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٘یبص ثٝ ٞیچ ٚخٝ ضٕب سا اص خٛا٘ذٖ وُ وتبة ثی ثٛد٘ذ؛ ثٙبثشایٟٕٗٔتش  وتبةاص سبیش ٔغبِت  ثٝ ٘ظش ٔٗ ٘ىبتی است وٝ ،ایٗ خالصٝ

 تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یبدآٚس ثؼذ اص خٛا٘ذٖ وتبة ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌیشد.٘خٛاٞذ وشد ٚ صشفب ٔی

 ثشای ایٗ وتبة ٚخٛد داسد. دیٍش اص دوتش ػّی صبحجییه تشخٕٝ 

 .است تبة ثٝ ػٙٛاٖ ٔشخغ استفبدٜ وشدٜاص ٔغبِت ایٗ و ضخصیت ضٙبسیدس دٚسٜ  ٔتٕٓسبیت ٚصیٗ 
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ٔب پذس ٚ ٔبدس خٛد سا ٔثُ  ٔٗ اص پذسْ آصادی ضخصی ٚ ػطك ثذٖٚ وٙتشَ سا ٞذیٝ ٌشفتٓ. ٞشٌض تصٛس ٘ىشدْ ٔٙظٛسش ثب حشفص فشق داسد.

-یٓ وٝ دیٍش ا٘تخبثطبٖ وشدٜضٛدٞیٓ ٚ صٔب٘ی ٔتٛخٝ حضٛس آٟ٘ب دس د٘یبی ویفی خٛد ٔیثمیٝ آدٟٔب ٞطیبسا٘ٝ دس د٘یبی ویفی خٛیص خب ٕ٘ی

 وٙٙذ.ثسیبسی اص حیٛا٘بت تٟٙب ثٝ ٔذت وٛتبٞی ٚ آٟ٘ٓ ثشای ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ثچٝ خٛد ثب اٚ استجبط ثشلشاس ٔی ایٓ ٚ آ٘دب ٞستٙذ.

حتی ٚلتی آٟ٘ب ثب ٔب  ضبٖ ثیشٖٚ ثٍزاس٘ذ، چٖٛ دس اوثش ٔٛاسد خبیٍضیٙی ثشای آٟ٘ب ٘ذاس٘ذ.تٛا٘ٙذ ٚاِذیٗ سا اص د٘یبی ویفیوٛدوبٖ تمشیجب ٕ٘ی

فشص٘ذاٖ ٞٓ ٞش وبسی ثىٙٙذ، ٚاِذیٗ  دٞیٓ.سفتبسٞبی ٚحطتٙبوی ٞٓ ا٘دبْ دٞٙذ، ثبص ٞٓ ثیص اص دیٍشاٖ آٟ٘ب سا دس د٘یبی ویفی خٛد لشاس ٔی

 ٔب٘ٙذ است.ٚاِذ یه ساثغٝ ثی-داس٘ذ، ثٝ ٕٞیٗ خٟت ساثغٝ وٛدنآٟ٘ب سا دس د٘یبی ویفی خٛد ٍ٘ٝ ٔی

ضٛ٘ذ. آٟ٘ب ثب تالش ٘بأیذا٘ٝ خٛیص اٍ٘بس خٛد سا اص د٘یبی ویفی خٛد ثیشٖٚ وٙٙذ، ٚالؼب ٌیح ٔیا٘ٙذ ٚاِذیٗ خطٗ ٚ سُٟتٛوٛدوب٘ی وٝ ٕ٘ی

ٞبیی تش اص دسد خذایی اص آدْپزیش٘ذ. دسد ثذسفتبسی لبثُ تحُٕثشای خٛضحبَ وشدٖ ایٗ افشاد وٝ سخت ثٝ آٟ٘ب ٘یبص داس٘ذ، ثذسفتبسی آ٘بٖ سا ٔی

 بثُ تؼٛیض ٞستٙذ.است وٝ غیشل

تٛا٘ستٙذ ثىٙٙذ. ضٛ٘ذ دس آٖ سٗ ثٝ دِیُ ضؼف ٚ تشس وبسی ثٝ غیش اص تحُٕ ٕ٘یفشص٘ذا٘ی وٝ دس وٛدوی ٔٛسد غفّت ٚاِذیٙطبٖ ٚالغ ٔی

تٛا٘ٙذ ثٝ یٌیش٘ذ، ثٝ ایٙىٝ دس چبسچٛة سٚاثظ ا٘سب٘ی ٔضٛ٘ذ ٚ اص ساثغٝ ٘بٔغّٛة ثب پذس ٚ ٔبدس فبصّٝ ٔیثسیبسی اص آٟ٘ب ٚلتی ثضسٌتش ٔی

خٛاٞٙذ خٛش دس ایٗ ٔمغغ ٞیچىس حتی پذس ٚ ٔبدس دس د٘یبی ویفی آٟ٘ب حضٛس ٘ذاس٘ذ. ِٚی آٟ٘ب ٔی خٛضجختی ثشسٙذ اػتمبدی ٘ذاس٘ذ.

-تٟٙب وسب٘ی وٝ ثدض ٔبدس ٚ دٚستبٖ داس ٚ دستٝ سٚ٘ذ.ثبضٙذ ٚ دس ٘تیدٝ ثٝ د٘جبَ چیضٞبی دس دستشس یؼٙی ِزت خطٛ٘ت ٚ ٔٛاد ٔخذس ٔی

ضٛد. سیستٕی ٔب٘ٙذ ٔؼّٕبٖ ٞستٙذ. اِجتٝ ثب ٘ظبْ وٙتشَ ثیشٚ٘ی دس ٔذاسس ایٗ فشصت ٞٓ اص آٖ وٛدوبٖ ٘یبصٔٙذ ٌشفتٝ ٔیشایطبٖ ٔیضبٖ ث

 ٌٛییٓ )ٔفیذ یب غیشٔفیذ( یبد ٔیٍیشی یب تٙجیٝ ٔیطٛی!ٌٛیذ یب چیضی سا وٝ ٔیوٝ ثٝ آٟ٘ب ٔی

 هب و فرزنذپرورینظریه انتخبة، خبنواده

 

خٛاٞٙذ ثىٙٙذ؟ ٘خیش. ٔٙظٛس ایٗ است وٝ دس سٚاثغٕبٖ وبسی ٔیٞب ٞش یؼٙی ٔسئِٛیت خٛد ثٝ ػٙٛاٖ پذس ٚ ٔبدس سا ایفب ٘ىٙیٓ ٚ ثٍزاسیٓ ثچٝ

ٞشچٝ پبی خٛد سا اص ایٗ ٔحذٚدٜ  ٞب ثبیذ ثب ٔحذٚدٜ ٚظبیف خٛد آضٙب ثبضیٓ ٚ دس چبسچٛة ایٗ ٔحذٚدٜ حذاوثش تالش خٛد سا ثىٙیٓ.ثب ثچٝ

 ٌیشیٓ.ثیطتش ثیشٖٚ ثٍزاسیٓ، ٘تبیح وٕتشی ٔی

خٛاٞٙذ ثپزیش٘ذ دستطبٖ خیّی ثستٝ وٙیٓ، خصٛصب ٚلتی ٚاِذیٗ اص سفتبس فشص٘ذ خٛد ٘بساضی ٞستٙذ ٚ ٕ٘ی ایٗ ٔحذٚدیت سا ثبیذ دائٕب ٌٛضضد

تٛا٘ذ تٟذیذ، تغٕیغ، وته ٚ حجس ثبضذ ِٚی ثبص ٞٓ تٛا٘ٙذ ثٝ فشص٘ذاٖ یب اعشفیبٖ خٛد اعالػبت ثذٞٙذ. ایٗ اعالػبت ٔیاست. آٟ٘ب فمظ ٔی

 اعالػبت است.

تٛا٘یٓ سٚی فشص٘ذاٖ لذسی وٙتشَ داضتٝ ثبضیٓ، ای وٝ ثب آٖ ٔیجَٛ وٙیٓ ثب وٙتشَ وشدٖ فشص٘ذإ٘بٖ تٟٙب حشثٝػذٜ وٕی اص ٔب حبضشیٓ ل

 وٙیٓ.یؼٙی ساثغٝ، سا خشاة ٔی

بخص اعظن ضاد ًبَدى خاًَادُّا حاصل عولکرد ٍالذیي خَشًیتی است                                                             

کٌٌذ کاری را کِ دٍست ًذارًذ اًجام دٌّذ.کِ فرزًذاى خَد را هجبَر هی  
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ٞب سبیش آدْثب فشص٘ذاٖ ثّىٝ دس ٔٛسد ساثغٝ اصَٛ ٘ٝ دس ٔٛسد ساثغٝ  ٗای آٟ٘ب سا تٟذیذ، تحمیش، تٙجیٝ یب تغٕیغ ٘ىٙیذ.اص فشص٘ذا٘تبٖ ا٘تمبد ٘ىٙیذ، 

  ٞٓ صبدق است.

 سبِٝ، ِیٙذا 54٘ىبت ٔطبٚسٜ ثٝ صٖ ٔغّمٝ 

ٞبی ٔب تبثیشی پس اٌش صحجت وٙذ.]ثؼذ اص پشس ٚ خٛ ساخغ ثٝ دسٔبٟ٘ی خسٕی وٝ دس پیص ٌشفتٝ[ خت ٞشوبسی ثىٙیٓ ٚضغ سا ثذتش ٕ٘ی -

ا٘ذ یب پضضىبٖ حتٕب وٙٓ آٟ٘ب دیٛا٘ٝدٞذ وٝ ٔٗ فىش ٕ٘یایٗ صحجت ثٝ آٟ٘ب ایٗ اعٕیٙبٖ سا ٔی تٛا٘ی اص ایٗ دوتش ثٝ آٖ دوتش ثشٚی.٘ذاضت ٔی

 ذ داد.تش ثٝ حشفٟبی ٔشاخؼبٖ ٌٛش خٛاٞدٞٓ وٝ لصذ وٕه داسد ٚ اص آٖ ٟٔٓخٛدْ سا آدٔی ٘طبٖ ٔی دسست وفتٝ است.

خٛاٞذ عجك ٔیُ ضٕب ثخص ٕٞشاٜ است، آیب وسی دس ص٘ذٌی ضٕب ٞست وٝ ٕ٘یتدشثٝ ٘طبٖ دادٜ استشس ٔؼٕٛال ثب یه ساثغٝ غیشسضبیت -

 سفتبس وٙذ؟

 سغٓ سفتبسٞبی ثذ، ثبصٞٓ دس د٘یبی ویفی ِیٙذا ثٛد، ایٙمذس اٚ سا اریت ٔیىشد.چٖٛ دختشش ػّی -

فٟٕذ ثب ػصجب٘ی ضٛد وٝ ٔیٌشدد دچبس سشدسد ٘طٛد، سشدسدٞب وٕی ثؼذ ضشٚع ٔیخب٘ٝ ثشٔی ضٛد ٚلتی ثٝػصجب٘ی وشدٖ خٛدش ثبػث ٔی -

ضٛد خٛدش سا افسشدٜ ٘ىٙذ ایٗ سشدسدٞب ثبػث ٔی ٌیشد.سشدسدٞب خّٛی تجذیُ ػصجب٘یت اٚ ثٝ خطٛ٘ت سا ٔی ثشد.وشدٖ ساٜ ثٝ خبیی ٕ٘ی

 ٛء ثٍزاسد.تٛا٘ذ سٚی ثٟتشیٗ لسٕت ص٘ذٌیص یؼٙی وبسش تبثیش سچٖٛ ٔی

 وٙی؟اش سا لغغ ٔیوٙی، حجسص ٔیىٙی ٚ پَٛ تٛخیجیوطی ٚ تٟذیذش ٔیفمظ ثشای چٙذ تب ظشف سشش داد ٔی -

 ٞبیص حشفٟبی ٔشا تبئیذ وشد، اٚ دس ٔشص خطٓ ٚ خطٛ٘ت ثٛد. اٚ ثشای وٙتشَ خٛش سا سشدسد احتیبج داضت.صحجت -

 ثش سفتبس ِیٙذا حبوٓ ثٛد. "وٙٓیه ٔبدس ٔٛظفٓ ٕٞیٗ وبسی سا ثىٙٓ وٝ ٔی ٔٗ ثٝ ػٙٛاٖ"سٛٔیٗ ػمیذٜ سٚا٘طٙبسی وٙتشَ ثیشٚ٘ی یؼٙی  -

 وٙی؟ ٔیخٛاٞٓ وبسی سا ثىٙی وٝ ا٘دبْ داد٘ص ثشایت خیّی سخت است.ٚالؼب حشفٟبیٓ سا ٌٛش ٔی -

 وبسی ٘ىٗ. ٕٞیٗ.فبیذٜ است، ٞیچٚلتی وبسٞبیت ثی -

 ب خیّی ٔٛثش ٘یست.دٞٓ ٚلتی لذست ٘ذاس٘ذ، ثشحك ثٛدٖ آٟ٘ثٝ ٔشاخؼب٘ٓ ٘طبٖ ٔی -

 فىش وٗ یىی اص دٚستبٖ خٛثت است ٚ آضپضخب٘ٝ ٞٓ ٔشتت است. آٖ ٚلت دٚست داسی چىبس وٙی؟ -

 ای.ای ٘ذاسد ٚ ِٚص وشدٜای داد ٚ ثیذاد فبیذٜسٝ سٚص ایٗ وبس سا ثىٗ. ثٝ اٚ ثٍٛ وٝ فٟٕیذٜ -

 ضبْ دسست وٙی. اص اٚ وٕه ٘خٛاٜ. ظشفٟب سا ٞٓ خٛدت ثطٛ.ثؼذ اص ٘یٓ سبػت تّٛیضیٖٛ دیذٖ دس وٙبس اٚ ثّٙذ ضٛ ٚ ثٝ اٚ ثٍٛ ٔیخٛاٞی  -

 اٌش ص٘ذٌی ٔٙصفب٘ٝ ثٛد وٝ دیٍش وسی ثٝ ٔطبٚسٜ احتیبخی ٘ذاضت. -

 آٞستٝ ٚ ثب ٔالیٕت ثؼذ اص سٝ سٚص ثٝ اٚ ثٍٛ: چغٛس است دستی ثٝ ظشفٟب ثىطی. -

 دختشت اص ٘ضدیه ضذٖ ثٝ تٛ ٔبیٛس ضذٜ، ثٝ اٚ فشصت ثذٜ. -

 "تٛا٘ی وٙتشَ وٙی؟سفتبس چٝ وسی سا ٔی"ثٝ ایٗ فىش وٗ وٝ  دس ٔٛسد تٕبٔی سٚاثغت -

 تٛا٘ی دس وّٝ فشص٘ذت ثبضی ٚ ٔدبصا حتی ٚلتی ثب ٘بٔضدش است دس وٙبسش ثبضی.تٛ ٔی -

 فرزنذپروری بر مبنبی تئوری انتخبة

 وٙیذ. ٞب ٍ٘بٜٞب ٚ ٔبدسثضسيدٜ اص تئٛسی ا٘تخبة سا ثجیٙیذ ثٝ سفتبس پذسثضسيخٛاٞیذ عشص استفباٌش ٔی

خَاّی فرزًذت ضاد، هَفق ٍ با تَ صویوی باضذ، کاری ًکي کِ فاصلِ بیي تَ ٍ اٍ زیاد ضَد.اگر هی  
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 ٜ ضٛد.٘ظشیٝ ا٘تخبة ٚلتی ٔٛثش است وٝ اص آٖ ثشای پیطٍیشی استفبد

ٔجب٘ی فشص٘ذپشٚسی ثش اسبس ٘ظشیٝ ا٘تخبة ػطك صیبد ٚ تٙجیٝ ٘ىشدٖ است. ٔٗ ثشای ضٕب ٘سخٝ سٚصا٘ٝ تدٛیض ٕ٘یىٙٓ. ِٚی اصَٛ سا ٔیٍٛیٓ. 

ثیذاد اص اٚ ثخٛاٞیذ ثٝ اتبلص ثشٚد ٚ سٚی صٙذِی ثٙطیٙذ ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد ٚ ٚلتی فشص٘ذتبٖ سفتبس ٘بضبیستی وشد اٌش خیّی آساْ ٚ ثذٖٚ داد ٚ 

ٚلتی آساْ ضذی اص اتبلت ثیشٖٚ ثیب. دٚست داسْ دسثبسٜ اتفبلی وٝ "ص٘ذ. ٚلتی اص اٚ ٔیخٛاٞیذ ثٝ اتبلص ثشٚد ثٍٛییذ: تبٖ ٕ٘یای ثٝ ساثغِٝغٕٝ

یٓ وٝ دیٍش اتفبق ٘یفتذ. اِجتٝ اٌش ٞٓ ٕ٘یخٛاٞی حشف ثض٘ی ٞٓ اضىبِی ٘ذاسد. ٔٗ افتبد ثب ٞٓ حشف ثض٘یٓ ٚ ثجیٙیٓ آیب ٔیتٛا٘یٓ وبسی ثىٙ

چیض تٕبْ ضذٜ ٚ سفتبسی وٙیذ تب ثفٟٕذ ٕٞٝٚ ٚلتی فشص٘ذتبٖ اص اتبق ثیشٖٚ آٔذ ثب اٚ خٛش "آسأص خٛدْ سا حفظ خٛاٞٓ وشد تب آساْ ضٛی.

 ٞب ثشعشف ضذٜ است.٘بساحتی

ضٍٙٝ ساٜ ثیٙذاصیذ تب ٞبی خشدسبَ ٌشیٝ وٙیذ ٚ آِضٕب ٞٓ ٔثُ ثچٝ وبسٞبی غیشٔٙتظشٜ ثىٙیذ.ٔحٛس ٚ لّت ٞش ساثغٝ خٛثی خاللیت است. 

ثٝ ایٗ تشتیت  "وٙی؟تٛا٘ی االٖ ٌشیٝ وٙی، ٞٓ ثؼذا. وذاْ سا ا٘تخبة ٔیٞٓ ٔی"وبس خٛدضبٖ یبدضبٖ ثشٚد. ثٝ آٟ٘ب ٘ظشیٝ ا٘تخبة یبد ثذٞیذ: 

-ثٝ ایٗ فىش وٙٙذ وٝ اٌش ثخٛاٞٙذ ٔی وٙذفٟٕٙذ وٝ ٌشیٝ ٚ صاسی یه ا٘تخبة است ٚ احتٕبال یه ا٘تخبة ثذ. ایٗ خّٕٝ آٟ٘ب سا ٚاداس ٔیٔی

تٛا٘یذ ٘ظشیٝ ا٘تخبة سا ٔستمیٕب ثٝ فشص٘ذتبٖ تٛضیح دٞیذ. اَٚ ٘یبصٞب ٚ د٘یبی ویفی سا ثشایطبٖ تٛضیح دٞیذ ٚ ثؼذ دس ٔی تٛا٘ٙذ ٌشیٝ ٘ىٙٙذ.

 ٔٛسد سفتبس وّی ثب آٟ٘ب صحجت وٙیذ.

وٙٙذ ػطك سا ثٝ ٞیچ سفتبسی خبصی ٔٙٛط ٘ىٙیذ. ثشای فشص٘ذا٘تبٖ سٚضٗ وٙیذ وٝ دس صٛست ػبضك آٟ٘ب ٞستیذ، ٞشچٙذ ٚلتی ٘بفشٔب٘ی ٔی

 ثٟتشیٗ ساٜ ثشای ٘طبٖ دادٖ ػطك ثٝ فشص٘ذتبٖ ایٗ است وٝ ٕٞیطٝ آٔبدٜ حشف صدٖ ٚ ٌٛش دادٖ ثبضیذ. ػطك ٚسصیٗ ثٝ آٟ٘ب سخت ٔیطٛد.

ثٝ ایٗ تشتیت حك اظٟبس٘ظش خٛاٞیذ داضت ٚ ٚلتی ثب اػٕبَ آٟ٘ب ٔخبِف ٞستیذ، حك داسیذ ٔخبِفت خٛد سا ٘طبٖ دٞیذ. ِٚی ٔذاْ ٔخبِفت 

 ت.خٛد سا ثٝ سخ فشص٘ذتبٖ ٘ىطیذ. دٚ ثبس وبفی اس

دایشٜ حّی ٔثُ ساثغٝ صٖ ٚ ضٟش تطىیُ دٞیذ. خیّی ٚلتٟب الصْ  اص خٛدتبٖ ثپشسیذ اٌش فالٖ وبس سا ثىٙٓ آیب ثٝ اٚ ٘ضدیىتش خٛاٞٓ ضذ یب ٘ٝ؟

ٝ است دستتبٖ سا سٚ وٙیذ ٚ ثٍٛییذ چشا ٕ٘یتٛا٘یذ اص فالٖ سفتبسش حٕبیت وٙیذ، خٖٛ فىش ٔیىٙیذ ثٝ ضشسش خٛاٞذ ثٛد. أب ثٝ اٚ ثٍٛییذ و

 تٛا٘ذ ثٝ فشص٘ذتبٖ ثٍٛیذ چىبس وٙذ.وس ٕ٘یٞیچ ساثغٝ ضٕب ثب اٚ اص ٞش چیض ثشایتبٖ ٟٕٔتش است.

 
 ثذٖٚ آ٘ىٝ ثیص اص حذ غشق آیٙذٜ فشص٘ذتبٖ ضٛیذ سؼی وٙیذ ٘ضدیىی خٛدتبٖ سا ثب اٚ حفظ وٙیذ. دس ٔٛسد وٛدوبٖ تٛصیٝ ثٟتش اص دستٛس است.

ٞب ٞبی ٘بٔٛفك اٚ سا دٚثبسٜ سٚ ٘ىٙیذ. ٌزضتٌٝزضتٝ ٞبی خٛد سا تىشاس ٘ىٙیذ ٚ ٘ك ٘ض٘یذ.ٛصیٝتایٗ وبس ثٝ ا٘ذاصٜ تٛصیٝ وشدٖ ٔفیذ است. 

ثٝ اٚ ثفٟٕب٘یذ وٝ ثسیبسی اص  ٞبی لجّی وبس خٛثی است.أب پشداختٗ ثٝ ٔٛفمیت فشلٝ ٘ذاسد.ای خض تٌزضتٝ ٚ اضبسٜ وشدٖ ثٝ آٟ٘ب فبیذٜ

اضتجبٞبت اٚ لبثُ خجشاٖ یب لجُ لجَٛ است. خٛدتبٖ سا آدٔی ٘طبٖ دٞیذ وٝ ٕٞیطٝ آٔبدٜ وٕه وشدٖ ٞستیذ ِٚی لصذ ٘ذاسیذ وبسٞبی اٚ سا 

 وٕی دست ٚ پب ثض٘ذ.ا٘دبْ دٞیذ. ػبضك فشص٘ذتبٖ ثبضیذ ِٚی اخبصٜ ثذٞیذ 

جتٝ ساثغٝ ٔجتٙی ثش تئٛسی ا٘تخبة ثٝ د٘جبَ ثشلشاسی اػتٕبد است. ٚلتی اػتٕبدسبصی یؼٙی ثٝ آٟ٘ب فٟٕب٘یٓ ٞشوبسی ثىٙٙذ عشدضبٖ ٕ٘یىٙیٓ، اِ

ٕبیت وٙیٓ. حٕبیت ٞبیی وٝ ثب آٖ ٔخبِف ٞستیٓ حتش ٔیطٛد. اِجتٝ ٔٙظٛس ایٗ ٘یست وٝ دس صٔیٙٝٞب ٘ٛخٛاٖ ٔیطٛ٘ذ ایٗ وبس سختٚلتی ثچٝ

 ٞب خیّی ساحت ٔتٛخٝ ایٗ فشق ٚ ٔٛضغ ضٕب خٛاٞٙذ ضذ.ثچٝ ٘ىشدٖ ثب عشد ٘ىشدٖ فشق داسد.

 داس٘ذ، چٖٛ وس دیٍشی سا ٘ذاس٘ذ وٝ خبیٍضیٗ آٟ٘ب وٙٙذ.ٞب پذس ٚ ٔبدسی وٝ ٔٛسد اػتٕبدضبٖ ٘یست ٞٓ دس د٘یبی ویفی خٛدضبٖ ٍ٘ٝ ٔیثچٝ

ٚلتی وٛدن دیٍش ٕ٘یخٛاٞذ ثٝ ٚاِذیٗ اػتٕبد وٙذ  ٚ تب صٔب٘ی وٝ ٚاِذیٗ دس د٘یبی ویفی فشص٘ذاٖ ٞستٙذ ٔیخٛاٞٙذ وٝ ثٝ آٟ٘ب اػتٕبد وٙٙذ.

تر است.هْن« درستی»تَاًی بکي. رابطِ تَ با اٍ از ّر برای ًسدیک هاًذى بِ فرزًذت ّر کاری هی  
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اش ِزت ثجشد أب ثٝ آٟ٘ب آٟ٘ب ثٝ اػضبی غیشفؼبَ دس د٘یبی ویفی اٚ تجذیُ ٔیطٛ٘ذ ٚ اٌشچٝ ٕٔىٗ است وٛدن اص حضٛس آٟ٘ب دس د٘یبی ویفی

 ٕبدی ٘ذاسد. تٟٙب ساٜ اػبدٜ ایٗ اػتٕبد حشف صدٖ ٚ ٌٛش دادٖ ثٝ حشفٟبی اٚست تب ثٝ تذسیح ثٝ اٚ ٘ضدیه ضٛیذ.اػت

اػتٕبدی ٞست اضتجبٞبتتبٖ سا ثٝ سشػت ثپزیشیذ، ٞیچىذاْ اص یىذیٍش تٛلغ وبُٔ ثٛدٖ ٘ذاسیذ. لجَٛ اضتجبٞبت ساٞی ثشای ثبصیبثی ٚلتی ثی

ا٘تخبة اص سٝ سبٍِی ثٝ فشص٘ذاٖ خٛد یب ٔیذٞٙذ وٝ ٔسئِٛیت ا٘تخبثٟبیطبٖ سا ثش ػٟذٜ ثٍیش٘ذ. اِجتٝ  ٚاِذیٗ پیشٚ تئٛسی اػتٕبد است.

 پزیشی ثٝ ٔؼٙبی تٙجیٝ ٘یست. حذاوثش وٙتشِی وٝ ٔیتٛا٘یذ اػٕبَ وٙیذ ایٗ است وٝ آٟ٘ب سا داخُ اتبلطبٖ ثفشستیذ.ٔسئِٛیت

 
خٛاٞیذ دیذ وٝ ثذٖٚ تٙجیٝ ٚ ثب  ٔثال اٌش پسشتبٖ ثٝ ٔٛلغ سش ٔیض ضبْ حبضش ٕ٘یطٛد ثبیذ ضبٔص سا ثذٞیذ أب یه ضبْ سشد ٚ دست ٘خٛسدٜ.

وٕی صحجت ٚ سإٞٙبیی، خٛدضبٖ ٔطىالت خٛد سا حُ ٔیىٙٙذ. آٟ٘ب ساٜ حّٟبی ضٕب سا ٘ٝ ثٝ دِیُ تشس اص تٙجیٝ ضٕب، ثّىٝ ثٝ خبعش اػتٕبد 

 ثٝ ضٕب ٔیپزیش٘ذ.

٘تخبة تٛ ٘بساضی ٞستیٓ، ثبیذ دست ثٝ دست ٞٓ ثدبی تٙجیٝ ثٝ اٚ ثفٟٕب٘یذ: ٔٗ ٔیخٛاٞٓ اص اضتجبٞبتت ػجشت ثٍیشی. ٚلتی ٞش دٚ٘فشٔبٖ اص ا

ٚلتی ٞٓ وٝ ثٝ دِیُ ثچٍیت خّٛی ا٘دبْ وبسی سا ٔیٍیشْ لصذْ ایٗ است وٝ وبسی ٘ىٙی وٝ پطیٕبٖ ضٛی  دٞیٓ ٚ ساٜ ثٟتشی پیذا وٙیٓ.

 ِٚی لصذْ صشفب ایٗ ٘یست وٝ خّٛی تٛ سا ثٍیشْ.

وسی ٘طٛد ٚ تّٛیضیٖٛ سا صیبد ٘ىٙذ حك داسد ثیذاس ثبضذ، ِٚی ثبیذ صجح ثٝ ٔٛلغ ثشای ٔثال دس ٔٛسد صٔبٖ خٛاة ثٝ اٚ ثفٟٕب٘یذ وٝ اٌش ٔضاحٓ 

ٔذسسٝ ثیذاس ضٛد. ثٍزاسیذ خٛدش تجؼبت ٘بضی اص دیشخٛاثیذٖ سا دس لبِت خٛاة آِٛدٌی دس ٔذسسٝ ثجیٙذ. ایٗ ثٟتشیٗ فشصت است تب ثٝ اٚ 

وٙیذ ایٗ فشصت سا اص دست ٔیذٞیذ وٝ ثٝ اٚ ثفٟٕب٘یذ ٞشٚلت ا٘تخبثٟبیص ثٝ  ٚلتی ثب اٚ سش خٛایص ثٍٍٛٔٛ پزیشی سا یبد ثذٞیذ.ٔسئِٛیت

ٚلتی ٔیفٟٕذ ثب اٚ دضٕٙی ٘ذاسیذ ٔیتٛا٘یذ ثٝ اٚ تٛصیٝ وٙیذ ٚ اٚ ٞٓ ثٝ تٛصیٝ ضٕب ػُٕ  وسی ِغٕٝ ٘ض٘ذ حبضشیذ ثٝ اٚ حك ا٘تخبة ثذٞیذ.

 ثٝ اٚ فشصت ٔیذٞیذ وٝ اص خٛدش ٔشالجت وٙذ ٚ ثٝ دیٍشاٖ ٔتىی ٘جبضذ. ثب ایٗ وبس )اخبصٜ دادٖ دس ٔٛسد ا٘تخبة صٔبٖ خٛاثص( خٛاٞذ وشد.

فمظ ثٝ اٚ ثٍٛییذ  "ٔٗ وٝ ٌفتٝ ثٛدْ!"ثٝ اٚ ثٍٛییذ اص خًٙ ٚ دػٛا ثیضاسیذ ٚ اٌش ثٝ ضٕب ٌفت وٝ ٘تیدٝ ٌشفتٝ صٚد ثخٛاثذ ٞشٌض ثٝ اٚ ٍ٘ٛییذ: 

 ایٙىٝ دیش یب صٚد ثخٛاثذ ثش ػٟذٜ خٛدش است.

-ضٕب سفیك ٚ یبٚس آٟ٘ب ٞستیذ ٚ ٔیخٛاٞیذ ثٝ آٟ٘ب دس صٔیٙٝ" حشف، حشف ٔٗ است." ضٕب آٖ پذسٚٔبدسی ٘یستیذ وٝ ٔیٍٛیذ:ثب ایٗ سٚیىشد 

أب اٌش احسبس ٔیىٙیذ دس صٔیٙٝ خبصی آٔبدٜ ا٘تخبة وشدٖ ٘یستٙذ، خٛدتبٖ اخشا وٙیذ  ٞبیی وٝ تٛا٘بیی ا٘تخبة داس٘ذ، حك ا٘تخبة ثذٞیذ.

ٔثال اٌش دختشتبٖ ٘خٛاست ٔذسسٝ ثشٚد، ثٝ اٚ ثٍٛییذ ایٗ خضء  ایذ دس ٔٛسد صٔبٖ ایٗ حك ا٘تخبة ٌفتٍٛ وٙیذ.آٔبدِٜٚی ثٝ آٟ٘ب ثٍٛییذ وٝ 

تش لجَٛ خٛاٞذ وشد چٖٛ ثبٚس داسد ضٕب اٚ حك ا٘تخبة دادٜ ثبضیذ، ایٗ حشف ضٕب سا ساحت ثٝٞبی صیبدی ٔٛاسدی ا٘تخبثی ٘یست. اٌش دس صٔیٙٝ

ٞٓ لجَٛ ٘ىشد، اٚ سا ثٝ ٔذسسٝ ثجشیذ ٚ ثٝ اٚ ثٍٛییذ ٔیتٛا٘ذ وُ سٚص سا ٌشیٝ وٙذ. اٚ ٚلتی ایٗ سفتبس ضٕب سا ثجیٙذ صیبد ػبضمص ٞستیذ. أب اٌش 

 ٌشیٝ ٘خٛاٞذ وشد. ٞشٌبٜ صالح دا٘ستیذ ٔحىٓ ثشخٛسد وٙیذ، اِجتٝ ثذٖٚ تٙجیٝ ٚ تٟذیذ.

ٞب ٞٓ ثدبی ایٙىٝ خٛدتبٖ سا دس خٍٙی ثیٙذاصیذ وٝ لغؼب ضىست خٛاٞیذ خٛسد، ا٘ؼغبف ٘طبٖ دٞیذ. ٞش غزایی وٝ دس ٔٛسد غزا٘خٛسدٖ ثچٝ

تٕبْ وشدٖ غزای داخُ ثطمبثص ٘ىٙیذ. اٌش ٔیخٛاٞذ ثشای خٛدش غزا دسست وٙذ، اخبصٜ ایٗ وبس سا ثذٞیذ. ٘ٝ  ٔیخٛسد ثٝ اٚ ثذٞیذ. اصشاس ثش

 «ٔٗ وٝ ٌفتٓ ثٛدْ.»لتی ٞٓ غزا ٔیخٛسد ثٝ اٚ ٍ٘ٛییذ ث وٙیذ، ٘ٝ ٔتّه ثٍٛییذ، ٚخشٚثح

اش سا ثش ػٟذٜ ٞٓ. ٞشوبسی وٝ فىش ٔیىٙذ اسصش داسد ا٘دبْ دٞیذ ٚ ثمیٝتئٛسی ا٘تخبة ٔیٍٛیذ ٔٗ دس ایٗ وتبة فمظ ثٝ ضٕب اعالػبت ٔیذ

ؼٙی تدشثٝ خیّی چیضٞب سا یبد خٛاٞذ ٞب ثٍزاسیذ. سؼی ٘ىٙیذ ثشای ٔسبئُ خضئی عجك ٔیُ ضٕب سفتبس وٙذ، ایٍٙٛ٘ٝ اص ثٟتشیٗ ٔؼّٓ د٘یب یثچٝ

-فثذیٗ تشتیت اص ٕٞبٖ سبِٟبی اَٚ یبد ٔیٍیشد وٝ ضٕب ٔثُ سبیش پذسٚٔبدسٞب ا٘ؼغب ٌشفت وٝ چٝ وبسی ٞٛضٕٙذا٘ٝ است ٚ چٝ وبسی اثّٟب٘ٝ.

را بچطٌذ ًِ بیطترکَدکاى فقط بایذ طعن تبعات طبیعی اًتخابْای خَد   
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ثشای ضٕب ٟٔٓ است، ٞشوبسی ثىٙذ ضٕب اص آٖ ٘بپزیش ٚ ٔتؼصت ٘یستیذ ٚ ٔسبئُ وٛچه سا ثیخٛد ثضسي ٕ٘یىٙیذ ٚ یبد ٔیٍیشد ٚلتی چیضی 

 آییذ.یوٛتبٜ ٕ٘

دس وٛدوی اخبصٜ ا٘تخبة دس ٚلت خٛاة، ٘ٛع ِجبس ٚ غزا سا ثٝ آٟ٘ب ثذٞیذ ٚ ثٝ آٟ٘ب ثفٟٕب٘یذ أٛس خیّی ٟٔٓ ٔثُ ٔذسسٝ، سالٔت ٚ أٙیت 

ته آٖ ٔٛلغ دیٍش ٕ٘یتٛا٘یذ سٚی تهایٍٙٛ٘ٝ دس سٙیٗ ٘ٛخٛا٘ی اٚ یبد ٔیٍیشد دس ٔٛسد خیّی چیضٞب ثب ضٕب ٔزاوشٜ وٙذ. ُ ٔزاوشٜ ٘یستٙذ، لبث

اش ٞستیذ اٍ٘بس ٕٞیطٝ ثب اٚ ٞستیذ. اٌش ثٝ صٚس اٚ سا اص وبسی ٔٙغ وٙیذ دس د٘یبی ویفیِحظبتص وٙتشَ فیضیىی داضتٝ ثبضیذ، ِٚی چٖٛ 

ٔٛلؼیت ٔحىٓ اٚ تضؼیف ٔیطٛد. اٚ دس ایٗ سٗ ثیص اص ٞشچیضی ٘یبص ثٝ  ٔذت خٛاة دٞیذ ِٚی ػىس ضٕب دس د٘یبی ویفیضبیذ دس وٛتبٜ

 اش داسد.ضٕب دس د٘یبی ویفی

 ػطك ٚسصیذٖ ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ثشای آ٘ىٝ ثٝ حشفٟبی ضٕب ٌٛش ثذٞٙذ حتی اٌش آٟ٘ب سا لجَٛ ٘ذاضتٝ ثبضٙذ ٚ ضٕب سا ثب لٛت سبثك دس د٘یبی ویفی

ذ. ٔٙتظش دسدسش ٚ ٔطىُ ٕ٘ب٘یذ. ثب صحجت وشدٖ، خٙذیذٖ ٚ ا٘دبْ وبس ٔطتشن ساثغٝ ػبعفیتبٖ سا ثب د ٍ٘ٝ داس٘ذ، لذسی خاللیت ٔیخٛاٞخٛ

 آیذ.وٙیذ. ایٗ رخیشٜ احسبسی ثىبستبٖ ٔیاٚ لٛی 

آیٙذ دایشٜ حُ خب٘ٛادٌی داس٘ذ ٚ پطتیجبٖ ٞٓ ٞستٙذ. خب٘ٛادٜ ثب وٙتشَ ثیشٚ٘ی ٍٞٙبْ ثشٚص ٔطىُ ٞبیی وٝ ثب ٞٓ خٛة وٙبس ٔیخب٘ٛادٜ

 شٜ ٞستیذ ثیطتش احتٕبَ داسد خٛضحبَ ٚ خٛضجخت ثبضیذ.تب ٚلتی ضٕب ٚ فشص٘ذتبٖ دس ایٗ دای یٍش سا سشص٘ص ٔیىٙٙذ.یىذ

 کنبر آمذن بب کودکبنی که بب آنهب بذرفتبری شذه یب بسرگسبالنی که در کودکی بب آنهب بذرفتبری شذه

-سٚاٖ ذسفتبسیثصدٖ یب ٔؼٕٛال ٚلتی ٔتٛخٝ ثذسفتبسی ٔیطٛیٓ وٝ تبثیشاتص سا سٚی فشد ٌزاضتٝ. ثذسفتبسیٟبیی ٔثُ آصاس خسٕی ٚ وته 

 یب ثذسفتبسی خٙسی. تٛخٟی ثٝ آٟ٘بٚ ا٘تمبد ٚ سشص٘ص ٚ ثیٔثُ تٟذیذ ضٙبختی 

ٞب سا ص٘ذٜ ضٕب لشثب٘ی ٔحسٛة ٕ٘یطٛیذ ٚ ایٗ عشص فىش وٝ ثبیذ ثذسفتبسیٔیٍٛیذ  ا٘ذحبال ثضسٌسبَ ضذٜوٝ  ٘ظشیٝ ا٘تخبة ثٝ ایٗ لشثب٘یبٖ

 ٚ اثشی ٞٓ ٘ذاسد. حتی ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ضٛ٘ذ، ٔضش استوٙٙذ ٚ 

 
ذسفتبسی ٘یست، ثّىٝ ثخبعش ایٗ است وٝ اػتٕبد خٛد سا ثٝ ٔشدْ اص تش اص ٕٞٝ ایٗ است وٝ ثٝ آٟ٘ب ثٍٛییٓ وٝ س٘ح ٚ ػزاثطبٖ ثخبعش خٛد ثٟٔٓ

 یىی اص دضٛاستشیٗ ٘ٛع ثذسفتبسی، خٙسی است چٖٛ ٔؼٕٛال فشد ثٝ عشف ٔمبثُ اػتٕبد داضتٝ. ا٘ذ.دادٜ دست

تٛا٘ٙذ ثٝ سبدٌی ثٝ دیٍشاٖ اػتٕبد وٙٙذ. اػتٕبد وشدٖ ٘مص ٟٕٔی دس اسضبی ٘یبصٞب داسد. وٛدوب٘ی وٝ اص ٘ضدیىب٘طبٖ ضشثٝ ٔیخٛس٘ذ دیٍش ٕ٘ی

 تب دٚثبسٜ صذٔٝ ٘خٛس٘ذ. ثبیذ ثٝ آٟ٘ب فٟٕب٘ذ وٝ ثیطتش ٔشدْ لبثُ اػتٕبد٘ذ ٚ پیص اص اػتٕبد ثٝ دیٍشاٖ آٟ٘ب سا ثطٙبسٙذ

ٝ ٌزضتٝ ٚ ٔشٚس ثذسفتبسیٟب ثٝ آٟ٘ب وٕه ٔیىٙذ. خشاحبت دسٔب٘ی ٚ ٕٞضٔبٖ آٔٛصش تئٛسی ا٘تخبة ثیص اص ثشٌطتٗ ثٔطبٚسٜ ثش ٔجٙبی ٚالؼیت

 ػطك ٚ اػتٕبد. ا٘ذ ِٚی فمظ ثب حس وشدٖضٙبختی ٞٓ لبثُ اِتیبْضذیذ سٚاٖ

ای است. ٔب فمظ ٔطىالت فؼّی داسیٓ ٚ ثس. ٘یبصی ثٝ سخٛع ثٝ ٌزضتٝ ٘یست. ٔطىُ فشد آسیت دیذٜ ٔثُ ٔطىُ فؼّی دیٍشاٖ ٔطىُ ساثغٝ

 ای سضبیت ثخص ثب آدٔی لبثُ اػتٕبد ٘یبص داس٘ذ.تٕبْ آدٟٔب ثٝ ساثغٝ

 ٘ىبت ٔطبٚسٜ ثب تشی

 [ا٘ذ.ٚ ٔشدْ ٞٓ ثٝ ضذت ثیٕبسی سٚا٘ی سا پزیشفتٝ ]ثشای سٚا٘ذسٔبٍ٘شی ٞٓ دفتشچٝ ثیٕٝ داس٘ذ تشی داستب٘ت سا ثشایٓ ثٍٛ. -

 استفبدٜ صیبد اص وّٕٝ ا٘تخبة ثشای تفٟیٓ ٔٛضٛع. تبٖ ٔشالجت وٙیذ.ٔٗ فمظ وٕه ٔیىٙٓ وٝ چغٛس اص ص٘ذٌی -

 دلیك حشف ثضٖ، خٕالت وّی دس دسٔبٖ اسصضی ٘ذاسد. -

تَاًٌذ بِ خَدضاى کوک کٌٌذ تحت ّر ضرایطی هضر است.یٌکِ بِ هردم القا کٌین کِ قرباًی ّستٌذ ٍ ًویا  
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 تشی ثٝ ضٛٞشش اػتٕبد ٘ذاسد ٚ خٛدش ٞٓ ٔیٍٛیذ وٝ ثٝ ٔشدٞب اػتٕبد ٘ذاسد. -

 ٔبدسش سا ٔستبصُ ٔیذا٘ذ ٚ ایٙىٝ ٔٗ ثٝ ٌزضتٝ ثشٌشدْ ٚ ٔبدسش سا سشص٘ص وٙیٓ دسدی دٚا ٕ٘یىٙذ. -

 تبویذ سٚی ٘ىبت ٔثجت حبَ حبضش ص٘ذٌی اٚ ٚ ٌفتٗ ایٙىٝ ثٙظش آ٘غٛس وٝ ٌفتی ثذثخت ثٙظش ٕ٘یشسی. -

 ا٘ذ.ثشای ٕٞیطٝ ثٝ اٚ آسیت سسب٘ذٜثبیذ ثب عٛسی ثشخٛسد وٙٓ وٝ فىش ٘ىٙذ اتفبلبت ٌزضتٝ  -

لضیٝ ایٗ است وٝ تب خٛدٔبٖ  ایٙىٝ خٛدت ا٘تخبة ٔیىٙی آٖ افىبس ٌزضتٝ سا ٔشٚس وٙی چٝ وٕىی ثٝ ساثغٝ اال٘ت ثب ضٛٞشت ٔیىٙذ؟ -

اٌش ثتٛا٘ذ اػتٕبد وٙذ  ثبیذ ثٝ اٚ یبد ثذٞٓ، ایٙذفؼٝ ضٕٗ ٔحتبط ثٛدٖ ثٝ ایٗ ٔشد اػتٕبد وٙذ. ٘خٛاٞیٓ ٌزضتٝ ٚاسد ضشایظ حبَ ٕ٘یطٛد.

 اػتٕبدی ٘سجت ثٝ ٔشدٞب ثبػث دسدسش ضذٜ.ا خشاة ٘ىشدٜ، ثّىٝ ا٘تخبة ایٗ ثیٔیفٟٕذ ٌزضتٝ اٚ ص٘ذٌی اش س

 استفبدٜ ٔذاْ اص وّٕٝ ا٘تخبة: ٔؼٕٛال دسٖٚ اص دسٖٚ سیٕٙب ا٘تخبة ٔیىٙی وٝ ثٝ اٚ ٘یص ٚ وٙبیٝ ثض٘ی یب ٚلتی سسیذیذ خب٘ٝ؟ -

اٚ  د ٚثؼذ اص ایٙىٝ الشاس ٔیىٙذ وٝ ضٛٞشش سا دٚست داسد ٚ اٚ ثب اٚ ثذفتبسی ٘ىشدٜ ثٝ اٚ ٔیفٟٕب٘ٓ وٝ ٌزضتٝ ٞیچ سثغی ثٝ ساثغٝ أشٚصش ٘ذاس -

 اش فىش وٙذ.خٛدش ا٘تخبة ٔیىٙذ وٝ ثٝ سٚاثظ ٌزضتٝ

یص ٚ چغٛس ٔیتٛا٘ذ ثیص اص ایٗ خّسٝ ثؼذی سا صشف ایٗ ٔیىٙٓ وٝ چمذس ثشای خٛدش وبس وشدٜ، حتی دس دٚساٖ وٛدو 9ثخص ٟٕٔی اص  -

 وٙذ، ضبیذ ثتٛا٘ذ دس سٛپشٔبسوت ثٝ ٔذیشیت ثشسذ. ثشای خٛدش وبس

 .[]تب حٛاسص ثبضذ ٔدذد اتفبق ٘یفتذٞب سا دس رٞٙص ٍ٘ٝ داسد. ٘یبص اٚ ثٝ ثمب ثبػث ضذٜ آٖ ثذسفتبسی -

 دسٔبٖ ٕٞیطٝ ثبیذ سٚ ثٝ آیٙذٜ ثبضذ ٘ٝ سٚ ثٝ ٌزضتٝ، چٖٛ فشٚیذ ایٗ وبس سا ٔیىشدٜ، دِیُ ٕ٘یطٛد ٔب ٞٓ  ٕٞیٙىبس سا ثىٙیٓ. -

تی فشد پیص سٚا٘ذسٔبٍ٘ش سٙتی ٔیشٚد وٝ سٚی ٞبی أٗ ٚ ٔغٕئٗ ضٛد. ٚلدسٔبٍ٘ش ٔٛظف است ٔطىُ فؼّی سا ثیبثذ، ٘ٝ ایٙىٝ غشق ٌزضتٝ

ثسیبسی اص ٔشاخؼبٖ ثضسٌسبَ  ٖ تغییش است.آسب٘تش اص ا٘تخبة وشد ٌزضتٝ تٕشوض ٔیىٙذ، ثیطتش ثب اٚ ٕٞىبسی ٔیىٙذ. چٖٛ پیذا وشدٖ ٔمصش،

 تٛا٘ٙذ ثٝ ٘بساحتی حبَ حبضش خٛد سسیذٌی وٙٙذ.ٞبی دٚساٖ وٛدوی خٛد سا ثٝ یبد ٘یبٚس٘ذ ٕ٘یٔؼتمذ٘ذ تب خبعشات ٔشثٛط ثٝ ثذسفتبسی

ٞبیی است وٝ ٞشٌض اتفبق ٘یفتبدٜ است. ایٗ خبعشٜ ٔحصَٛ دستٍبٜ خالق بسیخبعشٜ ٘بدسستی اص ثذفت« آٚس٘ذآ٘چٝ ثٝ یبد ٔی»ٔتبسفب٘ٝ 

٘ٝ دسٔبٍ٘ش ٚ ٘ٝ ٞیچىس دیٍشی ٕ٘یتٛا٘ذ ثفٟٕذ آیب ایٗ  ة ٚسصد.ٙبٔشاخغ است تب دسٔبٍ٘ش سا خطٙٛد وٙذ ٚ اص پشداختٗ ثٝ صٔبٖ حبَ اخت

پٙذاس٘ذ ضٛ٘ذ ٚ چٙبٖ ٚالؼی ثٙظش ٔیشسٙذ وٝ ٔشاخؼبٖ ٔیایٗ خبعشات ثب ٞذف اسضبی یه یب چٙذ ٘یبص سبختٝ ٔی اسد یب ٘ٝ.خبعشٜ صحت د

 اتفبق افتبدٜ است.

حبَ ا٘مذس ٞست وٝ ثخٛاٞیٓ دسٔبٍ٘شٞب وبسآٌبٜ ٘یستٙذ. ٔب د٘جبَ خذا وشدٖ سشٜ اص ٘بسشٜ ٘یستیٓ. ثٝ ٘ظش ٔب ٔطىالت ٚالؼی دس صٔبٖ ٚالؼیت

 ثذٖٚ پشداختٗ ثٝ ٌزضتٝ ٞٓ ٔیتٛا٘یٓ ثٝ ٔطىالت أشٚص ثپشداصیٓ. ب ثپشداصیٓ.ثٝ آٟ٘


