
 

 

 زیبایی وژاددکتر السالم والمسلمیه  تسخىراوی حج

 سئیظ دفتش هطبلؼبت خْاُشاى دْصٍ ػلویَ لن

 
صذجتی کَ دس خذهت عشّساًن اسائَ هی دُن ًکبتی اعت کَ ثَ 

هب ًؾبى هی دُذ چشا هب دس هؼمْلَ اهش ثَ هؼشف ّ ًِی اص هٌکش 

یي  عبختبسُب دس ا ُب ّ  عِن ًِبد غتین ّ  جَ ُ کبهی هْا ثب ًب

هغئلَ چیغت؟ اثتذا ثبیذ ثجیٌین کَ چَ تصْسی اص اهش ثَ هؼشف 

هش ثَ هؼشّفؾبى هی کٌین ّ ًِی اص هٌکش دس رُي هشدهی کَ هب ا

یذ  وبػی ثب عی اجت لن سّاًؾٌب ػذٍ دس ػ لی المب جْد داسد ّ ػ ّ

تذلیل ثؾْد کَ ایي تصْس تذت چَ ؽشایط اجتوبػی پیذا ؽذٍ اعت؟ 

هی  کش  ِی اص هٌ ذث اص ً کَ ث هْلؼی  هب  کَ  تذ  هی اف فبلی  چَ ات

ذذّد  صی ّ ه دشین خصْ لت دس وت، دخب می هضاد هب تل طت  ٌین هخب ک

ب ثَ رٌُؼ هجبدست هی کٌذ؟ هِن تش ایٌکَ ثشداؽت کشدى آصادی ُ

 03اص ًِی اص هٌکش آیب دس ثغتش صهبى دس دبل تذْل اعت یب ًَ؟ 

عبل پیؼ ًِی اص هٌکش یک جْس تلمی هی ؽذ اهشّص یک جْس دیگش 

تلمی هی ؽْد. تذْل هفِْهی تذت تأثیش چَ ؽشایطی ثْجْد آهذٍ. 

یي ًَ ا عبختبسُب چگْ وبػی،  غلط اجت ؽِبی ه ِی اص  اسص ِْم ً هف

هٌکش سا هتذْل کشدٍ اعت؟ ایي یکی اص ثذثِبی هِن اعت. اگش هب 

هب دس  تذیٌیي  هب، ه ظن  یت هؼ کَ سّدبً عین  جَ ثش یي ًتی ثَ ا

هفِْم عبصی ًِی اص هٌکش ثْدًذ. اص خْدهبى ؽشّع هی کٌین هی 

گْیین: هب سّدبًیت چَ تصْسی اص ًِی اص هٌکش داسین؟ چَ تصْس 

ؽین؟  ؽتَ ثب یذ دا ثش ثب کَ  یبّسین  ُي ث عؼذی سا دس ر ؽؼش  گش  ا

 گشفتَ اص هجبًی دیٌی اعت: 

چووْ ػیووْی ثووَ دسد 

 آّسد سّصگوووووووبس
 

دگوووش ػیوووُْب سا  

 ًوبًووووذ لووووشاس
 

 

ًِی اص هٌکش دس چِبس چْة ُن ثغتگی اجتوبػی هؼٌب هی ؽْد. 

دبال اگش هب ایي تصْس سا الشاس کٌین ثَ جبهؼَ کَ ًِی اص هٌکش 

ثَ هٌضلَ تشهض سفتبس اجتوبػی اعت؛ یؼٌی هب ُیچ ّلت دس کٌبس 

 هوووووووووشدم ًیغوووووووووتین،  صوووووووووَ هوووووووووشدم سا 

ًوی خْسین، هْلؼی کَ آى ؽِشًّذ هب گٌبُی سا هشتکت هی ؽًْذ 

ْاُین هچ آى سا ثگیشین. اّ ادغبط ًکشدٍ هْلؼی کَ هؾکلی هی خ

داسًذ هب دس کٌبسػ ُغتین. ادغبط ًکشدٍ کَ هتذیٌیي دسد اّ سا 

کَ  یذ  ٌُؼ ثیب صْس دس ر یي ت کَ ا عت  ثشای اّ سّا ِزا  ًذ، ل داس

ًِی اص هٌکش ًَ ثخبطش دلغْصی اعت. ثَ ّاعطَ ایي اعت کَ هی 

هی ثبؽذ. ایي تصْس چگًَْ خْاُذ دس کبس هي هذاخلَ اًجبم دُذ، 

هذسى،  گی  عبختبسُبی فشٌُ ثل آى  طَ همب ؽْد؟ دس ًم ذْل  یذ هت ثب

عؼَ  ُبی تْ هَ  ؽی، دس ثشًب ظبم آهْص هب دس ً کَ  هذسى  ؽِبی  اسص

خْد داسین ثَ عوت تمْیت آى اسصؽِب هی سّین. چگًَْ هفِْم ًِی 

یْ  یذ، ساد ثبص کٌ یْ سا  پیچ ساد ٌذ؟  هی ک ذْل  کش سا هت اص هٌ

چ تلْیضیْى سا ثبص کٌیذ هی ثیٌیذ افشادی کَ ثٌبم هؼبسف. پی

دیي هی آیٌذ آهْصػ هی دٌُذ یک الگْی تشثیتی سا المب هی کٌٌذ 

کَ هذسى اعت، هجتٌی ثش عبختبس خبًْادٍ دهْکشاتیک اعت، هجتٌی 

ثش هفِْم فشد گشایی اعت. یؼٌی ُش فشدی آصاد اعت ُش کبسی هی 

ى هذاخلَ داؽتَ ثبؽین. خْاُذ ثکٌذ هب ُن ًجبیذ دس اهْس دیگشا

پذس ّ هبدس دك اهش ًِّی ثَ فشصًذ سا ًذاسًذ. ًِبیت چیضی کَ 

هی تْاى ثَ فشصًذ گفت ایي اعت کَ: ػضیضم ) ًَ ثب ادثیبت اهش 

ثَ هؼشّف ( هی گْیٌذ: ػضیضم ثِتش ًیغت کَ ایي کبس سا اًجبم 



 

 

ثذُی؟ ػضیضم ثچَ خْة ایي کبس سا ًوی کٌذ. ثجیٌیذ ثچَ ای کَ 

ي فشٌُگ ثضسگ هی ؽْد ّ اهش ّ ًِی ًذیذٍ اعت، ٌُگبهی کَ دس ای

ثَ هذیط اجتوبػی ّاسد هی ؽْد، جبهؼَ هی خْاُذ ثَ اّ ثگْیذ 

ثکي، ًکي. ایي کبس ثذ اعت ًجبیذ ثکٌی، آى کبس خْة اعت ثبیذ 

اًجبم دُی. ایي تصْس دس رٌُؼ هی آیذ کَ دیگشاى داسًذ ثب هي 

صالً هف ًَ؟ ا یب  ٌذ  هی کٌ تبس  ؾي سف غجی خ ِْم ً یک هف ؾًْت  ِْم خ

اعت، ثشادس فشٌُگی اعت ًَ؟ هب ًجبیغتی ثب افشاد خؾي ثش خْسد 

کٌین اهب اگش تصْسی کَ اص اهش ّ ًِی دس رُي اّ هی آیذ خؾًْت 

ثبؽذ هي چَ کٌن؟ ایي یک هغئلَ اعت، هغئلَ دّم ایي اعت کَ: 

ؽذ  فشاُن ثب یذ  کش ثب ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  عبختِبی ا یش  ص

ص ایي صیش عبخت ُب ُوجغتگی اجتوبػی، التذاس اجتوبػی ّ یکی ا

اػتوبد ػوْهی اعت. یؼٌی ُش چَ هیضاى عشهبیَ ی اجتوبػی ثبالتش 

هی  تش  فشاُن  کش  ِی اص هٌ ؼشّف ّ ً ثَ ه هش  ثشای ا  ٌَ سّد صهی

وبػی ّ  غتگی اجت کَ ُوج ُذ  ؾبى د وبى ً هب تذمیمبت گش  ؽْد. ا

ی کٌذ هی تْاًین پیؼ اػتوبد ػوْهی ّاسد، ثَ عوت کبُؼ تغییش ه

ثیٌی کٌین کَ اهش ثَ هؼشّف هی کٌین، ّلی هؤثش ًوی ؽْد. ایي 

اػتوبد ػوْهی چگًَْ دس جبهؼَ ؽکل هی گیشد یب تمْیت هی ؽْد 

عِن دّلتِب ّ ًِبدُب دس ایي هغئلَ چیغت ؽوب ثجیٌیذ هْلؼی کَ 

ؽبى  هشدم اػتوبد ثشد.  هی  ثیي  وبد سا اص  کْهتی اػت ُبی د سفتبس

دسّؽ ُبی آهبسی. دّس ُن هی ًؾیٌین ّ گبُی ّلتِب  کن هی ؽْد

% داًؾجْیبى ًوبص هی خْاًٌذ چٌذ 58ثَ خْدهبى دسّؽ هی گْیین 

وی  هي ً ٌذ.  وی کٌ کبسی ً چَ  صذ  ٌذ دس ٌذ چ هی کٌ کبس  چَ  صذ  دس

داًن ایي آهبسُب اص کذام دکبى ثمبلی دس آهذٍ اعت. فبیذٍ آى 

 چیغوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت؟ 

لت خلصَ فشّ سّین؟ ػوالً هی خْاُین ثَ خْد تغکیي دُین؟ ثَ دب

جذی  فًب  ؽتَ لط کَ سّی آى ًْ ٌین  هی ک ٌذ  وی سا ثل یک ال ین  داس

ًگیشیذ. پژُّؾِبی هیذاًی هب اص لجل ًتیجَ اػ تؼییي ؽذٍ اعت. 

داسد ًؾبى هی دُذ کَ لطفًب جذی ًگیشیذ ّ هْلؼی کَ هب دّ تب 

عت،  ًَ ا لْاًیي ّصاست خب کَ دس  یضی  تب چ هبى دّ  ًَ ّصاست خب

عب ِبد  ُیچ ج لی  ؽْد. ّ هی  هبى اد بم  ؾبّسصی  صًذگی ّ ّصاست ک

صٌذلی صشفَ جْیی ًوی ؽْد. ُیچ پغتی صشفَ جْیی ًوی ؽْد. ُیچ 

سیبلی اص ُضیٌَ ُب کن ًوی ؽْد. هْلؼی کَ دس کؾْس اعشاف هی 

 ؽووْد، دس ًِووبد دّلتووی، عووشهبیَ ُووبی اًغووبًی ثووَ ُووذس 

ل غْ  غت  یشُو فالى پ ضْع سا دس  فالى هْ صص  هی هی سّد. هتخ شاس 

هی  ؼذ  لشاس دادٍ ث ؽت  هذیشیتِبی دس ًبالیك سا دس  فشاد  ُین. ا د

گْیین اص هٌبثؼتبى دفبظت کٌیذ ایي پشچن ثلٌذ هی ؽْد کَ لطفًب 

جذی ًگیشیذ. ثؼذ هی خْاٌُذ اص هشدم کَ جذی ثگیشًذ. ّ ایي هی 

هی  هب  عبًَ ای  غبت دس س کَ تجلی هْلؼی  ِب.  ؼبسض دس پیبه ؽْد ت

غئ یذ. ه صشف کٌ یذ ه هشدمگْ ثَ  تشل  ْلیي  صشف سا کٌ ٌذ ه هی گْی

کٌٌذ. لطفًب جذی ًگیشیذ. هب چشا اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

فشد  فَ  کَ ّظی فشدی  ثط  یک سّا ثَ  ین  هی داس یل  یل ّتذل سا تمل

اعت، ثیبیذ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش کٌذ. خْة ثلَ! ّظیفَ 

یي  ٌین، ا وی ک جَ ً وبػی آى سا تْ ُبی اجت  ٌَ هب صهی عت. ا اػ ا

ػوْهی چگًَْ سؽذ پیذا هی کٌذ. ّ چگًَْ علت هی ؽْد، اػتوبد 

ُوجغتگی اجتوبػی چگًَْ علت هی ؽْد یب کبُؼ هی یبثذ هب ُویؾَ 

هی گْیین اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّلی ًِبد پؾتیجبى اهش 

ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّصاستخبًَ ًیغت، ثلکَ ًِبد خبًْادٍ 



 

 

وبػی غتگی اجت خبًْادٍ ُوج گش دس  عت. ا هب  ا ٌی  ؾْد، یؼ یذ ً تْل

ثَ عوت، کبُؼ جوؼیت خبًْادٍ هی سّین. دس خبًْاسُبی پشجوؼیت 

ثب آى  هذى  ٌبس آ ًبت ّ ک جْد اهکب ؽْد. کو هی  هْصػ دادٍ  ظن آ ً

  آهْصػ دادٍ هی ؽْد، دشهبى ) یؼٌی ُش هْلغ تْ ثخْاُی ثَ آى

ًوی سعی ( ُش چیضی کَ تْ ًوی خْاُی ثَ آى ًوی سعی ثبیذ صجش 

 دادٍ کٌووووووووووووووووووووووی آهووووووووووووووووووووووْصػ 

هی ؽْد. ثب دػْاُبی خْاُش ّ، ثشادسی کَ دس خبًْادٍ ُب صیبد 

 اعوووت، آُغوووتَ آُغوووتَ عووولْو اجتووووبػی آهوووْصػ دادٍ 

هی ؽْد ّ هب داسین ثب ثذشاًی هْاجَ هی ؽْین کَ  شثی ُب سّی 

وذآى ًْؽتَ اًذ  کَ اصالً دس ایي خبًْادٍ ُب  خاووادي های تک فرز

صشف فشص ًبت  وَ اهکب کَ ُ یل ایٌ ًذ ثَ دل ؽْد ّ فشص هی  ًذ 

ٌذ،  وی ثی هْصػ ً صجش سا آ یشد،  وی گ یبد ً وبػی سا  غتگی اجت ُوج

ثَ  کَ  ؼذ  وذ. ث وی فِ یی سا ً گش گشا وذ، دی وی فِ هبى سا ً دش

غتگی  یذ ّ ُوج کَ ثیب ین  ظبس داس یذ اص اّ اًت هی آ وبع  اجت

ؼَ  ًذاًؼ سا جبه کَ فشص خبًْادٍ ای  ؽْد.  یت  وبػی اّ تمْ اجت

هذاخالت کَ  کشدٍ ،  ؽین،  پزیش ً ؽتَ ثب کذیگش دا هْس ی جت دس ا هث

ثؼذ ؽخص ّاسد جبهؼَ هی ؽْد، ثَ هجشد ایٌکَ ثخْاٌُذ دس کبسػ 

هذاخلَ هثجت داؽتَ ثبؽٌذ، تلمی هٌفی ثَ رٌُؼ ساٍ هی یبثذ. 

دغبعیت ػوْهی اص صیش عبخت ُبی اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش، 

گٌبٍ  یؼٌی جبهؼَ هی ثبیغت ًغجت ثَ گٌبٍ، فغبد، دتی فغبدی کَ

عت.  دشام ا ػن اص  کش ا کَ هٌ فتن:  ذث گ یذٍ ث هي دس چک غت،  ًی

چیضُبی ًبپغٌذی کَ گٌبٍ ًیغت سا ُن ؽبهل هی ؽْد. هؼشّف اػن 

اص ّاجت اعت. چیضُبی ساجخ سا ًیض ؽبهل هی ؽْد. اگش جبهؼَ هب 

دغبعیت داؽت ثَ اهْسات ساجخ ّ هشجْح، اًتظبس اهش ثَ هؼشّف ّ 

یي عت. ا ثَ جب کش  ِی اص هٌ لی  ً یشد؟ ػ هی گ ؽکل  جب  عیت ک دغب

المبػذٍ دس خبًْادٍ. خبًْادٍ ای کَ ثَ اسصػ ُبی ثبثت اخاللی 

ِْم  وبى هف ُبی فشٌُگی عبخت  یش  هذین دس ص هب آ گش  عت، ا لضم ا ه

ًغجیت گضاسٍ ُبی اخاللی سا جب اًذاختین کَ دس دبل جب افتبدى 

ظبم  ًذ. ً هی اًذاص جب  ًذ آى سا  هب داس عؼَ  ُبی تْ عت، الگْ ا

ْصؽی هبى داسد آى سا جب هی اًذاصد. داسین ایي فشٌُگ سا هی آه

گْیین کَ ػمیذٍ ُش کغی ثشای خْدػ هذتشم اعت. کن ؽٌیذین؟ ایي 

هجتٌی ثش ایي پیؼ فشض اعت کَ خبسج اص رُي هب دس اسصػ ُبی دظ 

گشایبًَ هی گْیٌذ ُش چیض کَ لبثل تجشثَ دغی ًجبؽذ، اصالً ّجْد 

بس طْلؼ ایي لذس اعت. هی گْین لبثل ًذاسد. هی گْیین یک خْد ک

تْاًین  هی  عت،  غی ا ثَ د ثل تجش چْى لب خْة  عت؟  غی ا عجَ د هذب

ثبثت کٌین کَ ُغت. ّلی اگش هی گْیین ایي خْدکبس صیجبعت یب 

صؽت اعت هی گْیٌذ: صیجبیی یب صؽتی کَ لبثل هذبعجَ دغی ًیغت، 

ؽِبی  وبم اسص عت. ت خْدت ا ُي  عبختَ ر ًذاسد.  جْد  ٌبثشایي ّ ث

اخاللی رُي عبختَ هی ؽْد کَ دس جِبى خبسج اص رُي هب چیضی ثَ 

ًبم اسصؽِبی اخاللی ّجْد ًذاسد. دغي ػذالت سا ؽوب خْدت ثشای 

عبختَ ای  خْدت  ُي  ؽوب دس ر صذالت سا  غي  عبختَ ای. د خْدت 

یي  غبصد. دس ا خْدػ ث ثشای  گشی سا  یک اسصػ دی ًذ  هی تْا گشی  دی

خْدػ هذتشم اعت. ّلی خبسج فشٌُگ اعت کَ ػمیذٍ ُش کغی ثشای 

هب  چَ  کَ  ؽذ  ؽتَ ثب جْد دا لی ّ ثت اخال ؽِبی ثب هب اسص ُي  اص ر

ثپغٌذین ّ چَ ًپغٌذین آى ُب اسصػ ُغتٌذ ّ دغي ُن ُغتٌذ. اگش 

هي لجْل ًذاؽتَ ثبؽن، دغي ػذالت سا، ایي دیذگبٍ هي ثشای خْد 

هي ُن هذتشم ًیغت. یؼٌی خْدم ُن دك ًذاسم، طجك ایي دیذگبٍ 



 

 

کٌن. دك ًذاسم هؼتمذ ثَ یک چٌیي هغئلَ فبعذی ثبؽن. ؽوب ػول 

هْصػ دادٍ ؼَ داسد آ یذ، دس جبه هی ثیٌ کَ  هشدم  هْلؼی  ثَ  ؽْد 

لؼ  یذ؟ اص د هی آ ؼشّف  ثَ ه هش  لؼ ا لی، اص د یی اخال غجت گشا ً

هی سّین اهش ثَ هؼشّف هی کٌین، هی  دغبعیت اجتوبػی دسهی آیذ؟

بؽذ، هي ُن عشم ثَ کبس گْیٌذ ثَ تْچَ؟ تْ عشت ثَ کبس خْدت ث

خْدم گشم اعت. ثبیذ ثتْاًین صثبى فشد سا تشجوَ ثکٌین کَ طشف 

پظ هي داسم دسط  یذ  هی گْ یذ؟ داسد  هی گْ چَ  هب  ثَ  هی  داسد 

دُن. اسصػ ُبی اخاللی ًغجیت ثشداسًذ. اگش هب آهذین یک تؼشیفی 

یي  ٌبی آى ا صبدیوبى، هؼ ٌگ الت ًذاختین دس فشُ جب ا لزت سا  اص 

کَ: عت  عذ.  ا ؾتش ثش لزت ثی ثَ  هب  ُبی  یت  ٌذ فؼبل یذ ثشای ثب

ؼشّف  ثَ ه هش  تْاًن ا وی  هي ً تذ.  جب ثیف ٌگ  یي فشُ کَ ا هْلؼی 

ثَ  غت  ٌی ُ یبت دی کَ دس ادث وبى سا  ثَ هؼشّف هش  یذ ا کٌن. ثب

لبلت ادثیبت هذسى ثجشین. ّ آى سا تجذیل ثَ ثِشٍ ّسی ثکٌین. 

ی سا داسین داهي ُب ّ هؾکالت هب ایي اعت کَ؛ هب یک فیبی اص خأل

هب  ُبی  عبًَ  ٌی صد. دس س دشف دی تْاى  وی  کَ دس آى ً ًین  هی ص

ثذث اعشاف ثَ ثِشٍ ّسی تجذیل هی ؽْد. ثِشٍ ّسی فشلؼ چیغت؟ 

یذ؟  هی ثیٌ خبًْادٍ سا  صبد  تبة الت وانؽوب ک شارکت ز مور م کس ا  مر

چٌذ عبل پیؼ چبپ کشدٍ اعت. چٌذ اصل سا دس التصبد خبًْادٍ هی 

 م التصبد خبًْادٍ سا ایي گًَْ هطشح هی کٌذ: گْیذ؛ اصل دّ

لزت ُش چَ ثیؾتش. هب ثبیذ اص صًذگیوبى لزت ثجشین ّ لزت 

سا دس ادثیبت هبدی ػشض هی کٌن. چْى اهکبًبت هب کن اعت، ًوی 

تْاًین ُش لزتی سا کَ داسین ثَ آى ثشعین. ثبیغتی ثیي لزات 

صیبد اعت.  اًتخبة کٌین. اًتخبة هب هذذّد اعت. خْاعتَ ُبی هب

ثیٌؾبى یک تٌبعجی ثشلشاس هی کٌین. یؼٌی اگش اهکبًبت ثیؾتش 

یض سا  وَ چ کَ ُ عت  گبُی ا یش اص ً یي   یت. ا عشاؽ کیف ثشّ  ؽذ 

اهبًت الِی هی داًین. کَ خذاًّذ طجیؼت سا ثَ هب اهبًت دادٍ 

جبصٍ دادٍ دس  عت ّ ا ًت دادٍ ا ٌْاى اهب ثَ ػ ًبت سا  عت. اهکب ا

ع تْاًین ا خْد ث یبص  دْصٍ دذ ً عیت دس  یي دغب ٌین. ا تفبدٍ ک

سّاثط خبًْادگی اعت کَ ایجبد هی ؽْد. یؼٌی چَ؟ فشق هؼّلن ثب 

پذس ّ هبدس ایي اعت کَ، هؼلن هی آیذ دسعؼ سا هی دُذ، آهْصٍ 

ُبی اخاللی سا ُن هی گْیذ، خْاٍ تْ اص عخي هي پٌذ گیش خْاٍ 

غتٌذ. آً ًَ ًی یي گْ پذس ا هبدس ّ  لی  ؽوب. ّ خذادبفظ  ِب هالل. 

غتٌذ.  غبط ُ ؼذ د غل ث ثَ ً غجبت  ؾبى ً مبل اسصؽِبی ثَ اًت غجت  ً

ٌی  ثَ ثی چَ اػ  عت ث ٌذ د هبدس ثجی وبًی  لظ هِ گش دس هج ٌی ا یؼ

یشد،  هی گ تؼ  ؽْد، آ هی  ػْض  گؼ  ًذ، اّ سً هی خٌذ وَ  فت، ُ س

مبل  ثَ اًت غجت  عیتؼ ً خبًْادٍ دغب یذ  گش دیذ عیت داسد. ا دغب

یی،  گش گشا ػت، دی ثل لٌب لی ه ؽِبی اخال ؽْد، اسص هی  کن  صجش، 

ثذاًیذ کَ دس جبهؼَ ُن ًِی اص هٌکش جْاة ًوی دُذ. ثَ تؼجیش 

ثشخی هطبلؼَ خبًْادٍ؛ آییٌَ هطبلؼَ جبهؼَ اعت. اگش خبًْادٍ 

کبس آهذی داؽتَ ثبؽین، جبهؼَ ُن کبس آهذ هی ؽْد. دشف هب ایي 

اعت کَ هب هغئْلیي، هب هذیشاى اجتوبػی ثب دعت خْدهبى ثب لصذ 

 خبًْادٍ سا هِبم هی کٌین.  لشثت داسین

خْة  ین.  ؽذٍ ا عالهی ّاسد  هت ا یذٍ دکْ ثب ا ین  هذٍ ا هب آ

کَ دس  یضی  عت. آى چ عت، دس عالهی ا هت ا یَ دس سأط دکْ یت فم ّال

هصلذت جبهؼَ اعالهی هی تْاًذ دخبلت کٌذ ایي ُن دسعت اعت. ّلی 

 ثووووووووووووووووب چووووووووووووووووَ اثووووووووووووووووضاسی 

کبسآهذی هی خْاُذ همبثلَ کٌذ. ثب اثضاس دّلت هذسى ثب ُوَ ًب



 

 

ُبیؼ؟ ثشخی اص هذممیي گفتَ اًذ کَ: هب ثؼذ اص اًمالة دس صیش 

هي  عکْالس دا هذسى ّ  یبى  ثَ جش عالهی  ؽؼبسُبی ا یَ ای اص  یک ال

 صدیوووووون دس کؾووووووْسهبى. ًوووووووی گووووووْین دسعووووووت 

یذ اص اّل  هی ثیٌ ؽوب  عت.  هل ا ثل تأ گْین لب هی  ٌذ.  هی گْی

 اًمووالة تووب اوى دّلووت عووبالس ؽووذین یووب ًووَ ؟ دّلووت چووشا

هی آیذ دس ُوَ اهْس هذاخلَ هی کٌذ؟ ثب لصذ لشثت ُن هذاخلَ 

هی کٌذ ّلی اثش ثذ داسد. چشا دّلت ثبیذ ثیبیذ ثشای هب هغجذ 

ثغبصد؟ چشا؟ ثب لصذ لشثت ثیبیذ هغجذ ثغبصد؟ ثبیذ هب سا دغبط 

کٌذ، هب ثشّین هغجذ ثغبصین. هشدم هغجذ ثغبصًذ خْدؽبى ُن فکش 

جیجؾبى دسآهذٍ ثیشّى.  صَ اػ سا ًوبص جوبػتؼ سا هی کٌٌذ. اص 

هی خْسًذ. چشا هي دس اػیبد کَ ثَ خیبثبى هی سّم ثبیذ ثجیٌن 

پالکبسد صدًذ کَ؛ سّاثط ػوْهی ؽِشداسی؟ هشدم کْ؟ دغبعیت ُبی 

هَ  طشح ّ ثشًب ؾیٌذ.  ثبال ثٌ یذ  کَ ثب تی  ٌی دّل کْ؟ یؼ هی  هشد

 ثذُووذ، کٌتووشل، ًظووبست ّ ُووذایت کٌووذ؛ هووی آیووذ هذاخلووَ 

ٌذ ّ ثَ  هی ک هب  پشّسػ  هْصػ ّ  ٌذ. آ هی ک یؼیف  خبًْادٍ سا ت

تؼجیش ثشخی اص جبهؼَ ؽٌبعبى داسد پذسکؾی هی کٌذ. یؼٌی داسد 

ثَ فشصًذاى هب هی گْیذ: تْ اسصػ ُبیت سا اص خبًْادٍ ّ پذس ّ 

خْستش اص  صَ  هب   ؽی  ظبم آهْص یش. ً هي ثگ یب اص  یش، ث هبدس ًگ

ٌبعذ؟ فشٌُگ هغلط پذس ّ هبدس اعت؟ ثیؾتش ثچَ ُبی هب سا هی ؽ

ثش آى سا ی تش اعت؟ ایي ُب هغبئلی اعت کَ ثَ ًظشهی آیذ گشٍ 

 ُبی اعبعی هب دس اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش اعت. 

ًکتَ آخش: ثذث خألُبی هفِْهی اعت. هب ػبدت کشدٍ این ُوَ 

چیض سا ثَ گشدى دْصٍ اجشاء ثیبًذاصین. خألُبی هفِْهی داسین. 

هٌکش، هٌکش ّ هؼشّف یک هذذّدٍ ُبیی  اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص

داسد کَ خیلی سّؽي اعت. یک هذذّدٍ ُبیی اعت کَ سّؽي ًیغت. 

 هثالً دس دْصٍ ػلویَ ثَ هب ایٌگًَْ یبد دادًذ: 

گفتَ اًذ کَ اعشاف دشام اعت. خیلی خْة اعشاف چیغت؟ ثیؼ 

یک  ٌی  ٌذ. یؼ هی گْی عؼَ  دذ تْ یی  فبف ّ ثؼ دذ ک فبف.  دذ ک اص 

هؼیؾتی اعت کَ آدم ثب آى گزساى صًذگی هی کٌذ.  همذاسی دذالل

عؼت ثش ػیبل هی دُذ. سادت تش  ّ یک دذی ثبالتش ایي اعت کَ ّ

ؽْد  هی  فی  یبص ػش ثش ً هبصاد  ثش آى.  هبصاد  ٌذ.  هی ک ًذگی  ص

ػشف  ٌذ اص  هی گْی غت؟  فی چی یبص ػش گْین ً هی  هي  دبال  عشاف.  ا

ش ػشف تذت ثگیش. هی گْین اتفبلًب ُویي جب گشدًَ ثذث اعت. اگ

ُن دس  ضشّست  ِْم  عت. هف ذْل ا دبل ت هذسى دس  عبختبسُبی  تأثیش

 دووووووووبل تذووووووووْل اعووووووووت. یووووووووک آلووووووووبیی 

هی خْاُذ ثشای دختشػ جِیضیَ ثخشد. خبًن ّ آلبی هتذیي، چٌذ 

ؾکل  هي ه ًذاسهب!  هي  عت.  خبًوؼ دادٍ ا ثَ  پْل  هبى  یْى تْ هیل

ؽذ.  یذ ثب هی گْ ُن  خبًن  خش.  ًذگی سا ث ضشّسیبت ص مط  هب! ف داس

 4-8سلن لیْاى ّ اعتکبى خشیذٍ  4-8لتی هی سّد هی ثیٌذ فمط ّ

ضشّست  یذ  هی گْ ٌْع؟  مذس ت خْة ایٌ یذ  هی گْ یذٍ  ؾمبة خش لن ث س

صًذگی اعت. یؼٌی هفِْم ضشّست دس جبهؼَ هب دس دبل تذْل اعت. 

دس ایي جب هب ًوی تْاًین ػشفی سا کَ دس دبل ؽکل گشفتي اعت، 

 ایي ثبیذ ثشای هب هفِْم اعشاف ّ تجزیش سا هؾخص کٌذ.

ثذث ُب؛ ثذث ضشّست هطبلؼبت هشدم ؽٌبعبًَ ثْد.  اص دیگش

چشا هب دس جبهؼَ ایشاًی یک هؾکالت خبصی سا داسین؟ یؼٌی لْاػذ 

سفتبسی ؽکل ًوی گیشًذ. لْائذ سفتبس التصبدی ثَ خْثی ؽکل ًوی 

لی دس  غت. ّ هغ ُ لی اص جْا غت. دس خی یی ًی لبًْى گشا یشد.  گ



 

 

هشدم ؼبت  ِب هطبل یشد. ایٌ وی گ ؽکل ً هب  ؼَ  هی  جبه عبیبًَ  ؽٌب

خْاُذ. ثؼیی هؼتمذًذ کَ فشٌُگ ایشاًی ادغبعبتؼ خیلی ثبالعت. 

دس خبًْادٍ ادغبعبتی کَ ضشّست صًذگی اعت. ّاسد دْصٍ هذیشیت 

عی،  ؽْد؛ ادغب هی  ؾگبٍ  یبی داً وبػی ف تبس اجت ؽْد. دس سف هی 

فیبی دْصٍ ُبی التصبدی هی ؽْد ادغبعی، ّ الی آخش. هب ضشّستًب 

هشدم ؽٌبعی جبهؼَ خْدهبى سا داؽتَ ثبؽین. ّ  ثبیغتی هطبلؼبت

خبًْادٍ  صْیشی سا اص  ًذ، ت هب داس ُبی  عبًَ  کَ س خش ایٌ تَ آ ًک

ُب اسائَ هی دٌُذ. کَ تصْیش خبًْادٍ ایشاًی ًیغت. خبًْادٍ 

ُبی هتکثشی ُغتٌذ دس ؽِش ّ سّعتب. هب هی  ُبی ایشاًی خبًْادٍ

گی ُبی هذسًؼ آیین یک الگْی طجمَ هتْعط ؽِشی سا ثب ُوَ ّیژ

ثَ ػٌْاى الگْی هشجغ ًؾبى هی دُین ثَ خبًْادٍ ُبی ایشاًی. 

هبى  ؾْس خْد هب دس ک ٌی  ٌذ. یؼ هی ک غذٍ  یذ هف خْد تْل یي  ا

جبد  دبل ای کش سا دس  فْق هٌ مْالت  کَ هؼ ین  ُبیی سا داس ًِبد

ُغووتٌذ. عووبختبسُب ّ صهیٌووَ ُووبیی کووَ هٌکووشات کووالى دس دووبل 

 ت خشد هی ثشین.                             تْلیذًذ. ّ هب دػْا سا سّی هٌکشا
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