسبسبت ا٘سب٘ی ذٛز ضا ٘سجت ثٕٞ ٝسیٍط ثیبٖ وطز ٚ ٜث ٝضاحتی
ثتٛا٘ٙس زض ٔحیظ ذب٘ٛاز ٜیب اختٕبع ثب آٟ٘ب اضتجبط ثطلطاض وٙٙس.

تىطاض ذغب ،ذغبیی ثعضٌتط است:

ایٗ ٔٛضٛع اظ آ٘دبیی حبئع إٞیت است و ٝػسْ تٛخ ٝث ٝایٗ ثحطاٖ!  ٚغطف ظٔبٖ ثطای ٔغبِؼ ٝاضتجبٞبتی وٝ
ا٘سبٖ ٞب ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ٔطتىت ضس ٜا٘س ،ثبػث وبٞص ویفیت ضٚاثظ فطزی  ٚاختٕبػی ا٘سبٖ ٞب زض
آیٙس ٜذٛاٞس ضس  ٚظ٘سٌی ٔؼٛٙی  ٚاختٕبػی ا ٚضا ثب ذغطات خسی ضٚثطٔ ٚی ٕ٘بیس .أطٚظ ٜذطزٔٙساٖ خٛأغ ثٝ
ایٗ ثبٚض ضسیس ٜا٘س و ٝتبٔیٗ سؼبزت  ٚذٛضجرتی ا٘سبٖ تٟٙب ثب وٕه پیططفت ٞبی ػّٕی ٔیسط ٘جٛز ٚ ٜتحمك
وبُٔ ایٗ ٞسف تٟٙب ث ٝافعایص ٔؼٛٙیبت زض ظ٘سٌی ثستٍی زاضزٞ .طچٙس و ٝذسا٘ٚس ٔتؼبَ ٞیچ ٚلت ا٘سبٖ ضازض
پیٕٛزٖ ضا ٜظ٘سٌی زض ایٗ ز٘یب تٟٙب ٍ٘صاضت ٚ ٝخٛأغ ا٘سب٘ی ضا ثب فطستبزٖ پیبٔجطاٖ  ٚأبٔبٖ ٔٛضز ضحٕت ٚ
ٞسایت ذٛز لطاض زاز ٜاست .أب تؼسازی اظ ا٘سبٖ ٞب ثب ٌٕطا ٜوطزٖ زیٍطاٖ ٞیچ ٚلت اخبظ٘ ٜساز٘س و ٝػظٕت اِٟی
ٞسایت ٌط ظ٘سٌی ا٘سبٖ ٞبیی ثبضس و ٝزض تالش ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ثٛز ٜیب ٞستٙس ٚزض ایٗ ثیٗ تٟٙب ا٘سبٖ
ٞبی ٔؼسٚزی تٛا٘ست ٝا٘س ث٘ ٝسجت استؼساز  ٚزضیبفت ذٛز ث ٝزضخ ٝای اظ وٕبَ ثطسٙس .ث٘ ٝظط ٔی ضسس و ٝلطٖ
ثیست  ٚیىٓ ،لط٘ی ثبضس و ٝا٘سبٖ ٞب زض آٖ ٌطایص ثیطتطی زض ٔسیط ٔؼٛٙیبت  ٚاذاللیبت اظ ذٛز ٘طبٖ زاز ٚ ٜاظ
ٔؼٛٙیت ث ٝػٛٙاٖ آذطیٗ سالح ثططیت ثط ای ثبظٌطزا٘سٖ ا٘سبٖ ثٔ ٝساض اغّی ا٘سب٘یت ذٛیص استفبزٕ٘ ٜبیٙس.
ثطای ضٚضٗ تط ضسٖ ٔٛضٛع ثیبییس ٍ٘بٞی ث ٝتؼسازی اظ اضتجبٞبتی و ٝا٘سبٖ ٞب زض ع َٛتبضید ثطای ضسیسٖ ثٝ
ٔٛفمیت ٔطتىت ضسٔ ٚ ٜی ض٘ٛس زاضت ٝثبضیٓ  ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛتػٕیٓ ثٍیطیٓ و ٝآٟ٘ب ضا تىطاض ٘ىٙیٓ.

ذٛضجرتی ث ٝلیٕت ثسثرتی زیٍطاٖ:

لطٖ ٞبست و ٝثطط زچبض ت ٓٞٛؿٓ اٍ٘یعی زض ظٔی ٝٙضسیسٖ ث ٝلسضت ضسٕٞ ٚ ٜیٗ ت ٓٞٛثبػث ثطٚظ ٘جطزٞبی
ذ٘ٛیٗ  ٚثی ػساِتی ٞبی فطاٚا٘ی زض سطاسط خٟبٖ ضس ٜاست .ت ٓٞٛایٗ است و ٝتؼسازی اظ ا٘سبٖ ٞب فىط وطزٚ ٜ
ٔی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس اظ ضطض  ٚثسثرتی زیٍطاٖ ث ٝذٛضجرتی ثطسٙس ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض خست  ٚخٛی ضاٞ ٜبیی
ثطای سٛئ استفبز ٚ ٜاؿٛای زیٍطاٖ ثٛز ٜا٘س .ایٗ ٔطىّی است وٛٙٞ ٝظ زست اظ ٌطیجبٖ تؼسازی اظ ا٘سبٖ ٞب
تط ٝٙلسضت ٛٔ ٚفمیت ثط٘ساضت ٝاست.

ثسیبضی اظ ٔطزْ احسبس ٔی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثب ذطاة وطزٖ زیٍطاٖ ثٛٔ ٝفمیت ثطسٙس .یه ضطة إِثُ
لسیٕی ٔی ٌٛیس ":ز ٚضا ٜثطای زاضتٗ ثّٙستطیٗ سبذتٕبٖ زض ضٟطٚخٛز زاضز ،یىی ایٗ است و ٝتٕبْ سبذتٕبٖ
ٞبی ثّٙس ضٟط ضا ذطاة وٙی  ٚز ْٚایٗ است و ٝضٚی سبذتٕبٖ ذٛزت وبض وٙی  ٚآٖ ضا ثّٙس تط وٙی ".ایٗ ٔغّت
زلیمب" زض ٔٛضز ٔسبیُ سیبسی ،التػبزی  ٚظ٘سٌی ضرػی ته ته ا٘سبٖ ٞب ٘یع غبزق است

ٍ٘طا٘ی اظ ٔسبیّی و ٝذبضج اظ وٙتطَ ضٕبست:

ٍ٘طا٘ی اظ ٔسبیُ ذبغی و ٝثب ٌصض ظٔبٖ حُ ٔی ض٘ٛس فمظ ٘یطٚی ا٘سبٖ ضا ٞسض ٔی زٞس .ذسا٘ٚس ٌبٔ ٜؼدعات
ذٛز ضا زض ٔىبٖ ٞبی ثبٚض ٘ىطز٘ی  ٚث ٝزست افطازی زٚض اظ ا٘تظبض  ٚزض ظٔبٖ ٞبیی ؿیط لبثُ تػٛض ث ٝا٘دبْ ٔی
ضسب٘س .ظ٘سٌی ٘یع ٔب ضا زلیمب" ث ٝآٖ عطف ضإٙٞبیی ٔی وٙس ،أب اظ ضا ٞ ٜبیی و ٝا٘تظبضش ضا ٘ساضیٓ .ظبٞطا" ٔطزْ
زض ز٘یبی لسیٓ ٘یع ا٘طظی فطاٚا٘ی ضا غطف ٍ٘طا٘ی زض ٔٛضز أٛضی ٔی وطز ٜا٘س و ٝذبضج اظ وٙتطَ آٟ٘ب ثٛز ٜاست.
ا َٚایٙى ٝثی ٔؼٙی است و ٝزض ٔٛضز چیعی ٍ٘طاٖ ثبضی و ٝوٙتطِی ثطآٖ ٘ساضی ،ظیطا ٍ٘طا٘ی ت ٛچیعی ضا ػٛؼ
ٕ٘ی ٌٙس .ز ْٚایٙى ٝایٗ  ٓٞثی ٔؼٙی است و ٝزض ٔٛضز چیعٞبیی و ٝثطآٖ وٙتطَ زاضی ٍ٘طاٖ ثبضی ،ظیطا اٌط
ٚالؼب" وٙتطَ زاضی ٍ٘طا٘ی ٔؼٙب ٘ساضز.

ػسْ حصف ؿیطٕٔىٗ زض ظ٘سٌی:

ضٚظی سطذپٛستی زض خٌ ٍُٙطزش ٔی وطز .اٚیه ترٓ ػمبة ضا ضٚی ظٔیٗ زیس  ٚث ٝذیبَ ایٙى ٝیه ترٓ ٔطؽ
ٔؼِٕٛی است آٖ ضا زض ال٘ ٝیه ٔطؽ ٌصاضت .خٛخ ٝػمبة ٘یع ٕٞب٘ٙس زیٍط خٛخٞ ٝب ی ٔطؽ اظ ترٓ ثیط ٖٚآٔس ٚ
ٔب٘ٙس آٖ ٞب ضطٚع ث ٝضا ٜضفتٗ  ٚزا٘ ٝذٛضزٖ وطز .یه ضٚظ ػمبة وٛچه و ٝا٘سوی ثعضٌتط ضس ٜثٛز ٔتٛخٝ
پطٚاظپط٘س ٜثبضىٞٛی زض آسٕبٖ ضس .پطسیس ایٗ چ ٝپط٘س ٜای است؟ ٔطؽ پبسد زاز :ایٗ یه ػمبة است .ظیجبتطیٗ
 ٚلسضتٕٙستطیٗ پط٘س ٜز٘یب! ػمبة وٛچه ثب ذٛز ا٘سیطیس و ٝچمسض ذٛة ثٛز اٌط ا ٓٞٚػمبة ثٛز ٔ ٚی تٛا٘ست
پطٚاظ وٙس ،أب چ ٖٛثبٚض زاضت و ٝیه خٛخٔ ٝطؽ ٔؼِٕٛی است ذیّی ظٚز  ٕٝٞچیع ضا فطأٛش وطز  ٚتٕبْ ػٕطش
ضا ٔثُ یه ٔطؽ ذبٍ٘ی ظ٘سٌی وطز! خبیی زض ٔـع ضٕب لطاض زاضز و ٝسبَ ٞبست زض آٖ ثصضٞبی ٔٛفمیت ذفت ٝا٘س ٚ
حبَ آ٘ى ٝاٌط ایٗ ثصضٞب ضازض ٔـع ذٛز فؼبَ وٙیس ثب لسضت ضضس ذٛز ٔی تٛا٘ٙس ضٕب ضا ث ٝاٚج ثطسب٘ٙس.اٌط ضٕب
عبِت پیطٚظی ٞستیس أب فىط ٔی وٙیس تٛا٘بیی آٖ ضا ٘ساضیسٛٔ ،فك ٕ٘ی ضٛیس .فطأٛش ٘ىٙیس و ٝتٟٙب ٔؼیبضشٗٞ
٘یٕٛٞ ٝضیبض افىبضی است و ٝضٕب ثیطتط زض ٔٛضز آٟ٘ب فىط ٔی وٙیس .اٌط ثیطتط ثٛٔ ٝفمیت فىط ٔی وٙیس ضٕیط
٘بذٛزآٌب ٜضطایظ زض٘ٚی ٚثیط٘ٚی ضا عٛضی تـییط ٔی زٞس و ٝث ٝذٛاست ٝذٛز ثطسیس .أب اٌط زائٕب" ثٔ ٝسبئُ ٔٙفی
 ٚتطس اظ ضىست فىط ٔی وٙیس ،حتی اٌط اظ ثٟتطیٗ أىب٘بت  ٓٞثطذٛضزاض ثبضیس ث ٝػّت تفىط ٔٙفی ،ذٛزضٕب
ذٛزتبٖ ضا اظ زض ٖٚضىست زاز ٜایس .ضٕیط ٘بذٛزآٌب ٜوٛض است ٕ٘ ٚی تٛا٘س ٔیعاٖ زاضایی یب وٕجٛزٞبی ٔبزی ضٕب
ضا ثجیٙس .ا ٚفمظ احسبس ٔی وٙس .ثٞ ٝط ٔٛضٛػی ثیطتط فىط وٙیس آٖ ضازض زض ٖٚضٕب ث ٝغٛضت یه لب٘ ٖٛزض ٔی
آٚضز.

ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت تٟٙب وّٕ ٝؿیطٕٔىٗ ضا اظ فطِ ًٙٞـبت ظ٘سٌیتبٖ حصف وٙیس ٚزیٍط تحت ٞیچ ضطایغی
ث ٝا ٚاخبظ ٜثبظٌطت ٘سٞیس.

تطس اظ ضیسه وطزٖ ثطای پیطٚظی:

آٟ٘بیی وٚ ٝالؼب" لسض چیعٞبی ثباضظش ضا ٔی زا٘ٙس ،حبضط٘س ثٟبی آٖ ضا ٘یع ثب خبٖ  ٚزَ ثپطزاظ٘س .وسی وٝ
آضظٚیی زض سط زاضز ِٚی حبضط ٘یست و ٝثٟبی آٖ ضا ثپطزاظز ،فمظ افسٛس آٖ ضٚیب ضا ٘ػیت ذٛز وطز ٜاست.
ٞطچیع ثباضظضی لیٕتی زاضز .تطس اظ ضىست چیعی است و ٝا٘سبٖ ٞبی ثیطٕبضی ضا اظا٘دبْ وبضٞبیی و ٝث ٝآٖ
ػالل ٝز اض٘س زٚض ٍ٘ٔ ٝی زاضز .فطأٛش ٘ىٙیس و ٝثطای ث ٝزست آٚضزٖ چیعی حتٕب"  ٚحتٕب" چیعٞبیی ضا اظ
زست ٔی زٞیس ،ایٗ ثستٍی ث ٝاضظش چیعی زاضز ؤ ٝبیّیس آٖ ضا ثسست آٚضیسٌ .بٞی اٚلبت اضظش چیعٞبیی وٝ
ث ٝزست آٚضز ٜایس ثسیبض ثیطتط اظ چیعٞبیی است و ٝثٙٔ ٝظٛض وست ٔٛفمیت اظ زست زاز ٜایس ،أب ٌبٞی اٚلبت
 ٓٞاضظش چیعی و ٝثسست آٚضز ٜایس ثسیبض وٕتط اظ آ٘ی است و ٝضٕب ثبثت آٖ پطزاذت وطز ٜایس .ز٘یب پط اظفطغت
ٞبی ٔٙبسجی است وٛٙٞ ٝظ وسی زض ٔٛضز آٟ٘ب وبضی ا٘دبْ ٘ساز ٜاست.

ضؼبض ذٛاستٗ تٛا٘ستٗ است ضاٞطٌع اظ یبز ٘جطیس.

ٔحسٚز زیسٖ:

ٞیچ ٚلت فىط ٘ىٙیس و ٝث ٝا٘تٟبی ذظ ضسیس ٜایس  ٚزیٍط وبضی ٕ٘ب٘س ٜو ٝضٕب ا٘دبْ ٘ساز ٜایس ،تب ا٘سبٖ ا٘سبٖ
است  ٚز٘یب ز٘یبست ٕٞیط ٝفطغت ثطای ا٘دبْ وبضٞبی ذبظ ٚخٛز زاضزٞ .یچ ٔطظی ٔ ٚب٘ؼی ثطای ا٘سبٖ ٞبی ثب
اضازٚ ٜخٛز ٘ساضز ٚ .ثب تٕبْ وطزٖ تحػیالت آوبزٔیه زست اظ تحػیُ  ٚپطٚضش ش ٗٞذٛز ثطٕ٘ی زاض٘سٔ .تبسفب٘ٝ
چٙیٗ لج َٛوطز ٜایٓ و ٝذٛا٘سٖ ٔ ٚغبِؼ ٝوطزٖ فمظ ثٙٔ ٝظٛض لجِٛی زض أتحبٖ  ٚوست ٔساضن ثبالتط است ٚ
ٍٙٞبٔی ؤ ٝسضن ٔی ٌیطیٓ ٘یبظ ثٔ ٝغبِؼ ٝتٕبْ ٔی ضٛز! چٙیٗ تفىطی ٘طب٘ ٝسمٛط ضٕب زض آیٙس ٜای ٘ ٝچٙساٖ
زٚض است.

اٞساف ضٕب لطثب٘ی افىبض زیٍطاٖ:

تبضید ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝا٘سبٖ ٞبی ٔٛفك وسب٘ی ثٛز ٜا٘س و ٝحبضط ٘طس ٜا٘س افىبض ذٛز ضا ثٞ ٝیچ لیٕتی ثٝ
زیٍطاٖ ثفطٚضٙس .افطاز ٔٛفك تبضید ٕٛٞاض ٜاظ ٔبٖ ا٘سبٖ ٞبیی ثطذبست ٝا٘س و ٝافىبض ٔتفبٚت  ٚزضستی ضا ثطای
ذٛز ثطٌعیس ٜا٘س  ٚثطای اثجبت غحت  ٚزضستی آٟ٘ب ٚالؼب" تالش وطز ٜا٘س .ا٘سبٖ ٞب اوثطا" ذٛز ضا لطثب٘ی افىبض
ٔٙفی زیٍطاٖ ٔی وٙٙس٘ .تید ٝچٙیٗ السأی ایٗ است و ٝزیٍطاٖ ث ٝضاحتی ٔی تٛا٘ٙس افىبض ذٛز ضا ث ٝضٕب تحٕیُ
وٙٙس .یىی اظ ػالئٓ اذتػبغی افطاز ا ُٞػُٕ ایٗ است و ٝآٟ٘ب ٞیچ ػالل ٝای ث ٝوٙتطَ زیٍطاٖ ٘ساض٘س .ضٕب ثبیس
ایٗ حمیمت ضا ٕٛٞاض ٜث ٝذبعط زاضت ٝثبضیس و ٝذٛزتبٖ ثبیس ثبؿجبٖ ظ٘سٌی ذٛزتبٖ ثبضیس .ذٛزتبٖ ضا اظ ایٗ افىبض
ظائس و ٝزیٍطاٖ چ ٝثبیس ثىٙٙس یب ٘ىٙٙس ذالظ وٙیس.

ظٔب٘تبٖ ضا غطف اخطای عطح ٞبی ظ٘سٌی ذٛزتبٖ وٙیس  ٚوٕتط زیٍطاٖ ضا ث ٝپیطٚی اظ ٘ح ٜٛظ٘سٌی ذٛز ٔدجٛض
وٙیس

فىط وطزٖ ثٔ ٝحسٚزیت ٞب لجُ اظ الساْ ث ٝػُٕ:

یىی اظ ٘ٛاثؾ تبضید ثب ػُٕ ذٛز ایٗ تفىط ظائس ضا ثی اػتجبض وطز و ٝثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ثبیس اظ أىب٘بت
ثطذٛضزاض ثٛزٌ .ب٘سی ثب ایٕب٘ی و ٝثٛٔ ٝفمیت زاضت تٛا٘ست وبضی ا٘دبْ زٞس و ٝثطای ٕٞیط٘ ٝبْ ا ٚضا زض تبضید
ثطط ظ٘سٍ٘ ٜب ٜذٛاٞس زاضت .اٚزض ٕٕٔمباایس ٝثب  ٓٞ ٕٝٞػػطاٖ ذٛزاظ لسضت ثبِم ٜٛثیطتطی ثطذٛضزاضثٛز ٚایٗ
زضحبِی ثٛز و ٝا ٚاظ ٔجب٘ی ظبٞطی لسضت ٔب٘ٙس پ ،َٛاثعاضخٍٙی ،سطثبظٞ ...ٚیچ ثٟط ٜای ٘ساضت .ا ٚتٛا٘ست ثصض
ایٕبٖ ضا زض ش ٗٞزٚیست ّٔی ٖٛا٘سبٖ ثىبضز  ٚآٟ٘ب ضاػّی ٝزضٕٗ ثسیح وٙس  ٚثبػث استمالَ وطٛضش ٌطزز .اٚ
فطأٛش ٘ىطز ٜثٛز وِ ٝعٔٚب" ٕٞیط ٝلٛی تطیٗ ٞب یب ثطٚتٕٙستطیٗ ٞب ،پیطٚظ ٕ٘ی ض٘ٛس .پیطٚظ وسی است و ٝفىط
ٔی وٙس ٔی تٛا٘س پیطٚظ ضٛز.

ثبظ وطزٖ فىط ث ٝضٚی ٞط ٘ٛع فىط:

ش ٗٞا٘سبٖ ٔب٘ٙس وٙسٚی ظ٘جٛض استٞ .یچ ظ٘جٛض آِٛز ٜای حك ٚضٚز ث ٝوٙس ٚضا ٘ساضز ٍٙٞ ٚبْ ٚضٚز تٛسظ
ٍٟ٘جب٘بٖ وٙس ٚوطتٔ ٝی ضٛز .اٌط ضٕب ٔ ٓٞی ذٛاٞیس عؼٓ ثطٚتٛٔ ٛفمیت ضا ثچطیس ثبی وٙسٚی ٔـع ذٛز ضا ثب
افىبض ضبز ٚسبِٓ ÷ض وٙیس تب ثتٛا٘یس احسبس ضبزاثی ضا اظ آٖ ث ٝزض ٖٚظ٘سٌیتبٖ ٔٙتمُ وٙیسٔ .تبسفب٘ ٝوٙسٚی ٔـع
ا٘سبٖ ٞیچ ٍٟ٘جب٘ی ٘ساضز ؤ ٝب٘غ اظ ٚضٚز افىبض آِٛز ٜث ٝش ٗٞض٘ٛس .ضٕب  ٓٞثطای اتربة افىبضتبٖ حك ا٘تربة
زاضیس.

ِٚی فطأٛش ٘ىٙیس و ٝضٕیط ٘بذٛزآٌب ٜا٘سبٖ تفبٚتی ٔیبٖ ا٘سیطٞ ٝبی ٔرطة  ٚسبظ٘س ٜلبئُ ٘یستٞ .طچ ٝث ٝاٚ
ثسٞیس ثب آٖ تـصیٔ ٝی ضٛز ٕٝٞ .چیع ث ٝایٗ ثستٍی زاضز و ٝث ٝچ ٝافىبضی اخبظٚ ٜضٚز ث ٝشٔ ٗٞی زٞیس .ث ٝیبز
زاضت  ٜثبضیس و ٝافىبض ا٘سبٖ لسضتی ٔؼبزَ ٘یطٚی ثطق زاض٘س.

اٌط اظ ٘یطٚی ثطق زضست استفبز ٜوٙیسٔ ،ی تٛا٘س ثبػث پیططفت غٙؼت ٌطزز زض حبِی و ٝزض غٛضت وبضثطز ؿّظ
ٔی تٛا٘س خب٘تبٖ ضا اظ ضٕب ثٍیطز.

ثبٚض ث ٝضب٘س ثس:

ش٘ ٗٞبٛٞضیبض ا٘سیطٞ ٝبی ٔٙفی یب ٔرطة ضا زضست ثٕٞ ٝبٖ ضىُ ا٘سیطٞ ٝبی سبظ٘س ٜث ٝػُٕ تجسیُ ٔی وٙس

ایٗ ٕٞبٖ پسیس ٜؿطیجی است ؤّ ٝیٞ ٖٛب ٘فطآٖ ضا تدطث ٝوطز ٜا٘س  ٚثسیبضی آٖ ضا ثسثیبضی یب ثسضب٘سی ٔی
زا٘ٙس .ایٗ زض حبِی است و ٝوسی ثسضب٘س آفطیسٕ٘ ٜی ضٛزٔ .یّیٞ ٖٛب ٘فط اظ ٔطزْ وط ٜظٔیٗ ٌٕبٖ ٔی وٙٙس
ٔحى ْٛث ٝفمط  ٚضىست ٘ ٚبوبٔی ٞستٙس .احسبس ٔی وٙٙس ٘یطٚیی ثطآٟ٘ب حبوٓ است ؤ ٝب٘غ اظ اثتىبض ػُٕ آٟ٘ب

ٔی ضٛز .ایٗ زض حبِی است و ٝوسی ثسضب٘س آفطیسٕ٘ ٜی ضٛزّٔ .یٞ ٖٛب ٘فط اظ ٔطزْ وط ٜظٔیٗ ٌٕبٖ ٔی وٙٙس
ٔحى ْٛث ٝفمط  ٚضىست ٘ ٚبوبٔی ٞستٙس .احسبس ٔی وٙٙس ٘یطٚیی ثطآٟ٘ب حبوٓ است ؤ ٝب٘غ اظ اثتىبض ػُٕ آٟ٘ب
ٔی ضٛز .ایٗ زض حبِی است و ٝذٛز ایٗ اضربظ ثبػث ثسثیبضی ذٛز ٞستٙس ،ظیطا ش ٗٞذٛز ضا تحت تبثیط ثبٚضٞبی
ٔٙفی لطاض زاز ٜا٘س .احسبس زِسطزی ٘ ٚبأیسی تٕبْ ٚخٛزضبٖ ضا پط وطز ٜاست  ٚاحسبس ٔی وٙٙس و ٝزض ایٗ
ز٘یب ٞیچ چیع أیس ثرطی ثطای آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز  ٚآٟ٘ب ٕٞبٖ ٔحىٔٛبٖ اثسی سط٘ٛضت ٞستٙس وٞ ٝیچ چیع اظ
ذٛزضبٖ ٘ساضتٔ ٚ ٝدجٛض٘س زٚضاٖ ٔحىٔٛیت ظ٘سٌی ذٛز ضازض ز٘یب سپطی وٙٙس!ا٘سیطٕٙساٖ ثسیبضی زض عَٛ
تبضید تالش وطز ٜا٘س ث ٝا٘سب٘جیبٔٛظ٘س زضٔبٖ ٔطىالت ا٘سبٖ اظ عطیك تـییط شٙٞیت ا ٚأىبٖ پصیط است ،أب ا٘سبٖ
ٞبی وٕی ٔٛفك ضس٘س غسای آٟ٘ب ضا ثط٘ٛٙس  ٚثٌ ٝفتبض آ٘بٖ ػُٕ وٙٙس .ضٕب ٔ ٓٞی تٛا٘یس آٖ غساٞب ضا ثطٛٙیس،
فمظ اٌط ٚالؼب" ثرٛاٞیس.

٘سیسٖ ػٛالت  ٚپیبٔسٞب:

اؿّت اػٕبَ ا٘سب٘ی ث ٝغٛضت ٔمغؼی  ٚثس ٖٚفىط ث ٝآیٙس ٜغٛضت ٔی ٌیطز .ا٘سبٖ ٞبی ثیطٕبضی ٚخٛز زاض٘س وٝ
ثس ٖٚتفىط  ٚپیص ثیٙی ػٛالت احتٕبِی اػٕبَ ذٛز تػٕیٓ ث ٝوبضی ٔی ٌیط٘س  ٚزض آذط ٍٙٞبٔی و ٝضىست ثٝ
سطاؽ آ٘بٖ ٔی آیس ،اٍ٘طت اتٟبْ ذٛز ضا ث ٝسٛی زیٍطاٖ ٘طب٘ٔ ٝی ض٘ٚسٔ .تبسفبٍ٘ٙٞ ٝبٔی و ٝاٍ٘طت اتٟبْ ذٛز
ضا ث ٝسٕت زیٍطاٖ ٘طب٘ٔ ٝی ٌیطیٓ  ٚآ٘بٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ػبٔالٖ اغّی ضىست ٞبیٕبٖ ٔؼطفی ٔی وٙیٓ ،فطأٛش
ٔی وٙیٓ و ٝیه اٍ٘طت ث ٝسٛی آٟ٘ب  ٚس ٝاٍ٘طت ث ٝسٛی ذٛز ٔب اضبضٔ ٜی وٙس ،أب ٔب فمظ آٖ یه اٍ٘طت ضا
ٔی ثیٙیٓ!

زض ا٘سیطٌ ٝصضت:ٝ

ٔی ٌٛیٙس ٌصضت ٝچطاؽ ضا ٜآیٙس ٜاست ،أب ایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙی ٘یست و ٝاٌط ٌصضتٛٔ ٝفمی ٘ساضت ٝایس زض آیٙس٘ ٜیع
ثسثرت ذٛاٞیس ثٛز .ث ٝخبی ایٙى ٝثیطتط ظٔبٖ ذٛز ضا غطف فىط وطزٖ ثٌ ٝصضت ٝثىٙیس ،ذٛز ضا تطؿیت وٙیس وٝ
ث ٝآیٙس ٜای ٔثجت فىط وٙیسٌ .صضتٞ ٝبٌ ،صضت ٚ ٝث ٝتبضید پیٛست ٝاست .ث ٝخبی فىط وطزٖ ث٘ ٝبوبٔی ٞبی
ٌصضت ٝثطای آیٙس ٜذٛز ثط٘بٔ ٝضیعی وٙیس ،أب فطأٛش ٘ىٙیس و٘ ٝجبیستبض ٚپٛز آٖ اظ خٙس ٌصضت ٝثبضس .ثط٘بٔٝ
ای ٔی تٛا٘س ضٕب ضا ث ٝذٛضجرتی ثطسب٘س و ٝتبض ٚپٛز آٖ اظ خٙس آیٙس ٚ ٜأیس ثٛٔ ٝفمیت ثبضسٍٙٞ .بٔی و ٝثطای
ذٛز ثط٘بٔ ٝضیعی ٔی وٙیس ث ٝیبز زاضت ٝثبضیس و ٝذٛز ضٕب ٔسئ َٛته ته اػٕبِتبٖ ٞستیس.

سغحی ٍ٘طی:

یىی اظ ثعضٌتطیٗ زالیُ ضىست ا٘سبٖ ایٗ است ؤ ٝؼٕٛال" اظ ضٚی ظبٞط ضلجبی ذٛیص زض ٔٛضز تٛا٘بیی آ٘بٖ
فضبٚت ٔی وٙس.

ٞیچ وسی ضا زض ٞیچ ٔمبْ  ٚضب٘ی ٘جبیس زست وٓ ٌطفت .فطأٛش ٘ىٙیس و ٝشٙٞیت ٔٙفی ٘سجت ث ٝزیٍطاٖ ٞطٌع
ٕ٘ی تٛا٘س ثبػث ٔٛفمیت ضٕب ٌطزز .زض ٞط ودبی ایٗ ز٘یب و ٝظ٘سٌی ٔی وٙیس ،زضسی اظ ایٕبٖ ثطای ضٕب زض ٘ظط
ٌطفت ٝضس ،ٜفمظ ثبیس چطٓ ٞبیتبٖ ضا ثبظ وٙیس  ٚثب تبُٔ ث ٝآٟ٘ب ٍ٘ب ٜوٙیس .اظ ٔٙبظط ظیجبی عجیؼت ٌطفت ٝتب
وٛچىتطیٗ ٔبٞی ز٘یب و ٝزض اػٕبق الیب٘ٛسی تبضیه ظ٘سٌی ٔی وٙسٞ ،ط وساْ زضسی اظ ایٕبٖ ضا زض ذٛز پٟٙبٖ
وطز ٜا٘س .تٟٙب چیعی و ٝا٘سبٖ ث ٝآٖ ٘یبظ زاضز ،اعبػت است .ذسا٘ٚس ث ٝتؼساز ته ته ا٘سبٖ ٞب ضاٞی ثطای
ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت تطسیٓ وطز ٜاستٞ .طوسی فمظ ثبیس ث ٝز٘جبَ ضا ٜذٛزش ثبضس .تٟٙب زض غٛضتی ٔی تٛا٘یس ضاٜ
حمیمیتبٖ ضا زض ظ٘سٌی پیسا وٙیس و ٝلجُ اظ ایٙى ٝث ٝسٔ ٟٓبزی ذٛز اظ ز٘یب ثیٙسیطیس ث ٝایٗ فىط وٙیس وٝ
ٞستیس ٞ ٚسف اظ ذّمت ضٕب زض ایٗ ز٘یب چ ٝثٛز ٜاست .ثبیس ث ٝپبسد ایٗ سٛاَ ثطسیس و ٝذّك ایٗ  ٕٝٞظیجبیی
ثطای چ ٝثٛز ٚ ٜزض ػٛؼ ذسا٘ٚس اظ ضٕب خچ ٝا٘تظبضی زاضز؟ ػّت ایٙى ٝثیطتط ا٘سبٖ ٞب زض ظ٘سٌی ضىست ٔی
ذٛض٘س ایٗ است و ٝلجُ اظ ایٙى ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع ثیٙسیطیس و ٝویستٙس  ٚثطای چ ٝآٔس ٜا٘س ث ٝز٘جبَ سٔ ٟٓبزی
ذٛیص اظ ز٘یب ٔی ٌطز٘س  ٚظٔب٘ی ٔتٛخ ٝاضتجب ٜذٛیص ٔی ض٘ٛس و ٝزیٍط ظٔب٘ی ثطای خجطاٖ ثبلی ٕ٘ب٘س ٜاست.

ػجطت ٍ٘طفتٗ اظ ضىست:

 ّٗٞوّط چٙس ضٚظ پس اظ تِٛسش ٘بضٛٙا٘ ،بثیٙب  ٚالَ ضس .ث ٝضؿٓ ایٗ  ٕٝٞثسثیبضی ا ٚتٛا٘ست ٘بْ ذٛز ضا زض ِیست
ثعضٌبٖ تبضید ثطط ثجت وٙس .ا ٚتٛا٘ست ثب اضاز ٜذٛز ثبثت وٙس و ٝاٌط وسی ذٛز ضا ضىست ذٛضز٘ ٜپٙساضز ،زض
ضٕبض ضىست ذٛضزٌبٖ لطاض ٕ٘ی ٌیطز .ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ثبیس ثٔ ٝغبِؼ ٝضىست ٞب پطزاذت .ثبیس ٕٞب٘ٙس
ویٕیب ٌطاٖ لسیٓ و ٝزض خستدٛی ضاٞی ثطای تجسیُ فّعات ث ٝعال ثٛز٘س ،زض خست  ٚخٛی ٙٞطی ثٛز و ٝثتٛاٖ ثٝ
وٕه آٖ اظ ضىست ٞبیٕبٖ ثطای ٔٛفمیت ٞبی حتٕی آیٙس ٜأبٖ پّ ٝثسبظیٓ .ثت ٖٟٚٛآ ًٙٞسبظ إِٓب٘ی ٘یع
٘بضٛٙا ثٛز ِٚی ث ٝیىی اظ ثعضٌتطیٗ آ ًٙٞسبظاٖ خٟبٖ تجسیُ ضس.

حطف آذط"

چٙس ٞعاض سبَ لجُ پیطیٙیبٖ ثطخستٔ ٝب ضٚی ٕٞیٗ وط ٜذبوی ضأ ٜی ضفتٙس ؤ ٝب أطٚظ ٜضأ ٜی ضٚیٓ ،اظ ٕٞبٖ
ٛٞایی تٙفس ٔی وطز٘س ؤ ٝب أطٚظ ٜتٙفس ٔی وٙیٓ(آِٛزٌی ضا فطأٛش وٙیس) ٚ ،اظ ٌطٔبی ٕٞبٖ ذٛضضیسی ثطای
ضضس ٔحػٛالتطبٖ استفبزٔ ٜی وطز٘س و ٝأطٚظٔ ٜب استفبزٔ ٜی وٙیٓ .ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت ثبیس ثٔ ٝغبِؼٝ
تبضید پطزاذت  ٚاسطاض پیطٚظی ثعضٌبٖ تبضید ضا الث ٝالی غفحبت پط ٌطز ٚؿجبض آٖ ذبضج وطزٞ .سف اظ ٔغبِؼٝ
تبضید ثبیس ضسیسٖ ث ٝایٗ ف ٟٓثبضس و ٝایٗ ٔتفىطیٗ ٔی ذٛاستٙس ؤ ٝب ثب چ ٝچیعٞبیی آضٙب ضٛیٓ  ٚاظ چٝ
ٔسبئّی ثطای ضسیسٖ ثٛٔ ٝفمیت فبغّ ٝثٍیطیٓ.

ایٗ ضطة إِثُ فطا٘سٛی ضا ث ٝیبز زاضت ٝثبضیس و :ٝؿیط ٕٔىٗ ؿیطٕٔىٗ است .ضٕب ٔی تٛا٘یس افىبض ٔٙفی وٝ
ٕٞب٘ٙس ذبضی ٞستٙس ضا اظ ٔـعتبٖ ذبضج وطز ٚ ٜث ٝخبی آٖ ٌُ سطخ ثىبضیس .زض ظٔبٖ چیسٖ ذبضٞب ٕٔىٗ است
سرتی ٞبی ظیبزی ضا تحُٕ وٙیس ،أب ث ٝایٗ ٔٛضٛع ایٕبٖ زاضت ٝثبضیس و ٝاٌط ثتٛا٘یس سرتی ایٗ وبض ضا تحُٕ
وٙیس ،ث ٝظٚزی غبحت ثبؿی ٔی ضٛیس و ٝثٛی ذٛش ٌُ ٞبی آٖ تٕبْ ظ٘سٌی ضٕب ضا تحت تبثیط لطاض ٔی زٞس.

