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از صفحه  971تا صفحه 802

ایٗ خالف٘ ،ٝىاتی اعت و ٝت٘ ٝظز ٔٗ اس عایز ٔياِة وتاب ٕٟٔتز تٛد٘ذ؛ تٙاتزایٗ تٞ ٝیچ ٚر ٝؽٕا را اس خٛا٘ذٖ وُ وتاب تی٘یاس
٘خٛاٞذ وزد  ٚفزفا ٔیتٛا٘ذ ت ٝػٛٙاٖ یادآٚر تؼذ اس خٛا٘ذٖ وتاب ٔٛرد اعتفاد ٜلزار ٌیزد.
یه تزرٕ ٝدیٍز اس دوتز ػّی فاحثی تزای ایٗ وتاب ٚرٛد دارد.
عایت ٚسیٗ ٔتٕٓ در دٚر ٜؽخقیت ؽٙاعی اس ٔياِة ایٗ وتاب ت ٝػٛٙاٖ ٔزرغ اعتفاد ٜوزد ٜاعت.
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خٛاتٟا ِٛٔ ٓٞف ٝفىزی رفتار وّی ٞغتٙذ .خٛاتٟا ٌٛاٞی تز خالق تٛدٖ ٔا ٞغتٙذ.
س٘ذٌی ت ذ ٖٚخاللیت ارسػ ادأ ٝدادٖ ٘ذاردِٚ .ی ٚلتی دارٞٚای مذخاللیتی و ٝتزای رٚا٘پزیؾی تزٛیش ٔیؾٛد را ٔقزف ٔیىٙیٓ،
خاللیتی ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؽت .در ٔغش یه دعتٍا ٜخالق ٚرٛد دارد و ٝخاللیت را ت ٝرفتارٞای وّی ٔیافشایذ ٛٔ ٚلغ خٛاب ٓٞ
ػُٕ ٔیىٙذ .ایٗ دعتٍأ ٜیتٛا٘ذ چاؽٙی خاللیت را در یه یا چٙذ ِٔٛف ٝاس چٟار ِٔٛف ٝرفتار وّی ٚارد وٙذ.
اِثتٕٞ ٝیٗ دعتٍا ٜخالق ٔیتٛا٘ذ تا خّك رفتارٞای خٛدٔخزب فذٔات سیادی ت ٝا٘غاٖ تش٘ذ ٚ ٚلتی ایٕٛ٘ ٍٝ٘ٛٙد پیذا ٔیىٙذ وٝ
خٛاٞاٖ رٚاتو خٛب ٞغتیٓ ِٚی تٛاٖ دعت یافتٗ ت ٝآٖ را ٘ذاریٓ .ایٗ دعتٍا ٜاػٕاَ  ٚافىار رذیذ را پیؼ ٔیىؾذٔ .خال ٔٛالؼی
خٛدوؾی را پیؼ ٔیىؾذ ٌ ،اٞی تفىز دٚليثی ٌ ٚاٞی  ٓٞتز احز تٟٙاییٚ ،عٛاط فىزی  ٚػّٕی را پیؾٟٙاد ٔیدٞذ .تمزیثا در
تٕأی ایٗ ٔٛارد ٔیتٛا٘یٓ تا تٟثٛد تخؾیذٖ رٚاتيٕاٖ ایٗ رفتار  ٚاػٕاَ را وٙار تش٘یٓ.
ٚلتی دعتٍا ٜخالق ٔا فیشِٛٚصی رذیذ ِٚی ٔخزتی ارائٔ ٝیذٞذٕ٘ ،یتٛا٘یٓ آٖ را رد وٙیٓ ،تا ٚلتی ٘ذا٘یٓ تٟثٛد رٚاتيٕاٖ ایٗ ر٘ٚذ
را وٙذ یا ٔتٛلف ٔیىٙذ اس ایٗ رزیاٖ ِيٕ ٝخٛاٞیٓ خٛردٔ .تذاِٚتزیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ فیشِٛٚصی ٔخزب ،تیٕاریٞای خٛدایٕٙی ٔخُ
آرتزیت رٔٚاتٛئیذ اعت .تزای ایٗ فزایٙذ ػٛٙاٖ وّی تیٕاری رٚاٖتٙی تزٔیٌشی.ٓٙ
بیماری روانتنی :بعد تاریک خالقیت
اوخز پشؽىاٖ ٔؼتمذ٘ذ آرتزیت رٔٚاتٛئیذ تشرٌغاِی ٘اؽی اس حّٕ ٝدعتٍا ٜایٕٙی تیٕاراٖ تٔ ٝفافُ آ٘اٖ اعتٌٛ ،یی آٟ٘ا ارغاْ
خارری ٞغتٙذ .ت ٝػثارت دیٍز دعتٍا ٜخالق ،ایٗ آدٟٔا را اس خيز فذٔ ٝفزمی ٔحافظت ٔیوٙذ .پظ تایذ راٞی تزای تٛلف ایٗ
خاللیت تیاتیٓ.
٘ىات در ٔٛرد ٘ٛرٔٗ واعیٙظ و ٝتٛا٘غت رّٛی ایٗ حّٕ ٝرا تٍیزد (آرتزیت رٔٚاتٛئیذ عت ٖٛفمزات وٙٔ ٝزز ت ٝخٓ ؽذٖ وٕز ٚ
درد٘ان ؽذٖ عت ٖٛفمزات ٔیؾٛد):
-

پشؽىاٖ ت ٝاٌ ٚفتٙذ وٕ٘ ٝیتٛا٘ٙذ در ٔزحّ ٝحاد تیٕاری ت ٝا ٚوٕىی تىٙٙذ ،تیٕارعتاٖ را  َٚوزد  ٚرصیٕی را ا٘تخاب وزد و ٝدر
ٟ٘ایت ٔٙزز ت ٝؽفای وأُ ا ٚؽذ.

-

واری و ٝوزد راتئ ٝغتمیٕی تا دعتٍا ٜایٕٙی ٘ذاؽت ،تّى ٝعؼی وزد رٚی س٘ذٌیؼ وٙتزَ ٔٛحزی پیذا وٙذ.

-

ا ٚآدْ ٕٟٔی تٛد  ٚػادت داؽت و ٝدیٍزاٖ ت ٝحزفؼ ٌٛػ دٙٞذِٚ ،ی رایی ا ٚرا ٘ادیذٌ ٜزفت ٝتٛد٘ذ  ٚػىظ خٛدػ در د٘یای
ویفیاػ ِٛث ؽذ ٜتٛد  ٚوٙتزَ تز س٘ذٌیاػ را اس دعت داد ٜتٛد.

-

دعتٍا ٜخالق ٚارد ػُٕ ؽذ ٚ ٜرٚی عیغتٓ ایٕٙی تذ٘ؼ تاحیز ٔیٍذارد (رشء فیشِٛٚصی)  ٚت ٝعت ٖٛفمزات حّٕٔ ٝیىٙذ.

-

عیغتٓ ایٕٙی اس دعت رفتٗ وٙتزَ س٘ذٌی را ت ٝاؽتثأ ٜا٘ٙذ حّٕ ٝیه ٚیزٚط در٘ظز ٌزفت ٝتٛد.

-

دعتٍا ٜایٕٙی ِٔٛف ٝفىزی را ٕ٘یفٕٟذ ٕٔ ٚىٗ اعت فیشِٛٚصی ٘اؽی اس فىز اس دعت رفتٗ وٙتزَ تز س٘ذٌی را تا فیشِٛٚصی حّٕٝ
یه تاوتزی اؽتثا ٜتٍیزد.

-

دعتٍا ٜایٕٙی ٔیخٛاٞذ ٚظیفٝاػ را ا٘زاْ دٞذ ،ػّیرغٓ پیذا ٘ىزدٖ یه ٔیىزٚارٌا٘یغٓ ،ا٘ذاْ یا تخؾی اس تذٖ را ٞذف ٔیٌیزد.
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-

وغی و ٝت ٝتٛت فزٍ٘ی حغاعیت دارد تا دیذٖ واغذدیٛاری تا ٘مؼ تٛتفزٍ٘ی  ٓٞوٟیز ٔیش٘ذ و٘ ٝؾاٖ اس پزواری عیغتٓ ایٕٙی
اعت ایٗ ٚیضٌی ت ٝاعٓ ػف٘ٛت اعتزیّی در پشؽىی ؽٙاختٔ ٝیؽٛد.

-

دعتٍا ٜایٕٙی ٕٔىٗ اعت وِٛغتز َٚرذار ػزٚق وز٘ٚزی را (و ٝدر ٔزداٖ عٗتاال یه أز ػادی اعت) ت ٝاؽتثا ٜیه رغٓ
خارری در٘ظز تٍیزد  ٚتا حّٕ ٝت ٝآٖ ٔٙزز ت ٝحّٕ ٝلّثی ؽٛد.

-

فؾار  ٚا٘مثاك دعتٍا ٜػقثی ىی عاِٟا ٔٙزز فزعٛدٌی عزخزي  ٚایزاد ِىٞٝای عخت در آٖ ِ ٚختٞٝای ریش در آٖ ٔیؾٛد،
دعتٍا ٜایٕٙی و ٝایٗ ِىٞٝای وٛچه غیزىثیؼی را ٔیتیٙذ ت ٝآٖ حّٕٔ ٝیوٙذ ٛٔ ٚرة اِتٟاب  ٚتشرٌتز ؽذٖ آٟ٘ا  ٚا٘غذاد
عزخزي ٔیؾٛد.

-

آعپزیٗ  ٚدارٞٚای مذِختٍی تٟٙا رّٛی ِختٍی را ٔیٍیز٘ذ  ٚریؾ ٝرا درٔاٖ ٕ٘یوٙٙذ.

-

واعیٙظ (تا تفزیح  ٚاسادوزدٖ فىزػ) دیٍز خٛدػ را تاتت آٖ ٔٛمٛع ػقثا٘ی ٘ىزد  ٚت ٝایٗ تزتیة دعتٍا ٜخالق ا ٚدیٍز
عیغتٓ ایٕٙیاػ را تحت فؾار ٍ٘ذاؽت  ٚا ٚت ٝحاِت ػادی تاسٌؾت.

-

ٔٗ پیؾٟٙاد ٔیى ٓٙدر وٙار درٔاٖ دارٚییٚ ،لتی را فزف رٚاتيی وٙٙذ ؤٕ ٝىٗ اعت اس وٙتزَ آٟ٘ا خارد ؽذ ٜتاؽذ.

-

ایٙى ٝرٚی تٕاْ رٚاتيتاٖ وٙتزَ ٔٛحز داؽت ٝتاؽیذ دؽٛار اعت  ٚتا ٚلتی چٙذ راتي ٝرمایتتخؼ داریذ إٞیتی ٘ذاردِٚ .ی ٚلتی
ٔزیل ٔیؾٛیذ را دارد تزرعی وٙیذ .تؼنی اس رٚاتيتاٖ ٕٔىٗ اعت آساردٙٞذٜتز اس آ٘چٔ ٝیخٛاٞیذ تاؽذ.
تززت ٝاس تزخٛرد تا را٘ثاس ر ًٙرٟا٘ی د ْٚت ٝػٛٙاٖ رسیذ٘ت رٚا٘پشؽىی:

-

ٔزد چُٟعاِ ،ٝد ٜعاَ تٛد آعٓ داؽت ،ریٞٝایؼ سخٓ تٛدٌٛ ،یی عیغتٓ ایٕٙیاػ ت٘ ٝایضٜٞای ا ٚحّٕ ٝوزد ٜتٛد٘ذ.

-

ا ٚتٕایّی تٔ ٝؾاٚر٘ ٜذاؽت  ٚاحغاط وزدْ تا ا٘تخاب حّٕٔ ٝیخٛاد اس دعت ٔٗ خالؿ ؽٛد.

-

در یه حّٕ ٝخیّی تذ تٔ ٝؾاٚر ٜادأ ٝدادْ ،حتی ٚلتی ا ٚاس ؽذت حّٕ ٝوثٛد ؽذ٘ ،اٌٟاٖ تؼذ اس تیغت دلیمٔ ٝاعه را تزداؽت
 ٚعزْ داد وؾیذ! حاِؼ خٛب تٛد! دٞ ٚفت ٝتؼذ ٔزخـ ؽذ.

-

٘ىت ٟٓٔ ٝدر درٔاٖ ا ٚایٗ تٛد و ٝأ ٚیخٛاعت ٔزا اس خٛد دٚر وٙذِٚ ،ی ٔٗ ٍ٘ذاؽتٓ.
ٚلتی در رٚاتيٕاٖ تا یه ٘اوأی تشري ٔٛارٔ ٝیؾٛیٓ ،د٘ثاَ رفتاری ٔیزٚیٓ و ٝلثال ٔا را آراْ ٔیىزدٔ .ٜؼٕٛال  ٓٞخٛدٔاٖ را
افغزدٔ ٜیىٙیِٓٚ ،ی رفتار ٔٛحزی ٘یغت ٔ ٚا را سٔیٍٙیز ٔیىٙذ .ت ٝع ٝدِیُ ایٗ ا٘تخاب را ٔیىٙیٓ:
-

ػقثا٘یت ؽذیذی ٚرٛد دارد و ٝدر فٛرت آساد ؽذٖ ،اٚماع را تذتز ٔیىٙذ.

-

درخٛاعت وٕه

-

تاػج ٔیؾٛد واری را ؤ ٝیتزعیٓ در آٖ ٔٛفك ٘ؾٛیٓ ،ا٘زاْ ٘ذٞیٓ .افغزد ٜؽذٖ یا ٔزیل ؽذٖ خیّی آعا٘تز اس
پیذاوزدٖ یه وار رذیذ یا تزلزای یه راتي ٝرذیذ اعت ،خقٛفا و ٕٝٞ ٝىؼٓ تّخ رد درخٛاعت را داریٓ.
افسزدُ کزدى خَد اگزچِ بِ ها کٌتزل هیذّذٍ ،لی بْای گشافی بِ ًام احساس بذبختی دارد.

ت ٝفزف ایٙى ٝدعتٍا ٜخالق رفتارٞایی را و ٝتیٕاری رٚا٘ی ٔیٙأیٓ پیؼ ٔیىؾذ ٘ثایذ آٟ٘ا را تپذیزیٓ .وغا٘ی و ٝخٛدوؾی ٔی-
وٙٙذ ،آخزیٗ حزوت خالق خٛد را ا٘زاْ ٔیذٙٞذ :یه تار تزای ٕٞیؾ ٝاس ؽز ایٗ ٚمؼیت خالؿ ؽ!ٛ
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تززت ٝاس اِٚیٗ ٔا ٜرسیذ٘تی تا ٔزدی ؤ ٝیٕٔ ٖٛیذیذ  ٚداد ٔیىؾیذ:
-

ٔزد رفتار ٞذیا٘ی داؽت  ٚت٘ ٗٔ ٝاعشا ٔیٍفت  ٚداد ٔیشد ؤ ٝیٕ ٖٛپؾت عزػ را تزدارْ!

-

ٚلتی تة داؽت  ٚخٛب ٘فظ ٕ٘یوؾیذ رفتار ر ٖٛٙآٔیش ٘ىزد  ٚػالٔتی داَ تز رٚاٖپزیؾی ٘ذاؽت!

-

ا ٚدعتٍا ٜخاللؼ را در تخؼ پشؽىی (٘ ٝرٚا٘پشؽىی) ٔٛلغ درٔاٖ ٔزینیؼ خأٛػ وزد ٜتٛد!

-

سدٔ ٜا٘ذٖ تزای آٟٔ ٚتز اس رٚاٖپزیؾی تٛد.

-

در ٔاٜٞای آخز رسیذ٘تی تا ٚالؼیتدرٔا٘ی ٘ 23فز اس ٘ 23فز تیٕار رٚا٘ی را ٔزخـ وزدْ.

-

یىی اس ف٘ ٗٔ ٖٛٙشدیه ؽذٖ ت ٝآٟ٘ا  ٚىزح ایٗ درخٛاعت تٛدِ« :يفا ٚلتی تا ٔٗ ٞغتی ٚإ٘ٛد ٔٗ ػالّی ٗٔ ،ػاللٝای ت ٝرٖٛٙ
٘ذارْ ».اعتذالِٓ ایٗ تٛد و ٝحتی دیٛا٘ٝتزیٗ آدٟٔا ،وارٞای ػالال٘ ٝسیادی ٔیوٙٙذٔ ،خُ غذاخٛردٖ ،حٕاْ رفتٗ ،تٕیش وزدٖ
تخؼ ٚ . ... ٚلتی ت ٝػٛٙاٖ وغی و ٝا ٚرا دٚعت داؽتٙذ اس آٟ٘ا ٔیخٛاعتٓ ػالال٘ ٝرفتار وٙٙذٙٔ ،ظٛرْ ا٘زاْ أٛری تیؼ اس وارٞای
رٚسا٘٘ ٝثٛد .فمو ٔیخٛاعتٓ ت ٝدعتٍا ٜخاللؾاٖ ٌٛػ ٘ذٙٞذ.

-

تخؼ ٔؾىُ وار ایٗ اعت و ٝواری وٙیٓ ٔٛلغ تزخیـ تزای تٛلف ر ،ٖٛٙرٚاتو ٔٛرد ٘یاسؽاٖ را تزلزار وٙٙذ.
تزٌؾت تٔ ٝارزای فزا٘غیغىا (سٖ وؾاٚرسی و ٝتا ٔزد دیٍزی ارتثاه داؽت) تا تٛر ٝت ٝحزفٟای ٌفت ٝؽذ:ٜ

-

عاَ ٞا تٛد و ٝفزا٘غیغىا ؽٞٛز ػاؽك  ٚس٘ذٌی در ٔشرػ ٝرا اس د٘یای ویفی خٛد تیز ٖٚوزد ٜتٛد .تا ایٗ حاَ تٛا٘غت ٝتٛد ایٗ
ؽزایو را تپذیزد چ ٖٛدر د٘یای ویفی ا ٚػىغی اس س٘ذٌی تٟتزی ٚرٛد ٘ذاؽت .ػىظ تچٞٝای عزتٝرأ ٚ ٜحتاد ٔادر  ٚػىظ
خٛدػ ت ٝػٛٙاٖ سٖ ٚفادار ِٚی ػاؽك در د٘یای ویفیاػ تٛد.

-

٘ارمایتی اػ اس ایٗ ٚمؼیت را تا افغزدٌی خفیف تّٙذٔذت ٟٔار ٔیوزد .ایٗ وار را تخاىز ٟٔار ػقثا٘یت ٔیوزد ٘ ٝعایز ػُّ
ا٘تخاب وزدٖ افغزدٌی (وٕه خٛاعتٗ  ٚارتٙاب)

-

تؼذ اس آؽٙایی تا ٔزد د ٚ ْٚرفتٗ ا ٚػقثا٘یتؼ خیّی سیاد ؽذ  ٚتزای ٟٔارػ تایذ خیّی خٛدػ را افغزدٔ ٜیىزد .دیٍز ٕ٘ی-
تٛا٘غت تا ؽٞٛزػ وٙار تیایذ یا ٔخُ عاتك در ٔشرػ ٝوار وٙذ .حاال در د٘یای ویفیاػ ػىغی اس س٘ذٌی ػاؽما٘ ٝداؽت و ٝتا ػىظ
تچٝداری ٚ ٚفاداری و ٝعاِٟا تا آٟ٘ا س٘ذٌی وزد ٜتٛد ،تؼارك داؽت.

-

ٔیخٛاعت تٚ ٝمؼیت لثُ تزٌزددِٚ ،ی ٕ٘یتٛا٘غتٔ .ا ٔیخٛاٞیٓ ػىظ در ٖٚد٘یای ویفیٔاٖ را عزیؼا ٔحمك وٙیِٓٚ ،ی ٕ٘ی-
ؽٛد .تٟٙا را ٜرٌّٛیزی اس ایٗ خٛاعتٗ  ٓٞتیز ٖٚوؾیذٖ آٖ ػىظ اس د٘یای ویفیٔاٖ اعت.

-

دعتٍا ٜخاللؼ ت ٝاٌ ٚفت ٝتٛد ت ٝس٘ذٌی تذٔ ٖٚزد ػاؽك فىز ٘ىٗ .تذ ٖٚا ٚتٔ ٛزدٜای.

-

تزای درٔاٖ ا ٚیه ػىظ دیٍز در د٘یای ویفیاػ لزار دادْ و ٝتؼّك خاىز در ا ٚایزاد ٔیوزد (ؽغُ رمایتتخؼ) .اٌز ٔیتٛا٘غت
اس ػىظ رذیذ ِذت تثزد ،تٔ ٝزٚر ػىظ س٘ذٌی تا ٔزد د ْٚرا وٙار ٔیٌذاؽت.

-

ٕٔىٗ تٛد اٌز ایٗ ػىظ رذیذ در د٘یای ویفیاػ لزار ٍ٘یزدٙٔ ،زز ت ٝتیٕاریٞای رغٕی ٘یش تؾٛد.

-

دارٞٚای درٔاٖ رٚا٘ی و ٝتٕٞٛات ٞ ٚذیاٖٞا را ٟٔار ٔیوٙٙذ در ٚالغ دعتٍا ٜخالق را فّذ ٔیوٙٙذ ت٘ ٝحٛی و ٝحتی ٔاٞیچٞٝا
٘یش تحت ؽؼاع لزار ٔیٌیز٘ذ.

-

آدٟٔای رٚاٖپزیؼ دٚليثی غاِثا ت ٝدِیُ ع ْٛاس دالیُ عٌٝا٘ ٝخٛدؽاٖ را افغزدٔ ٜیوٙٙذٕ٘ :یخٛاٞذ ایٗ ٚالؼیت را تپذیزد وٝ
راتي ٝتّٙذٔذت ا ٚوارایی ٘ذارد ٔ ٚيّٛب ٘یغت.
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فزا٘غیغىا تزای ایٙى ٝوٕتزیٗ ٔٛار ٟٝرا تا ٔؾىُ داؽت ٝتاؽذ ،واری تٟتز اس افغزد ٜؽذٖ ٕ٘یدا٘غت .آدْٞای ٔثتال ت ٝدٚليثی
ٕٞیٗ وار را ٕ٘ ٓٞیتٛا٘ٙذ تىٙٙذٚ .لتی در حاِت ٔا٘یایی ٞغتٙذ ٔغشؽاٖ وأال در خذٔت عیغتٓ خاللؾاٖ اعت  ٚدر یه چزت
پٙذ دلیمٝای خٛابٞای ٔفقُ  ٚتّٙذی ٔیتیٙٙذٌ .اٞی  ٓٞتغیار ٔٛفك ا٘ذ در س٘ذٌی.

-

ٌزٞٚی اس رفتارٞای وّی خاللا٘ٞ ٓٞ ٝغت و ٝرٚاٖر٘زٛری ٘أیذٔ ٜیؽ٘ٛذ ،ایٟٙا ٔخُ رٚاٖپزیؾی ٚالؼیت را ا٘ىار ٕ٘یوٙٙذ ِٚی
در وٙار آٔذٖ تا آٟ٘ا ٔؾىُ دار٘ذ :فٛتیعاسی ،اميزابعاسیٚ ،حؾتعاسیٚ ،عٛاط فىزیعاسیٚ ،عٛاط ػّٕیعاسی  ٚایزاد
اعتزط پظ اس حادح.ٝ

-

ٕٔىٗ تٛد فزا٘غیغىا تا فٛتی عاسی تٍٛیذ فمو تا تیز ٖٚرفتٗ تا ؽٞٛزػ آرأؼ دارد  ٚتٟٙا اس خا٘ ٝتیز٘ ٖٚزٚد ،تا ایٗ وار خٛد را اس
ٔٛار ٟٝتا ٔزد دٔ ْٚقٔ ٖٛیوزد .ایٗ ا٘تخاب خاللا٘ٔ ٝیتٛا٘غت ت ٝا ٚدر ٚفادار ٔا٘ذٖ وٕه وٙذ .در ایٗ ٔٛرد فزمی ٞز ع ٝدِیُ
ٞغت:
 oتزای ػقثا٘یت ،تزط ا٘تخاب ؽذ ٜؤ ٝمثَٛتز اعت.
 oتٟا٘ٝای تزای وٕه ٌزفتٗ ایزاد ؽذٜ
 oفمو در خا٘ ٝأٙیت داؽت  ٚدیٍز ت ٝد٘ثاَ ٔزد د٘ ْٚثٛد.
ٔٛلغ فٛتی عاسی فزمی ،تٌ ٝذؽت سٔاٖ ٔ ٚح ٛخاىزٔ ٜزد د ْٚتا أ ٚؾاٚرٔ ٜیىزدْ  ٚت ٝأ ٚی فٕٟا٘ذْ و ٝتایذ اس خا٘ ٝتیزٖٚ
تش٘ذ  ٚدیٍز دِیّی تزای فٛتیعاسی ٘یغت.

-

ٔیتٛا٘غت ٚحؾتعاسی وٙذ  ٚفمو در خا٘ ٝاحغاط ٚحؾت ٘ىٙذ  ٚت ٝایٗ ىزیك رّة وٕه وٙذ.

-

ٚلتی ٔزارؼا٘ٓ در ٔيثٓ ٚحؾتعاسی ٔیوٙٙذ ت ٝآٟ٘ا ٔیٍٛیٓ« :چمذر خٛب ،حاال ٔیتٛا٘یٓ ػٕال تٛٔ ٝمٛع تپزداسیٓٔ ».زارؼاٖ تا
ایٗ وار ٔٗ ٔیفٕٟٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٚحؾتعاسی را ٔتٛلف وٙٙذٕٔ .ىٗ اعت در حاِت فزمی ٚحؾتعاسی فزا٘غیغىا ت ٝاٚ
ٔیٍفتٓ و ٝتٔ ٝزد د ْٚفىز وٙذ .ایٗ وار ٔٗ تاػج خٛاٞذ ؽذ و ٝایزاد ٚحؾت تزایؼ عخت ؽٛد چ ٖٛفٕٟیذ ٜلنی ٝا٘تخاب در
تیٗ اعت.

-

ت ٝایٗ فٗ و ٝعؼی ٔیوٙیذ ت ٝآ٘چٕ٘ ٝیخٛاٞیذ فىز وٙیذ ،فىز وٙیذٔ ،ؾاٚرٔ ٜتٙالل ٔیٌٛیٙذ  ٚتغیار ٔٛحز اعت .ا٘زاْ دادٖ
فحیحؼ ت ٝتززت٘ ٝیاس دارد.

-

اٌز فزا٘غیغىا ٚعٛاط فىزی را تا اػالْ تزط اس ٔزینی خٛدػ یا ؽٞٛزػ ا٘تخاب ٔیوزد ٔؾات ٝر٘ٚذ فٛتیعاسی تا ا ٚتزخٛرد
ٔیىزدْ.

-

اختالَ پظ اس عا٘ح ،ٝتؾخیقی اعت و ٝدر د٘یای وٙتزَ تیز٘ٚی ٔيزح ٔیؽٛد .ایٗ تؾخیـ در ٔٛرد آدْٞایی دادٔ ٜیؽٛد وٝ
ىزس فىزؽاٖ لزتا٘ی تٛدٖ  ٚػذْ وٙتزَ تز ؽزایو اعت .در رأؼٔ ٝثتٙی تز ٘ظزی ٝا٘تخاب ایٗ اختالَ وٕتز پیؼ ٔیآیذ.
هْزباًی ایي ًیست کِ با آدهْای غوگیي هثل آدهْای عاجش ٍ بیعزضِ بزخَرد کٌین ،بلکِ ایي است کِ
بپذیزین آدهْا هیتَاًٌذ با حقیقت کٌار بیایٌذ ٍ اس آى بِ ًفع خَد استفادُ کٌٌذ.
دلسَسی حقیقی ایي است کِ بِ آدهْا کوک کٌین کِ بِ خَدشاى کوک کٌٌذ.
وٕه تٔ ٝزدْ در فٕٟیذٖ ایٙىٔ ٝؾىُ رٚا٘ی خٛد را یه ا٘تخاب تذا٘ٙذ ،حىٓ آٌاٞی آسادیثخؼ را دارد  ٚتزط وٙتزَ اس تیز٘ٚؾاٖ
را اس تیٗ ٔیتزد .الذاْ تز اعاط ا٘تخابٞای رذیذ ٛٔ ٚحزتز ٔٛرة ٔیؽٛد س٘ذٌی پز اس خاللیت تیمزر را تززت ٝوٙٙذ.
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