
 

1 

 

www.ModirPedia.com 

 

 

 

 

 



 

2 

 

www.ModirPedia.com 

 

 صريح ي قاطع باشيذ

اٌش دس ٔؼيش فشٚدٌبٟٞبي وٛچه پشٚاص وشدٜ يب اص ٞٛاپيٕبٞبي ؿشوتي صيبد اػتفبدٜ وشدٜ ثبؿيذ، احتٕبَ داسد وٝ خت ٞبي ِيش سا 

ٞب دٚ ثبس پشٚاص وشدٜ اْ ٚ تدشثٝ خٛثي ا٘ذٚختٝ اْ. ٞٛاپيٕبٞبي وٛچه أب تيضپشٚاص ديذٜ ٚ ثب آٖ پشٚاص وشدٜ ثبؿيذ. ٔٗ ثب ايٗ خت 

 ٔؼبفش حُٕ ٔي وٙٙذ. ٍٞٙبْ ػٛاس ؿذٖ ٚاسد داالٖ تٍٙي ٔي ؿٛيذ وٝ ثٝ ٔٛتٛسٞبي خت ٔدٟض اػت. 6يب  5ٞؼتٙذ وٝ 

ٔي ٘ـؼت كشفٝ خٛيي دس ٚلت ثٛد. ػفشٞبي پشٚاص ثب خت ِيش ٞيدبٖ اٍ٘يض اػت. أب تب ايٙدب چيضي وٝ دس پشٚاص ثب ِيش ثش دَ 

ٞٛايي ٔٗ ثٝ ٔيّيٟٛ٘ب ويّٛٔتش ػش ٔي ص٘ذ ٚ ثٝ پيٕٛدٖ ٔؼبفت ٞبي عٛال٘ي تب فشٚدٌبٜ، ثبصٌـت ثب خٛدسٚٞبي وشايٝ اي ، سفت ٚ 

ذت ػفش سا ٘لف آٔذ، تشاوٓ پبيب٘ٝ ٞب ٚ تأخيشٞبي ثي پبيبٖ ػبدت وشدٜ اْ. ايٟٙب دػت وٕي اص وبثٛع ٘ذاس٘ذ. پشٚاص ثب خت ِيش ٔ

ٔي وٙذ. پذس ايٗ ٞٛاپيٕبي ثي ٘ظيش ثيُ ِيش ثٛد. ِيش ٔختشع ٚ ٞٛا٘ٛسد وٝ دس كحٙٝ وؼت ٚ وبس ٘يض ؿخليتي ثشخؼتٝ ثٛد، ثيؾ 

ثب٘ذي اص اختشاػبت اٚ ٞؼتٙذ. ِيش اص ٘ظش فىشي اص  8خّجبٖ خٛدوبس، ساديٛي خٛدسٚ ٚ ٘ٛاس  -اختشاع ثجت ؿذٜ داؿت 051اص 

ثٝ أىبٖ تِٛيذ خت ٞبي وٛچه ؿشوتي پي ثشد. چٙذ ػبِي عَٛ وـيذ تب سؤيبي خٛد سا تحمك  0551ٚ دس دٞٝ پيـمشاٚالٖ ثٛد. ا

 فشٚخت. 0561ا٘دبْ ؿذ ٚ اِٚيٗ خت خظ تِٛيذ خٛد سا دس ػبَ  0561ثخـيذ. اِٚيٗ پشٚاص آصٔبيـٍبٞي خت ِيش دس 

ص ٞٛاپيٕبٞبي خٛد سا فشٚخت. أب ا٘ذوي ثؼذ ؿٙيذ وٝ دٚ فشٚ٘ذ دس وبٔيبثي ثش سٚي ِيش ثبص ؿذ، صيشا دس ٔذتي وٛتبٜ تؼذادي صيبد ا

خت ِيش دس دػت  55اص ٞٛاپيٕبٞبي اٚ ثٝ داليُ ٘بٔؼّٛٔي ػمٛط وشدٜ ا٘ذ. ايٗ خجش اٚ سا ٔبت ٚ ٔجٟٛت وشد. دس آٖ صٔبٖ 

تب اٚ ٚ ٌشٚٞؾ ػّت ػمٛط دٚ  ٔـتشيبٖ ثٛد. ِيش ثي دسً٘ ثٝ ٕٞٝ كبحجبٖ ٞٛاپيٕبٞبي خٛد پيغبْ داد وٝ ٞٛاپيٕبٞب سا ثخٛاثب٘ٙذ

ٞٛاپيٕب سا پيذا وٙٙذ. ثشاي اٚ ايٗ فىش وٝ ٕٔىٗ ثٛد خبٖ اؿخبكي ديٍش ثٝ خغش ثيفتذ ٟٕٔتش اص آٖ ثٛد وٝ ػش ٚ كذاي الذأؾ 

 دس سػب٘ٝ ٞبي ٍٕٞب٘ي ثپيچذ ٚ ٔٙبفغ اٚ سا ثٝ خغش ا٘ذاصد.

ػمـٛط ٕٔىٗ اػت دس ودب ثبؿـذ أب آٖ ٔــىُ فٙي سا  آلبي ِيـش ضٕٗ تحميـك دسثبسٜ پشٚاصٞبي ثذفـشخبْ حذع صد وٝ ػّت

ٕ٘ي تٛا٘ؼت سٚي صٔيٗ آصٔبيؾ وٙذ. فمظ يه ساٜ ٚخٛد داؿت وٝ ثذا٘ذ حذع اٚ دسػت اػت يب ٘ٝ. ايٗ ٔـىُ سا ثبيذ ؿخلبً دس 

 حبَ پشٚاص حُ ٔي وشد.

َ آٖ سا اص دػت داد ٚ چيضي ٕ٘ب٘ذٜ ثٛد وٝ ثٝ ايٗ وبس خغش٘بن ثٛد أب اٚ خغش سا پزيشفت. ٚلتي وٝ خت سا ثٝ پشٚاص دسآٚسد وٙتش

ػـش٘ٛؿت دٚ خّجبٖ ديٍـش دچبس ؿٛد. أب ػيت وبس سا دس حبَ پشٚاص پيذا وشد. آ٘ـٍبٜ لغؼٝ خذيـذي ػبخت وٝ ٔـىُ سا سفـغ ٔي 

 ٞٛاپيٕب ػٛاس وشد ٚ خغش سا ثشعشف ػبخت. 55وشد. ايٗ لغؼٝ سا سٚي ٞش 

اي ِيش ايدبد وشد ٚ دس رٞٗ ٔـتشيبٖ خذيذ ثزس تشديذ پبؿيذ. دس ٘تيدٝ، دٚ ػبَ عَٛ خٛاثب٘ذٖ ٞٛاپيٕبٞب ٞضيٙٝ ػٍٙيٙي ثش

وـيذ تب وؼت ٚ وبس خٛد سا دٚثبسٜ ساٜ ثيب٘ذاصد. أب آلبي ِيش ٞيچٍبٜ اص تلٕيٓ خٛد پـيٕبٖ ٘ـذ.اٚ ٞيچ اثبيي ٘ذاؿت وٝ وبٔيبثي، 

ٞٛاپيٕبي خٛد سا حُ وٙذ. آ٘چٝ ثشايؾ ٟٔٓ ثٛد ايٗ ثٛد وٝ  داسٚ٘ذاس ٚ حتي ص٘ذٌي خٛد سا ثٝ خغش ا٘ذاصد تب ٔؼٕبي ػمٛط دٚ

 اص ا٘ؼبٖ ٞبي ثب ؿخليت ثشٔي آيذ.حيثيت ٚ ؿخليت اٚ خذؿٝ داس ٘ـٛد ٚ ايٗ وبس 

 

 بشكافيـم

 چٍٍٛ٘ي ثشخٛسد سٞجشاٖ ثب سٚيذادٞب ٚ پيؾ آٔذٞبي ص٘ذٌي، ٘ـب٘ٝ ثبسص ؿخليت آٟ٘بػت. ثحشاٖ، ِضٚٔبً ؿخليت ا٘ؼبٖ سا ٕ٘ي ػبصد،

 أب ؿىي ٘يؼت وٝ آٖ سا آؿىبس ٔي ػبصد.

ا٘ؼبٖ دس ِحظٝ ٞبي دؿٛاس ص٘ذٌي خٛيؾ ثش ػش دٚساٞي ػبصؽ يب اثضاس ؿخليت لشاس ٔي ٌيشد. ٞش ٚلت وٝ ساٜ اثضاس ؿخليت سا 

ش٘ذٜ خبيضٜ ثشٔي ٌضيٙذ، ِٚٛ ثب پيبٔذٞبي ٘بٌٛاس ٚ ٔٙفي سٚ ثٝ سٚ ؿٛد، ٘يشٚٔٙذتش ٔي ٌشدد. ايٗ ػخٗ اص اِىؼب٘ذس ػِٛظ٘يتؼيٗ ث
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 "ٔؼٙبي حيبت د٘يٛي، ثشخالف آ٘چٝ ثٝ ٔب آٔٛختٝ ا٘ذ، دس سفبٜ ٚ سٚ٘ك ٚ آػبيؾ تٗ ٘يؼت، دس پشٚسؽ خبٖ اػت."٘ٛثُ اػت وٝ 

 سؿذ ؿخليت دس وبٖ٘ٛ سؿذ ٞش ا٘ؼب٘ي لشاس داسد، چٝ سٞجش ثبؿذ ٚ چٝ ٘جبؿذ.

 آ٘چٝ سا وٝ ٞش وغ ثبيذ دسثبسٜ ؿخليت ثذا٘ذ :

 ػُٕ اػت. ؿخليت ثٝ حشف ٘يؼت، ثٝ -0

ٞش وغ ٔي تٛا٘ذ اص وٕبَ ٚ تـخق خٛد دْ ثض٘ذ، أب ؿخليت ٞش وغ ثٝ ػُٕ اٚػت. ؿخليت ؿٕب تؼييٗ ٔي وٙذ، وٝ 

ٞؼتيذ. ايٙىٝ وٝ ٞؼتيذ تؼييٗ ٔي وٙذ وٝ چٝ ٔي ثيٙيذ. آ٘چٝ ٔي ثيٙيذ تؼييٗ وٙٙذٜ فؼُ ٚ ػُٕ ؿٕبػت. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ 

ٚ وشداسؿبٖ خذا وشد. اٌش لَٛ ٚ ػُٕ سٞجش يىي ٘جٛد، دِيُ سا دس ضؼف  اػت وٝ ؿخليت سٞجشاٖ سا ٕ٘ي تٛاٖ اص اػٕبَ

 ٚ ثيبثيذ.ؿخليت ا

 اػتؼذاد خذادادي اػت، أب ؿخليت دػت خٛد ٔبػت. -2

ثؼيبسي اص چيضٞبي ص٘ذٌي دػت خٛد ٔب ٘يؼت. پذس ٚ ٔبدس خٛيؾ سا ثشٍ٘ضيذٜ ايٓ. صادٌبٜ ٚ ٔحيظ پشٚسؽ خٛيؾ سا ا٘تخبة 

ٚ ضشيت ٞٛؿي خٛيؾ سا خٛد تؼييٗ ٘ىشدٜ ايٓ. أب ؿخليت ٔب ثٝ دػت خٛد ٔب ٚ ٌضيٙؾ خٛد ٔبػت. ٘ىشدٜ ايٓ. اػتؼذادٞب 

دس ؿشايظ دؿٛاس خب ٔي ص٘يذ يب اص دسٖٚ آٖ  -ٞش ثبس وٝ ساٞي سا ا٘تخبة ٔي وٙيٓ ٌبٔي دس ساٜ ايدبد ؿخليت خٛد ثشٔي داسيٓ

 ٍيٗ آٖ ساػت ٔي ايؼتيذ، ٔفت ٔي خٛسيذ يب ثٟبي آٖ سا ٔي پشداصيذ.ساٜ خٛد سا ثبص ٔي وٙيذ، حميمت سا ٔي پيچب٘يذ يب صيش ثبس ػٙ

 خٛد سا ٘يض ٌبْ ثٝ ٌبْ ٔي ػبصيذ.ٍٞٙبْ پيٕٛدٖ ساٟٞبيي وٝ دس ص٘ذٌي خٛد ا٘تخبة وشدٜ ايذ، ؿخليت 

 ؿخليت، خبي ؿٕب سا دس دَ ٔشدْ ثبص ٔي وٙذ. -1

تلٛس ٔي فشٔبييذ وٝ سٞجشي ٔي وٙيذ أب پيشٚا٘ي ٘ذاسيذ، اٌش "سٞجشاٖ ساػتيٗ ٕٞيـٝ ثب ٔشدْ ػش ٚ وبس داس٘ذ. ٔثّي اػت وٝ 

ٚ  پيشٚا٘ي وٝ ضؼف ٚ خغبيي دس ؿخليت سٞجشاٖ خٛد ثجيٙٙذ اػتٕبد خٛد سا اص دػت ٔي دٞٙذ "فمظ ثشاي خٛدتبٖ ٌبْ ثشٔي داسيذ.

 سٚيٍشداٖ ٔي ؿٛ٘ذ.

 ٞيچ سٞجشي ٕ٘ي تٛا٘ذ اص ٔشص ؿخليت خٛد فشاتش سٚد. -1

تؼذاد سا وٝ ثؼذ اص سػيذٖ ثٝ ػغحي اص وبٔيبثي ثب ػش ثٝ صٔيٗ خٛسدٜ ا٘ذ؟ وّيذ فٟٓ ايٗ پذيذٜ ؿخليت ديذٜ ايذ آدْ ٞبيي ثب اػ

وؼب٘ي وٝ ثٝ "اػت. اػتيٖٛ ثشٌالع سٚاٖ ؿٙبع دا٘ـىذٜ پضؿىي دا٘ـٍبٜ ٞبسٚاسد ٚ ٔإِف وتبة ٘ـبٍ٘بٖ وبٔيبثي ٔي ٌٛيذ : 

اٚ  ".ثشاي حفظ آٖ سا ٘ذاس٘ذ، صيش فـبس سٚحي ثٝ ػٛي فبخؼٝ ٌبْ ثشٔي داس٘ذ لّٝ ٞبي وبٔيبثي پب ٔي ٌزاس٘ذ، أب ؿبِٛدٜ ؿخليتي الصْ

ٔؼتمذ اػت وٝ دس يه يب چٙذ چبِٝ اص چٟبس چبِٝ ٔي افتٙذ : چبِٝ وجش ٚ خٛدپؼٙذي، چبِٝ دسد٘بن احؼبع تٟٙبيي، چبِٝ ٚيشاٍ٘ش 

 فتذ ثٟبيي ػٍٙيٗ ٔي پشداصد.ٔبخشاخٛيي يب چبِٝ ٞشصٌي خٙؼي. ؿخليت ضؼيف دس ٞش يه اص ايٗ چبِٝ ٞب وٝ ثي

  

 تأمل كىيـم

اٌش دس يىي اص چبِٝ ٞبي چٟبسٌب٘ٝ ثشٌالع افتبدٜ ايذ، دػت اص وبس ثىـيذ. آ٘چٝ ثبيذ ثىٙيذ، ثىٙيذ تب فـبس سٚحي وبٔيبثي سا اص 

اص ايٗ چبِٝ  خٛد دٚسػبصيذ ٚ اص ٔتخللبٖ وٕه ثخٛاٞيذ. تلٛس ٘ىٙيذ وٝ ثب ٌزؿت صٔبٖ، پشػتيظ ثيـتش، يب پَٛ فشاٚاٖ تش

 دسخٛاٞيذ آٔذ. دسصٞبي ؿخليتي اٌش ثٝ حبَ خٛد سٞب ؿٛ٘ذ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ػٕيك تش ٚ ٚيشاٍ٘شتش ٔي ؿٛ٘ذ.

اٌش ٞٓ دس ايٗ چبِٝ ٞب ٘يفتبدٜ ايذ ثبص ٞٓ ثبيذ ؿخليت خٛد سا صيش رسٜ ثيٗ ثٍزاسيذ. اص خٛد ثپشػيذ وٝ آيب ٌفتبس ٚ وشداس يب حشف 

ٔي وٙٙذ يب ٘ٝ. ٚلتي وٝ ٔي ٌٛييذ فالٖ وبس سا ا٘دبْ ٔي دٞٓ تب آخش پبي حشف خٛد ٔي  ٚ ػُٕ تبٖ ٕٞيـٝ ثب ٞٓ تغجيك

ايؼتيذ؟ ٚلتي وٝ ثٝ فشص٘ذاٖ خٛد لِٛي ٔي دٞيذ، ثٝ ٔٛلغ ثٝ آٖ ػُٕ ٔي وٙيذ؟ آيب ٔشدْ ثٝ لَٛ ؿٕب دس حذ لشاسدادي لب٘ٛ٘ي 

 اػتٕبد ٔي وٙٙذ؟
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خبٔؼٝ ٞذايت ٔي وٙيذ، ثذا٘يذ وٝ ٟٔٓ تشيٗ داسايي ؿٕب ؿخليت ؿٕبػت. ٍٞٙبٔي وٝ ديٍشاٖ سا دس خب٘ٝ، دس ٔحيظ وبس ٚ دس 

احتشاْ سٞجشاٖ ٚلتي حفظ ٔي ؿٛد وٝ ٔجب٘ي اخاللي آٟ٘ب ٔٛسد تشديذ لشاس ٍ٘يشد. "االٖ ثش٘بسد، سئيغ ؿشوت ٔيذپبسن ٌفتٝ اػت 

 "ذ ثشي ثبؿٙذ.سٞجشاٖ ٘ٝ فمظ ثبالتش اص خظ ثيٗ حك ٚ ثبعُ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ثّىٝ اص ٞش ؿجٟٝ اي ثبي

 

 راٌ َاي ارتقاي شخصيت

 .دسصٞب سا پيذا وٙيذ 

ثٝ صٔيٙٝ ٞبي اكّي ص٘ذٌي خٛد )وبس، اصدٚاج، خب٘ٛادٜ ٚ ٔب٘ٙذ آٖ( ٍ٘بٜ وٙيذ ٚ ثجيٙيذ وٝ آيب وبسي سا ػشػشي ٌشفتٝ ايذ، 

يبد ٔي آٚسيذ يبدداؿت ٝ ثٝ ػبصؽ وشدٜ ايذ، يب ٔٛخت يبع ٚ ػشخٛسدٌي وؼي ؿذٜ ايذ؟ ٞش ٔٛسدي سا دس ػشم دٚ ٔبٜ ٌزؿت

 وٙيذ.

 

 .اٍِٛٞب سا ثيبثيذ 

پبػخ ٔٛسدٞبيي سا وٝ يبدداؿت وشدٜ ايذ، ثشسػي وٙيذ. آيب خبيي ٞؼت وٝ ٘مغٝ ضؼفي داؿتٝ ثبؿيذ، يب ايٙىٝ ٔؼئّٝ اي داسيذ 

 تـخيق ٔؼبئُ ؿخليتي وٕه ٔي وٙٙذ.وٝ سٞبيتبٖ ٕ٘ي وٙذ؟ سٚ٘ذٞب ٚ اٍِٛٞبي لبثُ سديبثي ثٝ 

 

 ثٝ ٌشدٖ ثٍيـشيذ. تمليش خٛد سا 

تشٔيٓ دسص ٚ ؿىبف ؿخليت آٍ٘بٜ آغبط ٔي ٌشدد وٝ خغبٞبي خٛد سا ثپزيشيذ. پٛصؽ ثخٛاٞيذ ٚ ثب پيبٔذٞبي اػٕبَ خٛد 

ثشخٛسد وٙيذ. اص ٘بْ وؼب٘ي وٝ ثٝ خبعش اػٕبَ خٛد ثبيذ اص آٟ٘ب پٛصؽ ثخٛاٞيذ كٛستي تٟيٝ وٙيذ ٚ آٍ٘بٜ اص يه يه آٟ٘ب 

 كٕيٕب٘ٝ ػزسخٛاٞي وٙيذ.

 

 .ؿخليت خٛد سا اص ٘ٛ ثؼبصيذ 

ٌبْ اَٚ اػتشاف ثٝ خغبٞبي ٌزؿتٝ ٚ ٌبْ ثؼذي ػبختٗ آيٙذٜ اي ٘ٛ اػت. اوٖٙٛ وٝ ٘مغٝ ٞبي ضؼف خٛد سا يبفتٝ ايذ، عشحي 

 ثيفىٙيذ وٝ خّٛ تىشاس خغبٞبي ٌزؿتٝ سا ثٍيشد.

 

 ومــًوــٍ

ي دوٝ پـٕه فشٚؿي خيض ثشداؿت ٚ پـٕه ٔشدي دختش خٛا٘ؾ سا ثٝ ٔشاػٓ خـٗ ٚ ؿبدٔب٘ي ثشد. دختش خٛاٖ ثٝ ػٛ

  "ػضيض دِٓ، ٔي تٛ٘ي ٕٞٝ آٖ سا ثخٛسي؟"خٛاػت. فشٚؿٙذٜ پـٕىي ثؼيبس ٌٙذٜ ثٝ دػت اٚ داد. پذس وٝ آٖ سا ديذ ٌفت : 

 "پذس خبٖ، ٍ٘شاٖ ٘جبؽ، دسٖٚ ٔٗ اص ثشٚ٘ٓ ثؼيبس ثضسٌتش اػت !"

 

 

 دريوي بسرگتر از برين داشته. -شخصيت يعىي َميه
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 باًَش تريه مرد اوگليس

دس ٘يٕٝ دْٚ لشٖ ٘ٛصدٞٓ، دٚ ٔشد ٘يشٚٔٙذ ثشاي احشاص ٔمبْ ٘خؼت ٚصيشي اٍّ٘يغ سلبثت ٔي وشد٘ذ : ٚيّيبْ ٌالدػتٖٛ ٚ ثٙيبٔيٗ 

فشق "ديضسيّي. آٖ دٚ سليت ػشػخت يىذيٍش ثٛد٘ذ. اص حشفٟبي ديضسيّي ٔي تٛاٖ فٟٕيذ وٝ آٖ دٚ ثب يىذيٍش وبسد ٚ پٙيش ثٛد٘ذ : 

ثيبسي ٚ ٔليجت چيؼت ؟ اٌش ٌالدػتٖٛ دس سٚد تبيٕض ثيفتذ، ايٗ يه ثذثيبسي اػت. أب اٌش وؼي اٚ سا اص آة ثيشٖٚ ثىـذ، ايٗ ثذ

 "يه ٔليجت اػت.

ػبَ، ٔظٟش ثشخؼتٝ تشيٗ كفبت ػلش ٚيىتٛسيب  11ثؼيبسي اص ٔشدْ ػميذٜ داس٘ذ وٝ ٌالدػتٖٛ، سٞجش حضة آصادي خٛاٜ ثٝ ٔذت 

ثٛد، دس أٛس ٔبِي  تجحش داؿت، ثٝ ٔجب٘ي اخاللي پبي ثٙذ ثٛد ٚ تٕبْ ػٕش سا دس دػتٍبٜ دِٚتي خذٔت وشد. اٚ ثٛد. ػخٙٛسي ثضسي 

چٟبس ثبس ٘خؼت ٚصيش اٍّ٘يغ ؿذ وٝ چٙيٗ أشي دس آٖ وـٛس ثي ػبثمٝ اػت. تحت سٞجشي اٚ ٘ظبْ آٔٛصؿي خٛد سا تأػيغ وشد، 

 عجمبت وبسٌشي حك سأي داد. پبسِٕبٖ سا اكالح وشد ٚ ثٝ ؿٕبس وثيشي اص افشاد

ػبٍِي ٚاسد ػيبػت ؿذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ديپّٕبت ٚ  11ثٙيبٔيٗ ديضسيّي وٝ دٚ ثبس ٘خؼت ٚصيش ؿذ، پـيٙٝ اي ٔتفبٚت داؿت. ثؼذ اص 

 ٔلّح اختٕبػي ؿٟشتي ثٝ ٞٓ صد. أب ثضسٌتشيٗ دػتبٚسد اٚ خشيذ ػٟٓ وب٘بَ ػٛئض ثشاي دِٚت اٍّ٘يغ ثٛد.

ضسٌي ثٝ وـٛس خٛد وشد٘ذ أب ٚخٝ تٕبيض آ٘بٖ دس ٍ٘شؽ ٘ؼجت ثٝ ٔشدْ ثٛد. ايٗ تفبٚت سا ٔي تٛاٖ دس ٞش دٚي آٟ٘ب خذٔت ٞبي ث

داػتب٘ي ديذ وٝ خبٕ٘ي خٛاٖ ٘مُ وشدٜ اػت. ايٗ خب٘ٓ دس دٚ ؿت پي دس پي ثب آٖ دٚ ػيبػتٕذاس ؿبْ خٛسدٜ ثٛد. ٚلتي وٝ ٘ظش 

ٝ ثؼذ اص كشف ؿبْ دس وٙبس ٌالدػتٖٛ ٔيض ؿبْ سا تشن وشدْ، فىش ٔي ٚلتي و"اٚ سا ٘ؼجت ثٝ آ٘بٖ اص اٚ پشػيذ٘ذ چٙيٗ ٌفت : 

وشدْ وٝ اٚ ثبٞٛؽ تشيٗ ٔشد اٍّ٘يغ اػت. أب ثؼذ اص خبي ٌشفتٗ دس وٙبس ديضسيّي فىش ٔي وشدْ وٝ ٔٗ ثبٞٛؿتشيٗ صٖ اٍّ٘يغ 

 ي وٙٙذ. اٚ خبرثٝ داؿت.ديضسيّي خلٛكيتي داؿت وٝ ٔشدْ سا خزة ٔي وشد ٚ ٚاداسؿبٖ ٔي وشد وٝ اص اٚ پيشٚ "ٞؼتٓ.

 

 بشكافيم

ثؼيبسي اص ٔشدْ خبرثٝ سا چيض ٔشٔٛصي ٔي دا٘ٙذ، وٝ تمشيجبً لبثُ تؼشيف ٘يؼت ٚ فىش ٔي وٙٙذ وٝ خبرثٝ )وبسيضٔب( ٔبدسصادي 

ي اػت. أب ايٗ پٙذاس خغبػت. خبرثٝ، ثٝ ثيب٘ي ػبدٜ، تٛا٘بيي وـيذٖ ٔشدْ ثٝ ػٛي خٛيؾ اػت. خبرثٝ ٞٓ ٔثُ ثميٝ ٚيظٌي ٞب

 ؿخليتي پشٚسد٘ي اػت. ثشاي ايٙىٝ ٔشدْ ثٝ ػٛي ؿٕب خزة ؿٛ٘ذ ثبيذ خٛد سا ثٝ كفبت صيش ثيبساييذ :

 ػـك ثٝ ص٘ذٌي -0

ٔشدْ اص وؼي ِزت ٔي ثش٘ذ وٝ اص ص٘ذٌي ِزت ثجشد. پيؾ خٛد فىش وٙيذ وٝ ثٝ ٕٞشاٞي ٚ ٞٓ ٘ـيٙي ثب چٝ وؼب٘ي ساغت ٞؼتيذ؟ 

؟ تشؽ سٚ ؟ افؼشدٜ ؟ عجيؼي اػت وٝ ٞيچ وذاْ. وؼي سا دٚػت داسيذ وٝ اُٞ  چٝ تلٛيشي اص آٟ٘ب دس رٞٗ داسيذ؟ ثذاخالق

خـٗ ٚ ؿبدي ٚ ػتبيؾ ثبؿذ ٘ٝ اُٞ ٘ك ٚ ٘ٛق ٚ آٜ ٚ ٘بِٝ. حضٛس وؼب٘ي سا دٚػت داسيذ وٝ ؿٛس ٚ ؿٛق ص٘ذٌي داس٘ذ. اٌش 

ثشيذ. خبٖ ٚػّي ٔجّغ لشٖ ٞيدذٞٓ ٔيخٛاٞيذ ٔشدْ سا ثٝ خٛد خزة وٙيذ ثبيذ ٔب٘ٙذ وؼب٘ي ثبؿيذ وٝ اص حضٛس آٟ٘ب ِزت ٔي 

 "ٚلتي خٛد سا ثٝ آتؾ ٔي ص٘يذ، ديٍشاٖ ٔي خٛاٞٙذ ػٛختٙتبٖ سا تٕبؿب وٙٙذ."ايٗ ٔٛضٛع سا دسيبفتٝ ثٛد وٝ ٔي ٌفت : 

 

 ثش تٛا٘بيي ٞب ٚ ٘مبط لٛت اؿخبف اٍ٘ـت ثٍزاسيذ. -2

ايٗ اػت وٝ ثٝ لبثّيت ٚ تٛا٘بيي  -٘يض ٔي ؿٛد وٝ ٔٛخت خزة آٟ٘ب -يىي اص ثٟتشيٗ وبسٞبيي وٝ ثشاي ديٍشاٖ ٔي تٛا٘يذ ثىٙيذ

آٟ٘ب اػتمبد داؿتٝ ثبؿيذ. ايٗ أش ثبػث ٔي ؿٛد وٝ اػتمبد آ٘بٖ ثٝ خٛدؿبٖ افضايؾ يبثذ ٚ خجش آٖ ثٝ ؿٕب ٘يض ثشػذ. ثٝ ػميذٜ طان 
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د. ٕٞٝ ايٗ ٔشداٖ ٚ ٔغبِؼٝ اي وٝ سٚي كذ ٔيّيٛ٘ش خٛد ػبختٝ ا٘دبْ ؿذ فمظ يه ٚخٝ ٔـتشن سا ثيٗ آ٘بٖ ٘ـبٖ دا"ٚيضَ : 

 "ص٘بٖ ثؼيبس ٔٛفك فمظ خٛثي ٞبي ٔشدْ سا ٔي ديذ٘ذ.

ثضسٌتشيٗ "ديضسيّي ايٗ ٔؼٙب سا يبفتٝ ثٛد وٝ ثٝ آٖ ػُٕ ٔي وشد ٚ يىي اص ساصٞبي خبرثٝ اٚ ٕٞيٗ ثٛد. اص ٌفتٝ ٞبي اٚػت وٝ 

آٖ  ايٗ اػت وٝ ثشٚت ٞبي خٛدؿبٖ سا ثش ٘يىي ؿٕب دس حك ديٍشاٖ ايٗ ٘يؼت وٝ ثخـي اص ثشٚت خٛد سا ثٝ آٟ٘ب ثجخـيذ ثّىٝ 

 اٌش ديٍشاٖ سا تحؼيٗ وٙيذ ٚ ثٝ آ٘بٖ وٕه وٙيذ وٝ اػتؼذاد خٛد سا ثٝ وبس ٌيش٘ذ، دس لّت ؿبٖ خبي ٔي ٌيشيذ. "ثشٔال ػبصيذ.

 

 ٔشدْ سا أيذٚاس وٙيذ. -1

أيذ، ٘ؼٕتي ثضسي اػت. اٌش دَ ديٍشاٖ ٔي دا٘ؼت. اٚ ٔب٘ٙذ ٕٞٝ سٞجشاٖ ثضسي ٔي دا٘ؼت وٝ  "دالالٖ أيـذ"٘بپّئٖٛ سٞجشاٖ سا 

 سا ثٝ ٘ٛس أيذ سٚؿٗ وٙيذ، ؿيفتٝ ؿٕب ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ٟٔشتبٖ سا دس دَ خٛيؾ خبي ٔي دٞٙذ.

 

 خيش ثشػب٘يذ. -1

ٔشدْ سٞجشا٘ي سا دٚػت داس٘ذ وٝ خيشؿبٖ ثٝ ديٍشاٖ ٔي سػذ. ٍٞٙبْ سٞجشي ٔشدْ، اص خٛد ٚ اص ٔٙبثغ خٛد ٔبيٝ ثٍزاسيذ. ديٍشاٖ 

ٚ دسايت، ٔٙبثغ ٚ حتي فشكت ٞبي خبف خٛد ثٟشٜ ٔٙذ ػبصيذ. ايٗ يىي اص وبسٞبي ٔٛسد ػاللٝ ٔٗ اػت. ثشاي ٔثبَ، سا اص خشد 

اخيشاً ثٝ خـٗ ػبِيب٘ٝ للٝ ٌٛيي سفتٓ. ػبٞبػت وٝ دس ايٗ خـٗ ؿشوت ٔي وٙٓ. ايٗ ثبس ٔٗ ٚ ٕٞؼشْ ٔبسٌبست دٚ ٘فش اص 

ديٓ. خيّي ثٝ ٔب خٛؽ ٌزؿت ٚ اص آٖ ٟٔٓ تش ايٙىٝ ثب كشف ٚلت سٞجشاٖ ػبصٔبٖ خٛد سا ثب ٕٞؼشاٖ ؿبٖ ٕٞشٜ خٛد ثش

اختلبكي ثب آٟ٘ب احؼبع غشٚسؿبٖ سا ثشاٍ٘يختيٓ. ٚلتي وٝ پبي خبرثٝ ثٝ ٔيبٖ ٔي آيذ، خبٖ والْ ايٗ اػت وٝ ثٝ فىش ديٍشاٖ 

 ٟٛس ٔي سػب٘ٙذ.سٞجشا٘ي وٝ پيؾ اص خٛد ثٝ ديٍشاٖ ٚ ػالئك ٚ ٔؼبئُ ؿبٖ ٔي ا٘يـٙذ خبرثٝ خٛد سا ثٝ ظ -ثبؿيٓ

 

 تأمل كىيـم

خبرثٝ ؿخلي خٛد سا چٍٛ٘ٝ اسصيبثي ٔي وٙيذ؟ آيب ديٍشاٖ ثٝ ػٛي ؿٕب خزة ٔي ؿٛ٘ذ ؟ آيب دٚػتتبٖ داس٘ذ ؟ اٌش ايٙغٛس 

 ٘يؼت، يىي اص ايٗ ػٛأُ ػذ ساٜ خبرثٝ ؿٕبػت :

 : ٞيچ وغ سٞجشي وؼي سا وٝ خٛد سا اص ديٍشاٖ ثٟتش ٔي دا٘ذ ٕ٘ي پزيشد.غشٚس 

 : اٌش خٛد ثٝ خٛيـتٗ اػتٕبد ٘ذاسيذ، ديٍشاٖ ٞٓ ثٝ ؿٕب اػتٕبد ٘خٛاٞٙذ وشد.تٕبد ثٝ ٘فغ ػذْ اػ

 : اٌش ٞش ِحظٝ حبَ ٚ ٞٛايي ديٍش داسيذ، سفتبستبٖ ثشاي ٔشدْ غيشلبثُ پيؾ ثيٙي ٔي ؿٛد.دٔذٔي 

 بت ٚ ا٘تظبسات غيشٚالغ ثيٙب٘ٝ ثيضاس٘ذ.: ٔشدْ ثٝ وؼي وٝ دسكذد ا٘دبْ وبس دس حذ ػبِي ثبؿذ احتشاْ ٔي ٌزاس٘ذ، أب اص تٛلؼٚػٛاع 
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: ٔشدْ اص وؼي وٝ ثٝ ٕٞٝ چيض ٚ ثٝ ٕٞٝ وغ ثذٌٕبٖ ثبؿٙذ دٚسي ٔي خٛيٙذ اٌش ايٗ كفت ٞب سا اص خٛد دٚس وٙيذ، ٔي ثذٌٕب٘ي 

 تٛا٘يذ ثشاي سؿذ خبرثٝ خٛيؾ ثؼتشي ٔٙبػت ثؼبصيـذ.

 

 راٌ دستيابي

 ىٙيذ :ثشاي پشٚسؽ ٘يشٚي خبرثٝ خٛيؾ ايٗ وبسٞب سا ث

 .وبٖ٘ٛ تٛخٝ خٛد سا ػٛم وٙيذ 

دس چٙذ سٚص آيٙذٜ استجبط خٛد سا ثب ٔشدْ صيش٘غش ثٍيشيذ. ثجيٙيذ وٝ ٚلتي ثب ديٍشاٖ كحجت ٔي وٙيذ چمذس اص كحجت ٞبي ؿٕب 

 دسثبسٜ خٛدتبٖ اػت. تلٕيٓ ثٍيشيذ وٝ اص ايٗ پغ وفٝ تشاصٚ سا ثٝ ٘فغ ديٍشاٖ ػٍٙيٗ وٙيذ.

 

  خٛثي ثشعشف ثٍزاسيذ.دس ثشخٛسد اَٚ تأثيش 

آصٔبيؾ وٙيذ. ايٗ ثبس وؼي سا ثشاي ٘خؼتيٗ ثبس ٔي ثيٙيذ، تب ٔي تٛا٘يذ ػؼي وٙيذ وٝ ثش اٚ اثشي خٛة ثٍزاسيذ. ٘بْ اٚ سا ثپشػيذ 

ٝ ٚ ثٝ خبعش ثؼپبسيذ. ثٝ ػاليك اٚ ػاللٝ ٘ـبٖ دٞيذ. ٔثجت ثبؿيذ ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش ثب اٚ عٛسي سفتبس وٙيذ وٝ ٌٛيي آساػتٝ ثٝ ٕٞ

 وٕبالت اػت. اٌش ايٗ وبس أشٚص اص ؿٕب ثش ٔي آيذ سٚصٞبي ديٍش ٞٓ ثش خٛاٞذ آٔذ ٚ ايٗ وبس يه ؿجٝ ثش خبرثٝ تبٖ خٛاٞذ افضٚد.

 

 .خيـش ثشػب٘يذ 

ٞذف ثّٙذ ٔذت تبٖ ايٗ ثبؿذ وٝ ٔٙبثغ خٛد سا ثب ديٍشاٖ تمؼيٓ وٙيذ. فىش وٙيذ وٝ أؼبَ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘يذ ص٘ذٌي پٙح ٘فش سا 

ٙيذ. آ٘بٖ ٔي تٛا٘ٙذ ػضٛ خب٘ٛادٜ، ٕٞىـبس، وبسٔٙذ يب دٚػت تبٖ ثبؿٙذ. ٔٙبثغ الصْ ثشاي استمبي ٚضغ ؿخلي يب ؿغّي سا دس ثٟتش و

 اختيبسؿبٖ ثٍزاسيذ ٚ آٟ٘ب سا ٕٞشاٜ ٚ ؿشيه ساٜ خٛد ػبصيذ.

 

 

 ومــًوــٍ

ٝ اص ٔـبٞيش دس ٟٕٔب٘ي ٞبيؾ پشػيذ٘ذ. پبػخ اص پشَ ٔؼتب، يىي اص ثضسٌتشيٗ ٔيضثب٘بٖ ٚاؿٍٙتٗ، ساص تٛفيك اٚ سا دس خزة آٖ ٕٞ

ٟٕٔبٖ وٝ ٚاسد ٔي ؿذ  "ػش چٙذ ٞؼت دس ثشخٛسد ٔٗ ٍٞٙبْ ٚسٚد ٟٕٔب٘بٖ ٚ ِحظٝ خذاحبفظي ثب آ٘بٖ اػت."ٚي ايٗ ثٛد وٝ 

وبس  ؿيٜٛ "ٔتأػفٓ وٝ ثٝ ايٗ صٚدي تـشيف ٔي ثشيذ !"ٚ ٚلتي وٝ ٔي سفت ٔي ٌفت : "ثبالخشٜ تـشيف آٚسديذ!"ٔؼتب ٔي ٌفت : 

 اٚ تٛخٝ ثٝ ديٍشاٖ ثٛد ٘ٝ ثٝ خٛيـتٗ. خبرثٝ ٕٞيٗ اػت.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


