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ایي خالصًِ ،ىبتی است وِ ثِ ًظش هي اص سبیش هطبلت وتبة هْوتش ثَدًذ؛ ثٌبثشایي ثِ ّیچ ٍجِ ضوب سا اص خَاًذى ول وتبة ثیًیبص
ًخَاّذ وشد ٍ صشفب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یبدآٍس ثؼذ اص خَاًذى وتبة هَسد استفبدُ لشاس گیشد.
یه تشجوِ دیگش اص دوتش ػلی صبحجی ثشای ایي وتبة ٍجَد داسد.
سبیت ٍصیي هتون دس دٍسُ ضخصیت ضٌبسی اص هطبلت ایي وتبة ثِ ػٌَاى هشجغ استفبدُ وشدُ است.
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ٍجَد دٍ ػىس هتؼبسض دس دًیبی ویفی ضوب هٌجش ثِ تؼبسض هیضَد .ضذت تؼبسض ثِ لَت ػىسّبی هتؼبسض ثستگی داسد.
ػبهلی وِ هوىي است تؼبسض سا تطذیذ وٌذ ػذم ٍجَد ساُ حل فَسی است .هطبٍس ثِ ضوب ووه هیوٌذ ثفْویذ ایي اًتخبةّبی
ظبّشا هؼبدل ،آىلذس ّن هؼبدل ًیستٌذ .هؼوَال ٍلتی تؼبسض داسیذ خَدتبى سا افسشدُ هیوٌیذ ٍ ّویي افسشدُ ثَدى هوىي است
ضوب سا تطَیك وٌذ ًضد هطبٍس ثشٍیذ.
وبسی وِ هي ثشای آدمّبی دچبس تؼبسض اًجبم هی دّن ایي است وِ آًْب سا ثب فىش سَهی آضٌب وٌن وِ تؼبسضثشاًگیض ًیست ٍ ّوبى
ًیبص یب ًیبصّبی هَسد ًظش سا ثشآٍسدُ هیوٌذ .ثشای صشفِجَیی دس ٍلت ایي اصَل سا دس هطبٍسُ سػبیت هیوٌن:
ً -1یبصی ثِ وٌذٍوبٍ طَالًی دس گزضتِ ًیستّ ،ویطِ یه ساثطِ غیشسضبیتثخص ٍجَد داسد ،هُشاجغ اًىبس هیوٌذ .ثبیذ ثتَاًن اًىبس اٍ
سا پس ثضًن تب هججَس ثِ سجَع ثِ گزضتِ ًطَین .ثبیذ دس جلسِ اٍل ثِ ساثطِ وًٌَی ثپشداصین.
 -2اگش ثِ گزضتِ سجَع وٌین ،هشاجغ ثِ ایي فىش خَاّذ وشد وِ ثِ دلیل هطىلی دس گزضتِ ،اهشٍص ّن ًبتَاى است .اهب ثبیذ ثب اٍ
حمیمت سا دسهیبى گزاضت ،گزضتِ گزضتِ است .اٍ فمط هیتَاًذ ثِ ووه هي یه حبل هَثشتش ثسبصد.
 -3هطىل اصلی ،وبسی است وِ هشاجغ ّناوٌَى ثشای اًجبم د ادى ،آى سا اًتخبة وشدُ است ٍ پشس ٍ جَ دس هَسد گزضتِ ووىی
ًویىٌذٍ .الؼیت دسهبًی ثش ایٌىِ االى فشد چِ وبسی ثشای ثْجَد ساثطِ فؼلیاش اًجبم دّذ توشوض داسد.
هشاجؼبى ثبیذ یبد ثگیشًذ اص سشصًص دیگشاى پشّیض وٌٌذ ٍ ثجیٌٌذ خَدضبى چِ اًتخبةّبی ثْتشی داسًذً .ىبت هطبٍسُ ثب فشاًسیسىب:
-

هي ضوب سا لضبٍت ًویىٌن .داستبًتبى سا ثگَییذ .آدهْبی سي ثبال اص ایٌىِ ًضد هطبٍس ثشای ووه ثشًٍذ خجبلت هیىطٌذ.

-

ثِ اٍ ثبیذ هیفْوبًذم وِ هیفْون سًج هیىطذٍ ،لی صالحیت ووه ثِ اٍ ثشای سّبیی اص سًج سا داسم.

-

صالح ًجَد صیبد گشیِ وٌذ ،اگش گشیِ هَثشتش ثَد وِ ثِ هطت هي ًویآهذ .ػلیسغن گشیِّبیص ثِ هطبٍسُ اداهِ دادم.

-

ثب هطشح وشدى دضَاسی هشاجؼِ ثِ هي ،ثش ایي صحِ گزاضتن وِ اٍ خَدش هطىالتص سا حل هیىٌذ ٍ دس ػیي حبل اًتخبة خَثی
وشدُ وِ ًضد هي آهذُ.

-

ثِ ایي دلیل اسن هي حتی پیص اص آضٌبیی ثب هشد جذیذ دس رٌّص هبًذُ وِ حتی لجال ّن احسبس خَضجختی ًویىشدٍُ ،لی ایي سا
ثِ اٍ االى ًویگَینٍ ،لی یبدم هیهبًذ .تؼبسض ثیي ػطك ٍ ٍفبداسی ٍجَد داسد.

-

تب ٍلتی حشف ثضًی ،گَش ثذّی ٍ فىش وٌی هي هیتَاًن ووه وٌن.

-

آیب دٍست داسی ثب ػصبی جبدٍییام آى چْبس سٍص سا پبن وٌن؟ ثبیذ ثفْوذ ػلیسغن احسبسبت ثذش ،آى اتفبق هضیت ّن داضتِ.

-

صى" :ثب فىش وشدى ثِ هشد جذیذ احسبسن خَة است ٍلی ػزاة هیجیٌن اص ایي فىش ".هَلفِ فىشی سفتبس ولی افسشدُ وشدى خَد.

-

ثِ اٍ احسبس اهٌیت دادم وِ ثب هي ساحت اص هشد جذیذ حشف ثضًذ ٍ هي اٍ سا لضبٍت ًویىٌن.

-

لَس لَس وشدى ًطبًِ ای خاللیت ٍ ًَیذثخص است .ثبیذ ثِ اٍ هیفْوبًذم دس ایي ضشایط ػزاةآٍس ّن ،اهیذی ّست.

-

ثبیذ هی فْویذم االى چِ هیخَاّذ؛ چیضی وِ فمط ثِ خَدش ثستگی داضتِ ثبضذ ٍ وسی ًتَاًذ اص اٍ ثگیشد.

-

ایي ساُ صًذگی وشدى ثب ٍجَد تؼبسض است :سٍی تؼبسض توشوض ًىٌیذ ،سٍی ًىتِ اهىبىپزیشی توشوض وٌیذ وِ جضئی اص آى تؼبسض
ًیست .ایي وبس ثِ ضوب ٍلت ٍ اهیذ هیدّذ .ون ون تؼبسض سست ضذُ ٍ فشاهَش هیطَد.

-

ثبیذ ثِ اٍ هیفْوبًذم چیضّبی دیگشی ّن دس صًذگی ٍجَد داسد :ثشای چِ اًتخبة وشدُای ًضد هي ثیبیی؟

-

خاللیت اص جبًت هشاجغ ّویطِ ًطبًِ خَثی است.
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-

خطبة ثِ صى :دًیب خیلی ثضسگتش اص ایي چیضّبست ،تٌْب چیضی وِ اص دست سفتِ صًذگی هطتشن تَست.

-

تَ آهذُ ای تب دسثبسُ صًذگی هطتشوت ثب هي صحجت وٌی [پشداختي ثِ اصل داستبى وِ هشاجغ ًوی خَاّذ دس هَسدش حشف ثضًذ،
چَى ثٌظشش ساُ حلی ثشای آى ٍجَد ًذاسد].

-

هؼمَل ًیست ٍلتِ هطبٍسُ سا صشف اهَسی وٌین وِ سٍی آًْب وٌتشل ًذاسد .ثبیذ طَسی ثب اٍ حشف ثضًن وِ گَیی ّشگض پیص هي
ًویآیذٍ .لت طالست.

-

اٍ خَدش سا افسشدُ هیوٌذ ،چَى ًویخَاّذ ثِ صًذگی جذیذ فىش وٌذ .افسشدگی وبسی آسبىتش اص فىش وشدى ثِ یه صًذگی
هتفبٍت است ،چِ ثشسذ ثِ یه صًذگی جذیذ .اگش ثِ اٍ ووه ًىٌن تب آخش ػوش خَدش سا افسشدُ هیوٌذ.

-

یىی اص دالیلص ثشای آهذى ًضد هطبٍس ایي است وِ هطوئي ضَد ،هطبٍسُ ًویتَاًذ ثِ اٍ ووه وٌذ ٍ .هي ٍلتی ثِ اٍ هیگَین
هیتَاًذ ووه وٌذ ،اص ًظش اٍ ثی سحونٍ .لتی هي هیذاًن هوىي است تب آخش ػوش افسشدُ وشدى خَدش سا اًتخبة وٌذ ،حشف ًضدًن
ثیسحوبًِتش است.

-

اٍ سفتِسفتِ ثِ اًتخبة افسشدگی ضه هیوٌذ .ضبیذ ساُ دیگشی ّن ثبضذ.

-

ثبیذ ثِ اٍ ووه وٌن وبسی وٌذ وِ ثش صًذگیص وٌتشل ثیطتشی داضتِ ثبضذ.

-

"حبال سش ػمل آهذیذ ،ثشای چیضی گشیِ هیوٌیذ وِ هیتَاًیذ ثشای آى وبسی ثىٌیذ".

-

تب صهبًی وِ اًسبى وبهل ٍجَد ًذاسدّ ،یچوس ًِ یىسشُ دسست است ٍ ًِ یىسشُ غلط.

-

االى دسثبسُ ایٌىِ وبس دسستی ثىٌین وِ وسی سا ًبساحت ًىٌذ حشف ًویصًین .دًجبل ایي ّستین وِ تَ چطَس هیتَاًی ثِ خَدت
ووه وٌی ،ثب ایي وبس ضبیذ ثِ ّوسشت ّن ووه وٌی.

-

ایي ًِ ثشای تَ ٍ ًِ ثشای ّوسشت ػبدالًِ ًیست وِ تَ احسبس ثذثختی وٌی .خَضجخت ًجَدى تَ ثیسحوی است .ثِ اٍ لضیِ سا ثگَ

-

ثِ ّوسشت چِ خَاّی گفت اگش ایٌجب ثبضذ[ .تبصُ حشفْبی تِِ دل اٍ ثیشٍى هیسیضد وِ وبس دس هضسػِ سا دٍست ًذاسد].

-

اٍ سا ثِ دًجبل جستجَی وبس فشستبدم تب ّن اص وبس دس هضسػِ خالظ ضَد ٍ ّن هطغَل چیضی ضَد وِ سٍی آى وٌتشل داسد.

-

هي ثب ایي تفىش وِ فىش ثِ ثذثختیّبی گزضتِ آهَصًذُ است ،هخبلفن .ثب توشوض سٍی گزضتِ ،فمط ثب ثذثختی ٍ ًبساحتی تجذیذ دیذاس
هیوٌیذ .اگش ثِ گزضتِ ًمجی ثضًن ،ثِ آًجبیی است وِ هشاجغ وٌتشل هَثشی سٍی صًذگیص داضتِ .هَفمیتّبی لجلی آهَصًذُ است
ٍ ًِ ثذثختیّب ٍ ًبساحتیّبی لجلی.

-

دسثبسُ ّوسشش حشف صدین ،چَى حضَس داضت ،هشد جذیذ چَى سفتِ ثَد ،اسصش حشف صدى ًذاضت.

-

هب فمط خَدهبى سا هیتَاًین تغییش دّین .اوثش وسبًی وِ ثِ هطت هشاجؼِ هیوٌٌذ ،دًجبل خَضجختی ّستٌذ ٍ ًِ لزت صشف.
هطبٍس هَظف است ثب آًْب طَسی سفتبس وٌذ وِ گَیی هیتَاًٌذ وبس ثیطتشی ثشای صًذگی خَد ثىٌٌذ.

-

ًجبیذ ثِ هشاجغ اجبصُ دّین ثب اًتخبة ػزاة وطیذى ،هب سا وٌتشل وٌذ .ثبیذ ثِ آًْب ثفْوبًین وِ احسبس ثذثختیضبى حبصل اًتخبة
خَدضبى است.

-

ثبیذ ثب هشاجؼبى ساثطِ خَثی ثشلشاس وٌین ٍ ثِ آًْب ثفْوبًین دلسَص آًْب ّستین ٍ اگش حشف ثضًٌذ ،گَش ثذٌّذ ٍ فىش وٌٌذ ،هیتَاًٌذ
ثِ خَدضبى ووه وٌٌذّ .وِ هشاجؼبى دس ثذٍ هشاجؼِ تٌْب ّستٌذ ٍ ثِ یه دٍست ًیبص داسًذ.

-

ثبیذ ثِ آًْب یبد ثذّین صًذگی ّویطِ ػبدالًِ ًیست ٍ گبّی ػذُای ًفغ ثیطتشی هیثشًذ .ثشای ضبدهبًی ثِ چٌذ ساثطِ خَة ٍ
صویوبًِ ًیبص داسین .طىّبی هب تَلغ داسًذ صًذگی سا ثش اسبس ایي سٍاثط خَة ٍ صویوبًِ پیسیضی وٌین.
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