
 ثسن اهلل الشحوي الشحین

آداة هعبضشت فمظ هختع سفتبس ضوب سش هیض غزا ًیست، آداة هعبضشت 

اًذاص ولی ضوب دس سٍاثظ اجتوبعی ٍ صًذگی جوعی  اًعىبسی اص چطن

است. ایٌىِ دس اتَثَس ضلَغ جبیتبى سا ثِ پیشصًی وِ ایستبدُ است ًذّیذ، 

 ایٌىِ—چیضی دسهَسد ضوب ثِ ّوِ آًْبیی وِ ثیٌٌذُ ّستٌذ هی فْوبًذ

ًیستیذ لحظبتی ساحتی خَد سا ثِ خبعش دیگشی ثِ خغش ثیٌذاصیذ حبضش . 

ّب، تػَیش ٍ ظبّش ضوب ثخطی اص چیضی ًیست وِ  دس اوثش هَلعیت

وٌٌذُ ضوبست؛ ثلىِ ّوِ آى چیضی است وِ ضوب سا تَغیف  تَغیف

داًٌذ ثب تٌْب اعالعبتی وِ دس  وٌذ. وسبًیىِ چیضی دسهَسد ضوب ًوی هی

وٌٌذ، ٍ آى چیضی ًیست جض آًچِ اص  ب سا پش هیّ دست داسًذ جبی خبلی

ثیٌٌذ. غشفٌظش اص فىشی وِ ضوب دسهَسد خَدتبى  سفتبس ٍ وشداس ضوب هی

تَاًذ هعیبس فىش دیگشاى ًسجت ثِ ضوب  داسیذ، یه عبدت اجتوبعی ثذ هی

جَیذ خیلی لجل اص  ضَد: ّش وسی وِ ثجیٌذ ضوب غزایتبى سا ثب دّبى ثبص هی

ضوب سا ثِ خبعش ثسپبسد، آًشا ثِ یبد خَاّذ آٍسد ایٌىِ ضغل یب تخػع . 

. 

 هعشفی ًىشدى افشاد
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چِ دس یه هَلعیت ضغلی ثبضیذ ٍ چِ اجتوبعی، اگش فشاهَش وٌیذ وِ دٍ 

ًفش سا ثِ ّن هعشفی وٌیذ، ثسیبس صضت ٍ ًبضیبًِ ثِ ًظش خَاّذ سسیذ صیشا 

 .ضوب تٌْب آضٌبی هطتشن آًْب ّستیذ

ای ٍجَد داسد )هثل  ای ًحَُ هعشفی وشدى حشفِای ثش لَاًیي پزیشفتِ ضذُ

ای همبم ثبالتشی داسد(، اهب ّیچىذام اص  اٍل گفتي ًبم فشدی وِ اص ًظش حشفِ

 .آًْب ثِ اًذاصُ ایٌىِ یبدتبى ًشٍد آًْب سا ثِ ّن هعشفی وٌیذ، هْن ًیست

 تىبى ًذادى ثِ خَد ثشای تلفي حشف صدى

بیی وِ دس اتبق ضوب ضشیه ّستٌذ ّبی اجتوبعی، آًْ تمشیجبً دس ّوِ هَلعیت

صًذ، هستحك تَجِ ضوبست.  ثیطتش اص وسی وِ ثِ ضوب صًگ یب پیبهه هی

ایي هسئلِ ٍلتی سش هیض ضبم یب هَلعیت ضخػی هطبثْی ّستیذ، 

وٌذ تش خَاّذ ثَد اهب ثشای ّش هَلعیتی وِ تٌْب ًجبضیذ غذق هی تَجِ لبثل . 

ایستبدُ ثبضیذ، سعی وٌیذ تب  حتی اگش ثب افشادی وبهالً غشیجِ دس یه غف

 .جبیی وِ هوىي است توبس تلفٌیتبى سا ثشای خَدتبى ًگِ داسیذ

 ثحث وشدى سش یه غَستحسبة

جوعی دس ثیشٍى اص  خَسی دستِ ّبی غزا ایي یه لبًَى سبدُ ثشای هَلعیت

هٌضل است: ّویطِ ثشای پشداخت وشدى یب سْین ضذى دس پشداخت آهبدُ 

وٌیذ وِ یىی اص اعضبی گشٍُ ثِ خَد اجبصُ ثذّذ وِ ثیٌی  ثبضیذ. ثبیذ پیص

العبدُ گشاى سفبسش دّذ غزایی فَق . 
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اگش چٌیي هسبئلی ثبسّب هَجت اریتتبى ثَدُ است، ثِ جبی ایٌىِ دس 

سستَساى سش غَستحسبة ثحث وٌیذ، دس هَلعیتی دیگش ثب آى ثشخَسد 

طبى دّیذ وِ تَاًیذ دس چٌیي هَلعیتی ً ثشایي، خیلی ساحت هی وٌیذ. عالٍُ

 .فشدی ثخطٌذُ ٍ ثضسگَاس ّستیذ

 دیش سسیذى

ضَد ٍ اگش ثِ  آدهْب دٍست داسًذ وِ حس وٌٌذ ثش آًْب اسصش گزاضتِ هی

دًجبل ساّی هغوئي ّستیذ وِ ثِ وسی ًطبى دّیذ ّیچ اسصضی ثشای اٍ لبئل 

دلیمِ دیشتش ثب یه  ۰۲تَاًیذ  ًیستیذ، دیش سش لشاستبى ثب اٍ ثشسیذ. هی

ة ٍ هٌغمی ثشسیذ اهب ثبالخشُ ثْبًِ ضوب ّش چِ وِ ثبضذ، فشد تَضیح خَ

تبى  همبثل ثِ ایي فىش خَاّذ وشد وِ چشا ثبیذ ثیص اص ضوب ثشای ساثغِ

 .اسصش ٍ احتشام لبئل ثبضذ

ثخػَظ دس یه هَلعیت وبسی، دس ثشخَسد ثب هطتشیبى ٍ سئیس، دیش 

وبس ٍ  هالحظِ سسیذى ساّی ثسیبس عبلی ثشای جذا وشى وبسهٌذاى تَاًب ٍ

تَجِ است گیش ٍ ثی وبسهٌذاى ثْبًِ . 

 تمذین ًىشدى هحل ًطستي خَد

ثِ ّوبى تشتیجی وِ ثسیبسی اص لَاًیي آداة هعبضشت ثشای ایي عشاحی 

تمذین هحل ًطستي خَد “اًذ وِ فشدی خَدهحَس ثِ ًظش ًشسذ، لبًَى  ضذُ
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بسی اًسبى یىی اص اغَل ضخػیتی اس” ثِ فشدی وِ ًیبص ثیطتشی ثِ آى داسد

ّبی جٌسیتی ًذاسد ثَدُ ٍ ّیچ ًیبصی ثِ ثحث دسهَسد سیبست . 

ضبیذ آى صى ثبسداس یب پیشصى ًبتَاى آًمذسّب ًیبصی ثِ غٌذلی ضوب دس 

ایذ، پبّبیتبى دسد  اتَثَس ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ ضبیذ ضوب سٍص ثسیبس ثذی داضتِ

ّش تشتیجی  ّبی ثذثخت ٍ ثیچبسُ است اهب ثِ وٌذ ٍ اتَثَس ّن پش اص آدم هی

پَضی وشدُ ٍ غٌذلیتبى سا ثِ فشدی ًیبصهٌذتش  ّست اص ًیبص خَد چطن

 .تمذین وٌیذ

 ثشخَسد ضعیف ثب پشسٌل خذهبت

ایذ  ّیچ اضىبلی ًذاسد وِ ثب اضبسُ اثشاص وٌیذ وِ اص خذهبتی سضبیت ًذاضتِ

ّبی  اهب دسست ًیست وِ اگش خیلی ٍضع هبلی خَثی ًذاسیذ یب ثشای ّضیٌِ

آهبدگی ًذاضتیذ، اص تزوش دادى خَدداسی وٌیذ. ثِ ّویي آى خذهبت 

تشتیت، دسست ّن ًیست وِ ثخبعش اضىبالت خیلی وَچه غزای 

سستَساى سا پس ثفشستیذ ٍ ثب وبسهٌذاى ٍ پشسٌل عَسی سفتبس وٌیذ وِ 

 .اًگبس هستخذم ضوب ّستٌذ

 فمظ دسهَسد خَدتبى حشف ثضًیذ

است وِ ثعضی افشاد  خَدپشستی اغالً خػَغیت جبلجی ًیست. دسست

وٌٌذ  ثخبعش غشٍس ٍ خَدخَاّی وِ داسًذ افشاد سا ثِ سوت خَد جزة هی

ضَد وِ ضوب ّن اص آًْب تملیذ وٌیذ. ایٌىِ دس هىبلوبت ٍ  اهب دلیل ًوی
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گفتگَّب فمظ خَدتبى حشف ثضًیذ ٍ ثِ ّیچىس اجبصُ حشف صدى ًذّیذ 

ا داسدّن اغالً وبس صیجبیی ًیست چَى دلیمبً ّوبى ًتیجِ س . 

وٌٌذ  اجبصُ ثذّیذ دیگشاى ّن ًظشاتطبى سا ثگَیٌذ ٍ ٍلتی اص ضوب سَال هی

ًیبصی ًیست ثشای ّوِ سَاالت سِ سبعت جَاة ثذّیذ. سعی وٌیذ اص 

ضَد احسبس وٌٌذ ثِ جض خَدتبى ثشای  دیگشاى سَال وٌیذ ایي ثبعث هی

 .دیگشاى ّن اسصش لبئل ّستیذ

 سعبیت ًىشدى آداة ثبضگبُ ّبی ٍسصضی

ّب ّستٌذ وِ ثب  آداة ثبضگبُ سفتي ثسیبس سبدُ است اهب ثب ایٌحبل خیلی

وٌٌذ.  سعبیت ًىشدى ایي آداة ثبضگبُ سا ثِ هحیغی ًبخَضبیٌذ تجذیل هی

ّبیی ّستٌذ وِ یه دستگبُ ٍسصضی سا دلبیك هتوبدی اضغبل  ایٌْب ّوبى

ّبیی وِ  ىوٌٌذ ثی آًىِ ثِ ًظش ثشسذ وبس هفیذی ثب آى اًجبم ثذٌّذ. ّوب هی

وٌٌذ ٍ ثعذ اص اًجبم وبس آى سا سش  ّب سا ٍسظ ثبضگبُ سّب هی ّب ٍ دهجل ٍصًِ

دٌّذ ٍ هوىي است پبی وسی ثِ آًْب گیش وٌذ ٍ  جبی خَد لشاس ًوی

ّبیی وِ هَلع ًطستي سٍی  هَجت غذهِ صدى ثِ دیگشاى ضًَذ. ّوبى

سا سٍی وٌٌذ ٍ جبی عشق ثذًطبى  ّب اص حَلِ ضخػی استفبدُ ًوی دستگبُ

گزاسًذ ّب ثش جبی هی ّوِ دستگبُ . 
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ّب سا اص ضش چٌیي افشادی خالظ  یه لبًَى ولی ضبیذ ثتَاًذ ّوِ ثبضگبُ

وٌذ: ًجبیذ عَسی سفتبس وٌیذ وِ اًگبس هْوتشیي آدم سٍی صهیي ّستیذ. 

 .عَسی سفتبس وٌیذ وِ دس آى فضب ثب دیگشاى ضشیه ّستیذ

 آسایص وشدى دس اهبوي عوَهی

دس هحیظ عوَهی تجبٍص ثِ حك اجتوبعی هب هحسَة آسایص وشدى 

وٌذ چِ ًِ، ایي وبس دسست ًیست.  ضَد؛ چِ فىش وٌیذ وسی ًگبّتبى هی هی

ّب، تویض  ّش وبسی وِ هحل آى سشٍیس ثْذاضتی است، هثل گشفتي ًبخي

وشدى چطن ّب ٍ ّش چیض هشثَط ثِ ثْذاضت ضخػی، ًیض اص ایي جولِ 

 .است

بًیىِ دس هحلی عوَهی ّستیذ، اص دست صدى گَیذ صه یه سٌت لذیوی هی

 .ثِ غَست خَد خَدداسی وٌیذ

 غزا خَسدى ثب دّبى ثبص

هثل حیَاًبت غزا خَسدى یىی اص ثذتشیي اضتجبّبت اجتوبعی است. ایي 

خَاٌّذ  ثشد ثلىِ اعشافیٌتبى وِ هی عبدت صضت ًِ تٌْب ضوب سا صیش سَال هی

وٌذ هیاص غزای خَد لزت ثجشًذ سا ًیض هطوئض  . 

ّب اّویت ثسیبس صیبدی داسد ٍ ًطبًِ یه  ایي هسئلِ هخػَغبً ثشای خبًن

والس است ثیهشد  . 

 گشداٍسی ٍ تجذیل ثِ وتبة الىتشًٍیىی:سیذجَادهشتضبیی اسصیل
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ثِ ٍة سبیت هبسشثضًیذ.. اخجبس. تػبٍیش. همبالت .جْت دسیبفت وتبثْب  
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 هیتَاًیذ ثب ایویل
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)پیبهه(ثب هب دس استجبط ثبضیذ.09079994090ٍیبثبضوبسُ ی   

جْبدگشاى هجبصی پسشاى افتبة جبهعِ ی  

استفبدُ اص وتبثْب دس ٍثالگْب ٍ ٍثسبیتْب ثبروشغلَات جْت سالهتی ٍ ظَْس غبحت 

 الضهبى)عج(ٍثبروش هٌجع ٍ ًبم ًَیسٌذُ ثالهبًع هیجبضذ.
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