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 گوینــذگی و بیـــان فــــن

 

 نخست بخش

  کالم راه از آفرینش

تقشیجبً ّوِ اًذیـوٌذاى ٍ پظٍّـگشاى ًَیي سٍاًـٌبػی «اًؼبى ثی خجش اص ًفَر کالم، ّوَاسُ اص صهبى ػقت اػت.»

خَؿجختی ٍ ػـق آًْب سا هی آفشیٌذ ٍ ثب اًؼبى ثب گفتي دسثبسُ « کلوِ ثِ خؼن تجذیل هی ؿَد.»اػتقبد داسًذ: 

ًفَع »گفت ٍگَ دسثبسُ ثذثختی ٍ هشیضی ًیض ّویي آفشیٌؾ سا اًدبم هی دّذ، ضتی اص قذین ثؼیبس ؿٌیذُ این: 

کالً ّش آًسِ ثِ گفتبس دسآیذ، ثِ سفتبس دس هی آیذ ٍ ّش آًسِ ثشصثبى آٍسیذ هتدلی « ًفَع خَة ثضى»یب « ثذ ًضى!

تْیِ فْشػتی اص خَاػتِ ّب ٍ تدؼن آًْب اص عشیق تصبٍیش، هَّجت خَیؾ سا دس ضیغِ ای  هی ؿَد. خصَصبً ثب

ًبهشئی هی آفشیٌذ ٍ ثب کالم هثجت خَیؾ دسثبسُ آًْب آفشیٌؾ سا تکویل هی کٌیذ ٍ ّوِ سا ثِ ػشصِ ػیٌی ضیبت 

 .هی کـبًیذ

کشد. دٍػتؾ ثِ اٍ گفت: تٌْب تکشاس خبیی خَاًذم: ػیذ ًضدیک ثَد ٍ صًی ًیبص ثِ پَل داؿت ثب دٍػتی هـَست  

 «.خذایب، اص ایي کِ آًقذس داسم کِ هی تَاًن ثجخـن ٍ ایثبس کٌن ػپبػگضاس ّؼتن»کي 

اٍ ًیض ّویي ػجبست سا تکشاس کشد. ػیذ آًقذس ثشایؾ کیک ٍ کبدٍ آٍسدًذ کِ اٍ زبسُ ای ًذاؿت خض ایي کِ  

ی پَل هبًذ ٍ آُ دس ثؼبط ًذاؿت. آًگبُ آهَخت تب کالهؾ سا ثِ اهب ثبص ث . . .ثؼیبسی اص آى سا ثجخـذ ٍ ایثبس کٌذ

خذایب اص ایي کِ هي اص ّن اکٌَى اص دسآهذی هذام ٍ قبثل تَخِ ٍ سٍصافضٍى »گًَِ ای دیگش تکشاس کٌذ: 

 «.ثشخَسداسم، ؿکشگضاس ّؼتن آًقذس کِ دس کٌبس آى ثتَاًن ثجخـن ٍ ایثبس کٌن

اؽ اص ساُ ّبی ػبلی ثِ ؿیَُ ای ػبلی تب ّویـِ هتدلی ؿذ. دس ایي داػتبى ٍ ثش ػشػت هَّجت ّبی پَلی ٍ هبلی  

هی ثیٌین کِ اٍ اثتذا اص خذاًٍذ غٌی، هٌجغ ٍ هشخغ خَّش کبئٌبت هذد هی خَیذ ٍ پغ اص گفتي کلوبت دقیق ٍ 

افؼبل الصم پیـبپیؾ ؿکشگضاسی هی کٌذ ٍ اص افؼبل صهبى ضبل اػتفبدُ هی کٌذ ٍ ًوی گَیذ خَاّذ ؿذ، صیشا 

هؼتقجل ٍ صهبى آیٌذُ کبسّبی هب سا ثِ تأخیش هی اًذاصد. گَیی کَدک دسٍى هب فکش هی کٌذ کِ سٍصی دس خبیی 

 .دس صهبًی آیٌذُ هَّجت ّب ثِ ػشاؽ هب هی آیذ ٍ ثذیي ؿکل دسیبفت ّبی هب ػقت ًگبُ داؿتِ هی ؿَد

ؿکشگضاسی ّن اکٌَى هَّجت ّبیؾ سا  ػپغ هی ثیٌین کِ اٍ ثب تکشاس ػجبست ّبی دسػت ٍ ثدب ٍضـت تَأم ثب 

دسیبفت هی کٌذ. ثبثت ؿذُ اػت: اگش ثِ ساػتی هی خَاّیذ تَاًگش ؿَیذ اص کلوبت دقیق ٍ قغؼی ٍ سٍؿي 

اػتفبدُ کٌیذ تب هَخت تدلی آى ثـَیذ ٍ تَقغ ًذاؿتِ ثبؿیذ کِ تکشاس یک ػجبست کلی ثشایتبى ثوشاتی قغؼی ٍ 

دسصذ ثش  ۰۸ٍّـگشاى تخویي صدُ اًذ تکشاس ػجبست ّبی تأکیذی هی تَاًذ تب سٍؿي ٍ هؼیي ثِ اسهغبى ثیبٍسد. پظ

 .ػشػت تدلی ثوشات دلخَاُ ثیفضایذ
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ػبلِ ثیکبس ثَد. ّوِ هی گفتٌذ اٍ پیشتش اص آى اػت کِ ثتَاًٌذ دٍثبسُ اػتخذاهؾ  ۰۸زْبس ػبل ثَد کِ ثبصسگبًی  

ػبل ثَد کِ دسثبسُ سٍاًـٌبػی ػولی ٍ کبسثشد ػجبست ّبی تأکیذی هثجت ٍ آفشیٌؾ هثجت ّب فقظ  ۰۸کٌٌذ. 

 .هغبلؼِ هی کشد، اهب ًتَاًؼتِ ثَد اص ایي داًؾ ثشای ثْجَد ٍضغ ؿغلی اؽ ثْشُ ای ثجشد

ثخؾ هی ٍقتی سٍاًـٌبع اؽ اص اٍ پشػیذ کذام ػجبست تأکیذی سا تکشاس هی کٌی خَاة داد: کتبة ّبی الْبم  

دقیقِ هغبلؼِ کتبة  ۵۰خَاًن اهب ّشگض ػجبسات تأکیذی هثجت سا تکشاس ًکشدُ ام. )ثِ اٍ گفتِ ؿذ کِ دس اصای ّش 

خذایب ثب » :ّبی الْبم ثخؾ، دػت کن ثبیذ پٌح دقیقِ ػجبست تأکیذی سا تکشاس کٌذ.( اٍ ًیض ّش سٍص تکشاس کشد

تیي ٍ تَاًگشی ساػتیي صًذگی ام ّذایت هی ؿَم ٍ کوک تَ اکٌَى ثِ ػَی هکبى ساػتیي، اًؼبى ّبی ساػ

 «.ؿکشگضاسم

 

 دوم بخش

 کالم قانون

 .کلوبت داسای اًشطی ّؼتٌذ، صهبًی کِ اًشطی آى کلوِ ثِ فضب هی سٍد هدذداً ثِ هب ثبص هی گشدد 

ٍاکٌؾ کؼی کِ اص ًفَر کالم ثبخجش اػت، ثِ ٌّگبم گفتگَ دقت ثؼیبس ثِ خشج هی دّذ. کبفی اػت هشاقت 

اًؼبى ثب کالهی کِ ثش صثبى هی آٍسد پیَػتْقَاًیٌی ثشای خَد ”. ثی ثوش ثبص ًوی گشدد” کالهؾ ثبؿذ تب ثذاًذ کِ 

ٍضغ هی کٌذ.ایي کالم ٍ اػتقبد خَدِ اًؼبى اػت کِ دس رّي ًیوِ َّؿیبس، اهیذ ٍ اًتظبس هی آفشیٌذ ٍ ثشایؾ 

ِ ػَی خَد خزة هی کٌذ. رّي ًیوِ ّـیبس ، رسُ ای ؿگَى ٍ خَؽ اقجبلی هی آٍسد، یب ٍضؼیتی خدؼتِ سا ث

ضغ ؿَظ عجؼی ًذاسد. هشدم ثِ گًَِ ای هخشة دسثبسُ خَد ؿَخی هی کٌٌذ ٍ رّي ًیوِ ّـیبس آى سا خذی 

هی گیشد. ثِ ّش زِ تَخِ کٌیذ ثب آى یکی هی ؿَیذ پغ ّشگض دسثبسُ ی زیض هخشثی صطجت ًکٌیذ زَى کن 

اهشٍص قذست کالم اص ثوت اتن ثیـتش اػت.ثیبییذ توشیي کٌین کلوبتی ّوبًٌذ کن ثِ ّوبى ػیوب دس هی آییذ. 

 آٍسد صثبى ثش آدهی آًسِ ّش کالم، ًفَر ٍ توَخی قذست دلیل ثِ.کٌین تشک سا. …فبخؼِ، هصیجت ، ثذثختی ٍ 

ثِ  سا ثیوبسی ّوَاسُ گَیٌذ هی ػخي ثیوبسی اص پیَػتِ کِ کؼبًی. کشد خَاّذ خزة خَد ػَی ثِ سا ّوبى

ایدبد هی کٌذ. زَى افکبس ًبؿی اص ثذثیٌی ٍ ًبٌّبٌّگی، ” سٍهبتیؼن” ػَی خَد خزة خَاٌّذ کشد.اًتقبد هذام 

خَى سا هؼوَم هی کٌذ ٍ ایي ػوَم دس هفبصل سػَة هی کٌٌذ.اصَالً ّش هشضی ضبصل رٌّی ًبآسام اػت. 

سا ” ثبیذ سٍش“اسد، ٍ ثشای ؿفبی تي ًخؼت اًؼبىِِِِِِِِِِِِِِِِ آگبُ اص هبٍساء الغجیؼِ هی داًذ کِ ثیوبسی دس رّي سیـِ د

تٌْب ” ؿَد.هَثَل قذیوی هی گَیذ:” سّبًیذُ“ؿفب داد. سٍش ّوبى رّيِِِِِِِِ ًیوِ ّـیبس اػت کِ ثبیذ اص تفکش ًبدسػت 

ّش آًسِ آدهی دسثبسُ ی ” ثِ ػِ هٌظَس خشات کٌیذ کالهتبى سا ثکبس ثجشیذ. ثشای علتِِِِ ؿفب، ثشکت ٍ ػؼبدت. 

ثبسُ ی اٍ خَاٌّذ گفت. ٍ ّش آًسِ سا ثشای دیگشی آسصٍ کٌذ، ّوبًب ثشای خَد آسصٍ کشدُ دیگشاى ثگَیذ، دس

 .اػت
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ثخَاّذ ، ثی تشدیذ ثذثختی ” ثذثختی“اگش اًؼبًی ثشای کؼی ” لؼي ٍ ًفشیي ثِ خَد دؿٌبم دٌّذُ ثبص هی گشدد.“

ّوبًب ساُ هَفقیت خَد سا  ثِ ػشاؽ خَد اٍ خَاّذ آهذ. اگش ثخَاّذ ثِ کؼی کوک کٌذ تب ثِ هَفقیت ثشػذ،

ّوَاس کشدُ اػت.ٍقتی دسٍغی گفتِ هی ؿَد، اًشطی کبرة ثِ فضب سفتِ ٍ ثِ خَد خبهؼِ هبى ثش هی گشدد. قبًَى 

زَى دسٍؽ ٍ ” قبثلی ًذاسد“ػذل ایي اػت کِ اگش دسٍؽ ثگَیین ثِ هب دسٍؽ گفتِ ؿَد.ضتی تؼبسفبت هثل 

اص تؼبسفبت ثشضزس کٌین. اص کلوبتی هثل فذات ثِِِِـَن ، قشثًَت  سیبػت یک اًشطی پَذ اػت.هب ثبیذ خَدهبى سا

ثِِِِشَم ثپشّیضین صیشا ایي کلوبت فقظ ثشای خذاػت ٍ ًْبیت ثِ اٍ ثش هی گشدین.اص قؼن ّبی دسٍؽ کِ ثؼیبس آػیت 

 .هی سػبًذ اختٌبة کٌین

ب زـیضی اص خـذا هی ّوسٌیي کلـوبت دس ثشآٍسدُ کشدى آسصٍّب ٍ خـَاػتِ ّبی هب دخـیل ّؼـتٌذ . اگـش ه

خذاًٍذا ػبؿقبًِ ػپبػگضاسم ثخبعش “خَاّین ثـبیذ آى سا ثب خوالت هثجت ٍ صهبى ضبل ثیبى کٌین.هثالً ثگَیین: 

ّوسٌیي ػپبػگضاسی کشدى اص توبم ًؼوتْبیی کِ خذا ثِ هب ػغب فشهَدُ ”خبًِ ثضسگی کِ ثِ هي ػغب فشهَدُ ایذ.

ذ ٍ ضتی افضایؾ پیذا کٌٌذ.صهبًی کِ ًضد دٍػتوبى دسددل هی کٌین، ٍاطُ اًذ ثبػث هی ؿَد آى ًؼوتْب پبیذاس ثبؿٌ

ّبی ًبػپبػی سا اص دّبى خبسج هی کٌین ٍ ّویي ٍاطُ ّب ثبػث هی ؿَد کِ دس صًذگی هبى هتدلی ؿَد.ّش 

زیضی هی گَیین ثِ هب خزة هی ؿَد زِ هٌفی ٍ زِ هثجت.ّش کلوِ ای خولِ ای سا هی ػبصد ٍ ّش خولِ ای 

ٍ ؿشایظ هب سا هی ػبصد. ػؼی کٌین کوتش ضشف ثضًین ٍ ثیـتش تؼجیص خذا سا ثگَئین.ضتی اگش ؿؼشی هی ٍضؼیت 

ًَیؼین ٍ یب هی ؿٌَین ؿبد، هَفقیت آهیض ٍ اهیذ ثخؾ ثبؿذ صیشا کلوبت ؿشایظ صًذگی هبى سا ثَخَد هی 

ؼٌذی دس ػش، هغض ٍ صثبًن آٍسد.ّش سٍص کِ اص خبًِ ثیشٍى هی سٍین ثگَئین پشٍسدگبسا کلوبتی کِ ؿوب هی پ

خبسی ثفشهب.دس قشآى آهذُ اػت: اًؼبى دس گشٍ اػوبل خَدؽ اػت: گفتبس، افکبس ٍ اػوبل. ثبیذ اص ضشف ٍ 

اًذیـِ ٍ ػول خَدهبى ثتشػین. صهبًی کِ قضبٍت هی کٌین ثبیذ اص قضبٍت خَد ثْشاػین. اًؼبى ثب اًشطی صَت 

ًَثت هی خَاًین. صیشا رکش خذا سا هی گَیین ٍ  ۰ي هٌظَس ًوبص سا دس هی تَاًذ ثب خذا استجبط ثشقشاس کٌذ، ثِ ّوی

ثِ اًشطی پبک ٍ هثجت ٍصل هی ؿَین.اًؼبى ثب کالهی کِ ثش صثبى هی آٍسد هی تَاًذ ّش آًسِ سا کِ ضق الْی اٍ 

” جی گفت: اػت ثِ ػیٌیت دسآٍسد. ّش زٌذ ثبیذ ثِ کالهی کِ ثش صثبى هی آٍسد ایوبى کبهل داؿتِ ثبؿذ.اِؿؼیبء ً

ّوسٌبى کالم هي کِ اص دّبًن ثیشٍى آیذ خَاّذ ثَد. ًضد هي ثی ثوش ثبصًخَاّذ گـت. آًسِ سا کِ خَاػتن ثدب 

اکٌَى هی داًین کِ ٍاطُ ّب ٍ اًذیـِ ّب داسای ” خَاّذ آٍسد ٍ ثشای آًسِ آى سا فشػتبدم کبهشاى خَاّذ ؿذ.

َة اهَس آدهی ؿکل هی ثخـٌذ.الصم تشیي کبس ایي اػت اهَاخی ثی ًْبیت ًیشٍهٌذًذ کِ ّوَاسُ ثِ تي ٍ زبسز

کِ سٍص خَد سا ثب کالم دسػت آغبص کٌیذ: هثالً سٍصِِِِ خَد سا ثب ایي ػجبست آغبص کٌیذ:تَ اهشٍص اًدبم خَاّی 

پزیشفت ، صیشا اهشٍص سٍص تکویل ٍ کوبل اػت. ٍ هي ثشای سٍصی زٌیي ػبلی ٍ توبم ػیبس، خذا سا ؿکش هی کٌن. 

ضُ پغ اص هؼدضُ خَاّذ آهذ ٍ ؿگفتیْب ثبص ًخَاٌّذ ایؼتبد.ایي کبس سا ثِ یک ػبدت تجذیل کٌیذ تب اهشٍص هؼد

ؿبّذ ثشٍص هؼدضُ ّب ٍ ؿگفتیْب دس صًذگی خَد ؿَیذ.ثشای اًؼبى آگبُ اص ًفَر کالم کِ سٌّوَدّبی ؿَْدی 

ٍّبی غیجی سا ثِ کبس ٍا هی داسد ٍ خَد سا دًجبل هی کٌذ، اًدبم ّیر کبسی زٌذاى دؿَاس ًیؼت. ثِ یُوي کالم، ًیش
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تي خَد سا ثبص هی آفشیٌذ یب ثِ اهَس خَد صَستی تبصُ هی ثخـذ. اص ایي سٍ ، اًتخبة کلوبت دسػت اّویت 

ضیبتی داسد. اًؼبى ثـبیذ کلـبهی سا کِ هی خَاّذ ثِ ػشصِ غیجی فشاافکٌذ ثب دقتی ّش زِ توبهتش ثشگضیٌذ. اٍ هی 

اػت ٍ ثشای ّش تقبضـب ػشضِ ای ّؼت. ٍ کالهی کِ ثش صثبى هی آٍسد ثـؼبىِِِِِِِِِِِِ  داًذ کِ خذا سٍصی سػبى اٍ

کلیذی دسِِِِِِِِ ایي خضاًِ ی غیجی سا هی گـبیذ.ثخَاّیذ کِ ثِ ؿوب دادُ خَاّذ ؿذ. پغ کالم الصم سا ثش صثبى 

ػت. آٍسیذ. کالم اًؼبى ػصبی هؼدضُ گش اٍ اػت: ػشؿبس اص ػطش ٍ اقتذاس!صًذگی ٍ هشگ دس قذست صثبى ا

پغ آدهی هی تَاًذ ثب یک ضشکت ػصبی ِِِِ کالمِِِِ خَد، ٍضؼیتیٌبخَؿبیٌذ سا اص هیبى ثش داسد. یؼٌی ثدبی اًذٍُ، 

 .ؿبدهبًی ٍ ثِ خبی ثیوبسی، تٌذسػتی ٍ ثِ خبی تٌگذػتی، فشاٍاًی ثٌـبًذ

 

 سوم بخش

  کالم نیروی 

آى غبفل ّؼتین ٍ اص صجص تب ؿت ثؼیبس ضشف  اص هب کِ کٌذ هی کالم دس صًذگی اًؼبى ًقؾ ثؼیبس هْوی سا ثبصی

هیضًین ٍلی هتبػفبًِ خیلی افشاد کوی پیذا هیـًَذ کِ کالم خَد سا کٌتشل هیٌوبیٌذ ٍزِ خَة ثَد هشدم قجل اص 

 .صطجت کشدى کوی فکش هیکشدًذ کِ زِ هیگَیٌذ ٍثؼذ کالم خَد سا خبسی هیکشدًذ

هثبل ؿبیذ دس ثؼضی هَاقغ دٍػتبى ؿوب ثب ؿوب ؿَخی کٌٌذ کِ  تبثیش صثبى ٍ کالم ثش اًؼبى خیلی صیبد ّؼت ثشای

 . تبثیش هٌفی ثش سٍی ؿوب ثگزاسد

دقیقبً ّویي ضبالت دس کالم ثش رّي اًؼبى تبثیش هیگزاسد ؿوب ٍقتی دس صًذگیتبى اص زیضی ثذ هیگَییذ آى زیض سا 

 . خَاّین داد ثِ ػوت خَد هیکـیذ ٍ ایي قبًَى کبسهب ّؼت کِ ثؼذاً ثِ عَس هفصل تَضیص

 ؿبًغ اصالً یب ٍ ّؼتن ثذؿبًغ زقذس هیگَیٌذ خَد ثِ ّویـِ کِ ثبؿیذ کشدُ  هوکي اػت ثب اؿخبصی ثشخَسد

 ایي کبم ثِ ّیسَقت صًذگی ٍ هیکٌٌذ ًشم پٌدِ ٍ دػت هـکالت ثب صًذیگیـبى دس ّویـِ افشاد ٍایٌگًَِ ًذاسم

 .فکش هیکٌٌذ ٍ ّویـِ کالم هٌفی ثِ صثبى هیبٍسًذ ایٌگًَِ آًْب کِ دلیل ایي ثِ فقظ ًیؼت ؿیشیي اؿخبف

هب ًویخَاّین ثب صًذگی ثدٌگین ثلکِ لزت ثجشین ٍّویـِ خَؽ ثبؿین ٍ کٌتشل کالم یکی اص ساّْبی خَؽ 

 . صًذگی کشدى اػت

اًؼبًْب دس پی کؼت آساهؾ ّؼتٌذ ٍ ّش یک ثِ عشیقی ثِ ایي آساهؾ دػت پیذا هیکٌذ ، یکی ثب ثذػت آٍسدى 

کی ثب ثشًبهِ ّبی هشاقجِ ٍهذیتیـي ٍکؼی دیگش ثب خَاًذى ًوبص ٍ ؿشکت دس ثشًبهِ ّبی هزّجی ٍثؼیبس پَل ٍی

 ثشًبهِ ّبی دیگش

 .هیجبؿذ سػیذى آساهؾ ثِ ثشای  ٍلی دس ایي هقبلِ قصذ هب کٌتشل کالم

 . یکی اص ساّْبیی کِ ؿخصبً آى سا اًدبم هیذّن کن صطجت کشدى هیجبؿذ
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کٌذ هیتَاًذ کالم خَد سا کٌتشل ًوبیذ ٍفشصت کبفی ثشای فکش کشدى پیذا هیکٌذ . افشاد اًؼبى ٍقتی پش ضشفی ً

صیبدی سا دیذُ ایذ کِ پش ضشفی هیکٌٌذ ٍ ثذٍى فکش کشدى کالهی ساثِ صثبى هیبٍسًذ کِ ثؼذاً پـیوبى ّن هیـًَذ ٍ 

 . ایي هؼبٍی اػت ثب کَزک کشدى خَدؿبى

دس ایي هَضَع کبسی ًذاسین ٍهیخَاّین ثب کالم خَد آساهؾ پیذا  ایٌْب گًَِ ای اص آفت کالم ّؼت ٍلی هب

 .کٌین ٍ اص صًذگی لزت ثجشین

ّوبًغَس کِ گفتن ّش کالهی کِ ثش صثبى هیبٍسین ّوبى سا ثِ ػَی خَد خزة هیکٌین ٍهب ثب ثِ صثبى آٍسدى کالم 

ًذُ ؿَین ٍهب ثب ثِ صثبى آٍسدى ایٌکِ ضقیقت ٍ صیجب آًْب سا ثِ ػَی خَد هیکـین هثالً قصذ داسین دس هؼبثقِ ای ثش

هي هیتَاًن ثشًذُ ؿَم ٍ ضق هي اػت ، ثشًذُ ؿذى دس هؼبثقِ سا ثِ ػَی خَد هیکـین ٍ ّشزِ اػتقبدهبى دس 

 . ثَد خَاّذ ثیـتش ّن ثشدهبى قذست  صهیٌِء ًفَر کالم ثیـتش ثبؿذ

ؼت ثب ثِ صثبى آٍسدى کالم هٌبػت دس هَسد هب هیخَاّین دس صًذکی آساهـی دس کٌبس خبًَادُ داؿتِ ثبؿین ، کبفی

 . آساهؾ دس عَل سٍص ، هتَخِ آساهؾ ثذػت آهذُ ثـَین

ضضشت هطوذ فشهَدًذ: کؼی کِ ثِ خذا ٍ سٍص قیبهت ایوبى آٍسدُ اػت، ثبیذ ػخي ًیکَ ثگَیذ یب ػکَت 

 .کٌذ

ٌین تب کالم صیجب ٍدسػت سا ثِ هتَخِ ؿذیذ کِ کالم ًٍفَر آى ثش هب زِ تبثیشی داسد پغ ثبیذ ضَاػوبى سا خوغ ک

 .صثبى ثیبٍسین تب ایي کالم اص عشیق تبثیشی کِ ثش ًیشٍّبی دسًٍوبى هیگزاسد ؿشٍع ثِ کبس کشدُ ٍ ًتیدِ ثگیشین

 : هؼیبسی سا دس هَسد ثِ صثبى آٍسدى کالم دسػت ثشای ؿوب ثیبى هیکٌن

 آیب دس ایي کالم ضقیقت ٍخَد داسد؟ -1

 ّؼت؟آیب دس ایي کالم هطجت  -2

 آیب ثیبى آى ضشٍست داسد؟  -3

 . ٍػؼبدت ثشکت ، ؿفب علت ثشای  ٍ ثشای ػِ هٌظَس خشأت کٌیذ کالهتبى سا ثِ کبس ثجشیذ،

ّش آًسِ اًؼبى دسثبسُء دیگشاى ثگَیذ دسثبسُء خَد اٍ خَاٌّذ گفت ٍّشآًسِ ثشای دیگشاى آسصٍ کٌی ّوبًب 

 .م دٌّذُ ثبص هیگشددثشای خَد آسصٍ کشدُ ای ٍ لؼي ًٍفشیي ثِ خَد دؿٌب

 .هیجبؿذ کالهوبى سػیذى ًتیدِ ثِ ثشای ساُ آػبًتشیي ٍ  ػجبسات تبکیذی اص ثْتشیي سٍؿْب

ٍقتی دس هَسدی ػجبست تبکیذی سا ثِ صثبى هی آٍسین دس ًتیدِ دس هَسد زیضی کِ ًویخَاّین ّیر گفتگَیی 

 .بى اػتًویکٌین ٍایي ساُ کٌتشل کالم ثشای ثِ ثوش ًـؼتي اًذیـِء صیجبیو

ثبص ّن تبکیذ هیکٌن ثِ ّیر ػٌَاى کالهی ثِ صثبى ًیبٍسیذ کِ اص تٌگذػتی ٍفقش ٍثذثختی ٍثذؿبًؼی ٍ دیگش هَاسد 

هٌفی دس آى ثبؿذ ٍ فقظ ثب تکشاس ػجبسات تبکیذی ضقیقی کِ ػشؿبس اص ػـق ، هطجت ،هَفقیت ٍ دیگش ٍاسد 

یتَاًیذ ثِ صثبى ثیبٍسیذ دس رٌّتبى تکشاس ًوبییذ ٍیب دس ًو کِ ّؼتیذ خبیی دس ٍاگش  هیجبؿذ سا ثِ کالم ثیبٍسیذ
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کبغزی ّضاساى ثبس آى سا ثٌَیؼذ ٍ یبدداؿت کٌیذ ٍ ضتی هیتَاًیذ ػجبسات تبکیذی سا دس اتبقتبى ٍدس خلَی 

 .زـوبًتبى قشاس دّیذ ٍیب ثسؼجبًیذ ٍهغوئي ثبؿیذ ًتیدِء آى سا خَاّیذ دیذ ٍ ثِ هَفقیتْبی ػظین خَاّیذ سػیذ

 ٍضبال ثِ ػجبست تبکیذی کِ هیتَاًین دس عَل سٍص آى سا تکشاس کٌین تب ثب       

 …کالهوبى رٌّوبى سا ثِ ػَی هَفقیت ّذایت کٌین سا دس صیش آٍسدُ ام       

تَ اهشٍص اًدبم خَاّی پزیشفت صیشا اهشٍص سٍص تکویل ٍ کوبل اػت.ٍهي ثشای سٍصی زٌیي ػبلی ٍتوبم ػیبس ، 

 .اهشٍص هؼدضُ پغ اص هؼدضُ خَاّذ آهذ ٍ ؿگفتیْب لطظِ ای ثبص ًخَاٌّذ ایؼتبد خذا سا ؿکش هیکٌن.

 .هیتَاًیذ سٍص خَدسا ثب رکش ثبال آغبص کٌیذ تب ؿگفتگیْب سا ثجیٌیذ

ٍ ایي ًوًَِ ای اص ػجبست تبکیذی ثَد کِ ًَؿتن ٍ دس هقبلِ ّبی ثؼذ ػجبسات ثیـتشی سا دس اختیبس ؿوب قشاس 

 .هیذّین

 هیشٍد ضیَاى آة زَى خبى خَی دس تَ ػَدای            

 هیشٍد خَیبى خَی دس تَ ػـق اص ضیبت آة                                                     

 آؿٌب عَعیبى اص ٍثٌب ضوذ اص پش ػبلن

 هیشٍد هشغبى رکش زَى پشد ثشهی دلن هشؽ                                                   

 دّن خٌذاى ٍ خَؽ سا خبى دّن خبى ایـبى رکش ثش      

    هیشٍد خبًبى لغف دس تي ص زَى ًخٌذد زَى خبى                                                     

                                                                                                                   

 دیَاى ؿوغ تجشیضی               

 


