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 .تیطتشیٌ صىاً ىا تشای دیذً ، صشف دیذً ىحتِای رٌٓ خِدىاً ىیطِد
ىا گاّ تصِّسات رٌٓ خِد سا چَاً ُاقعی ىی پَذاسیو کْ گِیی دس عاامو  

دس ُاقع آٍچْ سا کْ دس رٌٓ داسیو فکش ىی کَایو دس  . تیشًُ ُجِد داسد
رٌٓ ىی تِاٍذ خاسج . ىحیط ُجِد داسد دس حامی کْ ٓيیطْ چَیٌ ٍیست 

 .اص خِد ىحیطی ىجاصی سا ضکل دٓذ کْ ُاقعیت ىحتِایی ٍذاضتْ تاضذ

تصِّسات ، تصِیش صٍذگی ىا سا ضکل ىی دَٓذ یا تْ صٍذگی ىا 
.تصِیش ىی تخطَذ  

ىا تْ . ٓش کس تْ سٍگ فکش ُ رٌٓ خِد دٍیا سا ىطآذّ ىی کَذ ُ ىی تیَذ
.  سٍگ چطئای خِد دٍیا سا ٍيی تیَیو تنکْ تْ سٍگ رٌٓ خِد ىی تیَیو

تشای سٍگ تخطیذً تْ صٍذگی خِدىاً الصه ٍیست سٍگ چطئایياً سا 
.ىا ٍیاصىَذ تغییش سٍگ افکاس ُ رٌٓ خِد ٓستیوتغییش دٓیو تنکْ   

.آسی اٍساً تذًُ رٌٓ ٓیچ چیض دیگشی ٍیست  
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تاُسٓای . تِاٍایی ٓا ُ ٍا تِاٍی ٓای خِدىاً سا اص پیص تعییٌ ضذّ تنقی ٍکَیو  
ىحاکّ  ) خِدىاً سا ٍسثت تْ تِاٍایی ُ ٍاتِاٍایی ٓای خِدىاً دس عيل ، ىحکّ 

کِسکِساٍْ تاُسٓای خِدىااً سا  . ٓش تاُسی ، تاُس کشدٍی ٍیست .تضٍیو( عينی 
اٍتخاب ٍکَیو ىگش ایَکْ ضِآذ ُ دالینی ٓش چَذ اٍذک تاشای تااُسب تاُسٓاای    

ٍِعی دیگش اص قامة ٓا ( چطو تستْ ) تاُسٓای کِسکِساٍْ . خِدىاً داضتْ تاضیو
ُ کنیطْ ٓاست کْ تی آٍکْ تْ صحّت ُ ٍادسستی آٍٔا آگاّ تاضیو ، اٍتخاب ىای  
کَیو ُ ىثَای فکش ُ عيل خِدىاً قشاس ىی دٓیو ُ ایٌ صشفا دس صىیَْ فاشدی ُ  
تشای فشد خاصی سُی ٍيی دٓذتنکْ ىيکٌ است جيع تسیاسی دس جاىعْ ٓو ایٌ 

کنیطْ ٓا یعَای تااُس   . گٍِْ کنیطْ ٓا سا ىثَای فکش ُ عيل خِد قشاس ىی دَٓذ
تاُسی کْ اص سُی تحقیق ُ تاىل ٍیست ُ ىجاامی  .کشدًب قثل اص ایَکْ تاُس کَیو 

ٓش چَذ ىيکٌ است ىا ٍاخِاستْ ُ تْ اجثاس تْ کنیطْ ٓا . تشای تفکش دادّ ٍيیطِد
عيل کَیو ُمی دس ایَکْ ىی تِاٍیو تْ دسستی ُ ٍادسستی کنیطْ ٓا فکش کَایو ُ  

ُ . تاُسٓا ُ اعتقادات ضخصی خِدىاً سا خنق کَیو ُ داضتْ تاضیو ، اسادّ کَایو 
دس ُاقع اگش ٍيای تاِاٍیو دس عيال ، عيال     . اص سُی آگآی تْ تفکش تپشداصیو 

خِدىاً سا تغییش دٓیو ُ اصالح کَیو ُمی الاقل ىی تِاٍیو ىثَای فکشی خِدىاً 
ُ سا ٍِساصی کَیو ُ تاُسی ىتعامی ُ سضذ یافتْ سا دس خِدىاً تْ ُجِد آُسیاو  

 .تاُسٓای ُاالی خِدىاً سا تاسُس ساصیو
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ُامت دیسَی.   اٍجاه کاسی غیش ىيکٌ ىفشّح است   

 

گِتْ.  ٓیچ چیض تااسصضتش اص ایٌ سُص ٍیست  
 

موانع ، همان چیسهای ترسناکی است که وقتی چشم از هدف 
هانا مور. تان برمیدارید ، می بینید   

 

برای هر کسی در این دنیا جایی هست که آن را پر کنذ و هر 
. کس چه بخواهذ و چه نخواهذ از جهاتی مهم است   

 ناتانیل هاثورن
 

اگش ضشایط غیش قاتل تغییشاٍذ، ىی تِاٍیو خِد سا تغییش دٓایو تاا   
 ىتَاسة تا ضشایط ضِیو
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ٓشقذس تفکش ىا اص محاظ ىحتِا ُ فشآیَذ ، صشیح ُ ضفاف تاضذ، تفکش ىاا ، تٔتاش ٍتیجاْ خِآاذ داد ُ     
تْ صتاً سادّ تیاٍذیطیو فکش ٍکَیو اگش . تیطتش خِآذ تِد( افکاس ، سفتاس ) خِدآگآی ىا اص خِدىاً 

، سضذ ٍایافتْ تنقی ىیطِیو تشعکس ٓشقذس داٍص ىا اص ٍحِّ تفکش ُ اجشایی کشدً افکاسىااً ُاحاح ُ   
داضتٌ اتٔاه دس . ىثیٌ تاضذ ٍْ تَٔا ىِثشتش خِآیو اٍذیطیذ تنکْ تٔشّ ُسی عينی ىا ٓو تیطتش خِآذ ضذ

چًِ تشٍاىْ ضفافی تشای اٍجاه عينی خِاستْ ٓای خِد ٍذاسیو ُ ىٔیّا ٍسااختْ   تفکش، ىا سا حعیف ىیکَذ
ٍثِد تشٍاىْ عينی تْ ایٌ تشىی گشدد کْ ىا َِٓص دس پیچ ُ خو افکاسىاً دسگیش ٓستیو ُ تاْ ٍتیجاْ   . ایو

ٍشسیذّ ایو کْ تتِاٍیو ٍتیجْ گیشی ٓای فکشی خِدىاً سا عينیاتی کَایو ُ ُاسد  ( فکشی) گیشی  ٍظشی 
ُقتی تفکش ىا ىختل تاضذ ىسنياً ٍْ تشٍاىْ ای خِآیو داضات ُ ٍاْ   . جشیاً عينی ساصی افکاسىاً ضِیو

ُقتی تی تشٍاىْ ٓستیو دس ُاقع تذًُ تشٍاىْ . اىکاً دستیاتی تْ ىِفقیت ٓای عينی ُجِد خِآذ داضت
حااِب چَایٌ   . یعَی ٍْ تشٍاىْ ای تشای اٍذیطیذً داسیو ُ ٍْ اٍذیطْ ٓایی تشای تشٍاىْ ای ىی اٍذیطیو 

اٍذیطیذً کاافی  مازا  . فشدی تذیٔی است کْ تا دسٓو سیختگی فکشی ُ عينی تِاه است
آٍگاّ ىا خاِآیو  دسست اٍذیطیذً سا تایستی یاد تگیشیو تنکْ دس ُٓنْ اُِ ، ٍیست 

تِاٍست ىاضیٌ تفکش خِدىاً سا تْ دسستی ٓذایت ُ کَتشِ کَیو ُ ٓو ایَکْ ىاضیٌ تفکش ىاا ، ىاا سا تاْ    
ىَظِس کنی اه ایٌ است کْ تشای مزت تشدً اص ىسافشت ٓذفذاس . سالىت تْ ىقصذ ُ ىقصِد خِآذ سساٍذ

صٍذگی ىاً ، ٓو الصه است ىاضیٌ تفکش ىا ٓیچ گٍِْ ٍقص فَی ٍذاضتْ تاضذ ُ ٓو ایَکْ ساٍَذّ ىاضیٌ فکش 
ٍیض الصه است اص محاظ سالىتی الصه ُ کافی تشخِسداس تاضذ ُ ٓو ایَکْ ىسیش اٍذیطیذً ٓو تایستی تاْ  

، ىاضیٌ تفکاش ساامو سا دس جاادّ    (ساٍَذّ ىآش )ىتفکش تْ حتو. دُس اص اٍحشاف ُ خطش تاضذ
حتی اگش دس ىسیش پیص سُی خِد تا کاساتی  اٍذیطیذً تْ دسستی ٓذایت ُ کَتشِ خِآذ کشد 

.ٓایی ىِاجْ گشدد  
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تشٍاىاْ  . ) دٍیا تْ ایٌ تضسگی ُ تا ایٌ قذىت ، تشٍاىْ داسد
آیا ایٌ اٍذُٓگیٌ ٍیست (آفشیَص ُ ٓذایت جٔاً ٓستی 

! ىٌ تشای صٍذگی خِده ٓیچ تشٍاىْ ای ٍذاضتْ تاضو ؟  
 ُ حیات خِیطتٌ سا تَٔا تش اساس اصلب احتياِ ُ تصادف تْ سشاٍجاه تشساٍو

آیا ایٌ غو اٍگیض ٍیست ىٌ تاضو ُمی تذًُ تشٍاىْ ُ تی ٓاذف  ! ؟ 
سی صٍذگی سا ىٌ اٍتخاب ٍکشدّ اه ُمی ىای تاِاً ُ ىیطاِد    آتاضو ؟ 

تشٍاىْ داضتٌ یا تشٍاىْ ٍذاضتٌ سا ىٌ ُ . صٍذگی کشدً سا اٍتخاب کشد
ُ ىسنياً کسی کْ تشٍاىْ داسد تْ حتو آاذافی ٓاو    تِ اٍتخاب ىی کَیو

داسد کْ تشگضیذّ است ُ دس پی تحقق آذاف خِد ، تشٍاىْ اش سا اٍتخاب ُ 
اٍساً ُقتی تذًُ تشٍاىْ ُ ٓذف تاضذ تْ ایاٌ ىعَای   . تذُیٌ کشدّ است

گاه تشىی ( غافل اص خِیطتٌ ُ طثیعت ) است کْ دس ىسیش صٍذگی حیِاٍی 
داسد ُ دس یک سطح اتتذایی تْ حیات اداىْ ىی دٓذ ُ تیطتش صٍذّ است تا 

حیِاٍات صٍذّ اٍذ ُمی صٍذگی ٍيی کََذ ُ اص دٍیایی تْ . ایَکْ صٍذگی کَذ
خِد اکتفاء کاشدّ  ( جسيی ُ جَسی ) ایٌ تضسگی فقط تْ تعذادی غشایض 

 اٍذ ُ اص مزت تی پایاً جٔاً ٓستی ، غافل ُ ىحشُه ىاٍذّ اٍذ
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