سبلکبى هجبسص کسبًی ّستٌذ کِ سغح آگبّی ّبیطبى اص سبلکبى هؼوَلی ثیطتش است ،سبلکبى هجبسص دس صهبى ّبی کْي ٍجَد ًذاضتٌذ.سبلکبى کْي ًوی
تَاًستٌذ ٍحتی ًوی خَاستٌذ آگبّی ّبی خَد سا ثِ دیگشاى هٌتقل ًوبیٌذ،آًْب سا اسشاسی هی پٌذاضتٌذ ٍ ثشای خَد هحفَػ هی اًگبضتٌذ ،اهب سبلکبى هجبسص
کِ دس صهبى هب ثسیبسًذ ،هبیلٌذ کِ آگبّی خَد سا ثِ دیگشاى هٌتقل کٌٌذ ،کِ ثبلوبل سغح کل آگبّی جْبًی ثبال هی سٍد.دس حبل حبضش ٍجَد کتبة ّبی هتؼذد
دس هَسد سیش ٍ سَلَک ٍ ػشفبى ٍ یَگب ٍ ّوچٌیي ػالقِ هفشط هشدم ثِ ایي اهَس ًطبى دٌّذُ تغییشات هْن دس ایي خػَظ است.

اغلت هشدم ثشای صًذگی ثِ غَست عشیقت سبلکیي داٍعلت ًیستٌذ ٍ صًذگی ػبدی ٍ هؼوَلی سا ثش صًذگی ثِ غَست سبلک تشجیح هی دٌّذ  ،لیکي ّویطِ
ثِ دًجبل یک هٌجغ حوبیت کٌٌذُ هی گشدًٌذ ٍ ،هی خَاٌّذ کِ دس صًذگی هؼوَلی خَد ثذٍى سًج ٍ کَضص ٍ فقظ ثب اتکب ثِ یک هٌجغ هؼٌَی ،هَفق ٍ ثذٍى
هطکل صًذگی کٌٌذ.ایي هٌجغ هؼٌَی ّشچِ هی خَاّذ ثبضذ .گبُ ثذٍى ّیچ گًَِ ضٌبختی ٍ فقظ ثِ غشف ایٌکِ دیگشاى ثِ ایي هٌجغ اػتقبد داسًذ  ،اًْب ًیض
هؼتقذ هی ضًَذ.ایي است کِ ثبیذ سبلک هجبسص ثگَیذ ،ثٌَیسذ ٍ ،هٌتطش کٌذ تب هشدم ثِ حقیقت سٌّوَد ضًَذ.

سبلک ٍقتی اهَس ثش ٍفق هشادش ًجبضٌذ ،ثِ هشگ خَد هی اًذیطذ.،فکشکشدى دس هَسد هشگ چٌذیي حسي داسد.،اًذیطِ سا هتؼبلی هی کٌذ ٍ ساثغِ ثیي ثذى
ٍ اًذیطِ سا هتؼبدل هیٌوبیذ.هشگ ثِ ًذست ثب پیص آگبّی هیبیذ ّشگض ًویذاًین چِ هَقغ ثِ سشاغوبى هیبیذ.پس سبلک ّش ٍقت اٍضبع چٌذاى ثش ٍفق هشاد
ًجَد ٍ ّوچٌیي ّش ٍقت اٍضبع ثش ٍفق هشاد ثَد ثِ هشگ هیبًذیطذ.

سبلک ٍاال  ًِ ،غشٍس داسد  ًِ،هقبم داسدً ًِ ٍ ،بهی  ،فقظ صًذُ است ٍ فقظ صًذگی هی کٌذّ ٍ .ن چٌیي هی داًذ ٍ ّستی سا احسبس هیکٌذ،تٌْب ساثغِ اش ثب
دیگشاى ّویي صًذُ ثَدى است .دس حبلی کِ ّوِ هَاسد ثبال سا داسد ،اهب ثِ ّیچ کذام دلجستگی ًذاسد ٍ ّش لحظِ آهبدُ است کِ اگش صهبى ٍ هکبى هٌبست
سفتي ثبضذ ،ثشٍد ٍ تطخیع هٌبسجت صهبى ٍ هکبى سا ّن ثِ ّستی ٍا هی گزاسد.

سبلک فقظ دٍست هیذاسد خَد ٍ دیگشاى سا ّ،ویي ٍ ثس  .اهب آدم هؼوَلی ثِ دٍست داضتِ ضذى ٍ دٍست داضتي دیگشاى ثیطتش اص حذالصم اّویت هیذّذ.
سبلک ّش کس سا ٍ ّش چیض سا ٍ خَدش سا ثشای ًفس ػول دٍست داسد ٍ ّیچ اًتظبسی ّن دس هقبثل ًذاسد.

سبلک ّویطِ هسئَلیت اػوبل ٍ سفتبسش سا هی پزیشد.حتی کَ چکتشیي اػوبلص سا دس رّي خَد اسصیبثی هیٌوبیذ ،کِ حق الٌبس ثِ گشدًص ًیبفتذ .اهب آدم
هؼوَلی ثِ جبی قجَل هسئَلیت اػوبلص ثیطتش افکبسش سا هَسد اسصیبثی قشاس هیذّذ ٍ آًچِ دس رّي داضتِ سا سؼی هی کٌذ کِ تَجیِ ًوبیذ.

آدم هؼوَلی یب فبتح است ٍ یب هغلَة ،یب هَفق است ٍ یب ضکست خَسدُ ٍ.ثِ ّویي جْت یب ستوگش هیطَد ٍ یب هظلَم .اهب ،سبلک ،هٌتظش است  ًِ،فبتح است
ٍ ًِ هغلَة اٍ هٌتظش است  ،اٍ صًذُ است ٍ حیبت داسد ٍ ،صًذگی هی کٌذ چیضی ًوی خَاّذ ,ثٌبثش ایي ّشچِ ثذست آٍسد ،ثیطتش اص آى است کِ اًتظبسش سا
داضتِ  ،سبلک هٌتظش هشگ است.ثشایص چٌبى تفبٍتی ًذاسد کِ چگًَِ هسیش سسیذى ثِ اٍ سا عی هی کٌذّ .ذف اٍست .اهب خَد سا ّن اص چیضی هحشٍم ًوی
کٌذ .اگش کبسی ثش ٍفق هشادش اًجبم ضَد  ،تػَس فتح ٍ پیشٍصی ًذاسد ٍ اگش کبسی ثش ػلیِ دلخَاّص ثبضذ احسبس ضکست ٍ سًج ٍ ًبثَدی ًوی کٌذ.

سبلکی کِ قػذ اًجبم کبسی سا داضتِ ثبضذ ،هَقؼی هی تَاًذ قػذ خَد سا ػولی کٌذ کِ ثی ػیت ٍ ًقع ٍ کبهل ثبضذ .سفتبسش  .پٌذاسش کبهل ٍ توبم ػیبس
ثبضذ هٌظَساص کبهل ثَدى یؼٌی اػوبلص ثبضٌبخت غَست هی گیشد ٍ هٌظَساص توبم ػیبس ثَدى یؼٌی ثب توبم ٍجَدش ٍ ثب توبم داًطص آًشا ثخَاّذ ٍ .دس آى
ّذف خیشخَاّی ٍجَد داضتِ ثبضذ ،آًشا ثشای آصاس ٍ اریت دیگشاى قػذ ًکشدُ ثبضذ.

اًسبى ّبی ٍاال آًْبیی ّستٌذ کِ اًشطی سا هستقین هی ثیٌٌذ .دیذى هستقین اًشطی ثِ آًْب ایي اهکبى سا هی دّذ کِ هستقیوبً ٍ حتی ثذٍى سخي گفتي ّش
هَجَدی سا ثطٌبسٌذ ٍ هَسد اسصیبثی قشاس دٌّذ .آًْب دس توبس ثب سبیش اًسبًْب هستقیوبً اًشطی آًْب سا هی ثیٌٌذ ٍ اص ًَع سًگ ٍ هقذاسدسخطٌذگی آى  ،ثِ
سٍحیِ ٍ ضخػیت ٍاقؼی آًبى پی هی ثشًذ.

ّیچ چیض هْن تش اص چیض دیگش ًیست ّ ،یچ خالئی دس صًذگی سبلک ٍجَد ًذاسد ّ .وِ چیض پش ٍ سشضبس اص آگبّی است.سبلک فقظ ثذًجبل آگبّی است ٍ
آًشا دس ّوِ چیض هی ثیٌذّ.وِ چیض یکسبى است ٍ پش اص آگبّی است .فقظ ثبیذ سهض ٍ ساص آگبّی اى ساپیذا کشد.

هشٍس ثی عشفبًِ صًذگی ّبی گزضتِ:

سبلک ثبیذ یک ّفتِ ّش سٍص سش سبػت هؼیي ثِ هذت یک سبػت ثٌطیٌذ ( دسجبی خلَت ثذٍى ّیچگًَِ تَجِ ثِ جبی دیگشی) ٍ صًذگی گزضتِ
خَد سا اص صهبًی کِ ثِ یبد هی آٍسد تب اکٌَى هشٍس ًوبیذ .فقظ هشٍس کٌذ ٍ ّیچ قضبٍتی ًکٌذ.

احسبس اّویت کشدى ،سبلک سا سٌگیي  ،هغشٍس ٍ خَدثیي هی کٌذ ،قبثلیت اًؼغبف ٍ تَجْص سا کن هی کٌذ.
سبلک ثبیذ سجک ٍ سٍاى ٍ خَد سا ّوبًٌذ دیگشاى ثذاًذ .آگبّی غشٍس هی آٍسد ،سبلک ثبیذ آگبّی ّبی خَد سا ثِ دیگشاى ًیض ثیبهَصد کِ هغشٍس ًطَد ٍ
احسبس اّویت ًکٌذ .دس هقبثل اًسبًیت  ،هب کَچک ٍ حقیش ّستین.

سبلک ّیچ ٍقت خَد سا هْوتشیي چیض دس ػبلن ًوی داًذ ،آدم ّبی هؼوَلی خَد سا هْوتشیي هی داًٌذ دس ٍاقغ هبًٌذ اسجی ّستٌذ کِ چطن ثٌذ داسًذ ٍ تٌْب
چیضی کِ هیجیٌٌذ خَدضبى ٍ قسوت ثسیبس کوی اص ساُ جلَی پبیطبى است.
سبلک هی داًذ کِ اٍ چیضی ًیست  ،کبئٌبت سا هی ضٌبسذ ،صهیي سا هی ضٌبسذ ٍ هی داًذ کِ حتی صهیي،تخن اسصًی ثیص دس هقبثل کبئٌبت ًیست .اٍ ّوِ سا
هی ثیٌذ ٍ خَدش سا ّن هیطٌبسذ ،دیگشاى ًگبُ هی کٌٌذ ٍلی سبلک هی ثیٌذ.

هب اًسبى ّستین  ٍ ،تقذیشهبى آهَختي ٍ آگبُ ضذى ٍ سپس هشگ است هشگ دس کویي هبست ٍ ثِ هب فشغت ایي سا ًوی دّذ کِ ثِ چیضی دل ثجٌذین .پس
ّشچِ ثیطتش آگبُ ضَین ٍ ثی ّیچ چطن داضتی ّوِ چیض سا داضتِ ثبضین ٍ ثِ ّیچ چیض دلجستگی پیذا ًکٌین  ،ثشای هشدى آهبدُ تشین ثب هشدى هب  ،هشگ هب
ًیض هی هیشد .هشگ هب ّویطِ ثب هبست  ٍ ،آگبّی ّبی هب غزای اٍ هحسَة هی ضَد.

سبلک دضوٌی داسد .تشس – غشٍس – آگبّی – کَْلت .اص آگبّی غشٍس حبغل هی ضَد ٍ غشٍس ثبػث سقَط سبلک هی ضَد .ثش کَْلت ًوی تَاى غلجِ کشد.
تب دیش ًطذُ ثبیذ ضشٍع کشدّ .ویي االى .فشدا خیلی دیش است.

آدهی ٍ ،قتی دس ساُ سبلکیي قذم ثگزاسد ،سفتِ سفتِ هتَجِ هی ضَد کِ دیگش صًذگی هؼوَلی ثشایص جبلت تَجِ ًیست ٍ آى سا ثشای ّویطِ پطت سش
هیگزاسد .فبکتَسّبی اسصضی کِ ثشای آدم ّبی هؼوَلی هَسد تَجِ ثَدًذ ،ثشای سبلک دیگش فبقذ ٍجبّت ٍ اسصش خَاٌّذ ثَد .آًچِ دیگشاى سا خطٌَد یب
غوگیي هی کٌذ ،ثشای سبلک هَسد تَجِ ًیست .جْبى ثیٌی ٍ ًحَُ ثشخَسدش ثب هسبئل ٍ اهَس سٍصاًِ کبهالً هتفبٍت ٍ ثِ گًَِ ای دیگش است

ثْتشیي هطبٍس سبلک ،هشگ اٍست  ،هشگ ّویطِ ثب هباست آدم ّبی هؼوَلی اٍ سا ًوی ثیٌٌذ ٍ اٍ سا حس ًوی کٌٌذ اهب سبلک هشگ خَیص سا ّویطِ ثب
خَد داسد ٍ ّویطِ ثب هشگ خَیص هطَست هی کٌذ  ،دس ّش اهشی کِ هطکلی هی سبصد ٍ دس ّش هَسد کِ هَفقیتص سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ حتی ثشای ّش کبسی
کِ سبلک قػذ اًجبم آى سا داسد،اثتذا ثب هشگص هطَست هی کٌذ .ثِ ًذای اٍ گَش هی دّذ ٍ سپس تػوین هیگیشد.

زفاٚذ ا٘ساٖ ٞای ػادی  ٚساِه:

ا٘ساٖ ٞای ػادی تشای دػای تاساٖ ت ٝغحشا ٔی س٘ٚذ،دػا ٔی وٙٙذ  ٚتشٔی ٌشد٘ذ .ساِه اٌش تش ای دػای تاساٖ تشٚد ،حسٕاً تا خٛد یه
چسش  ٓٞتشٔی داسد.

ٍٙٞاْ ت ٝد٘یا آٔذٖ دس ٌٛضٕاٖ فمظ اراٖ ٔی خٛا٘ٙذِٚ .ی ٕ٘اص سا ٕ٘ی خٛا٘ٙذ.
ٍٙٞاْ ٔشي تشایٕاٖ فمظ ٕ٘اص ٔی خٛا٘ٙذِٚ .ی اراٖ ٕ٘ی خٛا٘ٙذ

( ٕ٘اصٔییر تذ ٖٚاراٖ اسر ).
صیشا دس ٍٙٞاْ زِٛذ ارا٘ص ساٌفس ٝا٘ذ!!!.
اراِٖ ٍٙٞاْ زِٛذ ،تشای ٕ٘اصی اسر وٍٙٞ ٝاْ ٔشي ٔی خٛا٘ٙذ.

چمذس وٛزا ٜاسر ایٗ ص٘ذٌی.
فاغلِ اش اص یک اراى است تب یک ًوبص.
چ ٝصٚد ٔی ٌزسد!

ٌزضسٔ ٝثُ ایٙى ٝت ٝصٔاٖ حاَ چسثیذ ٜاسر.
دیشٚص تٛد و ٝدس ٔذسس ٝتٛدیٓ.
لذس تا  ٓٞتٛدٖ سا تذا٘یٓ .فشدا خیّی دیش اسر.

ا٘ساٖ ٞای ٔؼِٕٛی  ٚػٛاْ ِزازطاٖ ٕٞاٖ داضسٗ تیطسشیٗ أىا٘اذ تشای خٛسدٖ  ٚخٛضیذٖ ٘ ٚىاح  ٚداضسٗ أىا٘اذ تیطسش تشای صیسسٗ
اسر.

ا٘ساٟ٘ای ٔؼِٕٛی اص ِزذ سآِ تٛدٖ تٟشٔ ٜی تش٘ذ ِ ٚزاذ ػادی اٟ٘ا سا ٔطؼٛف ٔیىٙذ ِ،یىٗ ساِه ٔثاسص اص ِززی ؤ ٝخػٛظ تی
٘یاصی  ٚػذْ ٚاتسسٍی اسر ٔ ٚخػٛظ ِٚىاٟ٘ا  ٚفشضسٍاٖ  ٚا٘ساٖ ٞای ٚاالسر ٘یض تشخٛسداس اسر .
چغٛس یه تیٕاس و ٝدسد سٍٙیٙی سا زحُٕ ٔی وٙذ ،دس تاصٌطر ت ٝحیاذ عثیؼی خٛدِ ،زذ تسیاس ػٕیك  ٚضادٔا٘ی  ٚخٛضثخسی تضسٌی سا
اص تشٌطر سالٔسی ٔجذدخٛد احساس ٔی وٙذ؟ ساِه ٘یض تا سسیذٖ ت ٝحاِر ػذْ ٚاتسسٍی  ٚػُٕ وشدٖ تی ػیة ٘ ٚمع ٕٞ ،یٗ حاِر
سؼادذ ٘ ٚیه تخسی سا احساس خٛاٞذ وشد،و ٝحاِسص ٔا٘ٙذ ٔشیض دسدٔٙذی اسر و٘ ٝاٌٟاٖ سالٔسی  ٚسفغ دسد ٚحاِر عثیؼی سا
احساس ٔیٕٙایذ.

تشدتاسی ت ٝد ٌٝ٘ٛ ٚاسر .
یىی تشدتاسی تش آ٘چ٘ ٝاخٛضایٙذ  ٚتذ اسر.
 ٚدیٍشی تشدتاسی تش آ٘چ ٝخٛش آیٙذ  ٚدَ خسٙذ اسر .
 ،و ٝتشدتاسی تشایٗ یىی سخر زش اص اِٚی اسر.

ّوِ هَاسدصیش دس رات خَد،آة ّستٌذ ،لیکي:
یخ  -جأذ  ٚلاتُ ضىسسٗ.

.تشف -جأذ  ٚلاتُ زغییش سشیغ.
سیُٔ -خشبٛٔ ،لسی ٚ ٚغُ ٘خٛاٞذ ضذ ت ٝدسیا.
جٛیثاس -سیاَ ٚ،ٚغُ ت ٝدسیا ٔیطٛد.
ساِه تایذ ٔا٘ٙذ جٛیثاس -سیاَ  ٚآساْ تاضذ  ،زاتسٛا٘ذ ت ٝدسیب ٚغُ ضٛد.
آة جبسی یخ ًوی صًذ.

صُٞذ فمظ ػثادذ تی لیذ  ٚضشط ٘یسر.
صُٞذ ،یؼٙی ػذْ ٚاتسسٍی  ٚداضسٗ ٚاسسسٍی .
صاٞذ  ٚساِه دس حمیمر یىی ٞسسٙذ.
تٞ ٝیچ وس ٞ ٚ.یچ چیض ٚاتسس٘ ٝیسسٙذ(ػذْ ٚاتسسٍی)  ٚاص ٞیچىس ا٘سظاسی ٘ذاس٘ذ(ٚاسسسٍی).

ا٘ساٖ ٞای ٔؼِٕٛی ٞش ػّٕی ؤ ٝی وٙٙذ تشای ٘ٛػی اسسفاد ٚ ٜسٛد ضخػی اسرِ .یىٗ ساِه ٔثاسص ٞذف داسد  ٚاػٕاِص غشفاً تشای
سٛد ٙٔ ٚفؼر ضخػی ٘یسر.
ػُٕ ساِه ٔا٘ٙذ ػُٕ یه خییش اسر و ٝتخاعش ٘فغ ضخػی تالیاذ  ٚغاِحاذ اص خٛد تجا ٕ٘ی ٌزاسد.
ساِه  ٚخییش ٞش د ٚتٛ٘ ٝػی زثذیُ ثشٚذ ٔی وٙٙذِ،یىٗ تشای ػثٛس اص ٔشص ٔشي  ٚداضسٗ ٔىٙر  ٚاػسثاس دس جٟا٘ی دیٍش.

ساِه ٔثاسص ٞشٌض دِص تحاَ خٛدش ٕ٘ی سٛصد .دِسٛصی تحاَ خٛد تذزشیٗ حاِر سٚحی اسر.
ٌزضس ٚ ٝازفالاذ ٘أشتٛط ٕٞیط ٝتاػث ٔی ض٘ٛذ و ٝآدٔی دِص تحاَ خٛدش تسٛصد  ٚخٛد سا تاص٘ذ ٜتدٙذاسد.
ٞش ازفالیٞ ،ش چ٘ ٓٞ ٝاخٛضایٙذ تاضذٔ .مذاسی آٌاٞی ٔ ٚؼشفر دس آٖ ٞسر ،ساِه ٕٞاٖ آٌاٞی ٞایی سا و ٝوسة ٔی وٙذ ،جض ٚالالْ
تش٘ذٌی خٛیص ٔیذا٘ذ  ٚخٛد سا دس حذ دَ سٛخسٍی خائیٗ ٕ٘ی آٚسد .ا ٚیه ضىاسچی تی ػیة ٘ ٚمع اسر.

اص غٛفی خشسیذ٘ذ  ،و ٝخشل ٝخٛیص ٔیفشٚضی ؟ ٌ ،فر  :اٌش غیاد  ،زٛس ٔاٞیٍیشی خٛیص تفشٚضذ  ،ت ٝوذاْ ٚسیّ ٝت ٝضىاس تٙطیٙذ.؟
وطى َٛضیخ تٟایی

آساٖ زشیٗ واسٞا آغاص دضٕٙی اسر  ٚ ،سخر زشیٗ واس ،خایاٖ تخطیذٖ تذاٖ.
اص وطى َٛضیخ تٟایی

آٖ وس و ٝت٘ ٝادا٘یص دچاس ض:ْٛ
اٌش اص ٔٗ فش ٚزش تٛد  ،اص ٔماتّ ٝتا ٘ادا٘یص تدشٞیضیٓ.
اٌش دس خشد چ ٗٔ ٖٛتٛد  ،تشدتاسی خیط ٝو ،ٓٙزا تضسٌٛاسزش اص ٍٕٗٞخٛیص تاضٓ
اٌش دس فضُ اص ٔٗ تشزشتٛد  ،حك زمذْ  ٚفضُ ٚی سا تطٙاسٓ ٚاحسشاْ وٓٙ

اص ػی ٖٛاالخثاس

وٕٛٞ ٜٛاس ٚجٛد ٘ذاسد.
ساِه ٔثاسص تایذ ت ٝلّ ٝتشسذ.
تشای سسیذٖ ت ٝلّ ٝتایذ اص خسسی ٞا  ٚتّٙذی ٞای صیادی تٍزسیٓ.
ساِه تشای سسیذٖ  ،تایذ  ٕٝٞ ،آٖ چیضٞایی ؤ ٝی خٛاٞذ سا ( زا حذٚدی ) ٘خٛاٞذ.

تّى ٝتایذ آٖ سا دس حذاوثشش  ٚتا زٕاْ لّة  ٚالسذاسش  ٚزا آخشیٗ زٛا٘ص تخٛاٞذ.

ِزذ ٞای تاعٙی  ٚخٛضی ٞایی وٙٔ ٝطاً آٖ سٚحی  ٚسٚا٘ی تاضذ تش خٛضی ٞای صٚدٌزس  ٚحسی تشزشی داس٘ذ  ،ایٗ أش حسی دس تیٗ
حیٛا٘اذ ٘یض ضایغ اسر.
( ٔثالً تؼضی اص سً ٞای زشتیر ضذ ٚ ٜضىاسی دس حاِیى ٝخٛد ٌشس ٝٙا٘ذ ِیىٗ چیضی سا و ٝضىاس وشد ٜاسر سا ت ٝغاحة خٛد ػشضٝ
ٔی وٙذ )  ٚحیٛا٘ازی و ٝزاص ٜصائیذ ٜا٘ذ تچٞ ٝای خٛد سا تش خٛد ٔمذْ ٔیذا٘ٙذ  ٚتشای حٕایر اص تچ ٝخٛد ،خٛد سا ت ٝخغش ٔی ا٘ذاص٘ذ.
ایٙسر وِ ٝزذ ٞای تاعٙی  ،اص خٛضی ٞای صٚد ٌزس  ٓٞ ،اثشاذ تیطسشی داس٘ذ ٔ ٓٞ ٚذذ صٔاٖ تیطسشی دس ر ٗٞتالی ٔی ٔا٘ٙذ.
ساِه تایذ تذ٘ثاَ وسة ِزذ ٞای تاعٙی تاضذ  ٚاص زجشتِ ٝزذ ٞای حسی  ٚصٚد ٌزس ت٘ ٝفغ ِزذ ٞای تاعٙی غشفٙظش وٙذٌ ،ا ٜیه
روش  ٚیه ػثادذ سٚحا٘یِ ،زذ تاعٙی تیطسشی حسی اص ِزذ ٞای جٙسی  ٚحسی  ٚصٚد ٌزس داسد.
أا ٔشدْ ػادی  ٚػٛاْ ،سؼادذ  ٚخٛضثخسی سا دس ٞش چ ٝتیطسش داضسٗ ِزذ ٞای صٚد ٌزس حسی ٔی دا٘ٙذ.
آ٘اٖ احساس وشدٖ خٛضثخسی سا فمظ ت ٝداضسٗ ٞشچ ٝتیطسشِزاذ حسی  ٚصٚدٌزس ٔی دا٘ٙذ.

دس حاِیى ٝساِه ٔی زٛا٘ذ دس ػیٗ داضسٗ  ٚتٟش ٜتشدٖ اص ِزاذ سٚصٔش ٜص٘ذٌی ،اص ِزذ تسیاس ػٕیك زش ٚ ٚاالزشسٚحی ٚتاعٙی تٟشٜ
تٍیشد.

ٔا تشای یه ٔسافشذ ت ٝیه وطٛس خاسجی  ٚػثٛس اص یه ٔشسص جغشافیایی  ٚصٔیٙی تایذ تشای زأیٗ ٞضیٞ ٝٙای خٛد دس آٖ وطٛس  ،تخطی
اص ثشٚذ خٛد سا زثذیُ ت ٝاسص  ٚثشٚذ آٖ وطٛس تٕٙاییٓ.
حاَ ٔیذا٘یٓ و ٝتایذ اص ٔشص جغشافیایی ٕٟٔسشی تٙاْ ٔشي ٘یض تٍزسیٓ ،چشا دسر خاِی تشٚیٓ ،تخطی اص ثشٚذ ایٗ د٘یا سا زثذیُ ت ٝاسص
جٟاٖ دیٍش وٙیٓ اسص ٚثشٚذ آٖ جٟاٖ یه خذاتیأشصی اسر  ،یه ا٘شطی اثیشی اسر.یه تالیاذ  ٚغاِحاذ اسر.

ٔٗ  ،وسی ٘یسسٓ.
ز ، ٛوی ٞسسی؟
اٌش ز٘ ٛیض وسی ٘یسسی.
ٔا تا ٕٞیٓ
أا ،
ٍ٘ ٍٛ٘ ، ٛتٞ ٝیچ وس.
و ٝآ٘اٖ  ٕٝٞوسٙذ.

٘ٛس چیض خٛتی ٘یسر  ،صیشا دس زاسیىی  ٕٝٞچیضیه ٘ٛع اسصش داس٘ذ  ٚیىسا٘ٙذٞ .یچ چیض صیثازش  ٚیا صضر زش اص چیض دیٍش ٘یسر .دس ٘ٛس
اسر و ٕٝٞ ٝچیض خٛد سا ٕ٘ایاٖ ٔی وٙٙذ .صیثایی – صضسی – وٛچىی – تضسٌی -سیاٞی – سشخی  ٚغیشٕ٘ ٜایاٖ ٔی ض٘ٛذِٚ .ی دس زاسیىی
 ٕٝٞایٗ ٞا یىسا٘ٙذٞ .یچ زفىیىی ٚجٛد ٘ذاسد .سیبُ چبلِ ّب ًیض تبسیکٌذ.
دس زاسیىی  ٕٝٞچیضٞا تإٙٞذ ِٚی ٞیچ چیض ٘ ٓٞیسر.

ٞسسی ٚ ٚجٛد فمظ ٕٞاٖ چیضٞایی ٘یسر و ٝتا احساس خٙج ٌا٘ٔ ٝا لاتُ دسن تاضذ  ،تّىٞ ٝسسی ٞایی ٞ ٓٞسسٙذ وٕ٘ ٝی زٛاٖ تا
احساس خٙج ٌا٘ ٝآٟ٘ا سا دسن  ٚفٕٛ٘ ٟٓد.
خس ٔؼٙای ٞسسی فمظ ٔٙحػشاً اخسػاغی ت ٝاحساس ٞای ٔا ٘ذاسد.
ٞسسی ٞایی ٚجٛد داس٘ذ ؤ ٝا تا خٙج احساس خٛد لادس ت ٝادسان آٟ٘ا ٕ٘ی تاضیٓ ٔا٘ٙذ ٔٛجٛداذ اسٌا٘یه  ٚفشضسٍاٖ ٞ ٚاِٞ ٝای
اعشاف تذٖ ٔٛجٛداذ ٚجٕاداذ  ٚا٘شطی ٞای دس حاَ حشور و ٝدس فضای اعشاف وش ٜصٔیٗ  ٚوائٙاذ دس حشوسٙذ.

خذا سا ٚاسغ ٝوسة چیض دیٍشی لشاس ٘ذٞیذ.
صیشا ایٗ ٘مع رازی  ٚتشخالف تی ػیة ٘ ٚمع تٛدٖ ساِه اسر.
راذ ضخع ٘ا آٌا ٜت ٝزؼّمازی ٔسٕایُ ٔی ضٛد و ٝجض ٚآسصٞٚا  ٚزخیالذ اٚسر.
أا ساِه خٛد سا دس سا ٜضٙاخر خذا ٚ ٚغ َٛت ٝأ ٚی تیٙذ.

ٚاسغ ٝلشاس دادٖ خذا ٔ،ا٘ٙذ واس وٛدوا٘ی اسر و ٝت ٝجای واسجذی ت ٝتاصی  ٚخٙذ ٚ ٜتی خثشی ٔطغِٙٛذ.

ساِه ٞشچ ٝتشایص ازفاق تیافسذ چ ٝخٛب  ٚچ ٝتذ  ،آٖ سا خیش  ٚآٖ چیضی ٔیذا٘ذ و ٝتایذ
تاضذ  ،ساِه ٔیذا٘ذ و ٝدس ایٗ ص٘ذٌی چیضی تٙاْ ضىسر ٚجٛد ٘ذاسد فمظ اص ٞش ػّٕی وٝ
ٔغاتك ٔیُ  ٚآسصٞٚای ساِه  ٚیا ٔخاِف آسصٞٚای ٚی ازفاق ٔی افسذ  ،یه ٘سیج ٚ ٝیه زجشتٔ ٝیأٛصد ٞ ،ش ازفاق خٛب  ٚتذ  ،حاغّص
٘سیج ٝای اسر و ٝتذسر ٔیایذ .

ساِه ٔف ْٟٛضىسر سا دس ر ٗٞخٛیص اسصیاتی ٔیىٙذ  ،دس ٚالغ ضىسر آٖ چیضی اسر و ٝتش خالف ٞذف  ٚآسصٚی ٚی ازفاق ٔی افسذ
ِ ،یىٗ ساِه ٔیذا٘ذ و ٝحسٕا خیش  ٚغالحی دس آٖ ازفاق تشایص ٞسر  ٚ ،آٖ سا ٘یض ٔا٘ٙذ یه ازفاق ٘یه  ٚلاتُ لثٔ ، َٛی خزیشد ..

ساِه تشای سٚضٗ تیٙی خٛد ٔ ،ی تایسر تا آٌاٞی وأُ تا ٔفاٞیٕی و ٝت ٝظاٞش تا ٞذف ٞا  ٚآسصٞٚایص ٔسضاد ٞسسٙذ ٘ ،یض آضٙا ضٛد ٚ
آٟ٘ا سا زجضی ٚ ٝزحّیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜتدزیشد.
ساِه تا ازفالاذ ٘أغثٛع ٘یض ساحر اسر  ،صیشا دس جٟاٖ ٞسسی ٞش ِحظٞ ٚ ٝش ثا٘یٔ ٝجٕٛػ ٝای اص زضادٞا ازفاق ٔی افسذ .
ا٘ساٖ دس حمیمر ٔٛجٛد ٔسحشن  ٚص٘ذ ٜای اسر وٞ ٝش ِحظ ٝدس اسسخش تضسٌی اص زضادٞا دس حاَ ضٙا وشدٖ اسر .

ساِه زا صٔا٘ی و ٝتا جٕیغ زضادٞا  ٚازفالاذ خٛب  ٚتذ ساحر ٘ثاضذ  ٚت ٝآٟ٘ا خٍ٘ ٛیشد  ،دس خشیطا٘ی  ٚسشضىسسٍی تسش خٛاٞذ تشد .

ص٘ذٌی ٕٞا٘ٙذ آب سیاَ  ٚدس ٌزس اسر
ٞشچ ٝآب سا دس ٔطر خٛد تفطاسیذ ٔ ،فذاس وٕسشی دس دسر ضٕا تالی ٔیٕا٘ذ  ،ص٘ذٌی ٘یض ٕٞیٗ اسر  ،تایذ ٔثُ آب تا آٖ سفساس وٙیذ ،
آٖ سا فمظ دس دسسا٘ساٖ ٍ٘ا ٜداسیذ زا تاضذ  ،آٖ سا ٘فطاسیذ  ،ص٘ذٌی ٕٞیٗ اسر وٞ ٝسر .

ػیة ٞایی و ٝدس دیٍشاٖ ٔی تیٙیذ  ٚضٕا سا ٘اساحر ٔی وٙذ ٕٞ ،اٖ اسر و ٝساِه تایذ اص آٟ٘ا دٚسی وٙذٚ .اسغ ٝلشاس دادٖ خذا ٔ،ا٘ٙذ
واس وٛدوا٘ی اسر و ٝت ٝجای واسجذی ت ٝتاصی  ٚخٙذ ٚ ٜتی خثشی ٔطغِٙٛذ.

دٌ ٚاٍ٘ی اص اسواٖ ٞسسی اسر  ،یه آ ٗٞستا ٕ٘ی زٛا٘ذ فمظ یه لغة ٔثثر داضس ٝتاضذ ،
ٞشچ ٝآٖ سا وٛزا ٜوٙیذ ٞ ٚشچ ٝآٖ سالغغ وٙیذ تاص یه لغة ٔٙفی  ٓٞدس آٖ تٛجٛد ٔیایذ ،
خس تشای ص٘ذٌی وشدٖ  ٚخٛضثخسی سا حس وشدٖ  ،تایذ ٔ ٓٞثثر ٙٔ ٓٞ ٚفی سا داضس ٝتاضیٓ ٞ ٚش د ٚسا  ٓٞدٚسر تذاسیٓ .

لثالً دس جّس ٝا َٚوساب سا ٜساِه ٌ ،فسٓ و ، ٝتا ٞشچ ٝلغة فی ِف ایجاد وٙیذ آٖ تیطسش تسٛی ضٕاجزب ٔیطٛد  ،صیشا دس جٟاٖ ٞسسی
 ٕٝٞچیض اص د ٚلغة ٔسضاد تٛجٛد آٔذ ٜاسر  ،حمیمر زضاد دس ایٗ اسر و ، ٝتٔ ٝحض آ٘ى ٝچیضی سا لث َٛوٙیذ ٞ ٚ ،شچ ٝتی ػیة ٚ
٘مع  ٚتی اػسٙازش آٖ سا تدزیشیذ آٖ ٘یض تا ضٕر ٕٞا ًٙٞزش خٛاٞذ ضذ ٞ ٚ ،شچ ٝسا و ٝتیطسش عّة وٙیذ  ،چ ٖٛلغة ٔٛافك ایجاد ٔی
وٙیذ  ،آٖ اص ضٕا دٚسزش ٔیطٛد  .تؼٛٙاٖ ٔثاَ اٌش عاِة وسة لذسذ  ٚثشٚذ ٞسسیذ  ،تی اػسٙازش  ٚتی ػیة ٘ ٚمع آٖ سا تخٛاٞیذ صیشا
ٞشچ ٝتیطسش ٚسٛس ٚ ٝآسصٚی وسة لذسذ داضس ٝتاضیذ وٕسش ت ٝآٖ دسر ٔی یاتیذ  ،أا ٕٞاٖ و ٝآٖ سا تا ٚسٛس ٚ ٝفمظ تا تی اػسٙایی
تخٛاٞیذ ٘یشٙٔٚذ زش ت ٝضٕا ٘ضدیه ٔیطٛد.

ٔشصٞای ٞسسی تسیاس ٌسسشد ٜزش  ٚفشازش اص ػآِ ٔادی ٔ ٚشئی ٔا اسر
تسیاس ٔشصٞا ٞسر ؤ ٝا ٛٙٞص ٘ ٝآٟ٘ا سا ٔی تیٙیٓ  ٝ٘ ٚاص آٖ ٞا آٌاٞی داسیٓ و ٝتسیاس
ٌسسشد ٜزش اص جٟاٖ ٞسسی ٔ ٚشئی ٔا اسر ٘ ،أص ٔ٘ ٟٓیسر ٞش ٔىسثی ت ٝآٖ ٘اْ ٔخػٛظ ٟ٘اد ٜاسر ٔثُ  :ػشفاٖ ٔ ،اٚسا تشا اِغثیؼٚ ٝ
جٟاٖ دیٍش .

ٞشچ ٝو ٝتاضذ ٔ ،ا فمظ  ٚفؼالً ت ٝایٗ جٟاٖ ٔشئی زؼّك داسیٓ  ٚساِه اتسذا تایذ جٟاٖ ٔشئی ٔ ٚادی خٛد سا خٛب تطٙاسذ  ٚ ،خس اصزسّظ
ت ٝایٗ جٟاٖ ت ٝجٟاٖ ٔاٚسا تشا اِغثیؼ ٝتیا٘ذیطذ .

تشای ضٙاخر ٞسسی  ٚحیاذ  .تجای زّسىٛج اص ٔیىشسىح ٘یض ٔیسٛاٖ تٟش ٜتشد ،تجای ٍ٘ا ٜت ٝتاال  .ت ٝخائیٗ ٍ٘ا ٜوشدٖ  ٓٞآساٖ زش ٚ
 ٓٞدس دسسشس زش اسر  .آ٘چ ٝدس وشاذ ٔیسٛاٖ یافر ػیٙاً دس تذٖ ٔٛجٛداذ ٕٞیٗ صٔیٗ خٛدٔاٖ ٞ ٓٞسر .
ٞیچ زفاٚزی ٕ٘ی وٙذ و ٝتیٗ وشاذ  ٚوائٙاذ زفحع ضٛد  ٚیا دس ٕٞیٗ صٔیٗ  ٚتا ٔیىشسىح .
تیٗ ازٓ ٞای زطىیُ دٙٞذ ٜتذٖ یه ٔٛجٛد ص٘ذ ، ٜاػٓ اص ا٘ساٖ یا حیٛاٖ  ٚیا فشٔ ٚ َٛزىٙیه ٔ ٚساتِٛیسٓ وائٙاذ ٞ ،یچ زفاٚزی ٚجٛد
٘ذاس٘ذ .
دَ ٞش رس ٜسا و ٝتطىافی

آفساتیص دس ٔیاٖ تیٙی

ٞش ازٓ ٞ ٚش ٘ٛزشٖ  ٚخشٚز ، ٖٛحشواذ ٌ ٚشدضص تا حشواذ ٌ ٚشدش وشاذ  ٚسساسٞ ٜا ٕٞا ٚ ًٙٞیىساٖ  ٚیىی اسر .

