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تا ّؿایل ؿاصٍ هاى اًجام صُین؟ صع لضین یک گْكی ُوغاٍ فمظ جِت اعتثاط اهغّػٍ ها ًوی تْاًین  یصیگغ چَ کاعُای

کاعتغص صاكت ّلی االى اصم هی تْاًض تا یک هْتایل سیلی اػ کاعُایی اػ لثیل : تواكای فیلن ، صاًلْص فایل ، ، تواؽ 

تمغیثا  ، اؿی عا اتْ کغصتا ایٌتغًت ّ سیلی چیؼُای صیگغ اًجام صُض ّ فمظ تا گْكی ًوی تْاى لث تصْیغتغصاعی ، کاع

فلاع ّ یا همضاع لٌض سْى عا اًضاػٍ ،  هی تْاى تا ؿاػت ُای هچیاهغّػٍ  کغص. دتی  اًجامتا اى هی تْاى  ُوَ کاع

صاكتَ تاكٌض. دتی اگغ تَ ض عا م صًُجاا تا اى عاض ُوَ کاع تتْاًاصم ّؿایلی کَ  صّؿت صاعًضگغفت. تصْعت کلی اًـاى ُا 

تَ طْع هثال ها هی تْاًین اًْاع  اى ّؿیلَ ادتیاج ًضاكتَ تاكض ّلی تاػُن هیل صاعص کَ اى عا صع هْلغ ادتیاج صاكتَ تاكض.

 صیفغاًـیل عا پلت چغاؽ ُای عاٌُوایی ّ عاًٌضگی صع ؿطخ كِغالیپؼیک تثیٌین کَ هشصْم کٍْ ّ 4هاكیي ُای 

تا اًِا صع كِغ دغکت هی کٌٌض کَ تغای ایي کاع یک سْصعّ کْچک ًیؼ ، صكت ُـتٌض ّلی هغصم اػ ؿغ ػیاصٍ سْاُیی 

کوک ّ عاٌُوایی تَ ها کفایت هی کٌض. سیلی هْاعص ػیاصی ُـتٌض کَ اًـاى ُا غغق صع اًِا ُـتٌض. پْلؾ صع ایٌجا تغای 

ع صّم لغًتیاى تا ها ؿشي هی گْیض کَ صلیل ّجْصیت ها اًـاى ُا صع عّی ػهیي عا عّكي هی کٌض ّ ُوچٌیي تَ پغؿق ص

ُضف اػ سلك یا ّ  افغیضٍ كضٍ ام؟ یا تغای چَ ُایی اػ ایي لثیل عا پاؿز هی صُض کَ چغا هي تایـتی اصم سْتی تاكن؟ ّ

 ى کغصٍ اؿت. پْلؾ تغای ایٌکَ سْصفُواًٌض یک ساًَ هْلت ػٌْا، كضًن چیـت؟ پْلؾ ػًضگی هاى عا تغعّی ػهیي 

هـافغ تْص ایي هطلة عا سْب صعک هی کغص. یک ساًَ هْلت یا یک چاصع ُویلَ تایض تغای یک هضت یک  ُویلَ

کْتاُی اهاصٍ تٌا كضى ّ یا جوغ کغصى تاكض ّ صع اسغ تَ یک ساًَ اتضی تثضیل گغصص. تغای پْلؾ ًیؼ ُویي هؼٌا عا صاكت 

. ها اًـاى ُا ُن ٍ اؿتق ّ صع توام صّعاى ػًضگیق ُویلَ اػ اصهی تَ اصهی صیگغ تغییغ پیضا کغصتا لثل اػ هغگ چْى اّ

اهغّػٍ هی تْاًین تا ًگاُی تَ سْصهاى ُغعّػ ػًضگیواى عا تِثْص تشلین ّ هـایلی کَ تاػث گوغاُی هاى هی كًْض عا 

ُایی کَ تا اهغّػ صاكتَ این عا تایـتی اػ  اػ سْص صّع ًوایین. تغای ؿاستي یک ػًضگی ًْ دتی اهکاى صاعص کَ توام ُضف

تثغین ّ اًِا عا اػ ًْ تٌا کٌین. ایي هْضْع تغای جـن ها ًیؼ صضق هی کٌض ها عّػ تَ عّػ پیغ تغ ّ ًاتْاى تغ هی تیي 

ها تایـتی ایي كْین ّ تَ ؿغػت ّلت هْػْص هی عؿض ّ ُوَ چیؼ عا تایـتی عُا کغصٍ ّ تَ ساًَ ُویلگی کْچ کٌین. 

تْصیف ُایی کَ پْلؾ اػ  اى ػًضگی کٌین. تاواى ًضاعص تا صع عا اػ تیي تثغین چْى فایضٍ ای صیگغ تغای ضیویل ساًَ هْلت

پْلؾ ، هي ػًضگی سْص عا سیلی پْچ هی تیٌن ّ تایـتی اى عا تا ػًضگی جاّیضاى جایگؼیي کٌن.  هی کٌض ػًضگی ها اصم ُا

گْكی ُای  ی هثلها کاعتغصُایضاستَ كْین چْى اػ ها هی پغؿض کَ ها تایـتی ُواًٌض اى گْكی ُای ُوغاٍ لضیوی صّع اً

تی اعػف سْاُض تْص. صع جِاى اهغّػ اًـاى  ، اگغ ایٌگًَْ تَ لضیَ ًگاٍ کٌین صیگغ ّجْصیت یک اًـاى جضیض عا ًضاعین؟

صًض کَ صع هْاعصی دتی صع هْعص اعػف ّ تی اُویت تلمی هی گغ ُای ػیاصی ّجْص صاعًض کَ اػ طغف افغاص صیگغ تی

ا اعػف کَ ػًضگی اهغّػی ها تغ عّی ػهیي تپْلؾ تَ ها اكاعٍ هی کٌض  تصوین هی گیغًض.ُن یا هغصى اًِا هاًضى ّ ػًضٍ 

ًضگی کغص ّ ػیـی صع ُویي صًیای ها ػتشاطغ ایٌکَ ػًضگی دمیمی ها اػ ُویي داال تا سضا كغّع كضٍ اؿت.  اؿت.

تا ّجْص کِْلت ؿي  ػًضگی سْصف عا تا ػًضگی ها تْؿظ غـل تؼویض هتصل کغص. ّ تَ ساطغ ُویي اصل هي صع ایي صًیا

هي یک عًّض ؿغاػیؼی ّ كکـتی ًشْاُض صاكت تلکَ  ًضگی. ػُن ػًضگی عّكٌی سْاُن صاكت تاػیا ًاتْاًی ّ ضؼف ُا 

 ًضگیػ ّلتی کَ هي صع ػیـی ُوـتن ،هی تاكض هی عؿن.  ػًضگی جاّیضاى ُواى کَ تْصل تَ ػیـی تَ پیغّػی هِوی  تا

 هی كْص.اعػف  صًثال هی کٌن کاهال تا یيهتغعّی ػکَ جضیض هي 

صع ایٌجا صذثت اػ صّ ساًَ هتفاّت ػهیٌی ّ اؿواًی ًوی تاكض تلکَ هٌظْع ّجْصیت یک اًـاى تَ ػٌْاى یک فغػًض 

سضا هی تاكض. تچَ ُایی کَ صع عاٍ ّ هـیغ عؿیضى تَ اّ ُـتٌض. ها تَ ػٌْاى تچَ ُای سضا یک عّػی صع کٌاع اّ لغاع 

ایي تغًاهَ سضا تغای ػًضگی هی کٌین.  اٌُضٍ ُا تضّى ّطي دمیمییا پٌهی گیغین ّلی تا اى لذظَ ها ُواًٌض تی ساًواى ُا ّ 

ّصیغَ ّلی اّ صع ایي هـیغ تغای ها عّح المضؽ عا تَ ػٌْاى ها اؿت چْى ها اى عا ًوی تْاًین ایٌجا تثیٌین ّ یا تلٌاؿین. 

 ؼیّاع هی كْص کَ هثلغیکَ تا اى تضویي صاصٍ  ساًَیک لغاع صاصٍ اؿت ایي ّصیغَ هؼٌای ػیاصی صاعص ُواًٌض پْل پیق 

یي هْضْع عا تیاى کٌین ا صیگغ ثاله ست سْاُت كض. كایض تتْاًین تا یکاُا پغص کغایَ یي هاٍ ؿکًْتسْاُض كض ّ تا اسغ

غ ّ طّق ػصٍ هی کٌین. لثل اػ تاػ کغصى ُضیَ تْؿظ تچَ یل گا غافها چطْع صع ػهاى ُضیَ صاصى تَ تچَ ُاهْى اًِا ع کَ

ُا چلواى اًِا عا ًگَ هی صاعین تا اّل اّ ُضیَ عا کاهال لوؾ کٌض تا تا اعػف تْصى اى عا صعک کٌض ّ ُویٌطْع كاصی اّ 

ػ هی کٌٌض ّ ُضیَ عا تاػ هی کٌین ّلی صع یک لذظَ اًِا صیگغ طالت ًوی اّعصًض ّ چلواًلاى عا تا تغاتغ عا ًیؼ چٌض

ن عّح المضؽ عا تثیٌین ّ گًَْ تصْع ًوایض. ها ُواًطْع کن هی تْاًیی ػًضگی سْصف عا تا عّح المضؽ ایٌاصم تایـتکٌٌض. 

ها عا تْؿظ عّح المضؽ یا تَ اثثاتق تغؿاًین کَ سضا عا صعک هی کٌین. ّلی تا تْجَ تَ ایي اّ صع کٌاع ها ُـت ّ اّ 



تؼضی ّلت ُا ا لوؾ ّ صعک کٌین. صع ایي صًیاّ عا  تا ًلاًَ ُا ، سْاؿت ّ هذثت اجاػٍ هی صُضَ ها ت ّ ُضایت هی کٌض

عّػُایی دتی  هی کلین. ػاُای هاىصصع  تَ صل اػ سْص تی سْص هی كْین ّ صلواى تغای سْصهاى تٌگ هی كْص ّ اُی اػ

ی تؼضی اّلات تَ ایي هی کٌین دت یثیا ًضاكتین ّ یا ادـاؽ تٌِایی ّ غغع یؼیچ دالّ اهضٍ کَ اصال دؾ  پیق تغایواى

عؿیضٍ این ّ صیگغ چاعٍ ها صع ایي صًیا فکغ هی کٌین کَ ها تَ اسغ سظ  تیکَ صیگغ سضایی ّجْص ًضاعص. ّلن فکغ هی افتی

تَ ػٌْاى یک  واىتا ها اؿت . سضا اّ عا تغای المضؽ ها تٌِا ًیـتین ّ عّح ا تَ ساطغ صاكتَ تاكین کَعتایض ایي ،  ای ًضاعین

َ صع کٌاع ها صع ایٌجا لغاع صاعص ّ ُویلَ صع فغؿتاصٍ اؿت. عّح المضؽ سْص سضا اؿت تشاطغ ایٌکَ اّ ُویلن ُضیَ هِ

ّ تَ ها اهیض ّ صؿت ُای اّ ّ صع جای اهٌی لغاع صاعین. اّ ُویلَ صع ُوَ دال دتی كک ّ گواى صع کٌاع ها اؿت 

صع ّ ػیـی ّ پضع اؿواًی هاى یضی ُا عا اػ ها صّع هی ؿاػص. اػ ُوَ گضكتَ اّ صع کٌاع ها لَ پجغات هی صُض ّ ُو

 صلیل ها تٌِا ًیـتین.  یيتَ ُو لغاع صاعص.تِلت 

 کَ اًجا پغ ٌٌضهی عؿض. تؼضی ُا ایٌطْع تصْع هی کا هی پغؿٌض کَ تِلت چگًَْ تٌظغ ُویلَ ایي ؿْال عا اًـاى ُ

ای ػیثا ّجْص صاعص. تصْیغی کَ ها هی تْاًین اع اًجا صاكتَ تاكین ایي ًیـت کَ ها اًجا صادة ص ّ اصم ُغظاُایی ػیا اػ

ایي  هی کٌین ّع اّ ػًضگی ػى ُای ػیثا ّ یا ًؼوت ُای فغاّاى هی كْین تلکَ ها صع اًجا چِغٍ سضا عا تثیٌین ّ صع کٌا

 ًضگی اػ ُویي اهغّػ كغّع كضٍ اػ ایي ساًَ هْلتی کَ عّح المضؽ صع اى تا ها ػًضگی هی کٌض.ػ

 سیلی افـْؽ هی سْعین ًَ فمظ کَ تی كِاهت كضٍ این تلکَ ُن تی اهیض ّ اًگیؼٍ صع ایي عاٍ ائلها تا پی تغصى ایي هـ

ع کٌاع ها ّجْص صاعص ّ اّ سْاؿت سضا ّ هذثت اّ ضؽ صلی تایض ایي عا تضاًین کَ عّح المسْصهاى عا ادـاؽ هی کٌین . ّ

تغای ها لاتل  ّ کاعُا عا ی کَ سضای پضع اػها اًتظاع صاعصع هی صُض ّ ها عا ُضایت هی کٌض ُواًطْععا صع صل ها لغا

ّ اػ ها هی ی عا تایض اًجام صُین ّ چَ چیؼی اضى کالم سضا هتْجَ هی كْین کَ چَ کاعُایاًْاًجا صاصًق هی کٌض. ها تا س

 سْاُض.

  کَ اًجا اصـتیا سْاُینلاضی هاى ػیـی  یگاٍهی گْیض. جایی کَ ها عّتَ عّی جا شياٍ ؿصع ایٌجا پْلؾ اػ اسغیي صاصگ

ی ًواى عا ًاصیضٍ هی گیغص ّ ؿغ اى عا الپْكاًص. ایا ػیـی صع اًجا توام گٌاُاعر سْاُض صایک هْلؼیت كگفت اًگیؼی 

ػیـی ؿشٌی اػ  ى یک اعػف صیگغی پیضا سْاُض کغص.واتغایصع ایي صًیا ػًضگی ، ػیـی  غ اػ صاصگاٍیهی کٌض. تا ایي تصْ

یاع عئْف ًظغ تگیغین کَ ػیـی چْى تـ صعثایض ًهذکْم ًوی کٌض. ّلی ایي عا ًوی اّعص ّ اّ ها عا تَ هغگ ًواى اگٌاُ

چْى اّ ؿغّع ُوَ ػالن اؿت پؾ ُوَ عا تَ ُوچٌیي  ّ یا هتفاّتی تصوین هی گیغص  تا یک صیض هاصع هْعص اؿت پؾ 

سضا لغاع صاعص ّ لضاّت هی کٌض  یلگاٍْب هی گغصص اّ اػ یک طغفی صع پها هذـ ْعػیـی ؿشٌ ًیـتی تثضیل هی کٌض. 

 ّ اػ طغفی صیگغ صع کٌاع ها هی ایـتض ّ اػ اػوالواى صفاع کغصٍ ّ صّؿت صاعص ها تَ ؿغاًجام سْتی صؿت یاتین.

ْاؿت همثْل سضا هی غم . تضیي گًَْ ػًضگی کغصى ُواى سپی هی ت سضاهمضؽ ػیـی هی ًگغم تَ سْاؿت تَ هي  ّلتی کَ

 ص کَ ُضف ّ هؼٌای ّجْصیت هي اؿت.ْك
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