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فرمًل وابغٍ َا ()2
ةسای افشایظ جّاٌایی ُای ذٍُی ٌذطث ةایر ةسداعحِای دّد را ٌطتث ةَ جّاٌایی
ُایحان جغییس دُیر و باير کىیذ کٍ از عُذٌ کارَای بسرگ بر می آییذ.
افراد مًفق  ،فارغ از َر گًوٍ غرير ي تکبر کٍ برخی از افراد باًَش را از
پیشرفت باز می دارد ،کىجکاياوٍ کًشیذٌ اوذ با پرسش ي یادگیری ،خالء مًجًد را
پر کردٌ ي مًفقیت خًد را از َر حیث تضمیه کىىذ.

ُ -6س کار ارزعيٍر و ارزٌره  ،ىّحب جلّیث غشت ٌفص ىی عّد و ةانػکص ُس جخسةَ
ٌافسحام غشت ٌفص و دّدپٍراری را جضػیف کسده و ةَ اثسةذغی آضیب ىی رضاٌر ،پص ةسای
ةِسه ةسداری ُس چَ جيام جس از جّاٌاییِا و اضحػرادُای ةانلّه دّیظ ةَ کارُایی دضث ةشٌیر
کَ از جّفیق در آن یلیً داریر .ةَ ایً جسجیب ٌحایج ىّفلیث آىیش ةَ غٍّان ةازدّرد ىثتث و
اٌگیشه ای ٌیسوىٍر ،عيا را ةَ حهّ ىی راٌر و حص ارزعيٍریحان را عکّفا ىی کٍر.
 -7ارل ٌایحیٍگم ىی گّیر ( :عيا ُيان ىی عّیر کَ پیّضحَ ةَ آن ىی اٌریغیر) ةَ ةیاٌی
دیگس جٍِا وحَ جيایش پیسوزىٍران و ةازٌرگان ایً اضث کَ پیسوزىٍران ةَ فسؼث ُا جّحَ
ىی کٍٍر و ىرام ةَ ثسوت ،پیغسفث ،ةسجسی و جحلق اُرافغان ىی اٌریغٍر اىا ةازٌرگان ىرام
از كطاوت دٌیا ىی ٌانٍر و ةَ اٌحاء ىذحهف درةاره کيتّد  ،ضسر  ،ىحرودیث و فلس فکس
ىی کٍٍر.
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در حلیلث ىّاٌػی کَ ةس ضس راه عادىاٌیٌ ،غاط و کاىیاةی ىا كسار دارد ،
ىلاوىث ىا در ةساةس ىُّتحِای زٌرگی اضث .ةٍاةسایً  ،ایً ٌکحَ را آویشه گّش کٍیر کَ ةا
افکار کهيات و جؽاویسی کَ ةازجاب عذؽیث دنذّاُحان اضث ةَ ذًُ دّد دّراك ةسضاٌیر.
 -8از غتارت ُای کهیری ىثتث اضحفاده کٍیر ،از ضس ایيان و اعحیاق ایً غتارات را جکسار کٍیر
و نحً کالم را ةا احطاضات و غّاظف ىثتث ةیاىیشیر.
آیا عيا در زىسه آن دضحَ اعذاص ُطحیر کَ جا ىی دّاُیر دضث ةَ کاری ةشٌیر،
ؼرایی در گّعحان زىشىَ ىی کٍر ( ٌَ  ،ایً غیسىيکً اضث  ،حاال دیگس دیس عره اضث ،ایً
کار غيهی ٌیطث) اگس پاضخ ىثتث اضث ،از ُو اکٍّن جؽيیو ةگیسیر کَ ةا جکسار غتارت ( ىً
ىی جّاٌو آٌچَ اراده کٍو  ،اٌخام دُو ) ةا دعيً الٌَ کسده در ضيیس ةاظً دّد ةَ پیکار
ةسدیشیر و ایً ىِيان ٌادّاٌره و ىشاحو را از آعیاٌَ دل ةساٌیر.
ُس چَ ایً غتارت را ةیغحس جکسار کٍیر  ،زودجس ةَ كررت ُای ذٍُی دّد پی ةسده و
ضسیع جس جسس  ،جسدیر و ضایس احطاضات ٌاىعهّب را از حطو و روححان ةیسون دّاُیر راٌر.
ُ -9س چیشی را کَ ىخطو کٍیر ،دّاه پیظ از ایً اٌخام عره ةاعر یا ٌَ  ،ذًُ راه کاىم و
ىٍاضتی را ةسای جحلق آن حطث و حّ ىی کٍر .بىابرایه با چشمان خیال ،خًد را ببیىیذ

کٍ بٍ تمام صفات ي خصًصیات دلخًاٌ خًیش دست یافتٍ ایذ.
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جؽاویس روعٍی از اُراف و ٌحایج دنذّاه را ةَ دفػات در ذًُ ةیافسیٍیرُ .س
عب پیظ از آٌکَ ضس ةَ ةانیً گزاریر ،آرزوُای دنحان را ىخطو کٍیر ،ةا ُيان اٌریغَ ةَ
دّاب ةسویر و ةا ُيان فکس از دّاب ةیرار عّیر ةا چغيان دیال عاُر ةاعیر کَ از جحلق
اُرافحان عاد و ىطسوریر.
ُسچَ ةیغحس ةَ آىال و آرزوُای دّد ةیٍریغیر ،درةاره اش گفث و گّ و یا آن را
ىخطو کٍیر ،در حِث اٌخام کارُایی کَ ةَ جحللظ ىی اٌخاىر ةیغحس گسایظ پیرا دّاُیر
کسد.
ُ -01سگاه غتارات جاکیری را ةا جخطيات ذٍُی ،گسایغِا و اٌحظارات ىثتث دّیظ ةیاىیشیر ةا
دو پیاىر ىثتث روةسو دّاُیر عرٌ .ذطث ایً کَ ؼفات و دؽّؼیات افساد ىّفق کَ ُياٌا
دّش ةیٍی  ،عادىاٌی و ٌغاط اضث در وحّدجان ظاُس ىی عّد دوم ایً کَ ىاٌٍر آٍُسةا ،افساد
و ىّكػیحِایی را ةَ ضّی دّد حزب ىی کٍیر کَ ةا افکار و احطاضاجحان ُياٍُگ اضث.
ةسظتق ایً اؼم ،افکار حاکو ةس ذًُ ،چّن ىغٍاظیطی افساد و اوضاع و عسایط ُياٍُگ را
حزب ىی کٍر.
 -00حّعظ و ىساوده ةا افساد عادػ و ةارز و جغسیک ىطاغی ةا آٌان ةطیار ضازٌره و
راُگغاضث .حغس و ٌغس ةا افساد ىٍفی ةاف عيا را ةا زٌرگی ضسعار از عکطث و ٌاکاىی رو ةَ
رو ىی ضازد.
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ةرون جّحَ ةَ ىرت آعٍایی و دوضحی و ٌّع راةعَ ،از ُيٍغیٍی و ىخانطث
ةا افساد کّجَ ٌظس ضذث ةس حزر ةاعیر  ،ةَ اعکانحساعیِا و ضذٍان دنطسد کٍٍره آٌان وكػی
ٌٍِیر و ةی جفاوت از کٍارعان ةگزریر ُيٍغیٍی ةا ةسٌرگان از عيا یک ةسٌره ىی آفسیٍر و
ىخانطث ةا ةازٌرگان یک ةازٌره .اگس ذًُ را ةا حسیاٌی ثاةحی از جهلیً ُای ىّفلیث آىیش جغزیَ
کسده و ةی وكفَ دّد را ةَ غٍّان فسدی ىّفق ىخطو ٌياییر ةَ حکو كاٌّن حاذةَ  ،افساد و
اوضاع و عسایط ىّفق و ضازٌره را ةَ ضّی دّد ىی کغاٌیر.
 -01کهیر و راز ٌِان روان عٍاضی ىّفلیث آن اضث کَ ادالق و رفحار افساد ةسحطحَ را انگّ
كسار داده و از آن پیسوی کٍیرُ .يچٍیً حاالت حطياٌی افساد ىّفق را کَ ىّرد ضحایظ و
اححسام عيا ُطحٍر ىرل ضازی کٍیر.
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