
 اًّٖت دهرُ ٍٓحٓاٍی

 ستز ةْار سرآغاز ٍٓحٓاٍی. است احتًاغی ه فرَّگی ارزصْای درٕافت دهرُ ه غًر يرحوِ زٕتاترٌٕ ٍٓحٓاٍی، دهرُ

 إٌ در فضٖوتخٕٓی ه ٍٓگرإی ارادُ، تالش، ٍضاط،. حست يٖتٓان يرحوِ إٌ در را زٍدگی صٖرٌٕ فعن ه است حٖات

 در است، حايػِ ه خٓد گذصتِ ةازسَخی ه ةازٕاةی ةا ًّراُ ٍٓغی ةِ کِ حٕٓی ّٕٓت ّای حركِ ه يٖکَد، حوُٓ ساهْا

 غْد صرٕف دغای حًوِ آن از ه يْدهی اظٖن آيٓزّْای ه آرياٍْا ةا اٍدٕضْْا إٌ ّرگاُ ه يٖضٓد رهصٌ دهران إٌ

 ه رفت خٓاّد پٖش يْدهی إدّال حايػِ سٓی ةِ حايػِ ه احٖا يسوًٌٖ حايػِ احتًاغی ّٕٓت ةخٓرد، پٍٖٓد

 .ةٓد خٓاّد ةضری سػادت ٍٕٓدةخش

 تَْا. است غْد دغای احتًاغی آيٓزّْای پذٕرای حسًی، ه رهحی استػدادّای ه كاةوٖتْا دهٖن ةِ ٍٓحٓاٍی دهرُ

 کٓصضْا، ه دغٓتْا ًِّ ه يطرح رهصَی ةِ( غج)زيان ايام آن در کِ است اساليی ةِ آهردن ره ةضر، دردّای دريان

 .ةاصد( ص)پٖايتر غترت ه خدا کتاب تػاهٖى احٖا حْت در

 افزإش ةا ٍٓحٓأٍ زٕستٔ صرهع. است احتًاغٔ ه صَاختٔ رهان زٕستٔ، رصد غًٖق تغٖٖرات ٍٓحٓأٍ يضخعِ هحِ

 . صٓد ئ يضخط فٖزٕکٔ حَسٔ، رصد صرهع ه اسکوتٔ رصد سرٕع

 ٍٓحٓأٍ ٍٖز احتًاغٔ هحاظ از. است صخعٖت صکن تحکٖى ه صَاختٔ رصد تسرٕع ٍٓحٓأٍ، فٖزٕٓهٓژٕم صرهع غوت

 .است حٓان ةزرگسال ٕم غَٓان ةِ آتٔ ٍلش ةراي يخداٍِ سازي آيادُ دهرُ

 ه صٓد ئ ٍايٖدُ گذرا ّاي إٌٖٓ اظطالحا کِ صٓد ئ يضخط ةوٓغ دهرُ آئٌٖ ةا ٍٓحٓأٍ صرهع حٓايع از ةسٖاري در

 . صٓد ئ گرفتِ حضٌ آن ّاي يسٓههٖت ه هظإف ه ةزرگساهٔ دٍٖاي ةِ ٍٓحٓان هرهد آٍْا طٔ

 گأّ ايا است، اٍداختِ تػٕٓق ةِ ٍٓحٓأٍ پإان تا را ةزرگساهٔ حاهت ةِ رسٖدن حدٕد زٍدگٔ ّاي پٖچٖدگٔ ّرچَد

 اٍسان رصد از اي صدُ  صَاختِ يرحوِ ٍٓحٓأٍ ايرهزُ ه صٓد ئ گرفتِ حضٌ ٍٓحٓأٍ صرهع يذّتٔ ّاي إٌٖٓ در

 يتفاهت رهأٍ تکاين ه حَسٔ رصد رصد، سرغت آن، يدت طٓل صرهع، سٌ ٍظر از يرحوِ إٌ ايا صٓد، ئ تولٔ

 در استثَا ةدهن( است استَتاحٔ يَطق يستوزم کِ) ظٓري غًوٖاتٔ تفکر کِ ةٓد يػتلد پٖاژُ ژان يثال ةراي. است

 ةِ ةدٍٔ آيادگٔ ةر غالهُ پٖچٖدُ يسائن حن تٓاٍإٔ کِ دادٍد ٍضان هي از ةػد يحللان ايا صٓد، ئ صرهع ٍٓحٓأٍ

 آن ه دَّد ئ ٍضان اي يالحظِ كاةن خالكٖت ٍٓحٓاٍان از ةسٖاري دهرُ إٌ در. دارد ةستگٔ ٍٖز فرد داٍش ه آيٓزش

 . کََد ئ اةراز صػر ه َّر يٓسٖلٔ، ٍگارش، كاهب در را

( يذّب ه صرافتًَدي اخالق، دهستٔ، اٍسان يسائن) غلإد دٍٖاي ةِ ٍٓحٓان غالكِ ٍٖز ه هرزش در خالكٖت

 . کَد ئ خٓدًٍإٔ



 ٕم کسب دهرُ إٌ در ٍٓحٓان غًدُ تکوٖف. است رإج خالكاٍِ يفر ٕم رهزاٍِ خاطرات دفتر داصتٌ دهرُ إٌ در

 آگأّ خٓد ٕا ٕکپارچِ خٕٓضتٌ ةِ دستٖاةٔ در ٍاتٓأٍ ةِ ّٕٓتٔ پراکَدگٔ. است خٕٓضتٌ از يطًئٌ احساس

 .صٓد ئ حن استلالل سٓي ةِ هاةستگٔ از حرکت ةا ّٕٓت ةحران از ةخضٔ. صٓد ئ اطالق

 احتًاغٔ ه فردي زٍدگٔ ّاي حَتِ از ةسٖاري گٖري صکن يَضاء دارد کِ ّإٔ ٍضٖب ه فراز غوت ةِ ٍٓحٓأٍ دهرُ

 رسَد ئ ٍظر ةِ ضرهري ايري دارد تاثٖر فرد زٍدگٔ از دهرُ إٌ ةر کِ غٓايؤ پٖرايٓن يطاهػِ ةَاةرإٌ ةاصد، ئ فرد


