
 ثغن هللا الشزوي الشزین

 عقل

 گفتبسُبیی اص: هغعْد ثغیطی دسط

؛ عمل ثَ عٌْاى اثضاسی هطوئي ّ ضوبًت ؽذٍ دس ُذایت ّ ععبدتوٌذیِ آدهیبى آؽٌب هی ؽْینثب ، «عمل»ی  دس دّسٍ

دس  ایي هجسث، ثشسعی هی کٌین.خبیگبُؼ سا ًضد خذاًّذ هتعبل ثیبى هی کٌین؛ ّ عبص ّ کبس افضایؼ ّ کبُؼ آى سا 

 گشدد.  ی هتْالی اسائَ هی پٌح گفتبس ّ طی پٌح ُفتَ

 

 

 عقل، ابساری مطمئه برای تشخیص صحیح: وخستدرش 

 

 مقذمه

ُبی کْچک ّ ثضسگ،  ی ایي اًتخبة ی ُغتین. ًتیدَگیش ُب دس طْل صًذگی، هُذام دس زبل اًتخبة ّ تقوین هب اًغبى

 ععبدت یب ؽمبّتِ هب سا سلن خْاُذ صد. 

ای ثَ هسل کبس  ُب کن اُویت ّ ثب تبثیشگزاسی کْتبٍ هذت ُغتٌذ؛ هبًٌذ: چَ ثپْؽن؟ ثب چَ ّعیلَ گبُی ایي اًتخبة

 ثشّم؟ چَ صهبًی ثَ دّعتن صًگ ثضًن؟ کذام خْدکبس سا ثشداسم؟ ...

ی خْد، ثلکَ عشًْؽت دیگشاى سا ًیض تست الؾعبع لشاس  اًَذ؛ آًگًَْ کَ ًَ تٌِب آیٌذٍ یبس هِن ّ زیبتیّ گبٍ، ثغ

؟ چَ کغی سا ثَ عٌْاى ؽشیک صًذگی خْد اًتخبة کٌن؟ کٌن سفتبسدس زبل عقجبًیت ّ خؾن چگًَْ دٌُذ؛ هبًٌذ:  هی

 ...ٌبی کذام هکتت پشعتؼ کٌن؟ فشصًذم سا ثب چَ اعلْثی تشثیت ًوبین؟ خبلك خْد سا چگًَْ ّ ثش هج

ًیبصهٌذِ اثضاسی ُغتین کَ ثتْاًذ دسعت سا اص « اًتخبة فسیر»فبسغ اص هیضاى اُویت ّ زغبعیت هْضْع، ثشای 

 دُذ.  تشخیصًبدسعت؛ خْة سا اص ثذ؛ ّ ساٍ سا اص ثیشاَُ 

 آیب چٌیي اثضاسی ّخْد داسد؟

 تْاى ثَ عولکشد ایي اثضاس اعتوبد کشد؟  هی آیب

 ُوگبى اص آى ثشخْسداسًذ؟ آیب 

 کٌٌذ؟ هی آیب ُویؾَ اص آى اعتفبدٍ

 آیب ُوْاسٍ دس دعتشط اعت؟

 

 خِ ایي عْاالت ّ ثغیبسی عْاالت دیگش کَ زْل ایي هْضْع ُغتٌذ، ثب هب ُوشاٍ ثبؽیذ:ثشای یبفتي پبع

 

 هبی مب وبشی از چیست؟ اوتخبة
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ُب ّ اًتخبة  هٌؾأ تقوین گیشیهِن اعت کَ ثذاًین ي، ثٌبثشای ؛گشٍ خْسدٍ «اوتخبة»صًذگی هب عشاعش ثب  گفتین

شف زبکن سعن ّ سعْم؟ عُُبی هختلف، یکی سا ثش گضیٌین چیغت؟  ؽْد اص هیبى ساٍ آًچَ ثبعث هی چیغت؟ ىهب ُبی

 ... ثش خبهعَ؟ آهْصػ؟ تشثیت خبًْادگی؟

 ثیبییذ ثَ چٌذ ًوًَْ تْخَ کٌین:

 

 ؽْد. هبًٌذ: اص کبسُبی هب اص سّی عبدت اًدبم هی ثشخی

  کٌین. ًؾیٌین، زتوب تلْیضیْى سا سّؽي هی ی غزا هی ٌُگبهی کَ عش عفشٍ -

 خْاًین.  سّین ّ ثلٌذ ثلٌذ دسط هی ٌُگبم هطبلعَ ساٍ هی -

 

 این. هبًٌذ: ی تشثیتی اعت کَ تست تبثیش آى لشاس گشفتَ اص کبسُبی هب ًبؽی اص ؽیٍْ ثشخی

 .کٌین ویً وکدس خوع کشدى عفشٍ یب اًدبم کبسُبی خبًَ، ک -

 گْیین.  ًوی« ًَ»ثَ ُیچ خْاعتَ ّ دسخْاعتی  -

 

 اص کبسُبی هب ًبؽی اص فؾبس لبًْى یب تشط اص دیگشاى اعت. هبًٌذ: ثشخی

 ثٌذین. هی پلیظ ؽذى تْعط  اص تشط خشیوَسا کوشثٌذ ایوٌی  -

 خْاًین. ، ًوبص هیاص تشط تْثیخ پذس ّ هبدس -

 

پیؼ تعییي ؽذٍ هبًٌذ عُشف خبهعَ یب سعن ّ سعْم خبًْادگی اعت.  اص سفتبسُبی هب ًبؽی اص الگُْبی اص ثشخی

 هبًٌذ: 

 ُبی عٌگیي ثَ دلیل زفع آثشّ ًضد دّعت ّ آؽٌب. تعییي هِشیَ -

 گشفتي تْلذُبی پش ُضیٌَ ثشای فشصًذاى -

 

َ سازتی اص گیشد. یعٌی رُي ّ سفتبس هب ث سازتی تست تبثیش هسیط اطشاف خْد لشاس هیَ آسی! اًغبى هْخْدی اعت کَ ث

ُبی هب ثشگشفتَ اص هسیطی اعت کَ «ثبّس»ثغیبسی اص زتی گیشد.  ؽٌْین اثش پزیشفتَ ّ ؽکل هی ثیٌین ّ هی آًچَ هی

 کٌین.  دس آى صًذگی هی

تش اؽبسٍ ؽذ، پبعخ ثَ ایي عْال،  ُبیی کَ پیؼ اعت؟ ثب ًوًَْ« فسیر»آهْصد،  ثَ هب هیهسیط اهب آیب لضّهب آًچَ 

 دؽْاس ًیغت! 

ُبی کْچک ّ  طْس کَ گفتَ ؽذ، اًتخبة تش ّ ثب خطبی کوتش ثگشدین. چشاکَ ُوبى ثیبیین ثَ دًجبل اثضاسی هطوئيپظ 

  .ؽذذ ٌخْؽجختی یب ثذثختی هب خْاُدس ًِبیت عجت ثضسگ هب، 

 

 ابساری مطمئه برای تشخیص صحیح

ا اص ثبطل؛ ّ دسعت سا اص ًبدسعت ُب سا ثَ چٌیي اثضاسی هدِض کشدٍ اعت. اثضاسی کَ زك س خذاًّذ هِشثبى، اًغبى

 دُذ.  هی تشخیص

 هبى سا ثَ صّس اص هب کغی اعجبة ثبصی آى ٌُگبم کَثَ عٌْاى هثبل،  این. اثضاسی کَ اص ُوبى کْدکی آى سا تدشثَ کشدٍ

 تعّذی ّ ظلن ثذ اعت؛ ّ یب ٌُگبهی کَ دعت هسجتی ثش عشهبى کؾیذٍ (یبفتیم میکشدین ) هی وجذان گشفت، هی
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آسی! اص ُوبى کْدکی، صؽتی ّ صیجبیی ثغیبسی اص اعوبل ّ سفتبسُب هسجت خْة اعت.  دادیم می تشخیص ؽذ، هی

 ؽْد. گفتَ هی« عقل»ثَ آى  علیِن الغالمدادین. اثضاسی کَ دس هکتت تشثیتی اُل ثیت  سا ثَ هذد ایي اثضاس تؾخیـ هی

 فشهبیٌذ:  هی چٌیي« عمل»دس تعشیف  –هسوذ هقطفی  –خذا ی  ثشگضیذٍی  هشثی ّ فشعتبدٍ

 1ؽْد." كَ ثب آى، ثیي زك ّ ثبطل تفبّت گزاؽتَ هٔ ،)سّذ( للت ًْسٓ اعت دس ،"عمل

 

  فشهبیٌذ: هی ًیض -ُذایتگش پظ اص سعْل خبتن خبًؾیي ّ ؽؾویي  – اهبم فبدق

 2 ؽْد." هی "ثب عمل، خْثی اص ثذی تؾخیـ دادٍ

 

 ؽْین. ثیؾتش آؽٌب هی اثضاس تؾخیـ ایي خبیگبٍ ّ کبسثشد، هبُیتی آیٌذٍ ثب  دس خلغَ

 

 

 وکبت مهم ایه جلسه:

ُبی کْچک ّ ثضسگ، ععبدت یب ؽمبّتِ هب سا  ی ایي اًتخبة ُب هُذام دس زبل اًتخبة ُغتین. ًتیدَ هب اًغبى -

 سلن خْاُذ صد.

ُبی هب ًبؽی اص تبثیشات هسیطی اعت. هبًٌذ: سعن ّ سعْم؛ عُشف زبکن ثش  دس ثغیبسی هْالع، اًتخبة -

 بهعَ؛ آهْصػ؛ تشثیت خبًْادگی ...خ

 ًیبصهٌذِ اثضاسی ُغتین کَ ثتْاًذ دسعت سا اص ًبدسعت تؾخیـ دُذ.« اًتخبة فسیر»ثشای  -

 ، اثضاسی هطوئي ثشای تؾخیـ خْة اص ثذ؛ ّ دسعت اص ًبدسعت اعت.«عمل» -

کٌٌذ  خذاى هیاعت کَ صؽتی ّ صیجبیِی سفتبسُب سا ّ -یعٌی عمل  –زتی کْدکبى تْعط ُویي اثضاس تؾخیـ  -

 یبثٌذ(. )هی

 

 

  تمریه عملی:

 ُبهبى سا ؽٌبعبیی ًوبیین. ثَ عٌْاى ًوًَْ:  گیشی هبى هٌؾأ تقوین ُبی کْچک ّ ثضسگ تالػ کٌین دس اًتخبة

 ... ؟سازت اعت ؟لؾٌگ اعت ؟هبسک داس اعت ؟تبصٍ هُذ ؽذٍ؟ خشم، چْى: کفؾن خشاة ؽذٍ هی ایي کفؼ سا

 سّم، چْى ... هی هسل کبسَ ث هبؽیي خْدمثب  هتشّثَ خبی 

 کٌن، چْى ... هی دس ایي هِوبًی ؽشکت

 خْاثن، چْى ... هی ؽت دیش

 خْسم، چْى ... هی ُوشاٍ غزا ًْؽبثَ

 کٌن، چْى ... هی ثب ثشادس کْچکن ثَ تٌذی سفتبس

 کٌن، چْى ... ایي فیلن سا ًگبٍ هی

... 
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