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 .نثجرط نهیتَاً صگًَِ

 

 

 اٍ هیتًَن صغَض“ ،”ثجرطن ضا ذَزم تَاًن هی آیب“ این؛ ثَزُ ّوطاُ ّب زغسغِ ایي ثب ثبضّب هب ّوِ

 … ٍ ”تَاًن ًوی ّطگع ًِ ثجرطن، ضا

 وِ غَضتی زض است، غیطهوىي گبُ ٍ سرت ثسیبض وبضی ثرطیسى ٍ گصضتي هب اظ ثسیبضی ثطای

 ٍ ثجرطٌس ضا زیگطاى ضاحتی ثِ تَاًٌس هی ٍ ًیست سرت ّن صٌساى زیگط ثقضی ثطای

 هی تطریح وٌین هی ذَززاضی زیگطاى ثرطیسى اظ ٍلتی ٍالـ زض. وٌٌس فطاهَش ضا اضتجبّبتطبى

 ٍ ثوبًین ثبلی آى هطىالت ٍ گصضتِ زض ثطزاضین، اٍضبؿ ثْجَز رْت زض گبهی آًىِ ربی ثِ زّین

 زض هبًسى ثجرطین ضا ذَزهبى تَاًین ًوی وِ ّن ٌّگبهی. وٌین سطظًص ضا زیگطاى ّوَاضُ

 .…گطفت ذَاّین لطاض ثسی ضٍحی ضطایظ زض تطتیت ثسیي ٍ زّین هی تطریح ضا گٌبُ احسبس
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 صیست؟ ثرطص

 

 ضًزبًسُ ضا هب وِ افطازی وطزى تحول ثب ٍ ًیست گصضتگی ذَز اظ ٍ وطزى فطاهَش ثرطیسى،

 اضتجبّبت اظ اگط ثساًیس وِ ٌّگبهی ٍلی ثجرطیس ضا زیگطاى ًیستیس هزجَض ضوب. زاضز فطق اًس

 ضا لْط ٍ ذطن تَظی، ویٌِ ّطگع زاضیس، ثیطتطی آضاهص صمسض ًضسجیس، آًْب ثِ ٍ ثگصضیس زیگطاى

 ثرطیسى،. ضوبست ثبالی ًفس فعت ًطبًِ ثرطیسى وِ ًىٌیس فطاهَش. وٌیس ًوی اًتربة

. ضَز هی هطثَط گصضتِ حَازث ثِ وِ است ضسیسی احسبسبت اظ ضسى ضّب ٍ وطزى فطاهَش

 زض. زاًین هی ًبتَاى ٍ هأیَس ضسُ، فطاهَش فطزی ضا ذَز ثجرطین، ضا زیگطاى تَاًین ًوی ٍلتی

 ضطایظ تب زّین تغییط ضا ذَز ضفتبض تَاًین هی اهب ضَین؛ ذَز اضتجبّبت هٌىط تَاًین ًوی هب ٍالـ

 .زّین ًَیس ذَز ثِ ضا ثْتطی آیٌسُ ٍ تط هغلَة

 ثِ زازى پبیبى ثطای است تػویوی ٍ گصضتِ ّبی ضًذ اظ ضّبیی ثطای آهبزگی ثرطص، ٍالـ زض

 هی وِ زاضز ٍرَز ثبٍض ایي هب ٍرَز اظ ثرطی زض الجتِ. زاضین ذَز ثب گصضتِ اظ وِ هطىالتی

 ٍ حسبة ّوَاضُ ٍ آٍضین زست ثِ ضًذ ٍ ذطن ًفطت، اظ پیطٍی ثب ضا فىطهبى آضاهص تَاًین

 ًوی تطتیت ثسیي. ضَین ذطن ٍ ًفطت ویٌِ، هبًٌس حبالتی زصبض ٍ ثبضین زاضتِ فبزی ّبی وتبة

 ذَز شّي زض غضت ٍ تطس ثب وِ ظًساًی اظ ضا هب تَاًس هی ثرطص. ثبضین زاضتِ آضاهص تَاًین

 .وٌس ضّب این وطزُ تحویل ذَز ثط ٍ سبذتِ

 ضًزین هی هب ّوِ
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 ٍ وَتبُ ّب ضًزص اظ ثقضی. این ضًزیسُ زیگطاى اظ ثبضّب ٍ ثبضّب وِ آهسُ پیص هب ّوِ ثطای

 فویمب وسی وٌین هی احسبس وِ ٌّگبهی اهب وطز؛ فطاهَش ظٍز ضا آًْب تَاى هی ٍ گصضاست

 ٍ ثوبًس ٍرَزهبى زض ضًذ ایي ثگصاضین ثبیس آیب ضسین؛ هی زضَاضی هطحلِ ثِ است زازُ آظاضهبى

 ضَین؟ هٌس ثْطُ ّبیوبى ظذن التیبم ثطای ثرطص هقزعُ اظ ثبیس یب ثجطز ذَز ثب ضا هب ضبزهبًی

 هی زضهبى زّس هی فصاثوبى ٍ وٌین هی احسبس ذَز ٍرَز زض هب وِ ضا زضزی ثرطص، اگط اهب

 اضتجبعبت ثقضی وِ است عجیقی ایي الجتِ. ثجرطین ضا زیگطاى ثتَاًین وِ زاضین ذَثی زلیل وٌس،

 زض. ثطسس ًؾط ثِ وٌٌسُ ًبضاحت ضبیس ایي ٍ وٌٌس تغییط ثبیس ّب هَلقیت ثقضی ٍ ضًَس لغـ ثبیس

 یب ّستیس ارتٌبة غیطلبثل حبزحِ یه لطثبًی آیب وِ ثبضیس هغوئي تَاًیس ًوی اٍلبت گبّی ٍالـ

 ثیطتط ّبیتبى ضًزص ًَؿ تطریع ثطای ثبضس الظم ضبیس. ایس ضسُ آظضزُ ای ًبفبزالًِ ضىل ثِ

 وِ ضًزی ثب آیس هی ٍرَز ثِ ذَزتبى ّبی حسبسیت اظ وِ ضا زضزی تفبٍت ثتَاًیس تب وٌیس زلت

 .زّیس تطریع وٌیس، هی احسبس زیگطاى ذبعط ثِ

 

 استفبزُ وِ زاضٍّبیی ذغطًبن ٍ ربًجی فَاضؼ ثِ ًسجت ضا ذَز ثیوبضاى هقوَال پعضىبى اهطٍظُ

 اضتیبق ذَز سالهت ثِ ًسجت ثیطتطی هسئَلیت احسبس ثب ًیع ثیوبضاى ٍ وطزُ آگبُ وٌٌس، هی
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 ًطبى وٌٌس هی هػطف وِ زاضٍّبیی هٌفی آحبض ظهیٌِ زض اعالفبتی وست ٍ هغبلقِ ثطای ظیبزی

 فَاضؼ ًیع وٌین هی ٍاضز ذَز شّي ثِ وِ ای وٌٌسُ ًبضاحت افىبض زاضت تَرِ ثبیس. زٌّس هی

 اظ ًبضی ّبی ًبضاحتی ٍ فطبض اظ ضا ذَز ذَاّین هی اگط ثٌبثطایي. زاضًس هب سالهت ثط ظیبزی هٌفی

 ربًجی تأحیطات ٍ زاضٍّب هَضز زض وِ ّوبًغَض. ثبضین افىبضهبى هطالت ثبیس وٌین ضّب ّب ضًذ ٍ زضز

 ویٌِ ٍ ًجرطیسى آهیع هربعطُ ٍ ربًجی تأحیطات ّستین، حسبس ٍ هَاؽت ذَز رسن ثط آًْب

. ثگصاضز هب ضٍاًی ٍ رسوبًی سالهت ثط ثسی ثسیبض آحبض تَاًس هی هٌفی افىبض ٍ زیگطاى اظ زاضتي

 ووطزضز، سطزضز، وٌین؛ اضبضُ ًجرطیسى احط ثط ّب ًبضاحتی ٍ اهطاؼ ایي ثِ تَاًین هی هخبل ثطای

 ذَز رسوبًی ّبی ثیوبضی زضهبى ثطای هب اظ ثسیبضی. ًباهیسی ٍ ذَاثی ثی اضغطاة، هقسُ، ظذن

 ٍاضز ذَز شّي ثِ وِ ظایی ثیوبضی افىبض ثطای وِ زضحبلی ّستین، زاضٍ هػطف حبل زض ّویطِ

 هبى رسن سالهت وِ صیعّبیی حتی زّین هی اربظُ ٍ ًساضین گعیٌطی ٍ اًتربة ّیش وٌین هی

 .ضًَس شٌّوبى ٍاضز ضاحتی ثِ وٌٌس هی تْسیس ضا

 ضا احط ثیطتطیي ٍ ثَزُ تطیي لَی زاضٍ وسام ٍ وٌین رلَگیطی ّب ثیوبضی ایي ثِ اثتال اظ صگًَِ اهب

 تطیي لَی ظیطا است سؤاالت ایي توبم پبسرگَی ”ثرطص“ زاضز؟ ظا ثیوبضی افىبض ضفبی ثطای

 .زاضز ضا ّب ثیوبضی ٍ فالئن ایي توبم ضفـ لسضت ٍ ضَز هی هحسَة زاضٍ اًگیعتطیي ضقف ٍ

 ثرطین؟ ًوی صطا

. ضَز هی سرت ثطایوبى زیگطاى ثرطیسى ثضسجین ذَز ّبی هٌیت ثِ حس اظ ثیص وِ ٌّگبهی

 هی صغَض“ ،”ثجرطی ضا اٍ ًجبیس وطزُ، تَّیي تَ ثِ اٍ“ ظًس؛ هی ًْیت هب ثِ زضٍى اظ ًیطٍیی

 تأحیط سرت ضطایظ ثقضی زض ّب هٌیت ًَؿ ایي. . . ٍ ”وٌس ثسضفتبضی تَ ثب وسی ثگصاضی تَاًی

 هطىالت ذبعط ثِ وِ است ٌّگبهی آى ٍ ضَز هی ضٌیسُ تط ضاحت ٍ گصاضز هی هب ثط ثیطتطی

 هَالـ ایي زض. وٌٌس ووه هب ثِ زاضین تَلـ زیگطاى اظ زائن ٍ این گطفتِ لطاض فطبض تحت ظًسگی

 لسضت ّویطِ وِ ًىٌین فطاهَش اهب. وٌس هی تطغیت ثرطیسى ثِ ضا هب زضٍى اظ ًسایی وِ است

 گصضت ّب، ٍسَسِ ایٌگًَِ ثطاثط زض تسلین ربی ثِ تَاًین هی یقٌی زاضز؛ ٍرَز هب ثطای اًتربة

 .یبثین زست ثیطتطی آضاهص ثِ ًیع ذَزهبى تطتیت ایي ثِ ٍ ثطگعیٌین ضا ثرطص ٍ
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 زض. وٌیس هی زضیبفت ًیع ثیطتط ثجرطیس، ثتَاًیس ثیطتط صِ ّط وِ ثبضیس زاضتِ ذبعط ثِ ّوَاضُ

. ضَز ثرطیسُ وِ یبثس هی افعایص ظهبًی فمظ ثبضس زاضتِ اضظش ظًسگی زض آًضِ ّط ٍالـ

. ایس ًجرطیسُ ٍالقی هقٌبی ثِ ایس زازُ زست اظ ضا صیعی ثرطیسى ثب وٌیس هی گوبى وِ ٌّگبهی

 وِ است ًیتی صیع تطیي هْن ٍالـ زض. ًساضز ٍرَز آى پس زض ًیطٍیی ّیش ثجرطیس، ثباوطاُ اگط

 .است ًْفتِ ضوب فول پطت زض

 فٌَاى ثِ ضبزهبًی ظیطا ثبضس ثرطبیطگط ضرع ثطای ًطبط ٍ ضبزی ایزبز ثبیس ّوَاضُ ًیت

 ثرطبیص هیعاى ثِ هستمین عَض ثِ ًیع فولتبى ثبظگطت ٍ ضوبست ثطای حبهی ٍ پطتَاًِ

 .ثبضس ضطط ٍ لیس ثی ٍ زل تِ اظ ٍالقب اگط الجتِ زاضز؛ ثستگی

 ّستیس، افطاز زستِ ایي رعٍ ّن ضوب اگط. ًجبضس آسبًی وبض ثرطیسى هب اظ ثسیبضی ثطای ضبیس

 ّط اهب است؛ ظهبى ًیبظهٌس ثرطیسى فول. ثجرطیس ضا زیگطاى ثتَاًیس یىجبضُ ثبضیس ًساضتِ تَلـ

 ضٍاى ٍ رسن سالهت ثطای پس. ثطز ذَاّیس پی آى ثِ ثیطتط وٌیس وبض آى ضٍی ثیطتط صِ

 وبض ایي تَاًیس هی ضوب. وٌیس توطیي ضا ثرطیسى ثگیطیس تػوین حبال ّویي ضسُ وِ ّن ذَزتبى

 اًس آظضزُ ضا ضوب ذیلی وِ ّن ضا وسبًی ثتَاًیس ون ون تب وٌیس ضطٍؿ وَصه ّبی ثرطص ثب ضا

 .ثجرطیس

 ثجرطین؟ صغَض

 ٍ ذطن افسطزگی، ثجرطٌس، تَاًٌس هی وِ افطازی زازُ ًطبى تحمیمبت

 لَی ثسًطبى ایوٌی سیستن ّوضٌیي. است ثیطتط ّن آیٌسُ ثِ اهیسضبى ٍ زاضًس ووتطی استطس

 .وٌٌس هی تزطثِ ضا ثیطتطی ضبزاثی ٍ ًطبط ٍ است تط
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 ضا ضوب وِ افطازی اظ ثسیبضی. ًجبضیس زیگطاى فصضذَاّی هٌتؾط ّطگع ثرطص توطیي ثطای

 ثبضیس، آًْب ذَاّی هقصضت ضٌیسى هٌتؾط اگط ثٌبثطایي. ًساضًس فصضذَاّی لػس اغال اًس ضًزبًسُ

 ًگبُ هسبئل ثِ زیگطاى زیس اظ گبّی وٌیس سقی.ثجرطیس ضا آًْب ًتَاًیس ٍلت ّیش است هوىي

 ضٍی اظ ضا وبض ایي وِ ضَیس هتَرِ است هوىي وٌیس، ّوسضزی هَضزًؾط فطز ثب گبّی اگط وٌیس؛

 .است زازُ اًزبم فاللِ حتی یب تطس ًبزاًی،

 زاضًس ضا زیگطاى ثرطص لسضت وِ افطازی زٌّس هی ًطبى هغبلقبت. ثطٌبسیس ضا ثرطص فَایس

. زاضًس ّن ثْتطی ذَاة الگَّبی ٍ ثْتط اضتْبی ّوضٌیي. زاضًس ثیطتطی اًطغی ٍ تَاًبیی

 زیگطاى ثرطیسى افطاز ثقضی ثطای. ثجرطیس ّن ضا ذَزتبى ثتَاًیس ثبیس وِ ًىٌیس فطاهَش

 ثجرطیس، ضا ذَزتبى ًتَاًیس اگط وِ ثبضیس زاضتِ تَرِ اهب. است ذَزضبى ثرطیسى اظ تط ضاحت

 .وٌیس هی گٌبُ احسبس ّوَاضُ ٍ زّیس هی زست اظ ضا ًفستبى ثِ افتوبز

 ٍ فىط ٍ ثطزاضیس ضاّتبى سط اظ ضا ثرطص هَاًـ ثبیس ثجرطیس، تط ضاحت ثتَاًیس ایٌىِ ثطای ضوب

 ضَز، ثرطص آهبزُ هب شّي ٍ فىط ایٌىِ ثطای ٍالـ زض. زّیس تغییط آى ثِ ًسجت ضا ذَز ثیٌص

 ظًسگی ثط تَاًٌس ًوی زٍثبضُ ٍ اًس ضفتِ ثیي اظ گصضتِ هَاًـ ٍ ثبٍضّب وِ ثمجَالًین ذَز ثِ ثبیس

 ایٌىِ. است ثرطص ضاُ سط ثط هَاًـ تطیي هْن اظ یىی تطس. ثگصاضًس تأحیط هب آیٌسُ ٍ حبل

 زازُ ًطبى تحمیمبت. ثَز ذَاّس ثرطص ضاُ سط ثط هبًقی ضَین، ضّب گصضتِ فىط اظ ًتَاًین

 ثطٍظ ثبفج هَالـ ثسیبضی زض زّین هی پطٍضش ذَز شّي زض وِ احسبسبتی ٍ افىبض است

 سطزضزّب، اًَاؿ ّیزبى، پصیطی، تحطیه افسطزگی، اضغطاة، هبًٌس فیعیىی فالئن ٍ ًبٌّزبضی

 .وٌس هی ضقیف ًیع ضا ثسى ایوٌی سیستن ٍ ضَز هی … ٍ ووطزضزّب

 ثٌبثطایي ثجرطین؛ ضا زیگطاى ثتَاًین وِ ضَز هی آى اظ هبًـ هب ًبزضست ّبی لضبٍت ًیع گبُ

 ثبضیس زاضتِ یبز ثِ. ًىٌیس لضبٍت ذَزضبى ذبظ ضطایظ ثِ تَرِ ثسٍى ضا زیگطاى گبُ ّیش

 ثرطص اظ وِ ّن ای ًتیزِ ٍ ّسف ٍ وٌین ظًسگی صگًَِ وِ وٌٌس هی تقییي هب فمبیس ٍ افىبض

 ای ّبلِ زض هب اظ ثسیبضی هتأسفبًِ. است گصضتِ ثِ هطثَط هطىالت وطزى ضّب وٌین هی حبغل

 یىسبى زضًؾطهبى آیٌسُ ٍ گصضتِ ٍ وٌین هی ظًسگی آیٌسُ اظ ٍحطت ٍ گصضتِ ثِ ًسجت تطس اظ
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 تلد هطىالت ثِ ًسجت ثیطتطی آضاهص آیٌسُ زض تَاًین هی ثرَاّین اگط وِ زضحبلی است؛

 .ثبضین زاضتِ گصضتِ

 هب. زاز تغییط تَاى ًوی ضا گصضتِ ظیطا ضًَس ًوی فَؼ گصضتِ ّبی ٍالقیت ثرطیسى، ثب الجتِ

 ثب زّس هی اربظُ هب ثِ ثرطص. ثطسین ثیطتطی آضاهص ثِ تب ثجرطین ضا زیگطاى تَاًین هی فمظ

 زیگطاى زاضتي زٍست ثب وِ زّس هی یبز هب ثِ ٍ وٌین ذساحبفؾی ضطم احسبس ٍ سطظًص گٌبُ،

 .ضَین ضّب گصضتِ ّبی تطس ضط اظ

 

 لْطهبًی حسیيثجرطین؟ صگًَِ

 

 پلیسی پبسد زّین، اًزبم وِ ضَز هی ذَاستِ ّب اًسبى هب اظ وِ ّبیی صیع تطیي سرت اظ یىی

 آًْب زض وِ ّستین ّبیی زاستبى ذَاًسى فبضك هب. است ّب ًبثرطَزًی ثرطص ٍ هْطثبًی ثب ّب

 اظ ٍ گیطین هی لطاض هَلقیت ّوبى زض ضرػب ذَزهبى وِ ٍلتی اهب گیطز؛ هی ضا ًفطت ربی فطك

 ٍ اًتمبم ًفطت، اضغطاة، ویٌِ، ذطن،: است ایي هب ٍاوٌص اٍلیي ثجرطین، وِ ضَز هی تمبضب هب

 زاضتي ضهع وِ زٌّس هی ًطبى زیگطی اظ پس یىی تحمیمبت ٍ هغبلقبت توبهی. فسالت ارطای
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 اظ ضسى ضّب ٍ پیطیي ّبی ضىستگی زل اظ گصض تَاًبیی پطٍضش رسن، سالهت ٍ عَالًی فوط

 .است هٌفی احسبسبت ثٌس

 ٍالـ زض. ثجرطیس ضا، ّب ًبثرطَزًی ثبضیس؟ زاضتِ ضبز ظًسگی یه ٍ عَالًی فوط وِ ذَاّیس هی

 وِ است هوىي ضوب زضوي. ثىٌیس ذَزتبى حك زض تَاًیس هی وِ است لغفی ثعضگتطیي ایي

 است، وطزُ تحویل ضوب ثِ ظًسگی زض فبهساً وِ ّبیی ضًذ ٍ ّب ًبضاحتی ّب، زضز توبم ثربعط

 ّویي ثِ ٍ زاضیس ضا آضام ٍ ضبز ظًسگی یه لیبلت ضوب اهب ثبضس، ًساضتِ ضا ضسى ثرطیسُ لیبلت

 آظاض ثِ ّوضٌبى ٍ وٌس ضذٌِ ضوب ٍرَز زض زٍثبضُ ّب پلیسی آى اظ ای شضُ وِ زّیس اربظُ ًجبیس زلیل

. ثگیطیس اٍد ضٍ پیص ّبی ظیجبیی سَی ثِ لجرٌس ثب ٍ وٌیس ضّب ضا گصضتِ. زّس ازاهِ ضوب ضًذ ٍ

 .ضَیس ّوطاُ هب ثب هغلت زضازاهِ است؟ هوىي صگًَِ اهب است، آسبى گفتٌص

 آظاض ضا اٍ ای شضُ است، ضًزبًسُ ضا ضوب وِ فطزی ثِ ًسجت ویٌِ ٍ ًفطت احسبس وِ وٌیس زضن

 .زاز ًرَاّس

 فىط ضوب ثِ حتی ٍ ثبضس ضفتِ ذَزش ظًسگی زًجبل ثِ ضوب زضوي یب فطز آى وِ ّست احتوبلص

 .وٌس ًوی ّن

 

 ضا زضوٌتبى وِ وطیس هی اًتؾبض ٍ ًَضیس هی ضوب وِ است سوی هبًٌس ویٌِ، ٍ ذطن احسبس"

 هبًسال ًلسَى "زضآٍضز پبی اظ
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 .است هَفك ٍ ضبز ظًسگی یه زاضتي زضوي، اظ اًتمبم ثْتطیي وِ ثبضیس زاضتِ یبز ثِ

 اٍ، ثِ ضَیس؟ حسبة ثی است، وطزُ ضوب ظًسگی ًبثَزی زض سقی وِ فطزی ثب وِ ذَاّیس هی آیب

 ثِ اًس، وطزُ ایزبز ضوب هَفمیت ضاُ سط زض وِ هَاًقی توبم وِ زّیس، ًطبى زًیب ثِ ٍ ذَزتبى ثِ

  .اًس ًجَزُ هْن ضوب ًبثَزی ٍ وطزى ًبتَاى ثطای وبفی اًساظُ

 

 .است ّب ًیىی ثِ ّب پلیسی تجسیل اًتمبم، ثطای گعیٌِ زٍهیي وِ زضیبثیس

 ٍسیلِ ضا ّب پلیسی آى توبهی. است گطاًجْب ٍ ًبة عالی ثِ اضظش ون فلع تجسیل ٌّط ویویبگطی

 ثطای ظًسگی زض وِ اتفبلبتی ثستطیي حتی. هَفمیت ثِ ضسیسى ٍ ضوب وطزى لَیتط ثطای ثساًیس ای

 وِ حبال. وٌٌس هی تطهبى لَی یب وٌٌس هی ًبثَز ضا هب یب: ًیستٌس ذبضد حبلت زٍ اظ زٌّس، هی ضخ هب

 هَفمیت ثِ ضسیسى ثطای تزطثیبت ایي اظ است ثْتط ، ایس وطزُ گصض ًبهالیوبت آى توبم اظ

 .وٌیس استفبزُ

 ثیطٍى ًبذَضبیٌس ّبی تزطثِ ٍ ًبهالیوبت آى زل اظ وِ ذَثی ّبی صیع توبم اظ وٌیس تْیِ لیستی

 .است آهسُ

 وبهال ی ظاٍیِ اظ. ایس وطزُ توطوع تزطثیبت ایي هٌفی ّبی رٌجِ ضٍی ثط وبفی اًساظُ ثِ احتوبال

 !لضیِ هخجت رٌجِ وٌیس؛ ًگبُ هسئلِ ایي ثِ رسیسی

 شٌّتبى ثِ زیط ذیلی هٌفی ّبی رٌجِ ضٍی ثط ضوب توطوع زلیل ثِ است هوىي هَضز اٍلیي    

  .ثٌَیسیس وبغص ضٍی ضا است ثَزُ ًبگَاضی ایي حبغل وِ هخجتی ًتیزِ 01 وٌیس سقی اهب ثطسس،

 

 .وٌیس فىط ّب ًبری ثِ

www.takbook.com



 

 

 آضفتِ ثسیبض اذجبض زض ثالیب ٍ ّب هػیجت زیسى ٌّگبم وَزوی ظهبى زض وِ گَیس هی "ضارطظ فطز"

 :گفت هي ثِ هبزضم ضٍظی اهب. ضسم هی ًباهیس ٍ

 "وي فىط ّب ًبری ثِ"    

 ثِ. وٌیس فىط ّب ًبری ثِ ذَز هبًٌس وبثَس تزطثیبت آى توبم هیبى زض است ثْتط ّن ضوب

 ضوب زست ٍ اًس ثَزُ ضوب ًبری ای لحؾِ ثطای حتی ضبیس سرت ضطایظ آى توبم زض وِ وسبًی

  .ثیبهَظیس آًْب اظ ٍ وٌیس فىط آًْب سربٍت ٍ هْطثبًی ثِ. اًس گطفتِ ًبهالیوبت زض ضا

 .وٌیس ًگبُ لضبیب ثِ ثبال اظ
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 تطیي سبزُ آضظٍیتبى، ثِ ضسیسى ثطای ضاُ ثْتطیي وٌیس هی فىط اگط. وٌیس فىط ذَز ّبی آضظٍ ثِ

 ثطای ضا ضاّی ًبضٌبذتِ هطهَظ ًیطٍی آى ٍ سطًَضت گبّی.  وٌیس هی اضتجبُ است هوىي ضاُ

 ضسیسى ضاُ تٌْب ایي ضبیس. است هوىي ضاُ تطیي سرت وِ وٌس هی اًتربة همػس ثِ ضسیسى

 ایس، وطزُ اًتربة وِ ثعضگی ّسف ثطای ضا ضوب ضاُ ّبی ًبگَاضی ایي ضبیس. ثبضس همػس ثِ ضوب

 ثِ سطیقتط ضا ضوب وِ ضَز ذتن هَلقیتی یب هىبًی ضرػی، ثِ ضاُ ایي ضبیس. وٌٌس هی آهبزُ

 .وٌس ًعزیه آضظٍیتبى ٍ ذَاستِ

 .ًگیطیس سرت ذَزتبى ثِ

 

 ایي ضاًسى وِ ثساًیس است ثْتط وٌیس، هی ًطم پٌزِ ٍ زست هطىل ایي ثب وِ ّبست هست اگط

 ٍ ّب هطزاة هیبى اظ ضا ذَز وٌیس هی سقی وِ حبلی زض. زاضز ظهبى ثِ ًیبظ رسیس هسیط زض لبیك

 اضتجبّبتی است هوىي ضَیس، زٍض وٌِْ ّبی زضز سطظهیي هسیط اظ ٍ ثىطیس ثیطٍى ّب ثبتالق

. زّیس ذطد ثِ هْطثبًی ٍ ثبضیس غجَض ًگیطیس، سرت ذَزتبى ثِ. ثجرطیس ضا ذَزتبى. ثىٌیس ّن

 حطوت زض زضست هسیط زض وِ ّویي. زاضًس ظهبى ثِ ًیبظ التیبم ثطای احسبسی فویك ّبی ظذن

 زض وٌیس سقی. ضسیس ذَاّیس همػس ثِ ًْبیت زض ثبضس آضام ٍ وٌس حطوت ایي وِ ّطصٌس ثبضیس

 ذَة ٍ ثرَضیس سبلن غصای وٌیس، ٍضظش. زاضیس ًگِ سالهت ٍ لَی ضا ذَز سرت ضاُ ایي

 .وٌیس استطاحت

 .ثیبهَظیس "آضاهی" ظثبى ثِ ضا ثرطص ٍاغُ هقٌی
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 ضٍش سطیقتطیي.  زّس هی ضا ضسى ضّب ٍ گطُ وطزى ثبظ هقٌبی "آضاهی" ظثبى زض ثرطص ٍاغُ

 ّب ظًزیط توبم. است ثرطیسى هطتجظ، هٌفی احسبسبت توبم ٍ زضوي زست اظ ضسى ضّب ثطای

 ثِ ضا ضوب ًفطت. زّیس ًزبت فطز، آى ّبی پلیسی ظًساى اظ ضا ذَز ٍ وٌیس ثبظ ضا هَرَز ّبی گطُ ٍ

 زّس هی ضا تَاًبیی ایي ضوب ثِ ثرطص ٍ ظًس هی گطُ است، ضوب ّبی زضز هسئَل وِ ضرػی

  .ضَیس زٍض ّب ضًذ ٍ زضز توبهی ٍ اٍ اظ وِ

 .وٌیس ثطلطاض تقبزل ذَز تقمل لسضت ٍ افتوبز ثیي صگًَِ وِ ثگیطیس یبز

 ضوب اظ گصضتِ زضزآٍض ذبعطات. ًیستٌس افتوبز لبثل ّب اًسبى توبهی وِ است ٍالقیت یه ایي

 هی وتبثص زض (Rose Sweet) سَییت ضظ. وٌٌس هی هحبفؾت ضٍ پیص ّبی آسیت ثطاثط زض

 :ًَیسس

 ".است اعطافیبى زض هَرَز ووجَزّبی ضٌبذت زلیل ثِ گبّی افتوبز ًجَز"    

 ضرػی ثب اضتجبط ازاهِ ثِ هزجَض ضوب اگط. ًیست زیگطاى ثس ضفتبض لجَل هقٌبی ثِ ثرطص    

 ّوضٌبى ٍ وطزُ ثسٌسُ ًیوِ ٍ ًػف فصضذَاّی یه ثِ تٌْب ٍ است وطزُ ثسی ضوب ثِ وِ ّستیس

. وٌیس افتوبز فطزی صٌیي ثِ وِ ضَز ثبفج تَاًس ًوی صیعی ّیش زّس، هی ازاهِ ذَز ثس ضفبض ثِ

 ضرع ایي ثب ضا ذَز فبغلِ. ثبضس افتوبز لبثل ثتَاًس ٍلت ّیش ضسس ًوی ًؾط ثِ ضرع ایي

 ًجبیس است، فبیسُ ثی فطز ایي ثس ّبی ضفتبض زلیل ثِ وطیسى فصاة وِ آًزبیی اظ. وٌیس حفؼ

 .زّیس ازاهِ ذَز ضاُ ثِ ٍ وٌیس تػسیك فمظ. زّیس لطاض اٍ ثس ّبی ضفتبض ّسف ٍ لطثبًی ضا ذَزتبى
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 فصضذَاّی یه: زّس اًزبم ذَثی ثِ ضا وبض ایي ثبیس زاضز وطزى آضتی لػس وِ گٌبّىبضی فطز    

 حبثت ضا ذَزش وِ ظهبى ووی ٍ وطزى رجطاى گصضتِ، ثس افوبل ٍ ضفتبض تىطاض فسم لَل غبزلبًِ،

 اٍ ثرطیسى حبل ّط ثِ وِ ثبضیس زاضتِ یبز ثِ است ثْتط ًطس، تىطاض زٍثبضُ اٍ ثس ضفتبض اگط. وٌس

 .وٌیس هی ذَزتبى ثِ وِ است لغفی

 است وطزُ ضوب حك زض وِ ثسی ّبی وبض ٍ ثس ضفتبض ذبعط ثِ همبثل فطز وِ هَاضزی زض رع    

 تىطاض اظ رلَگیطی ثطای ذَز آگبّی ٍ تقمل لسضت اظ ثبیس ذَزهبى هب وٌس، پطیوبًی احسبس

 ذطز ٍ تقمل لسضت اظ. وٌین زٍضی ضرػی صٌیي اظ اهىبى ربی تب ثبیس. وٌین استفبزُ ّب آسیت

 ذَز اعطاف پلیس افطاز اظ رستي زٍضی ٍ اضتجبط ازاهِ ٍ ثرطص هطظ ثتَاًیس تب وٌیس استفبزُ ذَز

  .ثطًس هی لصت زیگطاى ثِ ضسبًسى آسیت اظ افطاز ثقضی گبّی. زّیس تطریع ضا

 .وٌیس هتَلف ضا گَیی زاستبى

 

 ٍ ایس ذَضزُ ضطثِ ضرػی اظ صگًَِ وِ ضا زاستبى ایي ثبض صٌس گصضتِ ّفتِ ّویي زض زضست

 ّوبى ایي وٌیس؟ هی فىط لضیِ ایي ثِ ضٍظ زض ثبض صٌس ایس؟ وطزُ تىطاض ضا است ضىستِ زلتبى

 ایي ثط فالٍُ. گیطز هی لطاض گصضتِ تلد ٍلبیـ اظ گصض ثطای ضوب ضاُ سط زض زائوب وِ است سسی

 افىبض،. وٌیس هی لغف ًیع زٍستبًتبى ٍ ذبًَازُ ذَزتبى، ثِ هَضَؿ ایي اظ گصضت ٍ ثرطص ثب

 افسطزُ احسبسی، ٍ فیعیىی لحبػ اظ صِ ٍ شٌّی ٍ ضٍحی لحبػ اظ صِ هٌفی، گفتبض ٍ احسبسبت

  .ّستٌس وٌٌسُ
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 .وٌیس تقطیف ذَز همبثل ضرع ظثبى اظ ضا زاستبى

 

 

 "هي" لفؼ اظ. است ظزُ غسهِ ضوب ثِ وِ ّستیس فطزی ّوبى ضوب وِ وٌیس تػَض ٍالـ زض

 زض زلیمب وِ زاًیس ًوی احتوبال ضوب. وٌیس ثیبى ضرع آى ربًت اظ ضا زاستبى ٍ وٌیس استفبزُ

 هی وِ وٌیس ٍاًوَز اهب است گصضتِ صِ همبثل ضرع سط زض است، افتبزُ اتفبلبت آى وِ ظهبًی

 ضرع آى حتی یب ذَز زٍست ثب. وٌیس ثبظگَ ضا آیس هی شٌّتبى ثِ وِ هٌغمی زاستبى تٌْب ٍ زاًیس

. وٌیس ثیبى ایس زازُ لطاض همبثل ضرع ربی ذَزضا سرتی ثِ وِ حبلی زض ضا زاستبى ٍ ثٌطیٌیس

 شّي زض فمظ ًِ ٍ وٌیس ثبظگَ ثلٌس ٍ ظثبًی غَضت ثِ ضا اتفبلبت ایي توبهی وِ است هْن

 ٍ هؤحط ثسیبض اهب ًیست سبزُ صٌساى توطیي ایي اًزبم وِ ثساًیس لجل اظ است ثْتط. ذَزتبى

 ٍ ذَاست ًیبظهٌس همبثل، ضرع ربًت اظ زاستبى وطزى ثبظگَ ثطای ضوب توبیل. است لسضتوٌس

 ایي وِ ثساًیس است ثْتط ّوضٌیي. ضَز هی اًزبم همبثل فطز ثرطص رْت زض وِ است تالضی

 تقطیف ثطای ذَز زیس ظاٍیِ تغییط زض سقی ضوب حبال ثلىِ ًساضز، پیطیي گبم ثب تٌبلضی هطحلِ

  .زّس هی تغییط ضا ضوب زاستبى ول ثِ وِ زاضیس زاستبى
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 .زّیس تغییط ضا ذَز ٍاوٌص ٍ تفىط عطظ

 

 

 اظ استفبزُ ربی ثِ افتبزیس، ذَز زضوي پلیس افوبل یبز ثِ ّطگبُ وِ وٌیس سقی ثقس ثِ ایي اظ

 ضفتبض ثعٍزی وِ وٌیس آضظٍ ٍ ثرَاّیس ضا ّب ثْتطیي اٍ ثطای ویٌِ، حس تمَیت ٍ هٌفی ولوبت

 توبم ایٌىِ اٍل: زاضز فوسُ هعیت 2 وبض ایي. ضَز ثْتطی اًسبى ٍ ثگصاضز وٌبض ضا ذَز وَزوبًِ

 ذَز ؽطف وطزى ًبثَز ٍ ذَضزى زض سقی زضٍى اظ وِ) ضا ویٌِ ٍ ًفطت اسیسی احسبسبت آى

 گطفتِ فطا ضا ضوب ٍرَز وِ ّبیی تبضیىی آى توبم ایٌىِ زٍم وٌیس هی ذٌخی ،(زاضًس ضا ضوب یقٌی

 زضٍى زض ویٌِ ٍ ًفطت هٌفی احسبسبت آى توبم ٍ ضًَس هی هحَ آفتبة علَؿ هبًٌس وبض ایي ثب اًس

 زض ٍ ثطسس ًؾط ثِ سرت اثتسا زض است هوىي وبض ایي. ضَز هی زلسَظی حس ثِ تجسیل ضوب

 ازاهِ غَضت زض اهب ضَز تلمی ضیب ٍ تؾبّط حتی ٍ هػٌَفی هقٌی، ثی پَس، اٍل ثبض 011 تب 01

  .ضَز هی فبزت یه ثِ تجسیل ًْبیت زض ٍ ضَز هی ٍالقی حس ایي تلمیٌی، تبحیط زلیل ثِ

 .وٌس ایزبز ضوب زض ضا الظم اًطغی تَاًس هی ثرطص، هَضز زض ثعضگبى سرٌبى یبزآٍضی ٍ ذَاًسى

 ثَزُ  ضوب ذَز ظًساًجبى آى وِ هَضَؿ ایي وطف ٍ است ظًساًجبى وطزى آظاز ثرطیسى،"    

 " .ایس
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 ثِ ّوِ اظ ثیص وِ ّستٌس وسبًی است، سرت زاضتٌطبى زٍست ّوِ اظ ثیص وِ وسبًی"    

 ".زاضًس احتیبد ضسى زاضتِ زٍست

 صٌبى آًْب ّوِ ظًسگی وِ هیبفتین زض ثرَاًین، ضا زضوٌبًوبى پٌْبى گصضتِ تَاًستین هی اگط"    

 " .ًیست هب ٍضظی ذػَهت ثِ ًیبظی وِ است ّوطاُ زضز ٍ ضًذ ثب

 وٌس؛ هی فطاهَش ّن ٍ ثرطس هی ّن تزطثِ ثی وٌس؛ هی فطاهَش ًِ ٍ ثرطس هی ًِ ًبزاى"    

  "وٌس ًوی فطاهَش اهب ثرطس هی زاًب

 

 .ثگصاضیس ٍالقی زًیبی زض لسم

 

 

 زًیبی است، گطفتِ فطا ضا ضوب زًیبی ٍ ٍرَز توبم ضًزص، اظ حبغل پلیسیِ ٍ ًفطت وِ حبلی زض

 زًیبی ثلِ. زّس هی ازاهِ ذَز حطوت ثِ ضَز ضوب احسبس ٍ ضًذ ٍ زضز هتَرِ آًىِ ثی اعطاف

 ٍ وٌس ًوی زضًگ ای لحؾِ ّن وس ّیش ٍ صیع ّیش ثطای است؛ حطوت زض فوط لبفلِ ٍ اعطاف

 ٍالقی زًیبی زض لسم ٍ ثىطیس ثیطٍى ذَز ًفطت سطاسط زًیبی اظ ضا ذَز. ایستس ًوی ثبظ

 پبی ضٍی زٍثبضُ یب ضًَس هی ًبثَز ثیٌٌس، هی غسهِ ثیص ٍ ون ّوِ آى زض وِ زًیبیی. ثگصاضیس

 ضٍظگبض. ًیست هستخٌی لبفسُ ایي اظ ًیع ضوب زضوي. زٌّس هی ازاهِ ظًسگی ثِ ٍ ایستٌس هی ذَز
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 ّب تلری زضگیط ضا ذَز ایي اظ ثیص وِ است ثْتط. صطبًس هی ّوِ ثِ ضا ضیطیٌص ٍ تلد عقن

  .وٌیس توطوع ظًسگی ّبی ضیطیٌی ضٍی ٍ ًىٌیس

  :ّب ًىتِ

 ذَزتبى. ثگصاضیس زاضیس ضا آضظٍیص وِ رسیسی ظًسگی تػَض ثطای ضا ذَز شٌّی اًطغی توبم    

  .وٌیس تػَض ّبیتبى ضًذ ٍ ّب زضز اظ زٍض ثِ ٍ آظاز ضا

 ثرطص زض ضا ذَز هطبثِ تزطثیبت وِ ثرَاّیس آًْب اظ ثگیطیس ووه ذبًَازُ ٍ زٍستبى اظ    

 .وٌٌس ثبظگَ ثطایتبى زیگطاى

 ثعًس ّن ثِ زیگط فطزی ثب ضا ضوب هیبًِ زالیلی ثِ وِ وٌس هی سقی فطزی گبّی! ًجبضیس احوك    

 لسضت اظ ٍ ًسّیس لطاض افطازی صٌیي ثبظیضِ ضا ذَز. ضَز هی هقطوِ ثیبض آتص هیبى ایي زض ٍ

 .ثجطیس ثْطُ هسبئل ٍالقی تحلیل ٍ تزعیِ ثطای ذَز تقمل

 ٍالـ زض "ثجرطن ضا فطز آى تَاًن ًوی " گَییس هی ضوب وِ ٍلتی. است اًتربة یه ثرطص    

 ثجطیس وبض ثِ ضا زٍم رولِ اگط ".ًجرطن ضا فطز آى وِ وٌن هی اًتربة هي " وِ هیگَییس زاضیس

 .است ثیطتط وٌیس اًتربة ضا ثرطص گعیٌِ ظٍزتط ایٌىِ احتوبل

. زاضت ًرَاّس همبثل عطف اظ ٍاًتؾبضی تَلـ ّیش ٍ است ضطط ٍ لیس ثی ٍالقی ثرطص    

 ٍ ّب ویٌِ ثٌس اظ ذَز وطزى ضّب زضٍالـ ظًین هی حطف هَضزش زض ایٌزب زض وِ ثرططی ًَؿ

 .است فبزی ظًسگی ثِ ثطگطتي

 ثب احسبس، ایي. است تط سرت ویٌِ، ٍ ًفطت ثب وطزى ظًسگی اهب است سرت ثرطص    

 تَاًس هی افػبة هساٍم تحطیه ٍ للت ضطثبى افعایص هقسُ، اسیس افعایص استطس، ایزبز

 .وٌس تْسیس رسی عَض ثِ ضا ضوب سالهت
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 یه ثب حتوب وٌیس ضّب هٌفی احسبسبت ایي ثٌس اظ ضا ذَز ًتَاًستیس تٌْبیی ثِ وِ غَضتی زض    

 ضرػی ثطای ضطط ٍ لیس ثسٍى ضا ّبیتبى زضز ثتَاًیس وِ ّویي گبّی. وٌیس غحجت ضٍاًپعضه

 .وٌس هی ووه ضوب ضسى آضام ثِ وٌیس، ثیبى ًبضٌبس

 

 هَفمیت ولیه وٌیسوتبة زیگط اذتػبغی ضٍاى ضٌبسی  011ثطای زاًلَز 
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