
 دشنام

 ٍ خبهؼِ اقطبض هیبى زض ای فعایٌسُ گًَِ ثِ قجیح ػبهیبًِ ّبی ٍاغُ گیطی ثکبض ٍ گَیی زضٌبم زّبًی، ثس

 ًیست فحبش افطاز ثِ هٌحصط تٌْب زّبًی ثس ٍ گَیی زضٌبم. گطزیسُ هؼوَل ًَخَاًبى ٍ کَزکبى ثرصَظ

 ضا ّب زضٌبم ًویتَاى ایٌکِ ثب. است کطزُ ضذٌِ خبهؼِ اقطبض توبم هیبى اختوبػی تؼبهالت زض پسیسُ ایي ثلکِ

 تحت ظیبزی حس تب فطزی ثیي اضتجبعبت زض ضا آًْب کبضثطز هیتَاى اهب کطز حصف کبهال ظثبى یک لغت فطٌّگ اظ

 .آٍضز زض کٌتطل

 : کٌین اضبضُ آى ػوسُ ػبهل چٌس ثِ هیتَاًین ظیط زض چیست؟ افطاز گَیی زضٌبم ٍ زّبًی ثس زالیل اهب

 ذَضزى یب ٍ هحکن خسن یک ثِ سط اصبثت هبًٌس هٌتظطُ غیط ٍ زضزًبک اتفبق یک ثربعط زازى زضٌبم**

 . هید کَثیسى ٌّگبم زست اًگطتبى ثِ چکص

 . گطٍُ آى هطظّبی حفظ ٍ ذبظ گطٍُ یک زض ػضَیت. گطٍّی َّیت ثطقطاضی هٌظَض ثِ گَیی زضٌبم**

 . زیگطاى ثب ّوسضزی ٍ اتحبز ّوجستگی، اثطاظ** 

 اػتوبز ٍ صویویت اثطاظ** 

 . کٌٌسگی غبفلگیط یب ٍ تبکیس عجؼی، ضَخ افعایص ثطای**

 . فطزی ّبی ًباهٌی ٍ تطسْب سبذتي هستَض ثطای تالش** 

 . ػبزت ضٍی اظ گَیی زضٌبم** 

 هبًٌس. استطس تسکیي ٍ ذطن ترلیِ ثطای گَیی زضٌبم. هیجبضس تٌص ٍ استطس ثب آهسى کٌبض ضیَُ یک**

 . هیکٌس ػول کطزى گطیِ

 تَّیي تحقیط، ثطای اثعاضی. آًْب تحطیک ٍ زیگطاى ذطن ثطاًگیرتي ثوٌظَض**

 . ضیطیٌی ذَز یب ٍ ًوبیی ذَز تَخِ، خلت ثوٌظَض زازى زضٌبم** 

 . ًوبیی قسضت ثوٌظَض زّبًی ثس**

 کٌین هْبض ٍ ضام ضا ذَز ظثبى چگًَِ 

 ثب زلپصیط، هالحظِ، ثب زاى، سري هَزة، تط، َّش ثب تط، پرتِ زیگطاى ًظط زض گفتبض ٍ ظثبى کٌتطل ثب ضوب

 . گطفت ذَاّیس قطاض ّوگبى احتطام ٍ پصیطش هَضز ٍ کطزُ خلَُ تط هططة ذَش ٍ تط کالس

 ضک ًَػی هفطح، آسبى، گَیی زضٌبم کِ چطا هیکٌیس زّبًی ثس ضوب: کٌیس اشػبى زّبًی ثس ثَزى آٍض ظیبى ثط 

 هٌفی ّبی خٌجِ ثبضیس هغوئي اهب. هیسّس کبّص ضا ذطن ٍ زضز ٍ ثَزُ ضکي قبًَى ٍ کٌٌسُ تبکیس گَیی،



 گَیی زضٌبم-گطزیس پیطٍظ ثحثْب زض ًویتَایٌس زّبًی ثس ثب ضوب. است آى هثجت ثظبّط ّبی خٌجِ اظ ثیص آى

 زیگطاى تحسیي ٍ احتطام خلت ثِ قبزض زّبًی ثس ثب ضوب -ًویکٌس اثجبت ضا ضوب ٍضی سري ٍ ظیطکی شکبٍت،

 .کطز اضػبة هیتَاى فقظ کطز اًگیعش ایدبز ًویتَاى ثسزّبًی ثب -ثَز ًرَاّیس

 هبزض، کٌیس تصَض ّوَاضُ: کٌیس ضطٍع اتفبقی ٍ خسی غیط خعئی، زّبًیْبی ثس ٍ ّب گَیی زضٌبم حصف اظ

 اّبًت صفبت اظ استفبزُ ػَض. زاضز حضَض کٌبضتبى زض زاضیس ضٍزضثبیستی ٍی ثب کِ کسی یب ٍ ذطزسبل زذتط

 اضیبء، تَصیف ٍ ضطح ثطای.گیطیس ثْطُ خوالت ٍ ّب ٍاغُ زض آٌّگ ٍ لحي تغییط اظ تبکیس، ثطای ضکیک ٍ آهیع

 . زّیس ضطح تط هفصل آى ثدبی ٍ ٍضظیسُ اختٌبة ضکیک ّبی ٍاغُ اظ کبضّب ٍ حیَاًبت آزهْب،

 کِ ای اًساظُ تب ًگطاًی. ّستیس اهَض اًدبم ثِ قبزض کِ کٌیس ضفتبض عَضی: ثجیٌیس ضا پط ًیوِ ٍ ثیٌسیطیس هثجت

 زضٌبم اکثط تٌْب ًِ اًسیطی هثجت. کبفیست کٌس آهبزگی ٍ اًگیعُ ایدبز هطکالت ثب ضٍیبضٍیی ثطای ضوب زض

 تط ذطبى زض ًیع ضا ضوب ضرصیت ٍ آٍضزُ اضهغبى ثِ ثطایتبى ضا ذَضٌَزی ثلکِ هیکٌس حصف ضا ّب زازى

 . هیکٌس

 کٌتطلی کِ اهَضی زض ٍ ًطٍیس زض کَضُ اظ سطیغ. زّیس افعایص ضا ذَز تحول آستبًِ: کٌیس توطیي ضا ضکیجبیی

 .زّیس ذطج ثِ ثطزثبضی ًساضیس آًْب ثط

 افعٍى ضٍظ ثغَض هب اًتظبضات اهب. هیکٌین ظًسگی آل ایسُ غیط ٍ ًبکبهل خْبى زض هب: ثیبییس کٌبض ًگَییس، زضٌبم

 هی افعایص اهیسیْب ًب ٍ ّب ًبکبهی تبذیطّب، ٍ ضسُ تط ثس ٍ زضَاضتط ضطایظ ضٍظ ثِ ضٍظ. است افعایص حبل زض

 . ًویکٌس حل ضا هطکلی گَیی زضٌبم ٍ زّبًی ثس. ثیبیین کٌبض آًْب ثب ایٌکِ هگط ًساضین ای چبضُ هب. یبثٌس

 ثِ ضا هْن ثسیبض حقیقت یک کطزى ضکَُ ٍ کطزى ًبلِ اظ پیص: زّیس پبیبى ذَز ًبلیسًْبی ٍ کطزًْب گالیِ ثِ

 زض کطزى ضکبیت ثبضس؟ ثبیس چطا! ًیست ضکبیت ٍ ًبلِ ضٌیسى ثِ هبیل کس ّیچ: کٌیس آٍضی یبز ذَزتبى

 سبیط ثطای. کٌیس پطّیع آى اظ ثٌبثطایي است ػجث کبضی ًساضیس آًْب ثط کٌتطلی زیگطاى ٍ ضوب کِ اهَضی هَضز

 ضیَُ ایي زیگطاى ثبضیس زاضتِ یقیي. زّیس اضائِ هؼقَل ٍ هٌغقی حل ضاُ یک کٌیس سؼی ًیع ضکبیبت

 . ستَز ذَاٌّس ضا ضوب ذَیطتٌساضی ثب تَام ٍ ذطزهٌساًِ هتیي، ثطذَضز

     ثعضگسبالى زض زّبًی ثس کٌتطل 

 افکبض ٍ احسبسبت ثیبى ثطای هتٌَػی ٍ گًَبگَى ّبی ٍاغُ فبضسی ظثبى زض: کٌیس استفبزُ خبیگعیي ّبی ٍاغُ اظ

 تکطاضی، هؼسٍز ٍاغُ چٌس اظ هکطضا اًس کطزُ ػبزت گَیی زضٌبم ٍ زّبًی ثس ثِ کِ افطازی اهب. زاضز ٍخَز

 ثب یب ٍ قسضتوٌس ٍاغُ چٌس. ثیبثیس هَزثبًِ هؼبزل یک ضکیک ّبی ٍاغُ ثطای. هیکٌٌس استفبزُ ظًٌسُ ٍ ضکیک

 ایي اثتسا ضبیس. کطز استفبزُ کطزى الال یب ٍ ذَاثیسى اظ هیتَاى کپیسى ٍاغُ خبی. ثطیس ثکبض ضا آًْب ٍ یبفتِ هعُ

 .چطا ظهبى هطٍض ثِ اهب ًسبظًس ضاضی ضا ضوب ّب ٍاغُ

 



 

 چٌبًچِ.آٍضیس زض ذَیص کٌتطل تحت ضا ذَز پبسرْبی ٍ ٍاکٌطْب: کٌیس ثیبى هَزثبًِ ضا ذَز ًظطات ًقغِ

 یک ایي."ًیست هطعَة ضوب ثِ":ًگَییس ٍی ثِ هیسّیس اًدبم ًبزضست ضا کبضی کِ کطز اًتقبز ضوب اظ فطزی

 ٍ خسیسُ ضٍش یک ایي"کِ زّیس پبسد ایٌگًَِ است ثْتط.است کَزکبًِ ٍ آهیع ذصَهت ، تسافؼی پبسد

 . ثسّیس تط کٌٌسُ هتقبػس ٍ تط پرتِ پبسرْبیی کطزى، تَخیِ یب."هیطِ اًدبم سطیؼتط ّن ذیلی

 زض هْبضت ازة، ٍ ًعاکت اظ تْی ّبی ٍاغُ ٍ زضٌبم سبذتي ذبضج زّبى اظ: کٌیس فکط گفتي سري اظ پیص

 هغوئي آى احتوبلی اثطات ٍ پیبهسّب اظ ثگَییس سري ایٌکِ اظ پیص. است آسبى سلیقگی ثی ٍ ٍضی سري

 ثبظ ػقت ثِ ثَزُ گستبذبًِ ٍ آهیع تَّیي گفتبضتبى کِ ضسیس هتَخِ ظزیس حطفی ایٌکِ اظ پس چٌبًچِ. ضَیس

 ذَش گصضتِ اضتجبّبت اصالح ثب تسضیح ثِ. کٌیس ثطضسی ضا ذَز ثٌسی خولِ ٍ تؼجیط ًَع هَضکبفبًِ ٍ گطتِ

 . کٌیس توطیي ضا ظثبًی

 پطتکبض، توطیي، ثِ ًیبظ سیگبض تطک ّوچَى ّب اػتیبز سبیط ّوچَى زّبًی ثس تطک: است زضَاض ػبزت تطک

 کِ ّیدبًبتی ٍ احسبسبت ثلکِ کٌیس تطک ثبیس ضا قجیح ّبی ٍاغُ تٌْب ًِ. زاضز ضاسد اضازُ ٍ زیگطاى حوبیت

 افکبض ٍ کٌیس صحجت پبلَزُ ظثبى ثب. آٍضیس زض کٌتطل تحت هیجبیست ًیع ضا هیساضًس ٍا گَیی زضٌبم ثِ ضا ضوب

 ثطذَضز ٍ ضفتبض ضیَُ ٍ زّیس هی زضٌبم ثیطتط ضطایظ کسام زض ثجیٌیس. کٌیس هٌفی افکبض خبیگعیي ضا هثجت

 . زّیس تغییط هَقؼیت آى ثِ ًسجت ضا ذَز

 ثطقطاض اضتجبط ثوٌظَض ًجبضیس هدجَض تب ثگصاضیس کٌبض ضا ذَز زّبى ثس زٍستبى: ًکٌیس هؼبضطت زّبى ثس افطاز ثب

 ثط فحبضی ثب افطاز ایٌگًَِ کِ چطا ًکٌیس هطبخطُ ًیع زّبى ثس افطاز ثب. ضَیس زّبى ثس ّن ضوب آًْب ثب کطزى

 .زاضًس هْبضت زازى زضٌبم زض تٌْب ٍ ًویطَز سطضبى استسالل اظ چیعی آًْب کِ چطا. ضس ذَاٌّس پیطٍظ ضوب

 


