ثشرگتزیٓ درطی کٗ ِیتٛاْ اس تصبٚیز خطبی دیذ گزفت
ثٗ احتّبي سیبد ػّب ُ٘ تب وٕ ْٛػىظٙبی سیبدی در ِٛرد خطبی دیذِ ،الحظٗ وزدٖ ایذ.
ِثال ایٓ ػىض ر ٚثجیٕیذ:
یىُ:
اوثزا ِزدَ ِی گٛیٕذ تب چیشی را ثب ّ٘یٓ دٚچؼُ خٛد ٔجیٕیُ ثبٚر ّٔی وٕیُ ّ٘.چٕیٓ ِی گٛیٕذ ػٕیذْ وی
ثٛد ِبٕٔذ دیذْ .اِب ایٕجب ِی خٛا٘یُ ثگٛییُ ّ٘یؼٗ ِٛلؼیتٙب  ،اػیبء ِ ٚظبئً آٔطٛر ُ٘ وٗ دیذٖ ِی
ػٛدِّ،ىٓ اطت ٔجبػٕذ.
د:َٚ
ثذ ْٚتٛجٗ ثٗ ِظبئً أتشاػی  ٚثزداػتٙب  ٚتفظیز٘بّ٘ ،یٓ دیذْ طبدٖ اػیبء ُ٘ ِی تٛأذ تحزیف ػٛد.

ط:َٛ
اصطالحی ثٗ ػٕٛاْ اثز ٘بٌ ٗ ای  ،یب تبثیز سِیٕٗ در ادران ٚجٛد دارد .ثٗ ایٓ ِف َٛٙوٗ ِؼّٛال ِظبئً حبػیٗ ای ٚ
اطزاف یه ِٛلؼیت رٚی آْ ِٛلؼیت تبثیز ِی گذارد.
تصٛر وٕیذ لذ فزدی  071طبٔتیّتز اطت ،اگز ا ٚرا ِیبْ ثبسیىٕبْ ثٍٕذ لذ ثظىتجبٌیظت وٗ لذ٘بیی ثبالی 091
طبٔتیّتز دارٔذ،لزار د٘یُ  ٚاس ػخص طِٛی ثخٛا٘یُ در ِٛرد لذ ایٓ فزد اظٙبر ٔظز وٕذ ،اِّ ٚىٓ اطت ثگٛیذ
لذ ایٓ فزد وٛتبٖ ٘ظت .
اِب ّ٘یٓ فزد  071طبٔتیّتزی اگز در جّغ افزاد وٛتبٖ لذ سیز  051طبٔتیّتز ِّىٓ اطت ثٍٕذ لذ ثٗ ٔظز ثزطذ.
اس ایٓ ِظئٍٗ حتی در ِظبئً رٚأؼٕبختی ِی تٛاْ ثٙزٖ گزفت.
ِثبي:
آلبیی ثب ٌجبص تّییش  ٚطت ػذٖ درة وبفی ػبپ را ثب احتزاَ ثزای خبّٔی ثبس ِی وٕذ ،اس پؼت یىی اس ِیش٘ب
یه صٕذٌی را وّی ثیزِ ْٚی وؼذ  ٚثٗ آْ خبُٔ تؼبرف ِی وٕذ ٚ ،ثؼذ اس گبرط ْٛخٛا٘غ ِی وٕذ دٚ
ٔٛػیذٔی ثزای آٔٙب ثیبٚرد ٚ .پض اس گزفتٓ ٔٛػیذٔی ثب ٌجخٕذ اس ا ٚتؼىز ِی وٕذ.
ٌطفب پبطخ ثذ٘یذ :
 1ایٓ آلب اجتّبػی اطت؟ 2ایٓ آلب تحصیً وزدٖ اطت؟ 3ایٓ آلب فزد خٛدطبختٗ ای ٘ظت؟ 4ایٓ آلب اس ٘ٛع ثبالیی ثزخٛردار اطت؟ 5ایٓ آلب ِٙزثبْ اطت؟ 6ایٓ آلب خٔٛظزد اطت؟ 7ایٓ آلب ِٛدة اطت؟ 8ایٓ آلب ثب اخالق اطت؟....ٚ
آری ػبیذ ،ػّب ُ٘ دچبر ایٓ تبثیز سِیٕٗ در ادران ػذٖ ثبػیذ .ثب ایٓ تٛضیحبت ِؼخص ِی ػٛد وٗ ایٓ آلب
ِٛدثبٔٗ ثزخٛرد ِی وٕذ  ٚطبیز گشیٕٗ ٘ب ثبیذ جذاگبٔٗ ثزرطی ػٛد.
اِب چزا ّ٘ٗ ِب تّبیً داریُ وٗ جٛاة ّ٘ٗ طئٛاالت ثبال را ِثجت ثذ٘یُ؟
چ ْٛاثز یه رفتبر یب یه ِٛلؼیت در اطزاف آْ ِٕتؼز ِی ػٛدِٛ .دة ثٛدْ ایٓ آلب رٚی طبیز ثزداػتٙبی ِب اس ایٓ
آلب تبثیز ِی گذارد.

چٙبرَ :
اگز تّزوش خٛد را رٚی یه ثخغ یب یه ِٛلؼیت ِتّزن وٕیُ ،رٚی یه صفت یب یه رفتبر دلت وٕیُ ،ثیؼتز ِی
تٛأیُ آْ ِٛلؼیت را ارسیبثی وٕیُ ٚ .پض اس اتّبَ ارسیبثی،طزاؽ ِظئٍٗ ثؼذی ِی رٚیُ.
در ٚالغ اثتذا اجشاء یه ِٛلؼیت را ته ثٗ ته ِٛرد ثزرطی لزار ِی د٘یُ  ٚدر أتٙب آٔٙب را در راثطٗ ثب ُ٘ جّؼجٕذی
ِی وٕیُ.
ِثال در أتخبة ّ٘ظز ،یٗ ٔگبٖ وٍی ثٗ فزد ّٔی وٕیُ  ٚػبػمغ ثؼٛیُ ِ ٚظئٍٗ تّبَ!!!!!!
ثبیذ ته ته ِؼیبر٘ب را ثٗ صٛرت ِٕفزد ثزرطی  ٚارسیبثی وٕیُِ .ظئٌٛیت پذیزی جذا ،أؼطبف پذیزی جذاِ ،ظبئً
اجتّبػی جذاِ ،ظبئً ِزثٛط ثٗ اٚلبت فزاغت جذاِ ،ظبئً ِزثٛط ثٗ ٔگبٖ جٕظیتی جذاِ ،ظبئً ِزثٛط ثٗ
تمظیُ ٚظبیف  ٚتصّیُ گیزی خبٔٛادٖ جذا ،اػتمبدات جذاِ ،ظبئً اخاللی جذاِ ،ظبئً تحصیٍی جذا ،...... ٚ
ثؼذ ُ٘ ایٕٙب را یىجبر در راثطٗ ثب ُ٘ ٔیش ارسیبثی ِی وٕیُ.
ٔتیجٗ گیزی:
ّ٘بٔطٛر وٗ در ایٓ اػىبي ٚلتی ثٗ صٛرت وٍی ٔگبٖ ِی وٕیُ ثٗ خبطز تبثیز ِتمبثً اجشاء تصٛیز ،ثٗ اػتجبٖ
حزوتی یب ِظئٍٗ خبصی را درن ِی وٕیُ  ،در ِظبئً ٚالؼی سٔذگی ُ٘ ِّىٓ اطت چٕیٓ اػتجب٘ی را ثىٕیُ.
ٌذا ثٙتز اطت ثب تّزوش ثٗ جشئیبت ٘ز ِٛلؼیت یب ثٗ جشئیبت رفتبر دیگزاْ  ،ػٕبخت ػّیك تز  ٚتحزیف ٔؼذٖ ای را
وظت وٕیُ ٚ .ثؼذ در ِزحٍٗ ثؼذ ایٓ جشئیبت را در راثطٗ ثب ُ٘ ارسیبثی وٕیُ.
ثٗ چؼّبْ خٛد اػتّبد وٕیذ ،ثٗ فىز ٛ٘ ٚع خٛد اػتّبد وٕیذ،اِب آطیت پذیزی ٘بی آٔزا ٔیش ثؼٕبطیذ  ٚآٔچٗ
ِّىٓ اطت ِٛجت تحزیف آْ ػٛد را ثؼٕبطیذ .
اگز ػّب ثذأیذ ػیٕىی ثب ػیؼٗ طجش ثٗ چؼُ سدٖ ایذ ،وٗ رٔگ اػیبء را تحزیف وزدٖ  ٚثٗ رٔگ طجش ٔؼبْ ِی
د٘ذ،دیگز وبٖ را ثب خٛع ثبٚری یٔٛجٗ ّٔی ثیٕیذ.
یىی اس ایٓ تحزیف ٘ب،تحزیف ػؼك اطت.
ػؼك ِی تٛأذ ٔگبٖ ِب را ثٗ ِؼؼٛق تحزیف وٕذ .احظبطٙبی ٔبػی اس ٘ٛرِٙٔٛبی جٕظی گب٘ی تّزوش ِب را
اس ته ته خصٛصیبت ِؼؼٛق ِی گزدأذ  ٚوٍیتی ِتحزن  ٚپٛیب ٔؼبْ ِی د٘ذ .در حبٌیىٗ ٔگبٖ ِتّزوش  ٚػّیك
ثٗ خصٛصیبت ِٕفزد ِؼؼٛق ػبیذِٛ ،ضٛع دیگزی را پیغ رٚی ِب

ثگذارد.

