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درباره نویسنذه:

زوتط اؾتفبٖ وبٚی ٔسیط ٔ ٚؤؾؽ (وب٘ ٖٛثیٗإُِّ ضاٞجطی وبٚی) اؾت و ٝثب ثیف اظ ٞفتهس ٘فط وبضقٙبؼ
ٔ ٚكبٚض ضاٞجطیٔ ،طزْ  ٚقطوتٞب ضا یبضی ٔیوٙس تب ث ٝحس اٖالی وبضایی ّٕٖ ٚىطز ٔفیس زؾت یبثٙس.
زوتط وبٚی ان َٛضٞجطی  ٚفٔ ٖٛٙسیطیت ضا ث ٝضٞجطاٖ قطوتٞبی ثعضئ ،ؿؤالٖ ثّٙسپبی ٝزِٚت ٚ
زؾتا٘سضوبضاٖ تّٗیٓ  ٚتطثیت ٔیآٔٛظز .افع ٖٚثط ایٗ ٔكبٚض افعایف وبضایی ثیف اظ پب٘هس قطوت ٔٛفك زض
ایبالت ٔتحس ٜاؾت .اٛ٘ ٚیؿٙسٞ ٜكت وتبة پطفطٚـ اظ خّٕ ٝایٗ وتبة اؾت .زوتط وبٚی فبض٘اِتحهیُ
زا٘كٍبٞ ٜبضٚاضز اؾت  ٚزض زا٘كٍب ٜیبً٘ ضٞجطی ٔ ٚسیطیت تسضیؽ ٔیوٙس.
ٔمسٔٝ
ا٘تكبض وتبة ”ٞفت ذهّت ا٘ؿبٖٞبی اثطثرف “1زض ثؿیبضی اظ ٘مبٌ ٌیتی ثب الجبَ ثی ؾبثمٝای ضٚثط ٚقس،
ث٘ ٝحٛی وْ ٝطف ٔست وٛتب ،ٜچٟبض ٔیّی٘ ٖٛؿر ٝآٖ ث ۹۱ ٝظثبٖ ٔٙتكط ٌطزیس ٖٛٙ ٚاٖ پطفطٚـتطیٗ
وتبة ضا زض ؾطاؾط خٟبٖ ث ٝذٛز اذتهبل زاز  ٚؾطا٘دبْ ثٖٛٙ ٝاٖ وتبة ٔطخٕ ٔٛضز اؾتفبزٛ٘ ٜیؿٙسٌبٖ ٚ
ٔحممبٖ ثؿیبضی لطاض ٌطفتُٔ .بِت پطثبض ایٗ وتبة ؾطقبض اظ زا٘ف ّٖٕی ثطای ٔطزٔب٘ی اؾت ؤ ٝبیّٙس
وٙتطَ ظ٘سٌی  ٚوؿت  ٚوبض ذٛز ضا ث ٝزؾت ٌیط٘س٘ .ىبت پطٔحتٛای آٖ چٙبٖ ٖٕیك  ٚاؾبؾی اؾت و ٝثب
ُٔبِٗٔ ٝدسز ٞط ثرف ؾُح تبظ ٜای اظ تفىط  ٚازضان ضا پسیس ٔیآٚضز ٞ.فت ٖبزت ٔٛضز ثحث ٖجبضتٙس اظ:
یهٖ .بُٔ ثبقیس
ز .ٚث ٝنٛضت شٙٞی ،اظ آذط آغبظ وٙیس
ؾ٘ .ٝرؿت ،أٛض ٘رؿت ضا لطاض زٞیس
چٟبض .ث ٝاؾتطاتػی ثط٘س-ٜثط٘س ٜثیٙسیكیس
پٙح ٘.رؿت ثرٛاٞیس و ٝثفٕٟیس ،آٍ٘ب ٜخٛیبی تفب ٓٞثبقیس
قف ٘.یطٚی خٕٗی ایدبز وٙیس
ٞفت .اض ٜضا تیع وٙیس
٘ٛقتبض حبيط ،ثیبٍ٘ط فطاظٞبی ٔ ٟٓوتبة اظ ظثبٖ ٘ٛیؿٙسٔ ٜیثبقس.
برداشتها و اصول
زض ٔستی ثیف اظ  ۱۲ؾبَ وبض ثب افطاز زض وؿتٚوبض ،زا٘كٍبٔ ٚ ،ٜؿبئُ ذب٘ٛاز ،ٜثب اقربل ثؿیبضی تٕبؼ
پیسا وطزٜاْ و ٝثٛٔ ٝفمیت ثیط٘ٚی لبثُ تٛخ ٝای ضؾیسٜا٘س أب زضیبفتٝا٘س اظ زض ٖٚتكٝٙا٘س ٕٖ ٚیمبً ث ٝتدب٘ؽ
قرهی  ٚضٚاثٍ ٔٛثط  ٚؾبِٓ  ٚثبِٙس ٜثب زیٍطاٖ ٘یبظ زاض٘سٚ .لتی ٔطزْ ضٚیسازٞبی ذٛة ظ٘سٌی افطاز ٚ
ذب٘ٛازٜٞب  ٚؾبظٔبٖٞبیی ضا ٔیثیٙٙس و ٝثط انِٛی ٔحىٓ ٔتىی ٞؿتٙس ثٞ ٝیدبٖ ٔیآیٙس ،چٙیٗ اتحبز
ذب٘ٛازٌی  ٚوبضٌطٞٚی ،یب چٙیٗ فط ًٙٞؾبظٌبض خٕٗی ٕٞ ٚىبضی ؾبظٔب٘ی ضأی ؾتبیٙس .زضذٛاؾت ثی
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زضً٘ آٖٞب ،ثطزاقت انّیكبٖ ضا آقىبض ٔیوٙس :چٍ ٝ٘ٛآٖ ضا ا٘دبْ ٔیزٙٞس؟ ف٘ٛٙف ضا ث ٗٔ ٝثیبٔٛظ .آ٘چٝ
ٚالٗبً ٔیٌٛیٙس ایٗ اؾت :ا٘سضظی ث ٗٔ ٝثس ٜو ٝفٛضاً  ٕٝٞچیع انالح قٛز یب ضا ٜحّی و ٝثی زضً٘ زضز ٔطا
ثىبٞس .افطازی ضا ٘یع ٔییبثٙس و ٝث ٝذٛاؾتٞ ٝبی آٖٞب پبؾد ٔثجت ٔیزٙٞس  ٚایٗ أٛض ضا ث ٝآٖٞب ٔیآٔٛظ٘س
 ٚثطای ٔستی وٛتب٘ ٜیع قبیس ایٗ ٟٔبضتٞب  ٚفٛٔ ٖٛٙثط ثٕٙبیٙس .قبیس اظ َطیك تؿىیٗٞب  ٚظذٓ ثٙسیٞبی
اختٕبٖیْ ،بٞط لًی ٝضا حفّ ٔ ٚكىالت ضا حصف وٙٙس .أب زضز ٔعٔٗ ٟ٘ ٚفت ٝث ٝخب ٔیٔب٘س  ٚؾطا٘دبْ

ٖٛاضو قسیس تبظ ٜای ْبٞط ٔیقٛز .آِجطت ا٘یكتیٗ ٌفت ٝاؾت” :ثٍٙٞ ٝبْ ضٚیبضٚیی ثب ٔكىالت اؾبؾی
ٕ٘یتٛا٘یٓ اظ ٕٞبٖ ؾُح تفىطی و ٝآٖ ٔكىالت ضا ثٚ ٝخٛز آٚضزیٓ ،آٖٞب ضا ثط َطف وٙیٓ“
اٌط ث ٝپیطأ ٚ ٖٛزضٕ٘ٚبٖ ثٍٙطیٓ ٔ ٚكىالتی ضا و ٝظیؿتٗ  ٚاضتجبٌ ٔتمبثُ زض لبِت اذاللیبت قرهیت،
ایدبز وطز ٜزضیبثیٓ ،پی ٔیثطیٓ ایٗٞب ٔكىالتی غضف  ٚاؾبؾیا٘س وٕ٘ ٝیتٛا٘ٙس اظ آٖ ٔٛيٕ ؾُحی و ٝثٝ
ٚخٛز آٔس٘س ثطَطف ق٘ٛس .ثطای حُ ایٗ ٔؿبئُ غضف ث ٝؾُح تبظ ٚ ٜغضفتطی ٘یبظ زاضیٓ ٖ.بزاتی و ٝزض
ایٗ ٘ٛقتبض تكطیح ٔیق٘ٛس ث ٝایٗ ؾُح تبظٔ ٜیپطزاظز:ثٍ٘ ٝطقی ٔجتٙی ثط انٔ ،َٛجتٙی ثط ٔٙفٍ٘ ٚ ،طقی
اظ زض ٖٚث ٝثیطٍ٘ .ٖٚطـ اظ زض ٖٚث ٝثیط ٖٚیٗٙی ایٙى٘ ٝرؿت اظ ذٛزٔبٖ آغبظ وٙیٓ ،حتی ث ٝقی ٜٛاؾبؼتط
یٗٙی ایٙى٘ ٝرؿت اظ زض٘ٚیتطیٗ ثرف ذٛز آغبظ وٙیٓ ،یٗٙی ثطزاقتٞب ٙٔ ٚف  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ذٛز آغبظ
وٙیٓ .یٗٙی اٌط ظ٘سٌی ؾٗبزتٕٙسا٘ٔ ٝیذٛاٞیس ،قرهی ثبقیس و٘ ٝیطٚی ٔثجت ایدبز ٔیوٙس  ٚث ٝخبی
لسضت ثركیسٖ ث٘ ٝیطٚی ٔٙفی ،اظ وٙبض آٖ ٔیٌصضز.
اٌط ٔیذٛاٞیس فطظ٘س ٘ٛخٛا٘تبٖ زَ پصیط  ٚؾطقبض اظ ٕٞىبضی ثبقس ،پسض ٔ ٚبزضی ؾطقبض اظ تفبٚ ٓٞ
ٕٞسِی ٟٔ ٚط ٔ ٚحجت ثبقیس ،اٌط ٔیذٛاٞیس زض وبضتبٖ ٚؾٗت ُٖٕ  ٚآظازی ثیكتطی زاقت ٝثبقیس اٌط
ٔیذٛاٞیس وبضٔٙسی ٔؿئَٛتط  ٚؾطقبض اظ وٕه  ٚایثبض ثبقیس ،اٌطٔی ذٛاٞیس ث ٝقٕب اٖتٕبز وٙٙس  ٚلبثُ
إَیٙبٖ ثبقیس  ٚاٌط ذٛاٞبٖ ٖٕٓت فطزی ٞؿتیس ٔ ٚیذٛاٞیس اؾتٗسازتبٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز٘ ،رؿت
ثط ٖٕٓت انّی ٙٔ ٚف ذٛیف ٔتٕطوع قٛیس .ثٛٓٙٔ ٝضی ؤ ٝس ٘ٓط ٔبؾتٖ ،بزت انّی زض٘ٚی قسٜ
اؾت و ٝآٖ ضا ث ٝنٛضت ٘مُ ٝتاللی زا٘ف ٟٔ ٚبضت  ٚاقتیبق تٛنیف وٙیٓ.
 ٚ چطا وطز ثبیس چ ٝزا٘ف یٗٙی

 آٖ زازٖ ا٘دبْ چٍٍ٘ٛی یٗٙی ٟٔبضت

 آٖ زازٖ ا٘دبْ ثٔ ٚ ٝیُ اٍ٘یع ٜیٗٙی اقتیبق
ثطای ایٙى ٝوبضی زض ظ٘سٌیٔبٖ ثٖ ٝبزت ثسَ وٙیٓٔ ،یثبیؿتی ٘مُ ٝتاللی زا٘فٟٔ ،بضت  ٚاقتیبق ضا ثٝ
ٚخٛز آٚضیٓ.
عادت یک:عامل باشیذ
 ٕٝٞافطاز ٔٙتٓط٘س وٚ ٝالٗ ٝضخ زٞس یب یه ٘فط اظ آٖٞب ٔطالجت وٙس .أب اٌط وؿب٘ی و ٝوبض ذٛة پیسا
ٔیوٙٙس افطاز ٖبّٔی ٞؿتٙس و ٝضا ٜحُ ٔكىالتٙسٔ ٝ٘ ،كىالت .افطازی و ٝاثتىبض ُٖٕ ضا ث ٝزؾت ٔیٌیط٘س
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تب ثب ضٖبیت ثی ٚلف ٝان َٛزضؾت ٞط وبضی ضا و ٝالظْ ٔیزا٘ٙس ث ٝا٘دبْ ثطؾب٘ٙس  ٚوبض ضا ؾط  ٚؾبٔبٖ
ثركٙس.
ظٔب٘ی ثطای پیكطفت نٗٙت ؾبذتٕبٖ ؾبظی ثب ٌطٞٚی اظ افطاز وبضٔی وطزْ ،ثب ٕ٘بیٙسٌب٘ی اظ ثیؿت ؾبظٔبٖ
ٔتفبٚت و ٝفهّی یه ثبض ٌطز ٔ ٓٞیآٔس٘س تب ث ٝقیٜٛای آظاز  ٚغیط ضؾٕی ،آٔبض  ٚاضلبْ ٔكىالت ذٛز ضا
ثب یىسیٍط زض ٔیبٖ ثٍصاض٘س.
زض آٖ زٚضاٖ ضوٛز قسیسی ٚخٛز زاقت  ٚتأثیط ٔٙفی آٖ زض ایٗ نٗٙت ٚیػ ٜحتی ؾٍٙیٗتط اظ التهبز ثٛز
ٚلتی وبض ضا آغبظ وطزیٓ تمطیجبً ایٗ افطاز ٘ٔٛیس ثٛز٘س.
روز نخست ،ؾؤاَ ٔٛضز ثحث ایٗ ثٛز و :ٝثط ٔب چٔ ٝیٌصضز؟ ٔحطنٞب چیؿتٙس؟ أٛض ثؿیبضی زض حبَ
ٚل ٔٛثٛز .فكبضٞبی ٔحیُی قسیسی ٔب٘ٙس ثیىبضی ٚخٛز زاقت  ٚثؿیبضی اظ ایٗ افطاز زٚؾتبٖ ذٛز ضا
اذطاج ٔیوطز٘س تب ثتٛا٘ٙس ثمبی تكىیالت ذٛز ضا حفّ وٙٙس زض پبیبٖ ضٚظ ٕٝٞ ،حتی ٘ٔٛیس تط اظ آغبظ
خّؿ ٝثٛز٘س.
روز دوم ،ایٗ ؾؤاَ ضا ٔس ٘ٓط لطاضزازیٓ و :ٝزض آیٙس ٜچ ٝپیف ذٛاٞس آٔس؟ ٌطایفٞبی ٔحیُی ضا ثب ایٗ
فطو ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض زازیٓ وٚ ٝاوٙفٞبی ٟ٘فت ٝزض آٖ ،آیٙسٜقبٖ ضا ثٚ ٝخٛز ذٛاٞس آٚضز .پبیبٖ ضٚظ زْٚ
حتی افؿطزٜتط ثٛزیٓ أٛض پیف اظ ایٗ و ٝثٟتط ق٘ٛس ،ث ٝاحتٕبَ ظیبز ذطاةتط ذٛاٙٞس قس  ٕٝٞ ٚایٗ ضا
ٔیزا٘ؿتٙس.
روز سوم ،ثط آٖ قسیٓ و ٝتٛخ ٝذٛز ضا ث ٝایٗ ؾؤاَ ٖبُٔ ُٔٗٛف وٙیٓ وٚ ،ٝاوٙف چیؿت؟ ٔب چٝ
ذٛاٞیٓ وطز؟ ٔب چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘یٓ زض ایٗ ٚيٗیت اثتىبض ُٖٕ ضا ثسؾت ثٍیطیٓ؟ نجح زضثبض ٜقیٔ ٜٛسیطیت
 ٚوبٞف ٞعیٞٝٙب  ٚثٗس اظ ْٟط زضثبض ٜافعایف ؾٟبْ ثبظاض ٌفتٍ ٛوطزیٓ ٍٕٞ.ی ٘ٓطٞبیی زضثبضٞ ٜطز ٚایٗ
ظٔیٞٝٙب زاقتیٓ ُٔ ٚطح وطزیٓ ،آٍ٘ب ٜثط چٙس وبض ثؿیبض ّٖٕی  ٚلبثُ اخطا ٔتٕطوع قسیٓ خّؿبت زض ا٘تٟب ثٝ
ضٚح تبظ ٜای اظ ٞیدبٖ ٚأیس ٛٞ ٚقیبضی ٖبُٔ قس ٜا٘دبٔیس.
زض پبیبٖ ضٚظ ؾ٘ ْٛتبیح وٙفطا٘ؽ ضا ث ٝنٛضت پبؾری قبُٔ ؾ ٝثرف ٚ:يٕ وبض چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ذالنٝ
وطزیٓ.
بخش اول :آ٘چ ٝثطایٕبٖ پیكٕی آیس ذٛة ٘یؿتٚ .يٗیت حبوی اظ آٖ اؾت و ٝأٛض ثیف اظ آٖ و ٝثٟتط
قٛز ذطاةتط ٔیق٘ٛس.
بخش دوم :أب آ٘چ ٝضا ؤ ٝب ثٚ ٝخٛز ذٛاٞیٓ آٚضز ثؿیبض ذٛة اؾت ،ظیطا قیٔ ٜٛسیطیت ذٛز ضا ثٟتط
ٔیوٙیٓ ٞ ٚعیٞٝٙبیٕبٖ ضا پبییٗ ٔیآٚضیٓ  ٚؾٟبْ ثبظاض ضا افعایف ٔیزٞیٓ.
بخش سوم :زض ٘تیدٚ ٝيٕ وبض اظ ٕٞیك ٝثٟتط اؾت.
أب شٙٞیت ٚاوٙكی زض پبؾد ث ٝایٗ ٚيٗیت چٔ ٝیٌٛیس؟ ای ثبثب ثیبیس ثب حمبیك ضٚثط ٚقٛیسٍٔ .ط تب چٝ
ٔست ٔیتٛا٘یس ایٗ ٔثجت ا٘سیكی ٍ٘ ٚطـ ضٚحی ٝثركیسٖ ضا حفّ وٙیس؟ زیط یب ظٚز ثب ٚالٗیت ضٚثطٚ
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قٛیس .أب تفبٚت ٔیبٖ ٔثجت ا٘سیكی ٖ ٚبُٔ ثٛزٖ ٕٞیٗ اؾت .ثب ٚالٗیت ضٚثط ٚقسیٓ .ثب ٚالٗیت اٚيبٔ.
قطایٍ ٔٛخٛز  ٚفطافىٙیٞبی آیٙسٛٔ ٜاخ ٝقسیٓ ٔٙتٟب ثب ایٗ ٚالٗیت ٘یع ضٚثط ٚقسیٓ و ٝایٗ لسضت ضا
زاضیٓ و ٝزض ثطاثط اٚيبٔ  ٚقطایٍ  ٚفطافىٙیٞبٚ ،اوٙف ٔثجت ضا ا٘تربة وٙیٖٓ .سْ ضٚیبضٚیی ثب ٚالٗیت،
پصیطـ ایٗ آضٔبٖ ثٛز و ٝآ٘چ ٝزض ٔحیٍ ٔب ضخ ٔیزاز تٗییٗ وٙٙسٚ ٜيٗیتٕبٖ ثٛز.
وؿتٚوبض ٌ ٚطٜٞٚبی اختٕبٖی یب ٞطٌ ٝ٘ٛؾبظٔبٖ اظ خّٕ ٝذب٘ٛازٜٞب ٔیتٛا٘ٙس ٖبُٔ ثبقٙس ٔیتٛا٘ٙس
ذاللیت ٙٔ ٚبثٕ (افطاز ٖبُٔ) ضا ازغبْ وٙٙس  ٚزض آٖ ؾبظٔبٖ ،فطٍٙٞی ٖبُٔ ضا ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ِعٔٚی ٘ساضز
و ٝؾبظٔب٘ی زؾتذٛـ اٚيبٔ  ٚقطایٍ ٔحیٍ قٛز .ؾبظٔبٖ (زیٍط ثبض تبویس ٔیو ٓٙو ٝذب٘ٛاز٘ ٜیع یه
ؾبظٔبٖ اؾت) ٔیتٛا٘س اثتىبض ُٖٕ ضا ث ٝزؾت ٌیطز  ٚاضظـٞب ٞ ٚسفٞبی ٔكتطن افطاز ٔطث َٝٛضا ثٝ
ا٘دبْ ثطؾب٘ٙس.
چٙس ؾبَ ثب ؾبظٔب٘ی وبض ٔیوطزْ و ٝضیبؾت آٖ ثٟٖ ٝس ٜقرهی پٛیب ثٛزٔ .یتٛا٘ؿت ضٚـٞب ضا زضیبثس ٚ
ثؿیبض ذالق  ٚثباؾتٗساز  ٚتٛا٘ب ٛٞ ٚقٕٙس ثٛز  ٕٝٞ ٚایٗ ضا ٔیزا٘ؿتٙس أب قیٔ ٜٛسیطیت ا ٚثؿیبض ٔؿتجسا٘ٝ
ثٛز .ایٗ ٌطایف ضا زاقت و ٝثب ٔطزْ ٔثُ ٔبقیٗ ضفتبضٔی وطزٌٛ .یی آٖٞب حك لًبٚت ٘ساقتٙس قیٜٛ
ٌفتبضـ ثب افطازی و ٝزض آٖ ؾبظٔبٖ وبض ٔیوطز٘س ایٗ ٌ ٝ٘ٛثٛز و : ٝز٘جبَ ایٗ وبض ثط... ٚز٘جبَ آٖ وبض ثطٚ
...ایٗ وبض ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘دبْ ثس... ٜآٖ وبض ضا ا٘دبْ ثس... ٜذٛزْ تهٕیٓٞب ضا ٔیٌیطیٓ.
زبان عامل

زبان عکسالعمل
زض ایٗ ٔٛضز وبضی اظ زؾتٓ ؾبذت٘ ٝیؿت

ثیبیس ؾبیط ضا ٜحُٞب ضا زض ٘ٓط ثٍیطیٓ

ٔٗ ایٗ َٛضی ٞؿتٓ ٕ٘یتٛا٘ٓ

ٍ٘طـ ٔتفبٚتی ضا ا٘تربة وٓٙ

ا ٚذیّی غٍٕیٔ ٓٙیوٙس

ثط احؿبؼٞبیٓ ٔؿٍّ ٞؿتٓ

آٖٞب اخبظ ٜایٗ وبض ضا ٘رٛاٙٞس زاز

ٔیتٛا٘ٓ ؾرٙطا٘ی ٔٛثط تطتیت زٓٞ

ٔدجٛضْ ایٗ وبض ضا ثىٓٙ

ٚاوٙف ٔٙبؾت ضا اذتیبض وطز

ٕ٘یتٛا٘ٓ

ا٘تربة ٔیوٓٙ

ٔٗ ثبیس

ٔٗ تطخیح ٔیزٓٞ

اٌط ٔیقس

ذٛا ٓٞوطز

ثٕطٜاـ ایٗ قس و ٝپبن اظ ٌطٔ ٜٚسیطاٖ پیطأ٘ٛف ثیٍب٘ ٝقسٔ .سیطاٖ زض ضاٞطٞٚب ٌطز ٔ ٓٞیآٔس٘س ٘ ٚعز
یىسیٍط اظ ا ٚقىبیت ٔیوطز٘س  ٕٝٞثحثٞبی آٖٞب ثؿیبض پط آةٚتبة ثٛز .ثٌٝ٘ٛ ٝای وٌٛ ٝیی زاض٘س
وٕىی ثٚ ٝيٗیت ٔیوٙٙس أب ایٗ ثحثٞب ثی ا٘تٟب ثٛز٘س  ٚث٘ ٝبْ يٗفٞبی ضیبؾت قطوت ،ذٛزقبٖ ضا اظ
ٔؿئِٛیت ٔٗبف ٔیوطز٘س.
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یه ٘فط ٔیٌفت ٕ٘یتٛا٘ی تهٛض وٙی ایٗ ثبض چ ٝپیف آٔس ٜاؾت زیطٚظ ث ٝلؿٕت ٔٗ آٔس  ٕٝٞ.وبضٞب ضا
ؾط ٚؾبٔبٖ زاز ٜثٛزْ أب اٚ ٚاضز قس  ٚزؾتٛضات وبٔالً ٔتفبٚتی زاز ٕٝٞ .وبضٞبیی وْ ٝطف چٙس ٔب ٜث ٝا٘دبْ
ضؾب٘س ٜثٛزْ ثٕٞ ٝیٗ ؾبزٌی اظ ثیٗ ضفتٕ٘ .یزا٘ٓ چٍ ٝ٘ٛثبیس ث ٝوبض ثطای ا ٚازأ ٝز .ٓٞچمسض ََٛ
ٔیوكس تب ثبظ٘كؿت ٝقٛز؟ یه ٘فط پبؾد ٔیزاز:ا ٚفمٍ پٙدب ٝ٘ ٚ ٜؾبَ زاضز فىط ٔیوٙی ثتٛا٘ی قف ؾبَ
زیٍط زٚاْ ثیبٚضی؟ ٕ٘یزا٘ٓ .ثٞ ٝط حبَ ا ٚاظ آٖ ٘ ٔٛاقربنی اؾت و ٝثبظ ٘كؿتٝاـ ٕ٘یوٙٙس .أب یىی اظ
ٔسیطاٖ ٖبُٔ ثٛز .ؾبثك ا ٚاضظـٞب ثٛز٘س ٝ٘ ،احؿبؼٞب ،اثتىبض ُٖٕ ضا ث ٝزؾت ٌطفت پیف ثیٙی ٕٞ ٚسِی
وطز ٚ ٚيٗیت ضا ؾٙدیس .وٛض ٘جٛز و ٝيٗفٞبی ضئیؽ ضا ٘جیٙس أب ث ٝخبی ا٘تمبز اظ ا ٚيٗفٞب ضا خجطاٖ
ٔیوطز ٞط ٌب ٜضٚـ ضئیؽ ضا ؾؿت ٘ ٚبٔٙبؾت ٔیزیسٔ ،یوٛقیس حبیُ افطازـ قٛز  ٚچٙیٗ يٗفٞبیی
ضا ث ٝحؿبة ٘یبٚضز أب لسضتٞبی ضئیؽ ثیٙف  ٚاؾتٗساز  ٚذاللیت ا ٚضا ث ٝحؿبة ٔیآٚضز.
ایٗ ٔطز ثط حّم٘ ٝفٛش ذٛز ٔتٕطوع ثٛز .ثب ا٘ ٚیع ٔثُ ٔبقیٗ ضفتبض ٔیقس أب ا ٚثیف اظ آ٘چ ٝضا و ٝا٘تٓبض
ٔیضفت ث ٝا٘دبْ ٔیضؾب٘س ٘یبظ ضئیؽ قطوت ضا پیف ثیٙی ٔیوطز ثب ٕٞسِی ٍ٘طا٘ی ضئیؽ ضا ٔیزیس ثٙب ثط
ایٗ ٞطٌب ٜاَالٖبتی ضا اضایٔ ٝیزاز ،تدعی ٚ ٝتحّیُ ضا ٘یع ٖطئ ٝیوطز .یه ضٚظ و ٝزض ٘مف ٔكبٚض وٙبض
ضئیؽ ٘كؿت ٝثٛزْ ٌفت اؾتفبٖٚ ،الٗبً ٕ٘یتٛا٘ٓ ثبٚض و ٓٙو ٝایٗ ٔطز چ ٝوطز ٜاؾت ٘ ٝتٟٙب اَالٖبتی ضا وٝ
زضذٛاؾت وطز ٜثٛزْ ث ٗٔ ٝزاز ٜاؾت ثّى ٝاَالٖبت ايبفی ٘یع تٟی ٝوطز ٜو ٝزلیمبً ٕٞبٖ چیعی اؾت وٝ
٘یبظ زاقتیٓ حتی تدعی ٚ ٝتحّیُ ذٛزـ ضا  ٓٞزض اذتیبض لطاض زاز ٜاؾت .پیكٟٙبز ثب تدعی ٚ ٝتحّیُ ُٔبثمت
ٔیوٙس  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ ٘یع ثب اَالٖبت ُٔبثمت زاضز ٛٔ.خٛز لبثُ تٛخ ٝای اؾت !ِصا ٞیچٌب ٜالظْ ٘یؿت
ٍ٘طاٖ ایٗ ثرف اظ وبض ثبقٓ .خّؿ ٝثٗس ثبظ  ٓٞثٔ ٝسیطاٖ ٔیٌفت :ز٘جبَ ایٗ وبض ثط ،ٚز٘جبَ آٖ وبض ثط .ٚثٝ
خعء یه ٘فط ،اظ ا ٚپطؾیسٓ٘:ط ت ٛچیؿت؟ حّم٘ ٝفٛش ا ٚافعایف یبفت ٝثٛز.
ایٗ أط ؾبظٔبٖ ضا ثطاٍ٘یرت ٝاشٞبٖ ٚاوٙكی زض ضاٞطٞٚبی ٔسیطاٖ ،پطتبة ٕٟٔبت ویٝٙخٛیب٘ ٝذٛز ضا ث ٝایٗ
ٔطز ٖبُٔ آغبظ وطز٘س .أب ایٗ ٔطز زض ثطاثط آٖٞب ٘یع ٖبُٔ ثٛز ا٘سن ا٘سن حّم٘ ٝفٛشـ آٖٞب ضا ٘یع زض
ثطٌطفت  ٚچٙبٖ ثٌ ٝؿتطـ ازأ ٝزاز و ٝؾطا٘دبْ ٞیچ حطوت ٕٟٔی زض ؾبظٔبٖ حتی السأبت ضئیؽ ثسٖٚ
ٔكبضوت  ٚتبییس ا ٚنٛضت ٕ٘یٌطفت أب ضئیؽ احؿبؼ تٟسیس ٕ٘یوطز ظیطا ٘یطٚی ایٗ ٔطز ٘یطٚی ذٛزـ
ضا تىٕیُ يٗفٞبی ا ٚضا خجطاٖ ٔیوطز ثٙبثطایٗ ایٗ ز٘ ٚفط ٔىُٕ یىسیٍط ثٛز٘س.
ٔٛفمیت ایٗ ٔطز ثّٖ ٝت اٚيبٔ  ٚقطایٍ ا٘ ٚجٛز ثؿیبضی اظ افطاز زیٍط ٘یع ٕٞبٖ ٚيٗیت ضا زاقتٙس ٚاوٙف
و٘ ٝؿجت ث ٝاٚيبٔ  ٚقطایٍ ا٘تربة وطز ٜثٛز  ٚحّم٘ ٝفٛشـ ایٗ تفبٚت ضا ایدبز ٕ٘ٛز ٜثٛز.
ثًٗی اظ افطاز ٔفٖ ْٟٛبُٔ ضا ث ٝنٛضت ظٚضٌ ٚ ٛپطذبقٍط ٖٚسْ حؿبؾیت تٗجیط ٔیوٙٙس ،حبَ آ٘ى ٝاثساً
چٙیٗ ٘یؿت افطاز ٖبُٔ ظٚضٌ٘ ٛیؿتٙسٛٞ ،قٕٙس٘س ٚثبیك آٖٞب اضظـٞبؾت ٚالٗیت ضا ٔیثیٙٙس ٔ ٚیزا٘ٙس
چ ٝچیعی ٔٛضز ٘یبظ اؾت .ثٌ ٝب٘سی ثٍٙطیس زض حبِی ؤ ٝت ٟٓوٙٙسٌبٖ ا ٚزض اتبقٞبی حمٛلی اظ ا ٚا٘تمبز
ٔیوطز٘س چ ٖٛث ٝحّمٍ٘ ٝطا٘ی آٖٞب ٕ٘یپیٛؾت  ٚأپطاتٛضی ثطیتب٘یب ضا ث ٝا٘میبز ّٔت ٙٞس ث ٝثبز ٔالٔت
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ٕ٘یٌطفتٌ .ب٘سی زض ثط٘ح ظاضٞب ثٛز  ٚذبٔٛـ  ٚآضاْ ٘ ٚبٔطیی حّم٘ ٝفٛشـ ضا ٔیبٖ ظاضٖبٖ ٔیٌؿتطا٘س.
ؾیّی اظ پكتیجب٘ی  ٚاٖتٕبز  ٚإَیٙبٖ زض ؾطاؾط حٞٝٔٛب ز٘جبِف وطز .اٌط چ ٝ٘ ٝزفتطی زاقت ٔ ٝ٘ ٚمبٔی
حعثی ،اظ َطیك قفمت  ٚقٟبٔت  ٚضٚظ ٚ ٜتطغیت اذاللی ،ؾطا٘دبْ اٍّ٘ؿتبٖ ضا ث ٝظا٘ ٛزضآٚضز  ٚثب لسضت
ٌؿتطـیبفت ٝحّم٘ ٝفٛشـ اؾتیالی ؾیهس ٔیّی٘ ٖٛفط ضا قىؿت.
یىی اظ ضاٞ ٜبی تٗییٗ ایٙىٍ٘ ٝطا٘ی ٔب زض وساْ حّم ٝاؾت ،تكریم ٔیبٖ زاقتٗٞب  ٚثٛزٖٞبؾت.
ٚلتی پ َٛذب٘ٝاْ ضا ثپطزاظْ احؿبؼ ذٛقجرتی ذٛا ٓٞوطز.
 اٌط فمٍ ضئیؿی زاقتٓ و ٝایٗ لسض ٔؿتجس ٘جٛز ...
 اٌط فمٍ ٕٞؿط نجٛضتطی زاقتٓ  ...
 اٌط فمٍ ثچٞ ٝبی ُٔیٕتطی زاقتٓ  ...
 اٌط فمٍ ٔسضن ذٛثی ٌطفت ٝثٛزْ  ...

 اٌط فمٍ فطنت ثیكتطی ثطای ذٛزْ زاقتٓ  ...
حّم٘ ٝفٛش ؾطقبض اظ ثٛزٖٞبؾتٔ:یتٛا٘ٓ نجٛضتط( ذطؾٙس تطٟٔ ،طآٔیعتط) ثبقٓ زض ایٙدب تٛخُٛٗٔ ٝف ثٝ
ٔٙف اؾت.
ٞطٌبٔ ٜیا٘سیكٓ ٔكىُ ثیط ٖٚاظ ٔبؾت ذٛز آٖ ا٘سیكٔ ٝكىُ ٔبؾت ث ٝآ٘چ ٝثیط ٖٚاظ ٔبؾت ایٗ تٛا٘بیی
ضا ٔیثركیٓ ؤ ٝب ضا وٙتطَ وٙس .ایٗ ضا ٔیٌٛیٙس ثطزاقت اظ ثیط ٖٚث ٝزض ٖٚاظ آ٘چ ٝثیط ٖٚاظ ٔبؾت ثبیس
ٖٛو قٛز تب ثتٛا٘یٓ ٖٛو قٛیٓ.
ٍ٘طـ ٖبُٔ ،ایدبز زٌطٌ٘ٛی اظ زض ٖٚث ٝثیط ٖٚاؾت ٔتفبٚت ثٛزٖ ٚ ،اظ َطیك ٔتفبٚت ثٛزٖ ،زض آ٘چ ٝوٝ
ثیط ٖٚاؾت تغییط ٔثجت ایدبز وطزٖٔ :یتٛا٘یٓ تٛا٘بتط ،وٛقبتط  ٚذالقتط  ٚؾطقبض اظ ٕٞىبضی ثبقیٓ.
ٔیزا٘ٓ و ٝایٗ آضٔبٖ ثطای ثؿیبضی اظ افطاز تغییط ثطزاقت قسیسی اؾت .ثؿیبض آؾبٖتط اؾت و ٝثطای
ٚيٗیت ایؿتبی ذٛز ،زیٍطاٖ یب قطَی قسٖ  ٚیب قطایٍ  ٚاٚيبٔ ضا ٔالٔت وٙیٓ .أب ٔب ٔؿئ َٛظ٘سٌی
ذٛز ٞؿتیٓ ،لبثّیت پبؾد ٌٛیی زاضیٓ ٔ ٚیتٛا٘یٓ ثب وٛقف زض ضاٞ ٜؿتی ذٛیف ،آ٘چٞ ٝؿتیٓ ثَ ٝطظی
ٔٛثط ثط اٚيبٔ  ٚقطایٍ ذٛز تأثیط ثٍصاضیٓ .اٌط زض ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ذٛز ثب ٔكىُ ضٚثطٞ ٚؿتیٓٚ ،الٗبً اظ
ثبظ ٌفتٗ ذُبٞبی ٕٞؿطْ چٖ ٝبیسْ ٔیقٛز؟ ثب ٌفتٗ ایٙىٔ ٝؿئ٘ َٛیؿتٓ ،اظ ذٛزْ یه لطثب٘ی ٘بتٛاٖ
ٔیؾبظْ؛  ٚذٛزْ ضا زض ٚيٗیت ٔٙفی فّح ٔیؾبظْ .اظ تٛا٘بیی ذٛز ثطای تأثیط ٌصاقتٗ ثط ا٘ ٚیع ٔیوب،ٓٞ
غطِٙٚس ٔ ٚت ٟٓوطزٖ ٌ ٚطایف ا٘تمبزی ٔٗ فمٍ ایٗ احؿبؼ ضا ث ٝأ ٚیزٞس و ٝيٗفٞبی ذٛز ضا ٔٗتجط
ثكٕطز .ا٘تمبزْ ثستط اظ ضفتبضی اؾت ؤ ٝیذٛاٞس انالح قٛز .تٛا٘بییاْ ثطای تأثیط ٔثجت ثط ٚيٗیت
ٔیپػٔطز  ٚاظ ثیٗ ٔیضٚز.
اٌط ٚالٗبً ثرٛاٚ ٓٞيٗیتٓ ثٟتط قٛزٔ ،یتٛا٘ٓ ثط یٍب٘ ٝچیعی و ٝزض اذتیبض اؾت ” ذٛزْ“ ٔتٕطوع ق،ْٛ
ٔیتٛا٘ٓ اظ انالح ٕٞؿط زؾت ثىكٓ  ٚث ٝانالح يٗفٞبی ذٛزْ ثپطزاظْٔ .یتٛا٘ٓ ثىٛقٓ قطیه
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ظ٘سٌی ثی ٘مم  ٚوبّٔی ثبقٓٙٔ :كأ ٖكك  ٚحٕبیت ثی لیس  ٚقطٌٔ ،یتٛاٖ أیسٚاض ثٛز وٕٞ ٝؿطْ لسضت
یه ٕٖ٘ ٝ٘ٛبُٔ ضا احؿبؼ وٙس ٕٞ ٚبٖ ٌ ٝ٘ٛپبؾد زٞس .أب ذٛإٞ ٜؿطْ ایٌٗ ٝ٘ٛپبؾد زٞس  ٚذٛا،ٝ٘ ٜ
ٔثجتتطیٗ قی ٜٛثطای تأثیط ٌصاقتٗ ثط ٚيٗیتٓ ایٗ اؾت و ٝثط ثٟجٛز ذٛزْ ،ثط ٞؿتیٓ ٔتٕطوع ق.ْٛ
اظ ضاٞ ٜبی ثؿیبض ٔیتٛاٖ ثط حّم٘ ٝفٛش ٔتٕطوع قس:ق٘ٛٙس ٜثٟتط ثٛزٖ ،قطیه ظ٘سٌی ٟٔط آٔیع ثٛزٖ ،قبٌطز
ثٟتطی ثٛزٖ ،وبضٔٙسی ؾطقبض اظ ٕٞىبضی  ٚایثبض ثٛزٌٖ ،بٖ ٜبُٔتطیٗ وبضی ؤ ٝیتٛا٘یٓ ثىٙیٓ قبز ثٛزٖ
اؾت ،فمٍ ِجرٙس ضاؾتیٗ.
ذٛقجرتی ٔب٘ٙس ثسثرتی ،ا٘تربثی اؾت .ثًٗی چیعٞبٔ ،ثُ ٛٞا ٞیچ ٌب ٜزض حّم٘ ٝفٛش ٔب لطاض ٕ٘یٌیط٘س .أب
ثٖٛٙ ٝاٖ افطازی ٖبُٔ ٔیتٛا٘یٓ ٛٞای خؿٕب٘ی  ٚاختٕبٖی ذٛز ضا ثٕٞ ٝطا ٜآٚضیٓٔ .یتٛا٘یٓ قبز ثبقیٓ ٚ
آٖ چیع ٞبی ضا و ٝزض حبَ حبيط ٕ٘یتٛا٘یٓ وٙتطَ وٙیٓ ثپصیطیٓ ٚ ،تالـٞبی ذٛز ضا ث ٝأٛضی ُٔٗٛف
وٙیٓ ؤ ٝیتٛا٘یٓ زض وف اذتیبض ٌیطیٓ.
عادت دو :ث ٝنٛضت شٙٞی ،اظ ا٘تٟب آغبظ وٙیس
ُِفبً ٔىب٘ی ضا ا٘تربة وٙیس و ٝثتٛا٘یس چٙس نفح ٝثٗس ضا زض خبیی و ٝتٟٙب ثبقیس  ٚحٛاؾتبٖ پطت ٘كٛز
ثرٛا٘یس .شٙٞتبٖ ضا ثط آ٘چٔ ٝیذٛا٘یس  ٚلطاض اؾت ا٘دبْ ثسٞیس ٔتٕطوع وٙیسٍ٘ .طاٖ ثط٘بٔ ٝضٚظا٘ ،ٝوبض،
ذب٘ٛاز ٚ ٜزٚؾتبٖ ٘جبقیس .حٛاؾتبٖ فمٍ ایٙدب  ٚشٙٞتبٖ ٌكٛز ٜثبقس.
ث ٝنٛضت شٙٞی ٔدؿٓ وٙیس و ٝثٔ ٝطاؾٓ ذبنؾپبضی ٖعیعی ٔیضٚیسٔ .دؿٓ وٙیس و ٝثطای حًٛض زض
ٔحُ ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ؾٛاض ٔبقیٗ ٔیقٛیس  ٚزض پبضوی ًٙآٖ ٔحُٔ ،بقیٗ ضا پبضن ٔیوٙیس  ٚپیبزٜ
ٔیقٛیس ٚ.لتی ٚاضز آٖ ٔىبٖ ٔیقٛیس ثٌُٞ ٝب ٛٔ ٚؾیمی تٛخ ٝوٙیس ٕٞچٙبٖ و ٝاظ ٔیبٖ ٔسٖٛیٗ
ٔیٌصضیس ،چٟط ٜزٚؾتبٖ  ٚذٛیكب٘ٚساٖ ضا ٔیثیٙس  ٚا٘س ٜٚفمساٖ آٖ ٖعیع ضا و ٝاظ زَ حبيطاٖ ثط ٔیذیعز
ٔكبٞسٔ ٜیوٙیس.
ٚلتی ث ٝخّٛی اتبق ٔیضؾیس  ٚث ٝزض ٖٚتبثٛت ٔیٍ٘طیس٘ ،بٌب ٜذٛز ضا چٟط ٜث ٝچٟط ٜذٛیكتٗ ٔیثیٙس .ایٗ
ٔطاؾٓ تسٚیٗ قٕبؾتٙٔ .تٟب ؾبَٞب پؽ اظ أطٚظ ٕٝٞ ،ایٗ افطاز ثطای ثعضٌساقت قٕب آٔسٜا٘س تب احؿبؼ
ٔحجت  ٚلسضزا٘ی اظ ظ٘سٌیتبٖ ضا اثطاظ وٙٙس.
ٚلتی ثط نٙسِی ٔی٘كیٙیس ٙٔ ٚتٓط آغبظ ٔطاؾٓ ٔیقٛیس ،ث ٝثط٘بٔ ٝو ٝزض زؾت زاضیس ٔیٍ٘طیس ،لطاض ثط ایٗ
اؾت و ٝچٟبض ٘فط ؾرٙطا٘ی وٙٙس٘ ،رؿتیٗ ؾرٙطاٖ یىی اظ افطاز ذب٘ٛازٜتبٖ اؾت .زٔٚیٗ ؾرٙطاٖ یىی اظ
زٚؾتبٖ قٕبؾت ،قرهی ؤ ٝیتٛا٘س ایٗ احؿبؼ ضا ایدبز وٙس و ٝقٕب چٍ ٝ٘ٛظ٘سٌی وطزٜایس .ؾٔٛیٗ
ؾرٙطاٖ یىی اظ ٕٞىبضاٖ قٕبؾت ،چٟبضٔیٗ ؾرٙطاٖ فطزی اظ ٔؿؤالٖ وّیؿب  ٚیب ا٘دٕی اؾت و ٝزض آٖ
ذسٔت ٔیوٙیس.
اوٕٖ ٖٛٙیمبً ثیٙسیكس تب ثجیٙیس وٞ ٝط یه اظ ایٗ ؾرٙطا٘بٖ زضثبض ٜقٕب  ٚظ٘سٌیتبٖ چٔ ٝیٌٛیٙس؟ زٚؾت
زاقتیس و ٝوالْ آٖٞب اظ قٕب چٍٕٞ ٝ٘ٛؿطی یب پسض ٔ ٚبزضی ضا ٔٗٙىؽ ٔیوطز؟ چٍ ٝ٘ٛفطظ٘س یب زذتط
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ٖٕٛیی ثٛزیس؟ چٍ ٝ٘ٛزٚؾتی؟ چٍٕٞ ٝ٘ٛىبضی؟ زٚؾت زاقتیس چٍٙٔ ٝ٘ٛكی ضا زض قٕب ٔیزیس٘س؟ چٝ
وٕهٞب  ٚایثبضٞب تٛفیكٞبیی زاضیس چ ٝتفبٚتٞبیی ضا زض ظ٘سٌیقبٖ ایدبز وطز ٜثبقیس؟
ث ٝنٛضت شٙٞی اظ پبیبٖ آغبظ وٙیس یٗٙی ایٙى ٝث ٝضٚقٙی ٔمهستبٖ ضا ثكٙبؾیس .یٗٙی ثسا٘یس ث ٝودب ٔیضٚیس،
تب ثتٛا٘یس ثٟتط زضیبثیس و ٝاو ٖٛٙودب ٞؿتیس ٌ ٚبْٞبیی ضا و ٝثطٔی زاضیس ٕٛٞاض ٜزض ٔؿیط زضؾت اؾت.
ٞطٌبٕٖ ٜیمبً ثسا٘یٓ چ ٝچیعی ثطایٕبٖ ٔ ٟٓاؾت  ٚآٖ تهٛیط ضا زض شٕٙٞبٖ تثجیت وٙیٓ ،ظ٘سٌیٔبٖ ضا زض
ٔؿیط تغییط  ٚتحٚ َٛالٗی ٞسایت وطزٜایٓ ،ث ٝایٗ تطتیت ذٛزٔبٖ ضا ٞط ضٚظ ثَ ٝطیمی ازاضٔ ٜیوٙیٓ تب آ٘چٝ
وٚ ٝالٗبً ثطایٕبٖ إٞیت زاضز ث ٝا٘دبْ ثطؾب٘یٓ أب اٌط ٘طزثبٖ ث ٝزیٛاض زضؾت تىی٘ ٝساقت ٝثبقسٞ ،طچٝ
ؾطیٕتط ثٔ ٝىبٖ ٘بزضؾت ٔیضؾیٓ .قبیس ثؿیبض ٔكغ َٛثبقیٓ ،قبیس ثْ ٝبٞط وبضایی ثؿیبضی زاقت ٝثبقیٓ أب
فمٍ ث ٝنٛضت شٙٞی اٌط اظ پبیبٖ آغبظ وٙیٓٔ ،یتٛا٘یٓ ث ٝضاؾتی اظ وبضایی ثطذٛضزاض ثبقیٓ.
اٌط ث ٝزلت آ٘چ ٝضا ؤ ٝبیّیس زض ٔطاؾٓ تسفیٗ قٕب زضثبضٜتبٖ ٌفت ٝقٛز زض ٘ٓط ثٍیطیس ،تٛنیف ذٛزتبٖ ضا
اظ ٔٛفمیت ذٛاٞیس یبفت .قبیس ایٗ تٛنیف اظ آ٘چ ٝث ٝنٛضت شٙٞی ٔیپٙساقتیس ثؿیبض ٔتفبٚت ثبقس .قبیس
قٟطتٛٔ ،فمیت  ٚثطٚت یب ثًٗی اظ ؾبیط چیعٞبی و ٝثطای آٖٞب ٔیوٛقیسیس ثركی اظ زیٛاض ٘بزضؾت
قٕب ثبقس.
ٔدؿٓ وٙیس أكت ٕٞؿطتبٖ ثطای وٙؿطت زٖٛت وطزٜایس .ثّیٍٞب ضا زض زؾت زاضیسٕٞ .ؿطتبٖ ٞیدبٖ ظزٜ
اؾت و ٝث ٝوٙؿطت ثطٚز .ؾبٖت چٟبض ثٗس اظ ْٟط اؾت٘ .بٌٟبٖ ضئیؿتبٖ ث ٝقٕب تّفٗ ٔیوٙس و ٝث ٝزفتطتبٖ
ثطٚیس  ٚث ٝقٕب ٔیٌٛیس و ٝثطای یه خّؿٕٟٔ ٝی زض ؾبٖت ٘ ٝقت ث ٝوٕىتبٖ ٘یبظ زاضز.
اٌط اظ َطیك ٖیٙه ٕٞؿط ٔحٛضی یب ذب٘ٛازٔ ٜحٛض ثٍٙطیسٟٓٔ ،تطیٗ ٍ٘طا٘ی قٕب ٕٞؿطتبٖ اؾتٕٔ ،ىٗ
اؾت ث ٝضئیؿتبٖ ثٍٛیس ٕ٘یتٛا٘یس ث ٝزفتطتبٖ ثطٚیس  ٚثطای خّت ضيبیت ٕٞؿطتبٖ ا ٚضا ث ٝوٙؿطت ثجطیس.
قبیس احؿبؼ وٙیس و ٝثطای حفّ وبضتبٖ ث ٝزفتطتبٖ ثطٚیس .أب ایٗ وبض ضا ثب اوطا ٜا٘دبْ زٞیس  ٚزَ ٍ٘طاٖ
پبؾد ٕٞؿطتبٖ ٞؿتیس ٔ ٚیوٛقیس
تهٕیٕتبٖ ضا تٛخی ٝوٙیس  ٚذٛز ضا اظ ٘بٔیسی یب ذكٓ ثطٞب٘یس .اٌط اظ َطیك ٖیٙه پٔ َٛحٛض ثٍٙطیس،
ا٘سیك ٝانّیتبٖ ايبف ٝوبض یب تأثیط وبض زیطٚلت ثط ضٚی ايبف ٝحمٛق احتٕبِی ذٛاٞس ثٛز .قبیس ثٕٞ ٝؿطتبٖ
تّفٗ وٙیس  ٚث ٝا ٚثٍٛییس ؤ ٝدجٛضیس زض زفتطتبٖ ثٕب٘یس ،ثب ایٗ فطو و ٝا ٚذٛاٞس فٕٟیس و٘ ٝیبظ ٞبی
التهبزی زض زضخ٘ ٝرؿت لطاض زاض٘س.
اٌط وبض ٔحٛض ثبقیس ،قبیس ایٗ فطنت ضا غٙیٕت ثكٕبضیسٔ .یتٛا٘یس ٘ىبتی ضا ثب ضئیؿتبٖ زض ٔیبٖ ٟ٘یس ٚ
ٔٛخت پیكطفت وبضتبٖ قٛیس .قبیس اظ ذٛزتبٖ ذطؾٙس ثبقیس و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٘كب٘ ٝای اظ ایٗ و ٝتب چ ٝا٘ساظٜ
وٛقب ٞؿتیس ،ؾبٖتی ثیف اظ آ٘چ ٝا٘تٓبض ٔیضفت وبض وطزٜایس ٕٞ .ؿطتبٖ ثبیس ث ٝقٕب ثجبِس!
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اٌط تّٕه ٔحٛض ثبقیس ،قبیس ث ٝچیعٞبیی ثیٙسیكس و ٝثب آٖ ايبف ٝوبض ٔیتٛا٘یس ثرطیس .قبیس ث ٝایٗ فىط
وٙیس و ٝتب زیط ٚلت وبض وطزٖ چ ٝأتیبظی ثطای قٟطت ٘یه قٕب زض ازاضٜتبٖ ذٛاٞس ثٛز .ضٚظ ثٗس ٕٝٞ
ایٗٞب ضا ذٛاٙٞس قٙیس و ٝقٕب تب چ ٝا٘ساظ ٜانیُ  ٚایثبض ٌط ٔ ٚتٟٗس ٞؿتیس.
اٌط تفطیح ٔحٛض ثبقیس ،حتی اٌط ٕٞؿطتبٖ اظ ایٗ و ٝتب زیط ٚلت وبض ٔیوٙیس ذٛقحبَ ثكٛزٔ ،یتٛا٘یس
وبضٞب ضا ضٞب وٙیس  ٚث ٝوٙؿطت ثطٚیس .قبیؿتٍی آٖ ضا زاضیس و ٝقجی تفطیح وٙیس!
اٌط زٚؾت ٔحٛض ثبقیس ،تهٕیٓ ٌیطتبٖ تحت تأثیط ایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝآیب زٚؾتب٘تبٖ ٘یع زض ازاض ٜتب زیط ٚلت
وبض ذٛاٙٞس وطز یب ٘ .ٝاٌط زقٕٗ ٔحٛض ثبقیس ،قبیس تب زیط ٚلت وبض وٙیس چٔ ٖٛیزا٘یس ثطای قٕب ثطي
ثط٘س ٜذٛاٞس ثٛز تب آٖ ضا ث ٝقرهی و ٝفىط ٔیوٙیس ثعضيتطیٗ زاضایی قطوت اؾت ٘كبٖ زٞیس ٔ.بزأی وٝ
زض حبَ تفطیح اؾت ،قٕب وبض  ٚتمال ٔیوٙیس  ٚوبض ا ٚ ٚذٛزتبٖ ضا ث ٝا٘دبْ ٔیضؾب٘یس  ٚتفطیح ذٛز ضا ثٝ
ذبَط ٔٙبفٕ قطوت ،و ٝا ٚچٙیٗ ضاحت ٘بزیسٔ ٜیٌیطز ،فسا ٔیوٙیس.
اٌط وّیؿب ٔحٛض ثبقیس ،قبیس تحت تأثیط ثط٘بٔٞٝبی ؾبیط اًٖبء وّیؿب و ٝثرٛاٙٞس زض وٙؿطت قطوت وٙٙس
لطاض ثٍیطیس ،یب ایٗ ٔؿئّ ٝو ٝآیب ؾبیط اًٖبء وّیؿب و ٝزض ازاض ٜقٕب وبض ٔیوٙٙس تب زیط ٚلت ؾط وبض ذٛاٙٞس
ثٛز .یب ٘ ٔٛذٛز وٙؿطتٔ:ثالً قبیس ٔؿیحبی ٙٞسَ حك تمسٔی پیف اظ یه وٙؿطت ٔسضٖ ضا زاقت ٝثبقٙس.
قبیس ٘یع تهٕیٌٓیطیتبٖ تحت تأثیط ایٗ أط لطاض ٌیطز و ”ٝیه ًٖ ٛذٛة وّیؿب“ زض چٙیٗ قطایُی چٝ
ٔیوطز ٚ ،ایٗ و ٝآٖ ايبف ٝوبض ضا ذسٔت ثسا٘س یب زٚیسٖ زض پی ثطٚت ٔبزی.
اٌط ذٛز ٔحٛض ثبقیس ،تٕطوعتبٖ ثط ایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝچ ٝچیعی ثطای قرم قٕب ثیكتطیٗ ٔٙفٗت ضا
ذٛاٞس زاقت .آیب ثطایتبٖ ثٟتط اؾت و ٝث ٝوٙؿطت ثطٚیس  ٚیب ایٗ و ٝؾط وبض ثطٚیس  ٚچٙس ٘ىت ٝضا ثب ضئیؽ
ذٛز زض ٔیبٖ ثٍصاضیس؟ ٍ٘طا٘ی انّیتبٖ ایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝا٘تربةٞبی ٔتفبٚت چٍ ٝ٘ٛثط قرم قٕب اثط
ذٛاٞس ٌصاقت.
آیب ٔیتٛا٘یس ثجیٙیس و ٝوبٖ٘ٞٛبی ٔب ث ٝچ ٝقی ٜٛثٙیبزی ثط اٍ٘یعٜٞب تهٕیٓٞبی ضٚظا٘ ٚ ٝاٖٕبَ ٔب ( ٚزض
ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٚاوٙفٞبی  ٚتٗجیط  ٚتفؿیطٔبٖ اظ ضٚیسازٞب تأثیط ٔیٌصاض٘س؟ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ آٌبٞی اظ
وب٘٘ٛتبٖ حبیع إٞیت ثؿیبضؾت؛  ٚاٌط آٖ وب٘ ٖٛثٖٛٙ ٝاٖ ا٘ؿبٖ ٖبُٔ ث ٝقٕب تٛا٘بیی ٘جركس ،ایٗ أط
اؾبؾی اؾت و ٝثطای وبضاییتبٖ ثطزاقتٞبیتبٖ ضا تغییط زٞیس تب وب٘٘ٛی لسضت ثرف ایدبز وٙیس)
ثٖٛٙ ٝاٖ قرهی ٔجتٙی ثط انٔ َٛیوٛقیس اظ احؿبؾی و٘ ٝؿجت ثٚ ٝيٗیت زاضیس یب ؾبیط ٖٛأّی و ٝقٕب
ضا تحت تأثیط لطاض ذٛاٙٞس زاز فبنّ ٝثٍیطیس ٕٝٞ ٚ ،ضاٜٞب ضا اضظیبثی وٙیسٍ٘ .طیؿتٗ ث ٝتٕبٔیتی ٔتٗبزَ٘ ،یبظ
ٞبی وبض  ٚذب٘ٛاز ٚ ٜؾبیط اقربل شیٙفٕ ٔ ٚفبٞیٓ احتٕبِی ؾبیط تهٕیٓٞبی ٕٔىٗٔ .یوٛقیس ثب زض ٘ٓط
ٌطفتٗ ٖٛ ٕٝٞأُ ث ٝثٟتطیٗ ضا ٜحُ ثطؾیس.
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ایٗ و ٝث ٝوٙؿطت ثطٚیس یب ؾط وبض ،زض ٚالٕ ثرف وٛچىی اظ تهٕیٕی ٔٛثط اؾت .قبیس ثب ثؿیبضی اظ
وبٖ٘ٞٛب ثٕٞ ٝیٗ ا٘تربة زؾت ثع٘یس .أب ٚلتی ثطزاقت قٕب ٔجتٙی ثط ان َٛثبقس ،چ ٝتفبٚت ٕٟٔی پیف
ٔیآیس.
٘رؿت ایٙىٛٔ ٝضز اٖٕبَ ٘فٛش زیٍطاٖ یب  ٚاٚيبٔ  ٚقطایٍ لطاض ٕ٘یٌیطیس .ثَ ٝطظی ٖبُٔ ضا ٜحّی ضا
ا٘تربة  ٚتٗییٗ ٔیوٙیس و ٝثٟتطیٗ ضأ ٜیزا٘یس؛  ٚث ٝقی ٜٛای ٘ب آٌبٞب٘٘ ٚ ٝب ُّٕٔ تهٕیٓ ٕ٘یٌیطیس.
ز ْٚایٙىٔ ٝیزا٘یس تهٕیٓ قٕب ثؿیبض ٔٛثط اؾت ظیطا ثط پبی ٝانِٛی ثب ثٕطات زضاظ ٔست  ٚلبثُ پیف ثیٙی
لطاض زاضز .ؾ ْٛایٙىّٕٖ ٝی ضا و ٝا٘تربة ٔیوٙیس ث ٝاضظـٞبیی غبیی ظ٘سٌیٔبٖ وٕه ٔیوٙس .تب زیط ٚلت
وبض وطزٖ زض ازاض ٜثطای ایٙى ٝث ٝیه ٘فط فرط ثفطٚقیس ،وبٔالً ثب ایٗ أط و ٝث ٝوبضایی ضئیؽ ذٛز اضج ٟ٘یس ٚ
نٕیٕب٘ ٝثرٛاٞیس و ٝثٙٔ ٝبفٕ قطوت ذٛز وٕه وٙیس تفبٚت زاضز .آ٘چ ٝضا و ٝثٍٙٞ ٝبْ اخطای
تهٕیٓٞبیتبٖ تدطثٔ ٝیوٙیس .ث ٝوُ ظ٘سٌیتبٖ ویفیت ٙٗٔ ٚب ٔیزٞس.
چٟبضْ ایٙىٔ ٝیتٛا٘یس زض قجى٘ ٝیطٙٔٚسی و ٝزض ضٚاثٍ ٔتمبثُ ذٛز ایدبز وطزٜایس ،ثب ٕٞؿط  ٚضئیؿتبٖ
ٌفتٍ ٛوٙیس ،چٔ ٖٛؿتمُ ٞؿتیسٔ ،یتٛا٘یس ثَ ٝطظی ٔٛثط زاضای اتىبی ٔتمبثُ ثبقیس ،تهٕیٓ ثٍیطیس ؾطوبض
ثطٚیس  ٚثركی اظ آٖ ضا ا٘دبْ ثسٞیس  ٚآ٘چ ٝضا ؤ ٝح َٛوطز٘ی اؾت ث ٝنجح ضٚظ ثٗس ٔٛو َٛوٙیس.
ٟ٘بیتبً ایٗ و ٝزضثبض ٜتهٕیٓ ذٛز احؿبؼ آؾٛزٌی ذٛاٞیس وطزٞ ،ط ّٖٕی ضا و ٝا٘تربة وٙیسٔ ،یتٛا٘یس ثب
تٕطوع آٖ ضا ا٘دبْ زٞیس  ٚاظ آٖ ٔحف ِٛقٛیس .ثٖٛٙ ٝاٖ قرهی ٔجتٙی ثط ان ،َٛأٛض ضا ث ٝقی ٜٛای
ٔتفبٚت ٔیثیٙیس ٚ ،چ ٖٛأٛض ضا ث ٝقی ٜٛای ٔتفبٚت ٔیثیٙیس ،ث ٝقیٔ ٜٛتفبٚت ٔیا٘سیكیس  ٚث ٝقیٜٛای
ٔتفبٚت ُٖٕ ٔیوٙیس ،چٔ ٖٛیعاٖ أٙیتٞ ،سایت  ٚحىٕت اؾت  ٚلسضتبٖ ثبال ٘ ٚبقی اظ وب٘٘ٛی ٔحىٓ ٚ
زٌطٌ٘ٛی ٘بپصیط اؾت ،پبی ٚ ٝاؾبؼ یه ظ٘سٌی ثؿیبض ٖبُٔ ٛٔ ٚثط ضا زاضا ٞؿتیس.
عادت سه :نخست امور نخست را قرار دهیذ
چٙس ِحٓ ٝزضً٘ وٙیس  ٚثَٛ ٝض اخٕبِی ث ٝز ٚپطؾف ظیط پبؾد زٞیس
وبض ثط ضٚی ٖبزت ؾٔ ْٛؿتّعْ یبفتٗ پبؾری ثطای آٖٞبؾت ،ایٗ پطؾفٞب ٚظیٗ  ٚپط إٞیتٙس ٘ ٚجبیس آٖٞب
ضا ٘بچیع اٍ٘بقت.
پطؾف یه :ث ٝوبضی اقبض ٜوٙیس زض حبَ حبيط آٖ ضا ا٘دبْ ٕ٘یزٞیس و ٝثب ا٘دبْ ٔسا ٓٓٙٔ ْٚآٖ ثتٛا٘یس
تغییط ٔثجت  ٚلبثُ تٛخٟی زض ظ٘سٌیتبٖ پسیس آٚضیس؟
پطؾف ز: ٚثب ا٘دبْ چ ٝوبضی زض وؿتٚوبضتبٖ ث٘ ٝتبیح ٔكبثٟی زؾتٕی یبثیس؟
پبؾد ث ٝایٗ پطؾفٞب زض ثرف زیٍط وتبة اظ ٘ٓطتبٖ ذٛاٞس ٌصقت.
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ٔبتطیؽ ٔسیطیت ظٔبٖ
غیط ايُطاضی
يطٚضی

ايُطاضی

فٗبِیتٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝطثٕ II

فٗبِیتٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝطثٕ I

پیكٍیطی ٔطث ٌٛث ٝلبثّیت تِٛیس

ثحطاٖٞب

تِٛیس

ٔكىالت حبز

ایدبز ضٚاثٍ

َطحٞبی ّٟٔت زاض

قٙبذت فطنتٞبی تبظٜ
ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚتفطیح ؾبظ٘سٜ
غیط يطٚضی

فٗبِیتٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝطثٕ IV

فٗبِیتٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝطثٕ III

وبضٞبیی پیف پب افتبزٜ

ٌؿیرتٍیٞبٔ ،ب٘ٙس ثًٗی اظ تّفٗٞب.

ثًٗی اظ ٘بٔٝ

٘بٔٞٝب ٌ ٚعاضـٞب

ثًٗی اظ ٔىبِٕبت تّفٙی

ثًٗی اظ خّؿبت

اتالف ٚلت

أٛض فكبض آٚض ٚفٛضی

ؾطٌطٔیٞب

ضٖبیت وبضٞبی  ٕٝٞپؿٙس

 ٓٞفٛضی  ٓٞٚيطٚضی اؾت .ایٗ ٔطثٕ ث٘ ٝتبیح ٕٟٔی و ٝث I ٝچٙس ِحٓ ٝث ٝچٟبض ثرف ٔبتطیؽ ظٔبٖ
تٛخ ٝوٙیس ٔطثٕ تٛخ ٝفٛضی ٘یبظٔٙس اؾت ٔطثٔ ٌٛیقٛز .وبضٞبی ایٗ ثرف ثَٛ ٝض ٕٔٗ َٛثحطاٖٞب یب
ٔؿبئُ ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛسٔ ٕٝٞ .ب زض ظ٘سٌی ثب ٔؿبئُ  ٚثحطاٖٞب ضٚثطٞ ٚؿتیٓ ،زض ٖیٗ حبَ ثؿیبض٘س افطازی
و ٝثب تٕطوع ث ٝایٗ ثركٙسٌیقبٖ ضا ثٚ ٝضَ ٝتجبٞی ٔی وكب٘ٙس ،اظ خّٕ ،ٝافطاز ٔ ٚسیطا٘ی و ٝث ٝقست
تحت تأثیط ثحطاٖٞب ٔ ٚؿبئُ لطا ضٔی ٌیط٘س ٔثُ تِٛیس وٙٙسٌب٘ی وٕٞ ٝیك ٝاظ ثط٘بٖٔ ٝمت ٞؿتٙس.
ٔبزأی و ٝش ٗٞقٕب ث ٝثرف ٔIتٕطوع ثبقس ٔؿبئُ  ٚثحطاٖٞبی ؾبوٗ زض ایٗ ثرف ثعضي  ٚثعضيتط
ٔیق٘ٛس تب ٖبلجت ثَٛ ٝض وبُٔ قٕب ضا تحت اؾتیالی ذٛز زض آٚضز ٚ ٜثب يطثبت وٛثٙس ٜاظ ٔیساٖ ث ٝزض
وٙٙسٕٔ .ىٗ اؾت ثب ظٚض  ٚتمالی ثؿیبض ث ٝپب ذیعیس ،أب ثبض زیٍط ثب يطث ٝای وٛثٙسٜتط ٘مف ثط ظٔیٗ
ٔیقٛیسٞ .ؿتٙس افطازی و ٕٝٞ ٝضٚظ ٚ ٜزض تٕبْ اٚلبت ثب يطثبت وبضی ٔؿبئُ اظ پب زض ٔیآیٙس ،تٟٙب ضاٜ
ٌطیع ایكبٖ پٙب ٜثطزٖ ث ٝوبضٞبی غیط يطٚضی  IVاؾت .اظ ایٗ ض ٚثب ٍ٘بٞی ث ٝخٕٕ ٔبتطیؽ ایٗ افطاز زض
ٔییبثیٓ و ٝتمطیجبً  ۱۹زضنس ٚلت ذٛز ضا ثٔ ٝطثٕ  ٚ Iثیكتط اظ  ۹۹زضنس ثمی ٝضا ثٔ ٝطثٕ  IVاذتهبل
ٔیزٙٞس  ٚث ٝزٔ ٚطثٕ  II ٚ IIIتٛخ٘ ٝبچیعی ٔجصٔ َٚیزاض٘س .آضی ایٗ اؾت قی ٜٛظ٘سٌی افطازی و ٝثب
ثحطاٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس.
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II

I
٘تبیح
فكبض ضٚا٘ی
ثحطاٖٞب
زضٌیطی ٔسا ْٚثحطاٖٞب

IV

III

ثًٗی افطاز تهٛض ٔیوٙٙس و ٝزض حیُٔ ٝطثٕ  Iفٗبِیت ٔیوٙٙس ،زض حبِی و ٝثرف ظیبزی اظ اٚلبت ذٛز ضا
ث ٝوبضٞبی ايُطاضی  ٚغیط يطٚضی ٔطثٕ  IIIاذتهبل ٔیزٙٞس  ٚایٗ زض قطایُی اؾت و ٝفٛضیت ایٗ
لجیُ وبضٞب اغّت ث “ٝاِٛٚیتٞب  ٚا٘تٓبضات تٗییٗ قس ٜاظ ؾٛی زیٍطاٖ ثؿتٍی زاضز.
II

I

IV

III
٘تبیح
تٛخ ٝوٛتبٔ ٜست
ٔسیطت ثحطاٖ
ثٛلّٕ ٖٛنفتی
ثی اضظـ ٘بٔیسٖ َطحٞب  ٚاٞساف
احؿبؼ لطثب٘ی ثٛزٖ  ٚثیاضازٌی
ضٚاثٍ ؾؿت  ٚیب ٌؿؿتٝ

افطازی و ٝتمطیجبً تٕبْ ٚلت ذٛز ضا ثٔ ٝطثٕ  III ٚIاذتهبل ٔیزٙٞس ،اؾبؾبً ظ٘سٌی ثی ٔؿئِٛیتی ضا
ؾپطی ٔیوٙٙس.
II

I

IV
٘تبیح
ٖسْ ٔؿئِٛیت وبُٔ
اذطاج اظ قغُ
ٔتىی ث ٝتكىیالت  ٚیب
زیٍطاٖ زض ظٔیٔ ٝٙؿبئُ اؾبؾی

III
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ٔطزٔبٖ ٔٛثط ٞطٌع ثٔ ٝحسٚز ٜزٔ ٚطثٕ ٌ III ٚ IVبْ ٕ٘یٟ٘ٙس چطا و ٝایٗ وبضٞب ذٛا ٜفٛضی  ٚیب غیط
يطٚضی ٞیچٌب ٚ ٟٓٔ ٜيطٚضی ٘یؿتٙس ایٗ وؿبٖ ثرف  Iضا ٘یع وٛچه  ٚحمیط ٔی قٕبض٘س  ٚثیكتط ٚلت
ذٛز ضا زض ٔطثٕ ٔ IIیٌصضا٘ٙس.
ٔطثٕ  IIوب٘ٔ ٖٛسیطیت ٔٛثط فطزی اؾت  ٚث ٝوبضٞبی غیط فٛضی  ٚزض ٖیٗ حبَ يطٚضی ٔطثٔ ٌٛیقٛز.
وبضٞبیی اظ لجیُ ٘ٛقتٗ ضؾبِت فطزی ،ایدبز ضٚاثٍ ،ثط٘بٔ ٝضیعی ثّٙس ٔستٚ ،ضظـ ،تساضوبتی ثطای
پیكٍیطی ضٚیسازٞبی غیط ٔتطلج ٚ ٝتٕبْ وبضٞبیی و ٝث ٝإٞیت آٖ ٚالفیٓ  ٚتٟٙب ث ٝنطف ایٙى ٝفبلس فٛضیت
اؾت ،زض ا٘دبٔف َفطٔ ٜیضٚیٓ.
II
٘تبیح

I

ثیٙف زیسٌبٜ
تٛاظٖ
٘ٓٓ
وٙتطَ
ٔؿبئُ ٔحسٚز
IV

III

ث ٝتٗجیط پیتط زضاوط ،افطاز ٔٛثط ٞطٌع ٔؿبئُ ضا ٔطوع تٛخ ٝلطاض ٕ٘یزٙٞس ثّى ٝش ٗٞضا ث ٝفطنتٞب  ٚضاٜ
حُٞب ُٔٗٛف ٔیزاض٘س.
زض حمیمت آ٘بٖ ث ٝفطنتٞب ذٛضان ٔیضؾب٘ٙس ٔ ٚؿبئُ ضا زچبض ٌطؾٍٙی ٔیوٙٙس ،لبَٗب٘ٔ ٝیا٘سیكٙس ،ثٝ
يطٚضتٞب  ٚثحطاٖٞبی ٔطثٕ  Iثیتٛخٟٙس  ٚثب تٕطوع ث ٝوبضٞبی يطٚضی  ٚغیط فٛضی ٔطثٕ  IIIاٞطْ
٘یطٙٔٚسی ضا زض اذتیبض ٌطفت ٚ ٝثیٗ تِٛیس  ٚلبثّیت تِٛیس تٗبزَ ثطلطاض ٔیوٙٙس.
حبَ ثب چٙس ِحٓ ٝزضً٘ ،تهٛیط ٔبتطیؽ ٔسیطیت ظٔبٖ ضا زض شٔ ٗٞدؿٓ وطز ٚ ٜثجیٙیس و ٝچٍٝ٘ٛ
ٔیتٛا٘یس ث ٝپطؾفٞبی ُٔطح قس ٜزض آغبظ ایٗ فهُ پبؾد زٞیس ،اٚيبٔ  ٚقطایُی و٘ٛٙی قٕب ثب وساْ یه
اظ چٟبض ٔطثٕ خٛض ٕٞ ٚب ًٙٞاؾت؟ آیب آٖٞب ضا يطٚضی ٔیقٕطیس یب فٛضی لّٕساز ٔیوٙیس؟ ث ٝاٖتمبز ٔٗ
ٚيٗیت قٕب احتٕبالً ثب ٔطثٕ  IIؾبظٌبض اؾت .وبضٞبیی و ٝثَٛ ٝض ٖٕیك  ٚآقىبض يطٚضیا٘س ،أب ٖسْ
فٛضیتٞب ثبٖث ٔیقٛز و ٝزض اخطای آٖٞب غفّت ٚضظیس.
ث ٝاٖتمبز ٔٗ ،ذٛا ٜقٕب زا٘كد ٛثبقیس  ٚیب وبضٌطَ ،طاح ِجبؼ ثبقیس  ٚیب ٔسیط قطوت ،ثس ٖٚتطزیس ثب
پیطٚی  ٚث ٝوبض ثؿتٗ فٗبِیتٞبی ٔطثٕ  IIثب ٘تبیدی ٔكبثٟی ضٚث ٝض ٚذٛاٞیس قس چطا و ٝثب٘فٛش  ٚتأثیط
ٌصاضی قٕب ،ثحطاٖٞب ٔ ٚؿبئُٛٔ ،خٛز زض ٔحیٍ وبض تحّیُ ضفت ٚ ٝلبثُ حُ  ٚفهُ ٔیقٛز ،قٕب ٍ٘طا٘ی
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ٖٕیك ذٛز ث ٝضیكٞٝب ٔیپطزاظیس  ٚثب پیكٍیطی ،اظ ؾطایت ثحطاٖ ثٛٔ ٝلٗیت ذٛیف خٌّٛیطی ٔیوٙیس.
ایٗ پسیس ٜزض ٔجحث ٔسیطیت ظٔبٖ ث ٝانُ  ۸۹زضنسیٞب ٔٗطٚف اؾت ۸۹ ،زضنس ٘تبیح حبنُ  ۱۹زضنس
اظ وبضٞب  ٚفٗبِیت اؾت ثطای ٌفتٗ آضی ث ٝاِٛٚیتٞبی يطٚضی ٔطثٕ ٘ IIبٌعیطیس و ٝث ٝفٗبِیتٞبی زیٍط
وٌ ٝب ٜيطٚضی ٔیٕ٘بیس ٘ ٝثٍٛییس.
چٙسی پیف اظ ٕٞؿطْ ؾب٘ساض زٖٛت قس و ٝثٖٛٙ ٝاٖ زثیط وٕیت ٝخّؿٝای ضا ازاض ٜوٙس .ا ٚوبضٞبیی ٟٔٓ
زیٍطی زض زؾت زاقت ٚ ٚالٗبً ٔبیُ ٘جٛز و ٝایٗ زٖٛت ضا ثپصیطز ،زض ٖیٗ حبَ چ ٖٛتحت فكبض ثٛز آٖ ضا
پصیطفت ،آٍ٘ب ٜث ٝیىی اظ ٘عزیهتطیٗ زٚؾتب٘ف تّفٗ وطز  ٚاظ ا ٚتمبيب وطز و ٝایٗ ٔؿئِٛیت ضا ث ٝخبی اٚ
ثٟٖ ٝس ٜثٍیطیس ،زٚؾتف زض وٕبَ قىیجبیی ث ٝؾرٙبٖ اٌٛ ٚـ زاز  ٚؾطا٘دبْ ٌفت ثجیٗ ؾب٘سضا ،ایٗ وبض
ثؿیبض خبِت  ٚزٚؾت زاقتٙی اؾت ،زض ٔٛلٗیت  ٚاضظـ آٖ تطزیسی ٘ساضْ ،يٕٗ ؾپبؾٍعاضی اظ زٖٛت
قٕب ثطای قطوت زض خّؿ ٚ ٝحتی احؿبؼ غطٚض  ٚؾطثّٙسی اظ ایٗ أط ؤ ٝطا لبثُ زا٘ؿتٝایس ،ث ٝزالیُ
ظیبزی لبزض ث ٝقطوت زض ایٗ خّؿ٘ ٝیؿتٓ ،فمٍ ٔبیّٓ ثسا٘ی و ٝتب چ ٝا٘ساظ ٜاظ ت ٛؾپبؾٍعاضْ.
ؾب٘سضا آٔبز ٜقٙیسٖ ٞط ؾرٙی ثٛز ث ٝخع یه ٘ ٝزَ پصیط ،ا ٚض ٚث ٗٔ ٝوطز آٞی وكیس ٌ ٚفت وبـ ٔٗ ٓٞ
ٕٞیٗ ضا ٌفت ٝثٛزْٛٓٙٔ .ضْ ایٗ ٘یؿت و٘ ٝجبیؿتی ازاض ٜخّؿ ٚ ٝیب وٕیت ٝای ضا ثٟٗسٌ ٜطفت ،ا٘دبْ ایٗ
ٌ ٝ٘ٛوبضٞب حبیع إٞیت فطاٚاٖ اؾت .ثب ٚخٛز ایٗ قٕب ٕٛٞاض ٜثبیس ثبالتطیٗ اِٛٚیت ضا ثطٌعیٙٙس  ٚآٍ٘ب ٜثب
خؿبضت  ٚچٟط ٜای ٌكبز ٚ ٜذٙساٖ زؾت ث ُٕٖ ٝثع٘یس  ٚثسٞ ٖٚیچ ٖصض  ٚثٟب٘ ٚ ٝؾطافىٙسٌی ث ٝثمیٝ
چیعٞب ٘ ٝضا ثط ظثب٘تبٖ خبضی وٙیس .فطأٛـ ٘ىٙیس و ٝزض غبِت ٔٛالٕ ذٛة زقٕٗ قٕبض ٜیه ثٟتطیٗ اؾت.
عادت چهار  :برنذه /برنذه بینذیشذ
ثط٘س /ٜثط٘س ٜچٟبضچٛثی اظ ش ٚ ٗٞلّت اؾت و ٝثَٛ ٝض ٔسا ْٚزض تٕبْ خٙجٞ ٝبی اضتجبَی زضنسز خصة
ٔٙبفٕ ز ٚخب٘ج ٝاؾت .ثط٘س /ٜثط٘س ٜیٗٙی تٕبْ تٛافكٞب  ٚضا ٜحُٞب ثطای ٞط زَ ٚطف ٘بفٕ ،ؾٛزٔٙس ٚ
ضيبیت ثرف اؾت .ثب ضا ٜحُ ثط٘س/ٜثط٘س ٕٝٞ ،ٜاظ تهٕیٕی ذٛز ذطؾٙس  ٚثطای اخطایی آٖ احؿبؼ تٟٗس
ٔیوٙٙس ،ثط٘س /ٜثط٘س ٜظ٘سٌی ضا ٖطنٕٞ ٝىبضی تّمی ٔیوٙس ٔ ٝ٘ ٚیساٖ ضلبثت .اظ ٘ٓط لبِت ٔطزْ  ٕٝٞچیع
زض ز ٚلُت ٔتًبز زؾت ٝثٙسی ٔیق٘ٛس :يٗیف یب لٛی ،ظضً٘ یب تٙجُ ،ثط٘س ٜیب ثبظ٘س ،ٜزض حبِی و ٝچٙیٗ
قی ٜٛتفىطی ٘بلم ٘ ٚبزضؾت اؾت ،چطا و ٝایٗ زؾت ٝثٙسی ٔتىی ث ٝتٛإ٘ٙسی ٛٔ ٚلٗیت ٔ ٚمبْ اؾت ٚ
٘ ٝان .َٛثط٘س /ٜثط٘س ٜثط ایٗ ان َٛاؾتٛاض اؾت و ٕٝٞ ٝچیع ثطای ٍٕٞبٖ ثٚ ٝفٛض یبفتٕی قٛز .ایٗ ٔٗٙب وٝ
ٔٛفمیت یىی زض ٌطٚی ٖسْ ٔٛفمیت زیٍطی ٘یؿت.
ثط٘س/ ٜثط٘س ٜث ٝقی ٜٛوبض قٕب یب ٔٗ ٔطتجٍ ٘یؿت ثّى ٝاٖتمبزی اؾت و ٝضا ٜحُ ٚاالتطی ضا اضائٔ ٝیوٙس.
ٚلتی زذتطْ زض قب٘عز ٜؾبٍِی ٌٛاٞیٙبٔ ٝضا٘ٙسٌی ٌطفت ،ثب تٛافمی ٔتىی ث ٝانُ ثط٘س/ٜثط٘س ٜث ٝا ٚاخبظٜ
زازْ و ٝاظ اتٔٛجیُ ذب٘ٛاز ٜاؾتفبز ٜوٙس .ثط اؾبؼ ایٗ تٛافك اْٚ ٚیف ٝزاقت و ٝاتٔٛجیُ ضا ذٛة  ٚتٕیع
ٍٟ٘ساضی وٙس .اظ اتٔٛجیُ ثطای ٔمبنس ٔ ٚ ٟٓحیبتی اؾتفبز ٜوٙس ،زض ٔمبْ ضا٘ٙس ٜزض ذسٔت ٔٗ ٔ ٚبزضـ
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ثبقس  ٚتٕبْ ایٗ وبضٞب ضا ٔكتبلب٘ ٚ ٝثس ٖٚتبویس  ٚیبزآٚضی ثٔ ٝطحّ ٝاخطا ٌصاضزٔ ٗٔ .تٟٗس قسْ و ٝث ٝغیط
اظ اتٔٛجیُ ،ثٙعیٗ ٔ ٚربضج ثیٕ ٝاتٔٛجیُ ضا تأٔیٗ ؤ .ٓٙب تٛافك وطزیٓ و ٝثٗس اظ ْٟط قٙجٞ ٝط ٞفت ،ٝثب ٓٞ
ٔاللبتی زاقت ٝثبقیٓ تب ث ٝاتفبق ّٖٕىطزـ ضا حٔ َٛحٛض ثط٘س .ٜثط٘س ٜاضظیبثی وٙیٖٓٛ .الت وبض وبٔالً
ضٚقٗ ثٛزٔ ،بزأی و ٝتٟٗسـ ضا حفّ ٔیوطزٔ ،یتٛا٘ؿت اظ اتٔٛجیُ اؾتفبز ٜوٙس ،زض غیط ایٗ نٛضت یب
أتیبظ اؾتفبز ٜاظ اتٔٛجیُ ضا اظ زؾت ٔیزاز  ٚیب ثبض زیٍط ٔتٟٗس ٔیقس و ٝث ٝضٖبیت ایٗ تٛافك ٌطزٖ ٟ٘س،
تٛافك ٔتىی ثط انُ ثط٘س/ٜثط٘س ٜاظ آغبظ ا٘تٓبض ٔب ضا ٘ؿجت ثٔ ٓٞ ٝكرم ٔیوطز .زذتطْ زض ایٗ تٛافك
ثط٘س ٜثٛز چطا ؤ ٝیتٛا٘ؿت اظ اتٔٛجیُ اؾتفبز ٜوٙس ٚ ٗٔ ،ؾب٘سضا ٘یع ثَٛ ٝض لُٕ ثط٘س ٜثٛزیٓ ٝ٘ ،تٟٙب ٘یبظ
ث ٝا٘تمبَ ا ٚثٔ ٝسضؾ ٚ ٝخبٞبی زیٍط ٘ساقتیٓ ثّى ٝثب زؾتطؾی ا ٚث ٝاتٔٛجیُ ثؿیبضی اظ وبضٞبی ٔب زض ؾُح
قٟط ا٘دبْ ٔیقسٍ٘ .طاٖ تٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی  ٚتٕیع وطزٖ اتٔٛجیُ ٘ ٓٞجٛزیٓ .ثٖ ٝال ٜٚحؽ ٔؿئِٛیت پصیطی
ا ٚضا ٘یع تمٛیت ٔیوطزیٓٚ ،خساٖ ،ل ٜٛتكریم  ٚا٘ؿدبْ قرهیت ا ٚ ٚا٘سٚذت ٝلبثُ تٛخ ٝا ٚزض حؿبة
ثب٘ه ٖبَفی ٔبٛٔ ،خت ٔیقس و ٝا ٚث ٝذٛثی اظ ٖٟس ٜوبض ثطآیس ،اٖتٕبز حبوٓ ثیٗ ٔب ؾججٕی قس و٘ ٝبٌعیط
٘جبقیٓ و ٝخعء خعء وبضٞبیف ضا ظیط ٘ٓط ثٍیطیٟٓ٘ ٚ ،بیتبً ثب تكٛیك  ٚیب تٙجیٚ ٝاوٙف ٘كبٖ زٞیٓ .تٛافمٙبٔٝ
ثط٘س/ٜثط٘س ٜای ضا زض اذتیبض زاقتیٓ ؤ ٝب ضا اظ ٞط حیث آظاز  ٚضٞب ٔیوطز.
ثٟطٜٙٔسی اظ تىٙیه ثط٘س/ٜثط٘سٛٔ ٜخت ؾِٟٛت وبضٞب ٔیقٛز .زض ٖیٗ حبَ ایٗ فٗ تٟٙب ثب تٛؾُ ثٝ
یىپبضچٍی ٚخٛز  ٚاٖتٕبز ثیٗ زَ ٚطف ثجبت پیسا ٔیوٙس.
ضاخط فیكط ٚ ٚیّیبْ اٚضی اؾتبزاٖ زا٘كٍبٞ ٜبضٚاضز زض وتبة فٛقاِٗبزٔ ٜفیس  ٚاِٟبْ ثرف ث ٝتفب ٓٞثطؾیٓ
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وبض اضظ٘س ٚ ٜفٛقاِٗبزٜای ضا زض ظٔی ٝٙزازٚؾتس ثٙٔ ٝه ُٕٖ ٝزض ٔیآٚضز ٚ ٜآٖ ضا ضٚـ انّی ٘ؿجت ثٝ
ضٚـ ٔٛيٗی ٘بٔیسٜا٘س .اٌط چ ٝزض ایٗ وتبة اظ انُالح ثط٘س/ٜثط٘س ٜاؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت أب ضٚح  ٚفّؿفٝ
ایٗ انُ زض خعء خعء ٔحتٛای وتبة خٌّ ٜٛط اؾت.
ث ٝپیكٟٙبز ایٗ نبحت٘ٓطاٖ ،خٞٛط ٔصاوطات انِٛی  ٚاذاللی خسا وطزٖ فطز اظ ٔؿئّ ٝاؾت .ث ٝثیب٘ی زیٍط
ٔٗیبضٞب  ٚان َٛتأٔیٗ وٙٙسٙٔ ٜبفٕ زَ ٚطف ثبیس ٔطوع تٛخ ٝلطاض ٌیطز ٔ ٝ٘ ٚمبْ ٛٔ ٚلٗیت ایكبٖ .زض تٕبْ
ٔستی و ٝثب افطاز  ٚؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف زض خؿتدٛی ضا ٜحُ ثط٘س/ٜثط٘س ٜثٛزٜإْٛٞ ،اض ٜث ٝایٗ ٘ىت ٝتبویس
ٚضظیسٜاْ و ٝتٟٙب ضا ٜزؾتیبثی ث ٝثطز ز ٚخب٘ج ،ٝپیطٚی اظ ضٚـ چٟبض ٔطحّ ٝای ظیط اؾت:
ٔ ؿئّ ٝضا اظ زیسٌب ٜفطز زیٍط ثجیٙیسٚ ،الٗبً زض خؿتدٛی زضن ا ٚثبقیس ،ث٘ ٝىبتی اقبض ٜوٙیس و ٝاظ ٘ٓط
ایكبٖ ٔ ٚ ٟٓيطٚضی اؾت  ٚث ٝذٛثی  ٚحتی ثٟتط اظ ا ٚایٗ ٘ىبت ضا تٛنیف وٙیس.
ٛٔ اضز انّی ٘ ٚىبت وّیسی ضا ثس ٖٚتٛخ ٝثٛٔ ٝلٗیتٞب قٙبؾبیی وٙیس .
ٔ كرم وٙیس و ٝوساْ ٘تبیح ،ضا ٜحُ وبٔالً لبثُ لجِٛی ضا ؾججٕی قٛز .
 ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ ٘تبیح ،ضا ٜحُٞبی تبظ ٚ ٜأىبٖ پصیط ضا خؿتد ٛوٙیس .
Getting to yes
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عادت پنج :نخست بخواهیذ بفهمیذ و آنگاه جویای تفاهم باشیذ
غبِت ٔطزْ تٕبیُ زاض٘س و ٝاٚيبٔ  ٚقطایٍ زیٍطاٖ ضا ثط حؿت ٖمبیس ،ا٘سیكٞٝب ،تٛا٘بییٞب ٖٛ ٚاَف
ذٛیف ثؿٙدٙس  ٚآٍ٘ب ٜث ٝزاٚضی ثٙكیٙٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثس ٖٚایٙى ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای غضف ثٔ ٝؿبئُ ثٍٙط٘س ٚ
ٚالٗبً آٖ ضا زضن وٙٙس ،قتبة ظز ٜضا ٜحّی ضا اضائٔ ٝیزٙٞس .اٌط ٔٗ ثرٛا ٓٞثٟٓٔ ٝتطیٗ انّی و ٝزضثبضٜ
ضٚاثٍ ثیٗ ا٘ؿبٖٞب آٔٛذتٝاْ اقبض ٜو ٓٙثی تطزیس ذٛاٌ ٓٞفت٘:رؿت ثرٛاٞیس ثفٕٟیس ،آٍ٘ب ٜخٛیبیی تفبٓٞ
ثبقیس .ایٗ انُ قب ٜوّیس ضٚاثٍ ثب زیٍطاٖ اؾت.
ضٖبیت انُ ٘رؿت ثرٛاٞیس ثفٕٟیس ٔؿتّعْ تغییط غضف ٕٖ ٚیمی زض ثطزاقت ٍ٘ ٚطـ قٕبؾت .اغّت
ٔطزْ ثب ٘یت پبؾد زازٖ ،ث ٝؾرٙبٖ زیٍطاٖ ٌٛـ ٔیوٙٙس  ٝ٘ ٚایٙى ٝلهس آٖ ضا زاقت ٝثبقٙس ،ث ٝثیب٘ی زیٍط
یب حطف ٔیظ٘ٙس  ٚیب ذٛز ضا آٔبز ٜحطف ظزٖ ٔیوٙٙس.
ثؿیبضی اظ افطاز و ٝث ٝانٞ َٛفت ٖبزت آقٙبیٙس .ثرف «٘رؿت ثرٛاٞیس ثفٕٟیس» ضا قٛضاٍ٘یعتطیٗ ٚ
ؾبزٜتطیٗ ثرف ٞفت ٖبزت ٔی قٕبض٘س.
زض ایٙدب ثطای ضٚقٗ قسٖ ُّٔت ضٚیسازی ضا ثطایتبٖ ٘مُ ٔیو ٓٙو ٝتأثیطات ٘بُّٔٛة ضا زض ٌفت  ٚقٛٙز
یه پسض  ٚپؿط ٘كبٖ ٔیزٞس.
پسض ٗٔ ،زیٍط حبَ ٔسضؾ ٝضفتٗ ضا ٘ساضْ.
ٔٛي ٔٛچیؿت پؿطْ؟
ثطای ایٙى ٝایٗ ُّٔت ٘ٓطی  ٚثی فبیس ٜاؾت ،اثساً ّٖٕی ٘یؿت  ٚث ٝزضز ٕ٘یذٛضز.
پؿطْٛٙٞ ،ظ ظٚز اؾت ؤُ ٝبِت ٘ٓطی ضا ثفٕٟی؟ ٔٗ ٚ ٓٞلتی ث ٝؾٗ ت ٛثٛزْ ٕٞیٗ احؿبؼ ضا
زاقتٓ ،حتی فطأٛـ ٕ٘یو ٓٙو ٝثًٗی اظ ایٗ والؼٞب ضا اتالف ٚلت ٔحى ٔیقٕطزْ أب ،زض ُٖٕ
آٖٞب ضا
ٔفیستطیٗ ُٔبِت یبفتٓ ،ت ٓٞ ٛثب وٕی َبلت  ٚتٛخ ٝثٕٞ ٝیٗ ٘تید ٝذٛاٞی ضؾیس.
پسض آیب ٔیتٛا٘ی ث ٗٔ ٝثٍٛیی و ٝپؽ اظ  ۹۹ؾبَ و ٝزض ضقت ٝاتٔ ٛىب٘یه تحهیُ وطزٜاْ ٔ ٚىب٘یه
اتٔٛجیُ قسْ X+Y.ث ٝچ ٝزضز ٔٗ ٔیذٛضز؟
ٔیذٛاٞی ٔىب٘یه اتٔٛجیُ قٛی ،قٛذی ٔیوٙی!
٘ ٝخسی ٔیٍٛیٓ ،زٚؾتٓ خ ٛضا ثجیٗ ،زضؼ ٔ ٚسضؾ ٝضٞب وطز ٚ ٜثب وبض ضٚی اتٔٛجیُ پ َٛظیبزی ثٝ
خیت ٔیظ٘س .ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛیه وبض ّٕٔٛؼ ّٕٖ ٚی اؾت.
پؿطْ ٕٔىٗ اؾت زض حبَ حبيط ایٗ َٛض ثبقس ،أب چٙس ؾبَ زیٍط خ ٛآضظ ٚذٛاٞس وطز و ٝای وبـ
ٔسضؾ ٝضا تطن ٘ىطز ٜثٛز .ثٖ ٝال ٜٚت ٛوٕ٘ ٝیذٛاٞی یه ٔىب٘یه ِٕٔٗٛی قٛی .ت ٛثطای ایٙىٝ
ٔٛلٗیت ثٟتطی زاقت ٝثبقی ثبیس ث ٝتحهیالت ذٛز ازأ ٝزٞی.
ثٞ ٝط حبَ ٚيٗیت خ ٛثؿیبض ذٛة اؾت
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ثجیٗ پؿطْ آیب ٚالٗبً تالـ ٔیوٙی؟
ٔؿّٓ اؾت و ٝتالـ ٔیو٘ ٓٙعزیه ز ٚؾبَ اؾت و ٝثٔ ٝسضؾٔ ٝیض ٚ ْٚخع اتالف ٚلت چیع زیٍطی
٘یبفتٝاْ.
پؿطْ تٔ ٛسضؾٗٔ ٝتجطی ٔیضٚی لسضـ ضا ثساٖ.
ضاؾتف ضا ثرٛاٞی ثچٞٝبی زیٍطْ ٕٞ ٓٞیٗ احؿبؼ ضا زاض٘س.
آیب ٔیسا٘ی ؤ ٗٔ ٝبزضت چ ٝفساوبضٞبیی وطزٜایٓ تبت ٛث ٝایٙدب ثطؾی؟ حبَ و ٝث ٝایٙدب ضؾیس ٜای
چٍٝ٘ٛ
ٔیذٛاٞی  ٕٝٞچیع ضا ضٞب وٙی؟
پسض زض فساوبضی قٕب ٔ ٚبزضْ تطزیسی ٘ساضْ ،أب اثساً اضظقف ضا ٘ساقت.
ٌٛـ وٗ پؿطْ قبیس اٌط وٕتط خّٛی تّٛیعی ٖٛثٙكیٙی  ٚثیكتط ٚلت ذٛز ضا ث ٝذٛا٘سٖ زضؼٞبیت
اذتهبل ثسٞی...
ثجیٗ پسض ٚيٗیت ٔٗ ذٛة ٘یؿت ،ثٞ ٝط حبَ ثٍصضیٓ ،...زیٍط ٕ٘یذٛا ٓٞزضثبضٜاـ حطف ثع٘ٓ.
ٕٞبٖ َٛض و ٝزض ٔثبَ فٛق ٕ٘بیبٖ اؾت الظٔ ٝاضتجبٌ ٔٛثط ،تٟٙب ٔحجت ٚ ٚفبزاضی ٘یؿت ثّى ٝقٙبذت
٘یبظٔٙسیٞب  ٚویفیت ضٚا٘ی ٚیػَ ٜطف ٔمبثُ اظ يطٚضیبت اؾت.
عادت شش :نیروی جمعی ایجاد کنیذ
ٚلتی اظ چطچیُ تمبيب قس و ٝضٞجطی خجٞ ٟٝبی خ ًٙثطیتب٘یب ضا ثٟٖ ٝس ٜثٍیطز ،اْٟبض زاقت و ٝزض تٕبْ
ٖٕط ،ذٛز ضا ثطای چٙیٗ ؾبٖتی آٔبز ٜوطز ٜاؾت .ثب ایٗ لیبؼ ٔب ٘یع ثب تٕطیٗ تٕبْ ٖبزتٞبی زیٍط ،ذٛز ضا
ثطای ٖبزت قف آٔبز ٜوطزٜایٓ .اٌط ثب ٘ٓطی غضف ٕٖ ٚیك ثٔ ٝف٘ ْٟٛیطٚی خٕٗی یب ضٚحی ٝتیٕی ثٍٙطیٓ،
زض ٔییبثیٓ و ٝایٗ ًٕٔ ٖٛزض ثطٌیط٘سٖ ٜبِیتطیٗ خٙجٞ ٝبی ظ٘سٌی اؾت .تدّی ٖ ٕٝٞبزتٞب  ٚآظٔ٘ٛی
ضاؾتیٗ اظ آٖٞبؾت.
٘یطٚی خٕٗی چیؿت؟ زض ؾبزٜتطیٗ تٛنیف ٕٔىٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثطآیٙس ٘یطٚی خٕٗی اظ خٕٕ ته ته
٘یطٞٚب ثیكتط اؾت .ثسیٗ ٔف ْٟٛو ٝضاثُ ٝاخعاء یىسیٍط خعئی خساٌب٘ ٝتّمی ٔیقٛز .ایٗ خعء
٘یطٚثرفتطیٗٔ ،تحستطیٗ ،ؾطیٕتطیٗ  ٚپطٞیدبٖتطیٗ اخعاء اؾت.
ثب فطا ضؾیسٖ تُٗیالت ،فطزی تهٕیٓ ٔیٌیطز و ٝاًٖبی ذب٘ٛازٜاـ ضا ثطای ٔبٞیٍیطی  ٚپیه ٘یه ث ٝوٙبض
زضیبچ ٝای ثجطز .ا ٚث ٝضای ایٗ ثط٘بٔ ٝإٞیت ذبنی لبئُ اؾت  ٚزض تٕبْ ؾبَ ثطای چٙیٗ ضٚظٞبی ٘مكٝ
وكیس ٜاؾت .ا ٚپیكبپیف ٚیالیی زض وٙبض زضیبچ ٝضظض ٚوطز ٚ ٜلبیمی ضا  ٓٞث ٝاخبض ٜزضآٚضز ٜاؾت .ثچٞٝب
 ٓٞثب قٛض ٞ ٚیدبٖ ٚنف ٘بپصیطی زض ا٘تٓبض ٌصضا٘سٖ ایٗ اٚلبت فطأٛـ٘كس٘ی ٞؿتٙس .اظ ؾٛی زیٍط
ٕٞؿط أ ٚیذٛاٞس ثب اؾتفبز ٜاظ تُٗیالت اظ ٔبزض ثیٕبضـ ؤ ۱۲۹ ٝبیُ اظ آٖٞب زٚض اؾت ٖیبزت وٙس ا ٚزض
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َ َٛؾبَ ثطای زیساض ٔبزضـ فطنت ظیبزی ٘ساضز ٔ ٚهٕٓ اؾت تحت ٞط قطایُی ضٚظٞبی تُٗیُ ضا ثٝ
ایٗ وبض اذتهبل زٞس.
تفبٚت ٘مُٓ٘ ٝطات ثیٗ ظٖ  ٚقٞٛط ٕٔىٗ اؾت و ٝثطذٛضز تّد ٘ ٚبذٛقبیٙسی ٔٙدط قٛز .أب قٞٛط
تٕٙبی ٕٞؿط ضا ثطای ٔب٘سٖ زض وٙبض ٔبزض ٖٕیمبً احؿبؼ ٔیوٙس ،ظٖ  ٓٞذٛاٞف قٞٛط ضا ثطای فطاغت اظ
وبض ٔ ٚكغّ ٝضٚظا٘ ٚ ٝآفطیسٖ تدطث ٝتبظ ٜثطای ثچٞٝب زلیمبً زضن ٔیوٙس .اظ ایٗض ٚآ٘بٖ ث ٝخبی ایٙى ٝزض
ثطاثط یىسیٍط نف آضایی وٙٙس ،زض وٙبض  ٓٞثٔ ٝؿئّٔ ٝیٍ٘ط٘س٘ ،یبظ ٞبی یىسیٍط ضا زضن ٔیوٙٙس  ٚث ٝاتفبق
ضا ٜحّی ٔیخٛیٙس .چبض ٜای و ٝتب حس ٕٔىٗ تمبيبی زَ ٚطف ضا ثطآٚضز ٜوٙس.
ٔطز ٔیٌٛیس :قبیس ثتٛا٘یٓ ٚلت زیٍطی ضا زض ایٗ ٔب ٜثطای ٖیبزت اظ ٔبزضت زض ٘ٓط ثٍیطیٓ ٗٔ .زض
تُٗیالت آذط ٞفت ٝوبضٞبیی ذب٘ ٝضا تمجُ ٔیو ٚ ٓٙزض ضٚظٞبی ٞفت ٓٞ ٝوؿی ضا ث ٝوٕه زٖٛت ٔیو ٓٙتب
ت ٛثتٛا٘ی ثٖ ٝیبزت ٔبزضت ثطٚی .قبیس  ٓٞثتٛا٘یٓ خبیی ضا ثطای پیه ٘یه ٔ ٚبٞیٍیطی ا٘تربة وٙیٓ وٝ
٘عزیه ٔبزضت ثبقس .ایٗ ظٚج ٔكبضوت  ٚیٍبٍ٘ی ضا ٔطوع تٛخ ٝلطاض زازٜا٘س؛  ٚآ٘مسض زض ثط٘بٔ ٝذٛز
تدسیس ٘ٓط ٔیوٙٙس تب ؾطا٘دبْ ث ٝضا ٜحّی ثطؾٙس و ٝضيبیت زَ ٚطف ضا ثطآٚضز ٜوٙس.
عادت هفت  :اره را تیس کنیذ
فطو وٙیٓ و ٝضٚظی ثٍٙٞ ٝبْ ٖجٛض اظ خٍّٙی ثب فطزی ثطذٛضز ٔیوٙیس و ٝض٘ح  ٚظحٕت فطاٚاٖ زضذتی ضا
اضٔ ٜیوٙس  ٚاظ أ ٚیپطؾیس:
ثجركیسٕٔ ،ىٗ اؾت ثپطؾٓ و ٝؾطٌطْ چ ٝوبضی ٞؿتیس؟
ٍٔط ٕ٘یثیٙی ؤ ٝكغ َٛاض ٜوطزٖ زضذتٓ.
ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝثس خٛضی ذؿت ٝقسٜایس ثٌٕ ٝب٘ٓ ؤ ٝست ظیبزی اؾت و ٝؾطٌطْ اض ٜوطزٖ ٞؿتیس.
ثّٕٞ ٝیٗ َٛض اؾت زیٍط ٘فؿی ثطای ثبلی ٕ٘ب٘س ،ٜثیكتط اظ  ۲ؾبٖت اؾت و ٝیه ٘فؽ زاضْ اضٜ
ٔیو.ٓٙ
اظ ْٛاٞط أط ّٔٗ ْٛاؾت و ٝزض ایٗ  ۲ؾبٖت وبضتبٖ ذٛة پیكطفت ٘ىطز ٜاؾت فىط ٕ٘یوٙیس و ٝثٟتط
اؾت چٙس ِحٓ ٝتأُٔ وٙیس  ٚپؽ اظ تیع وطزٖ اضٜتبٖ ث ٝوبض ازأ ٝزٞیس ،یمیٗ زاضْ و ٝؾطیٕتط پیف
ذٛاٞیس ضفت.
ٔطز زضحبِیوٛٙٞ ٝظ ٔكغ َٛاض ٜوطزٖ اؾت  ٗٞ ٗٞ ٚوٙبٖ ٔیٌٛیس.
ذٛزتبٖ ٔیثیٙیس و ٝث ٝقست ٔكغ َٛلُٕ وطزٖ ایٗ زضذتٓ ،ثٙبثطایٗ ثطای تیع وطزٖ اض ٜاثساً ٚلت ٘ساضْ.
ٖبزت ٞفت زضثبض ٜتأُٔ وطزٖ  ٚتیع وطزٖ اض ٜاؾتٔ .دبِی اؾت تب ثتٛا٘یس ثٌ ٝطایفٞبیی و٘ ٝؿجت ثٝ
ظ٘سٌی زاضیس زلیكتط ثٍٙطیس .اظ ایٗ ضٖ ٚبزت ٞفت زضثطٌیط٘سٖ ٜبزات زیٍط اؾت  ٚثس ٖٚثٟطٜٙٔسی اظ آٖ
تحمك ٖبزات زیٍط ٕٔىٗ ٘یؿت.
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ایٗ ٖبزات ٔٛثطی زض ٍٟ٘ساضی  ٚاضتمب ثعضيتطیٗ تٛا٘بییٞب  ٚؾطٔبیٞ ٝبی ظ٘سٌیتبٖ ثكٕبض ٔیضٚز ٘یطٚی
و ٝظ٘سٌی ٞ ٚؿتی قٕب ضا اظ خٟبت ٔرتّف خؿٕب٘ی ،ضٚحیٛٙٗٔ ،ی ٚ ،اختٕبٖی زٌطٌٔ ٖٛیوٙس  ٚقٕب
ضا ثط تبضن ضفیٕ ضؾتٍبضی  ٚذٛقجرتی خبی ٔیزٞس.
 خؿٕب٘ی ٚ :ضظـ ،تغصی ،ٝوٙتطَ فكبضٞب .
 ضٚحی ُٔ :بِٗ ،ٝتدؿٓ ،ثط٘بٔٝضیعیٛ٘ ،قتٗ.
ٛٙٗٔ ی :تٗییٗ اضظـٞب ،تٟٗسُٔ ،بِٗ٘ ،ٝیبیف .
 اختٕبٖی  :ذسٔتٕٞ ،سِی ،ضٚحی ٝتیٕی ،أٙیت ثبَٙی.
زض ثرف پبیب٘ی ایٗ وتبة ٔبیّٓ اٖتمبز ذٛز ضا زضثبضٙٔ ٜكأ ان َٛنحیح ثب قٕب ؾٟیٓ ثبقٓ .ث ٝاٖتمبز ٔٗ
ان َٛنحیح ظ٘سٌی ٕٞبٖ لٛا٘یٗ َجیٗتٙس ٚ ،ذسا ،ذبِك ٔبٙٔ ،جٕ ایٗ انٕٞ ٚ َٛچٙیٗ ٔٙكأ ٚخساٖ ٔبؾت.
قرهبً تالـ ظیبزی ثطای ث ٝوبض ٌیطی ان َٛایٗ وتبة ٔجصٔ َٚیزاضْٞ .ط ٌ ٝ٘ٛتالـ زض ایٗ ظٔی ٝٙثطایٓ
ضيبیت ثرف  ٚاضظ٘س ٜاؾت ،ث ٝظ٘سٌب٘یٓ ٔٗٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛیثركس ٚیبضیٓ ٔیوٙس وٖ ٝكك ثٛضظْ ،ذسٔت ٚ
ایثبض پیك ٝو.ٓٙ
پبیبٖ

