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  صى تِ عَس ولی ٍلتی دستاسُ صى تَدى یا هشد تَدى صحثت هی وٌین ، دس ٍالغ اص یه ٍیظگی ولی صحثت هی وٌین، وِ یىی

آفشیذُ هی ؿَد ٍ دیگشی هشد ٍ هی داًین وِ پایِ ی خلمت، صى اػت، یؼٌی جٌیي دس اتتذا دختش اػت ٍ تؼذ اص تغییشاتی پؼش 

 هی ؿَد.

  ِایي جٌؼیت یه ظشفیت اػت.. یؼٌی صى تَدى یه ظشفیت ٍیظُ ٍ هشد تَدى ّن یه ظشفیت ٍیظُ  اػت. پغ اتتذائا تایذ ت ٍ

ویت ایي ظشف دس تؼییي جایگاُ دس سٍاتغی اػت وِ هی خَاٌّذ تا یىذیگش داؿتِ تاؿٌذ. ظشف تَدى جٌؼیت تَجِ وشد. اّ

تٌاتش ایٌىِ اًؼاى ّا دس هحیظ اجتواػی صًذگی هیىٌٌذ، پغ تا یىذیگش ساتغِ داًذ ٍ ایي ساتغِ تیي صًاى ٍ هشداى اتفاق هی افتذ. 

 پغ ًمؾ ّشیه دس ساتغِ ی اٍ اّویت پیذا هی وٌذ.

 ها هیفْوین وِ ایي تحث صٍجیت لضٍها ، ساتغِ هَضَع تِ اػت وِ هشد روش ٍ صى اًثی گفتِ ؿَد. ٍ دس ث گفلشآى دس ایي تح

ٍ ًتَاًذ تا حَاػؾ آى سا  دفمظ تا اصدٍاج اتفاق ًوی افتذ. اها عثیؼت تـش ایي گًَِ اػت وِ تا چیضی تشای اٍ هلوَع ًـَ

َاّذ داؿت. دس ٍالغ تا دسن ایي لَا دس دیگشی، لَا سا دس خَد ًیض فؼال لوغ وٌذ، تـٌَد یا تثیٌذ، لاتلیت اػتفادُ تشای اٍ ًخ

هی وٌذ. دس ٍالغ ًیوِ ی دیگش خَد سا دس دیگشی هیثیٌذ. تشای ّویي تؼتِ تِ فشدی وِ اًتخاب هی وٌذ، اصدٍاج تشای اٍ هؼٌا 

 پیذا هی وٌذ.

  َاًؼتٌذ ًیوِ ی دیگش خَد سا پیذا وٌٌذ. ٍ دسٍالغ ایٌىاس تَدًذ وِ تذٍى اصدٍاج توؼاًی ووتش اص اًگـتاى دػت الثتِ تایذ گفت

 تَصیِ ًـذُ اػت.

  حضشت هؼصَهِ لصذ اصدٍاج ًىشدى ًذاؿتٌذ، دٍسُ ی صًذگی ایـاى تؼیاس ٍیظُ ػت. وِ ػادات هجثَس تَدًذ، ػیذ تَدى

 خَد سا هخفی وٌٌذ. 

 .یا حضشت هشین وِ تذٍى ٍجَد هشد، فشصًذ تِ دًیا آٍسدًذ ٍ 

  تذٍى اصدٍاج تِ ووال تشػذ، ّیچىغ تِ حضشت صّشا اٍلَیت ًذاؿت. داًؼت وِ اگش لشاس تَد وؼی ػضاٍاس تاؿذ تِ اها تایذ

 ٍ چَى ایـاى اصدٍاج وشدًذ، پغ تْتشیي هؼیش تشای ًـاى دادى ظشفیت عشفیٌی، اصدٍاج وشدى اػت

 ًمؾ صى چیؼت ٍ چغَس تایذ آى سا فْویذ؟

چیضی اص تفاٍت ّا ؿشٍع هی ؿَد، یؼٌی تایذ دیذ اختالف ًمؾ آى ّا دس چیؼت؟ اتتذائا تایذ تِ ًَػا فىش اًؼاى ّا تشای ؿٌاخت ًمؾ 

 تیاى تفاٍت ّای ولی تپشداصین.

 چیض صى ٍ هشد تا یىذیگش تفاٍت داسًذ 3دس

ی وٌذ تا دس هؼیشّایـاى. یؼٌی تَاى یىؼشی اص واسّا دس صى ٍ تَاى یىؼشی دس هشد ٍجَد داسد، پغ هؼیشّایی وِ هی تَاًذ ع .6

 یىذیگش هتفاٍت اػت. 



دس تَاًایی ّا. یؼٌی داؿتِ ّایی وِ تا آى هتَلذ ؿذُ اًذ. ٍ دستؼضی جاّا هىول اًذ ٍ دس تؼضی جاّا ایي تَاًایی ّا تا  .2

 یىذیگش ضذیت داسد.

 دس تشٍصات. یؼٌی آى تشٍاتی وِ تؼذ اص تَاًای ّا اص خَد ًـاى هی دٌّذ. .3

 ٍ هؼادؿاى تا یىذیگش تفاٍت داسًذ. یؼٌی تِ عَس ولی دس تَحیذ ٍ ًثَت

 ها تِ دٍ ٍیظگی دس صى ٍ یه ٍیظگی دس هشد، تَجِ هیذّین

هْوتشیي ٍ ؿگفت اًگیضتشیي آیِ دستاسُ ًمؾ صى دس لشآى صحثت وشدُ آیِ ی الشجال لَاهَى ػلی الٌؼاء اػت تا آًجا وِ هی 

 ظ غیة اػت.فشهایذ ٍ الصالحات لاًتات حافظات للغیة... وِ تحث اص لٌَت ٍ حف

 لٌَت: تَجِ هحض ٍ واهل اػت. هاًٌذ لٌَت ًواص وِ تا تاال تشدى دػت، تَجِ ٍ خـَع هحض دس آى هتجلی اػت.

 پغ لاًت وؼی اػت وِ توام تَجْؾ تِ ػوت یه چیض هـخص اػت.

َؿیذُ تاؿذ. ٍ حفظ : هشالثت ٍ ًگْذاسی ٍ دساهاى ًگْذاؿتي اص آػیة اػت. ٍ غیة: آى چیضی اػت وِ تایذ هخفی تاؿذ ٍ پ

 ؼی وِ اص چیضی ًگْذاسی هی وٌذ تا آى چیض اص تیي ًشٍد.وحافظ غیة یؼٌی 

پغ صى تَدى ٍلتی خَد سا ًـاى هی دّذ وِ صى تَجْؾ سا هؼغَف تِ ًگْذاسی چیضی وِ تِ اٍ ػپشدُ اًذ، وٌذ تا تِ آى آػیثی 

 ًشػذ.

دسٍالغ ول ؿخصیت هشد تِ لَام تَدى آى اػت. لَام یؼٌی ایؼتادُ  هشد تِ واس سفتِ ٍاطُ ی لَام اػت ٍٍ ٍاطُ ای وِ دسلشآى تشای 

تَدى. یؼٌی وؼی وِ خَدؽ، ایؼتادُ ٍ فؼال ٍ پشتحشن تاؿذ ٍ اػتؼذاد دیگشاى سا ّن تـٌاػذ ٍ تتَاًذ آى ّا سا ّن ػشپا ًگِ 

 داسد.

 تایذ دٍ ٍیظگی لٌَت ٍ حفظ غیة سا دس اتؼاد ٍجَد اًؼاى هٌغثك وٌین.

پیچیذُ اػت وِ ظاّشی داسد ٍ تاعٌی، وِ ّش فؼلی وِ اًجام هی دّذ، هثتٌی تش یىؼشی دادُ ّاػت وِ آى ّا سا  یاًؼاى هَجَد

 تحلیل هیىٌذ ٍ ػپغ آى ّا سا تشٍص هی دّذ.

 هثال ٍاسد هىاًی هی ؿَد ٍ فضا سا تحلیل هیىٌذ ٍ تصوین هیگیشد وِ دس آى هىاى چِ فؼلی سا اًجام دّذ.

خَد اص آى چیضػىغ ٍ تصَیشی دس رّي  خیالهی وٌذ. تؼذ دس  حغاًؼاى دس هشحلِ اٍل یه چیض سا حال تا تشػین یه چشخِ، 

رخیشُ هی وٌذ ٍ ػپغ اص آى یه ولیتی سا رخیشُ هی وٌذ وِ آى ووه هی وٌذ تِ ایٌىِ ّشگاُ چیضی سا داسای آى ؿشایظ یافت، 

ى وِ هی تَاًذ تِ ّش ؿیء وِ یش. هثل تصَس یه لیَاتـخیص دّذ وِ آى هصذاق تا آى ول وِ دس رّي داسد هٌغثك اػت یا خ

ٍ خیال  ، اص ٍّنفىشهی افتذ. هشحلِ تؼذ دس فىش اتفاق هی افتذ یٌی دس  ٍّنّای آى لیَاى سا داسد، هٌغثك ؿَد.ایي اتفاق دس  ٍیظگی

سػت اػت یا غلظ. ػپغ دس اػتفادُ هی ؿَد. دس هشحلِ تؼذ ػمل، دسػت ٍ غلظ سا توییض هی دّذ وِ آًچِ دس فىش تَجَد آهذُ د



ٍاسد هی ؿَد، ٍ  ػملیؼٌی هحل استثاط اًؼاى دس هلىَت وِ تشای صى، داؿتي ایي استثاط اٍلَیت صیادی داسد، یافتِ ّای  الْام

سا ؿىل هی دّذ. ایواى یؼٌی آى اػتمادی وِ لذست ػول هی دّذ. هاًٌذ ایٌىِ تا دساص وشدى دػت ٍ لصذ  ایواىهجوَػِ ی لثل، 

، پـتَاًِ ی اًجام آى سا ّن دادُ اػت.ػپغ ایواى اػت اهش وشدُاػوالی سا آى، لیَاى سا تشهی داسین. خذاًٍذی وِ تِ هي  تشداؿتي

 ّای افشاد سا هی ػاصد، وِ تصوین تگیشًذ واسی سا اًجام تذٌّذ یا ًِ. ًیتوِ 

 حال ایي چشخِ سا دس هذل صًاًِ ی آى تشسػی هی وٌین:

 حغ یؼٌی چِ:لٌَت دس حغ ٍ حفظ غیة دس 

 یؼٌی چـن، صتاى ٍ گَؽ صى داسای لٌَت ٍ حفظ غیة تاؿذ.

لٌَت چـن یؼٌی حَاع صى واهال هتوشوض تش آى چیضی تاؿذ وِ تایذ تثیٌذ، پغ تشاحتی ًثایذ حَاع اٍ پشت ؿَد ٍ هثال دس خیاتاى 

 ّش چیضی حَاع اٍ سا پشت وٌذ. ٍ تتَاًذ چـوؾ سا وٌتشل وٌذ.

 لغ تایذ گَؿؾ سا وٌتشل وٌذ وِ چِ چیضی سا تـٌَد یا ًـٌَد.ااتل تَجِ اػت، دس ٍلٌَت صى دس گَؽ تیـتش ل

هثال وؼی تِ اٍ هی گَیذ وِ تَ ّیچ ٌّشی ًذاسی، اٍ هی ؿٌَد وِ اٍسا تحمیش هی وٌٌذ. دسحالیىِ اٍ خَدؽ سا هی ؿٌاػذ ٍ تِ 

 اثش تگزاسد.ٍالؼیت دسٍى خَد ٍ تَاًایی ّایؾ ٍالف اػت، پغ ًثایذ ّوضٍلوض وؼی دس اٍ 

 حفظ غیة دس حغ یٌی چِ:

 یؼٌی تتَاًذ تا ّوِ ی تَاًوٌذی ّایؾ چیضی سا حفظ وٌذ تا وؼی تِ آى آػیة ًضًذ.

ٍ تِ چِ چیضی دلت  دس فشد هماتل تثیٌذ، تـٌَد وِ تتَاًذ اًتخاب وٌذ چِ چیضی سا دس تحث اصدٍاج ایي هَضَع تِ اٍ ووه هیىٌذ

 وٌذ یا ًىٌذ.

 حضشت ػلی ػلیِ الؼالم هیفشهایذ: ّیچىغ چیضی سا پٌْاى ًویىٌذ هگش ایٌىِ دس چْشُ ٍ صتاى اٍ پیذاػت.

ٍ ایي فشهایؾ سا وؼی هی تَاًذ دسن وٌذ وِ تـخیص دّذ چِ چیضی سا تثیٌذ، ٍ آًچِ سا دیذُ اػت تتَاًذ حفظ وٌذ. ایي چـن، 

َف هی چتشای دیذاس گَستاسُ اُ ّیات ایشاًی ًاهِ ای سا اص عشف اهام خویٌیاص ٍیظگی ّای صًاًِ اػت. هاًٌذ خاًن دتاؽ، وِ تِ ّوش

 تشًذ، ٍ ایـاى فمظ تشای دیذى ٍ حفظ آًچِ هیثیٌٌذ ّوشاُ ّیات ایشاًی تَدًذ.

 یؼٌی چِ: فىشٍ حفظ غیة دس  فىشلٌَت دس

ـتش خاًن ّا ایٌىاس سا اًجام ًوی دٌّذ. فىش لٌَت دس فىش: یؼٌی هی تَاًذ توام فىشؽ سا سٍی یه هَضَع هتوشوض وٌذ. ٍ هتاػفاًِ تی

 خَد سا هتوشوض ًویىٌٌذ.

 حفظ غیة دس فىش: یؼٌی چیضی سا وِ سٍی آى توشوض وشدُ ًگْذاسی وٌذ.



 دس ٍالغ دسّوِ ایي هشاحل لٌَت هثل ؿىاس، ٍ حفظ غیة هثل ًگْذاسی آى ؿىاس اػت.

 تاؿذ.دسٍالغ صى هحشم اػشاس اػت ٍ هی تَاًذ هحشم اػشاس خذاًٍذ 

ٍ تیـتشیي آػیثی وِ دس صًاى هیثیٌین، آػیة ّای تفىشی اػت. صًی اگش لٌَت ٍ حفظ غیة دس تفىش داؿتِ تاؿذ تِ افؼشدگی تؼذ 

 اص  صایواى دچاس ًوی ؿَد.

 یؼٌی چِ: ػملٍ حفظ غیة دس ػمللٌَت دس

سآیذ لغؼا تِ ؿىل حضشت صّشا تَد وِ ّشچٌذ ػمل اص جایگاُ خیلی سفیؼی تشخَسداس اػت ٍ اگش ػمل هیخَاػت تِ ؿىل اًؼاى د

 دس سفتاس ایـاى لٌَت ٍ حفظ غیة دس ػمل دس ایـاى واهال ًوایاى اػت.

توشوض صى سٍی ؿاخصِ ّای حمیمی اػت وِ تشگشفتِ اص دیي اػت ًِ اص افشاد ٍ خاًَادُ ٍ لَم لٌَت دس ػمل تِ چِ ؿىل اػت؟ 

 ٍ لثیلِ....

 ّای دیٌی اػت. یؼٌی اگش تصویوی هی گیشد تٌا تش ؿاخصِ

 هاًٌذ هْشیِ ّای ػٌگیٌی وِ تِ غیش اص هْشالؼٌِ دس هْشیِ دختشخاًن ّا ٍجَد داسد ًیؼت.

 تشای تصویواتی وِ هیگیشد ؿاخصِ ی حمیمی داسد. ٍ هذام دچاس تغییش ٍ تحَل ًوی ؿَد.

ّشچیض چغَس تایذ هشالثت وٌذ. دچاس حفظ غیة دس ػمل: یؼٌی ؿاخصِ ّای حمیمی هشالثت اص ّشچیض سا هی داًذ. ٍ هی داًذ وِ اص 

 افشاط ٍ تفشیظ دس هشالثت یا سّا وشدى ّشچیض ًوی ؿَد.

هثال صًاى خیلی خَب سصذ هیىٌٌذ. اٍایل صًذگی تِ عَس واهل ّوؼش سا سصذ هی وٌذ ٍ ػوذتا ّن هتاػفاًِ ػیَب سا هیثیٌٌذ. 

ػال تؼذ تِ ؿذت خؼتِ هی ؿًَذ وِ ؿایذ هی  5-4عَسیىِ ٍافشاد دس ایي هَضَع دٍ هذل هی ؿًَذ. یا صیادی ًگْذاسی هی وٌٌذ 

 تَاًؼتٌذ آى هـىل سا تا هشاجؼِ تِ اّل في حل وٌٌذ. یا ایٌىِ حفظ ًویىٌٌذ ٍ تِ ساحتی صًذگی سا توام ؿذُ هیثیٌٌذ. 

ض سا صى تایذ تشاػاع ؿاخص ّای ػملی تشچیضی توشوض وٌذ ٍ آى سا ًگْذاسی وٌذ. تشاػاع ؿاخصِ ّا حذ ٍ حذٍد ّشچی

 تـخیص هی دّذ ٍ هی داًذ وِ چِ واسی سا اًجام تذّذ یا ًذّذ.

 یؼٌی چِ: ایواىٍ حفظ غیة دس  ایواىلٌَت دس

 .اص ایي هشحلِ تِ تؼذ ٍاسد ػاحت ػول هی ؿَد. یؼٌی دس هشاحل لثل ایواى سا هی ػاصد ٍ اص ایي تِ تؼذ تِ فؼل هی سػذ

آى ایواى آٍسدُ، هَهي اػت. یؼٌی تشای اٍ ایجاد اهٌیت هی وٌذ. آساهؾ خاعش لٌَت دس ایواى: یؼٌی تِ حك تَدى آى چیضی وِ تِ 

 دس اٍ تَجَد هی آٍسد.

 هادس حضشت هَػی فشصًذؽ سا تِ ًیل هی اًذاصد ٍ تِ خذا هی ػپاسد.



 ام هی دٌّذ.اگش صى دیگشی سا تصَس وٌین، اٍ ّن ّوشاُ فشصًذؽ تِ ًیل هی سٍد یا هی ػپاسد تِ ًیل؟ػوذتا صًاى واس اٍل سا اًج

جِ داسد، هَهي اػت. چَى خذا تِ اٍ اعویٌاى داسد، اهٌیت خاعش داسد. ٍ َاها هادس حضشت هَػی تِ حك تَدى آى چیضی وِ تِ آى ت

 اٍػت وِ هحل دسیافت ٍحی اػت...ٍ اٍحیٌا الی ام هَػی

دس ایي ساُ تِ اٍػختی سػیذ ٍ هاًٌذ حفظ غیة دس ایواى: یؼٌی تِ حك تَدى چیضی وِ ًگْذاسی هیىٌذ اص آى، ایواى داسد. اگش 

حضشت صیٌة آى ّوِ هصیثت دیذ، ٍلتی ٍاسد دستاس یضیذ هی ؿَد هتىثش ٍ هتجثش اػت. تِ خَد تؼلظ داسد ٍ هی داًذ خذا 

 پـتَاًِ ی اٍػت.

 ایي حفظ غیة دس صتاى ٍ ػول اٍ یىی اػت.

 یؼٌی چِ: ًیتٍ حفظ غیة دس  ًیتلٌَت دس

اٍ هی تَاًذ تا ًیت ٍ آگاّی واهل تِ چیضی، تَجِ واهل سا داؿتِ  .تصوین ٍ اًتخاب لشاس هیگیشدلٌَت دس ًیت: یؼٌی دسهَضغ 

 تاؿذ. ّذف سا اًتخاب هی وٌذ ٍ هتوشوض هی ؿَد.

 اٍ هتحَل تا هحیظ ًیؼت

  حفظ غیة دس ًیت : یؼٌی آًچِ سا وِ آگاّاًِ اًتخاب وشدُ، تِ خَتی ًگْذاسی هیىٌذ.

دی صى هخفی اػت، اگش وؼی تخَاّذ وِ هصذاق ػیٌی ایي صفات سا تِ اٍ ًـاى دّین تِ ساحتی ًوی تِ عَس ولی چَى اتؼاد ٍجَ

 تَاًین. چَى اٍ اّل جاس صدى ٍ خَاّاى دیذُ ؿذى ًیؼت.

 یؼٌی چِ: ػولٍ حفظ غیة دس  دس ػوللٌَت 

 ت وِ تِ آى هتوشوضؿذُ. یی اػاٌی هی تَاًذ واسّایی سا اًجام دّذ وِ ًاؿی اص توشوض اٍ سٍی چیضّلٌَت دس ػول یؼ

 حفظ غیة دس ػول داسد یؼٌی آى واسّایی وِ اًجام دادُ سا ضایغ ًوی وٌذ ٍ دچاس حثظ دس ػول ًوی ؿَد.

تحول اٍ دس صًذگی توام ًوی ؿَد ٍ ّشآًچِ دس صًذگی ػاختِ سا خشاب ًوی وٌذ.تش اًتخاب خَدؽ اػتَاس اػت تا تِ ًتیجِ 

 تشػذ.

ٍ هیذاًذ دس صًذگی چِ هی وٌذ تا اخن ٍ تخن ّوؼش ٍ خاًَادُ ی اٍ ٍ ّش اتفالی...صًذگی اؽ سا  صًی وِ داسای ایي ٍیظگی اػت

 توام ؿذُ ًویثیٌذ.

ًمص ّای خَد سا جؼتجَ هی وٌذ ٍ تِ دًثال ساُ حل تشای جثشاى اػت. خَد سا اص دػت سفتِ ًویثیٌذ ًِ هتىثش اػت ٍ ًِ دچاس 

 خَد صًی هی ؿَد.

 لل آفشیذُ حك اًتخاب سا تِ اٍ دادُ. خذاًٍذی وِ اًؼاى سا ػا



پغ صى آفشیذُ ؿذُ تا ٍجَدؽ سا سٍی هَجَد دیگشی هتوشوض وٌذ ٍ تا توام تَاًوٌذی ّا ٍ اػتؼذادّایؾ اص آى ًگْذاسی وٌذ. تِ 

 ّویي دلیل اػت وِ فمظ صى تَاًایی هادس ؿذى داسد. 

ػلن  تؼییي وٌذ. اٍ هی تَاًذ تش اػاع آًچِ هی خَاّذ تا  صى اػت وِ هی تَاًذ حذ ٍ حذٍد فشصًذؽ سا دس تشتیت ٍ هؼاؿشت ٍ

 اتضاسی وِ دس دػت داسد تش سٍی ًیاصّای فشصًذؽ توشوض وٌذ ٍ ػپغ گضیٌؾ وٌذ.

اص هشاحل حفظ غیة آى اػت وِ صى هی تَاًذ غیة ؿَّشؽ تـَد دس ػیي ایٌىِ تایذ اص غیة ؿَّشؽ هحافظت وٌذ. چَى اٍ هی 

 اػت. تَاًذ تفْوذ وِ غیة ؿَّشؽ

م اٍ حشین داسد ٍ تایذ شدس هٌضل سا تِ سٍی غیش هیثٌذد ٍ اجاصُ هی دّذ وِ چِ چیضی ٍاسد صًذگی اؽ تـَد ٍ چِ چیضی ًـَد. ح

تا ارى دخَل ٍاسد حشین اٍؿذ.اٍلیي ارًی وِ اص اٍ هیگیشًذ دس خَاػتگاسی اػت ٍ اٍلیي ارى اص پذس دختش اػت. اٍ اص صافی ػثَس 

 ؼذ وؼی تِ حشین دختش ٍاسد هی ؿَد.هی دّذ ٍ دس هشحلِ ت

آًچِ صى تِ حفظ آى دس جْاى هاهَس ؿذُ، حفظ غیة الْی اػت. تٌا تِ فشهَدُ ی حضشت اهیش وِ فشهَدًذ: تْای ؿوا تْـت اػت، 

خَد سا تِ ووتش اص آى ًفشٍؿیذ، تْای صى حفظ غیة الْی اػت. ؿٌاخت ایي ظشفیت وِ صى چِ غیثی سا حفظ ًذ، ًیاص تِ ػلن ٍ 

 داًؾ ٍ هْاست ٍ دسع داسد.

 ٍ دختشاى ها تؼذ اص چٌذیي ػال دسع خَاًذى ٍ هشد ؿذى، ٍجَد خَد سا وفشاى هی وٌذ. دسحالیىِ صى تشای ایي آفشیذُ ًـذُ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


