
 گط دارد، ٍؼط ةالغى ّاى هٍكتِ ّا ػطافت ه رفتِ كار ةِ ؾتارات ه هفؼى ّاى حَتِ ةِ  ةیؾتط ةیاٍى اؾخاز

 .كَص يى ایفا را اـوى ٍلؼ يرتٓا ه يؿَا در ّا ػطافت ه ّا ٍكتِ ایٌ در چِ

 :ًٍٓد سالـِ ةشؼ  پَج در تٓان يى را كطآن ةیاٍى اؾخاز

  

 كوًات گظیَؼ -اهف

 ةِ.اغت ؽصُ ذػاب كايال كطآٍى ّاى ؾتارت ه حًالت در رفتِ كار ةِ ّاى هاژُ ه كوًات اٍتشاب

 كَیى آن گظیٌ حاى را دیگطى كوًِ ةاؽیى سٓاغتِ ةطداؽتِ، سٓد حاى از را اى كوًِ اگط كِ اى گٍِٓ

 ةِ كطآٍى ّاى هاژُ گظیَؼ زیطا ؽص، ٍشٓاّص یافت كَص، ایفا را اـن كوًِ يٓضؽ ّاى هیژگى تًايى كِ

 از ذطف آسطیٌ گطدیصُ، رؾایت آن ردیف ّى كوًات ذطهف آهاى تَاغب اهال، كِ ؽصُ اٍخام اى گٍِٓ

 تالهت  غتب ةصیٌ تا اغت، ؽصُ آَّگ ّى ه آها ّى پػیٌ كوًِ از ذطف اههیٌ ةا پیؾیٌ  كوًِ ّط

 هراظ از تا ؽصُ  دیگطرؾایت یم ةا كوًات يؿَٓى تَاغب ثاٍیا،. گیطد ـٓرت آغان ه رهان كطآن

  ؾوى در كِ ؽطایعى ظتق كوًات ففاذت  يػاهِ ؾالهُ، ةِ.آیص هحٓد ةِ يَػخًى ةافت ٍیظ يفْٓيى

 در دكت ه يالذؼِ ةا گاٍِ غِ ّاى رؾایت ایٌ كِ.اغت ؽصُ هراظ كايال اٍص كطدُ كیص « ةیان يؿاٍى»

 ةِ سٓد يشفٓص گاُ حاى در ّا هاژُ از یم ّط يخًٓع در.اغت گطفتِ اٍخام  كوًِ ّط ّاى هیژگى

 .ةٓد ٍشٓاّص تتصین ه تغییط كاةن كِ اغت گطفتِ كطار  اى گٍِٓ

 هفؼة ؾوى اهؿطب ةْاهػان ادیط ثى هفؼة يَِ ٍظؾت هٓ غتراٍِ اهوِ كتاب ه:»گٓیص ةارُ ایٌ در ؾعیِ اةٌ

 زةان تًايى ه ةطداؽتِ سٓد حاى رااز كطآن از اى هاژُ گاُ ّط ،1 تٓحص هى يَْا اذػٌ یٓحص ان فى

 .«ؽٓد ًٍى یافت ؽٓد، پیصا تط يَاغب اى هاژُ تا گطدیصُ را ؾطب



 يٌ ٍٓع كن هضؽ ّٓ اهففات، ّضُ هِ تخًؽ اهتى اهتالغة ّضُ ؾًٓد ان اؾوى: »گٓیص ةػتى غویًان اةٓ

 يَِ حاء غیطُ يكاٍِ اةصل اذا اهضى ةِ، االؽكن االسؿ  يٓضؿِ اهكالم، ففٓل ؾویْا تؾتًن اهتى االهفاظ

 ، 2...اهتالغة غلٓط يؿِ یكٓن اهضى اهطهٍق ذّاب ايا ه اهكالم، فػاد يَِ  یكٓن اهضى اهًؿَى تتصل ايا

 ّط كِ اغت اغاس ایٌ ةط آهردُ، گطد سٓد در را ؽصُ یاد ـفات كِ كطآن ةالغت اـوى  پایِ كِ ةصان

 يشفٓص كِ ةطدُ كار ةِ سٓد حاى ةِ  درغت-اغت فطاّى آن در ؽصُ یاد ّاى هیژگى كِ-را هفؼى ٍٓع

 يؿَا یا ةطٍص، كار ةِ را دیگطى كوًِ آن، حاى ةِ اگط كِ اى گٍِٓ ةِ  اغت ةٓدُ آن ةا يتَاغب ه آن ةِ

 دّص يى دغت از را سٓد حوُٓ ه رهٍق كِ آن یا گطدد، يى يلفٓد تتاّى يٓحب ه كَص يى تغییط كوى ةِ

 .«گطدد يى غاكط  يعوٓب ةالغت درحِ از ه

 ةِ.اغت ؽصُ ذػاب كايال كطآٍى ّاى ؾتارت ه حًالت در رفتِ كار ةِ ّاى هاژُ ه كوًات اٍتشاب

 آن گظیٌ حاى را دیگطى كوًِ  ةاؽیى سٓاغتِ ةطداؽتِ، سـٓد حـاى از را اى كوـًِ اگط كِ اى گٍِٓ

 ؽص ٍشٓاّص یافت كَص، ایفا را اـن كوًِ يٓضؽ ّاى هیژگى تًايى كِ كَیى

 اه ؽاٍْا یَكط هفؼة ه يكاٍْا، یَتٓةْا كوًة اهخًیؽ فى یخصها فوى: »گٓیص حطحاٍى اهلاّط ؾتص ؽیز

 ، 3اهخًْٓر اؾخظ ه اهؿلٓل ةْط اتػاكا هحصها ةن اسوق، اه اذطى اه اؽتِ اه َّاك اـود غیطّا ان یطى

 ّطگظ زیطا گطدیصٍص، يخضهب ه فطیفتِ كايال كطآٍى، كوًات گظیَؼ ه چیَؼ در دكت از ةوغاء ه ادةاء

 یا ةاؽص، كطارگطفتِ گاٍِ ةى حایى در كِ را اى هاژُ یا ٍتاؽص، سٓد حاى يتَاغب كِ ٍیافتَص را  اى كوًِ

 یافتَص ٍؼًى دكت ه اٍػخام ةاچَان را آن ةوكِ.ةاؽص غظاهارتط یا تط يَاغب یا تط ؽایػتِ دیگطى كوًِ

 «. اغت گطدیصُ  ًّگان ؾخظ ه سطدان ـاذب ذیطت يایِ كِ

 اؾخاز ذص رادر كطآن كوًات چیَؼ ه گظیَؼ كِ ةالغت، ه ادب ةظرگان از تفطیرات گٍِٓ ایٌ

 كِ دارد ةػتگى اـوى ؽطط ده ةِ كوًات، گظیَؼ ه اٍتشاب در دكت ایٌ اهتتِ.اغت فطاهان اٍص، غتٓدُ

 گػتطدُ ظٓر ةِ  هغت ّاى هیژگى ةط كاين اذاظِ اهل،:اغت يًكٌ غیط-ؾادتا-ؾادى افطاد در ّا آن هحٓد



 يَاغب حاى در درغتى ةِ ةتٓاٍص ه ةصاٍص  هغت غط تا غط در را ةشفٓـى ّطكوًِ هیژگى كِ فطاگیط، ه

 ةاؽَص اه يصٍؼط كوًات آن ّا، هاژُ ةطد كار يٓكؽ در تا ةاهفؿن، ذَّى ذضٓر دهم، ؽطط.ةطد كار سٓدةِ

 يًكٌ غیط يؿًٓهى افطاد در دهؽطط ایٌ ذفٓل ٍگطدد، غطدرگًى ه ذیطت دچار اهفاظ گظیَؼ در ه

 .رغص يى ٍؼط ةِ

 ظٓر ةِ سٓد دررغاهِ را اهفاظ گظیَؼ يػاهِ ه گفتِ غشٌ سٓةى ةِ زيیَِ ایٌ در ةػتى غویًان اةٓ

 ؾالهُ ٍصارد، را هغت ّاى هیژگى تًايى  ةِ اذاظِ ايكان ةؾط، داٍؼ:»گٓیص. اغت غاستِ يعطح گػتطدُ

 .«ةاؽص اٍػان هفاى ةا رفیق  ًّیؾِ كِ ٍیػت چیظى ذَّى ذضٓر كِ

 ٍلن-ؾطب ةظرگ ادةاى از یكى-« ؽًین ةٌ ٍضط»از حًوِ از آهرد يى چَصى ّاى يثال ةارُ ایٌ در

 ٍضط« ةَؾیٌ احوع،:»گفت اه ةِ يايٓن یافت، ذضٓر« ؾتاغى سویفِ-يايٓن» يخوع در كِ كَص يى

 چگٍِٓ پطغیص يايٓن.« فاحوع ةًضعخؽ اٍا يا» ًٍایى حوٓس تا ام ٍوًیصُ يٌ!يؤيَان ايیط اى:گفت

 اغت  هًیصُ كِ كػى ةِ ه«اكؿص»گٓیَص يى اغت ایػتادُ كِ كػى ةِ:گفت اغت؟

 ایٌ از يايٓن. « اضعخاع» يلاةن در« حوٓس»ه اغت« كیام» يلاةن در«كؿٓد»زیطا.« احوع»گٓیَص يى

 4.داد حایظُ دغتٓر ه ؽص سخن سٓد آگاّى ٍا ه اؽتتاُ

 كطآن ةیاٍى اؾخاز

 َهَؿوَُّكْى اأَلْهَتاِب ُأهِهْى َیْا َذَیاٌة اْهِلَفاِص ِفى َهَهُكْى: اغت كفاص آیِ زيیَِ ایٌ در يثال ؽاّص تطیٌ يؿطهف

 رفتار در]كِ ةاؽص سطدان، ـاذب اى اغت، ؽصُ ذیات تضًیٌ كفاص، كآٍن احطاى در 5، َتتَُّلَٓن

 .«كَیص سٓد پیؾِ را پطها[سٓد

 در را ّا آن سٓد، هكیفطى احتًاؾى ه يصٍى كٓاٍیٌ ذفغ در غْٓهت ةطاى كِ ةٓد ایٌ ةط ؾادت را ؾطب

 آٍان يیان در تصهیٌ ه كتاةت زيان آن زیطادر آهردٍص، يى در ادةى ه ػطیف ه كٓتاُ ّاى حًوِ كاهب



 يرفٓظ ةْتط ه كٓاٍیٌ تصهیٌ ةطاى ره  ایٌ از.داؽتَص يى  ٍگاُ ّا غیَِ در داؽتَص چِ آن ٍتٓد، رایج

 گطد ذكًایؾان ه داٍان كآٍن كَار در ؾطب ففراى ه ادةا ه گطفتَص يى كًم  ادةى ّاى ؽیُٓ از ياٍصن،

 .آيصٍص يى

 را حًوِ هؽیٓاتطیٌ تطیٌ كٓتاُ تا گطفتِ كًم سٓد ةطحػتِ ففراى از كفاص كآٍن تَؼیى ةطاى

 ٍؼط اتفاق« هولتن اٍفى اهلتن» ؾتارت  تَؼیى ةط ّا ةطسٓاغت ه ٍؾػت ه كَكاش از پع ه ةػازٍص

 چَص از اٍتشاب ایٌ در ههى. كتن حَایت ارتكاب از  اغت دارٍصُ ةاز ةْتطیٌ كاتن كؾتٌ یؿَى.دادٍص

 يطتكب ةظرگى اؽتتاُ ادةى هراظ از ه كَص ًٍى ٍفى را سٓد چیظى ّیچ كِ آن اهل،.هرزیصٍص غفوت ٍكتِ

 كِ درـٓرتى اٍص، آهردُ يعوق ؽصُ یاد ؾتارت در را ٍافى كتن زیطا ؽًطدٍص، كتن ٍافى را كتن كِ ؽصٍص

 سٓد كِ آن ةا هرزیص غفوت ٍكتِ  ایٌ از ؾطب.ةٓد سٓاّص كتن ٍافى ؽٓد اٍخام كفاص ؾَٓان ةِ اگط كتن

 .ةٓد  اغت يؿَا ًّیٌ ةِ كِ« كفاص» هاژُ هاضؽ

 .ةطد كار ةِ سٓد حاى در را يَاغب هاژُ درغت ه ٍٓرزیص غفوت دكیق ٍكتِ ایٌ از كطآن ههى

 ؾتارت زيشؾطى ه ؽًطدُ، ةط ؽصُ یاد ؾتارت ةط آیِ تـطحیـد در هحِ ةیػت تا غیٓظى اهصیٌ حالل

 كطدُ تؿخب پطاؽكال حًوِ چَیٌ یم  غاستٌ در ؾطب غفوت از ه كطدُ ٍكّٓؼ ؽصت ةِ را ؽصُ یاد

 غاسـتـٌ در سٓد اؽتتاّات ةِ ةطدن پى ه كفاص آیِ  ٍظهل يٓكؽ در ؾطب سٓد كِ گٍِٓ ًّان اغت،

 ساضؿاٍِ ه ؽصٍص ؽگفت در ٍـٓرزیصُ، غفوت ّطگـظ كـطآن  كِ ایٌ ه يؿَا ًّـیـٌ در اى حـًـوـِ

 ه ياٍص ًٍى ةؾط غشٌ ةِ ّطگظ حن، ه ؾظ اهوِ كالم ّـٓ اًٍـا ه اهتؾط ّضاكالم يا»  كِ ًٍٓدٍص اؾتطاف

 ةٓد سصاٍشٓاّص غشٌ حظ



 ائتالف ه ضصیٌ  ةیٌ حًؽ كِ رفتِ، كار ةِ« ظتاق» فٌ آیِ، در ذیات ةا كفاص يلاةوِ در كِ آن دهم،

 ه يٓحب آیِ در كِ اغت، ذیات ضص رهد يى ؽًار ةِ كتن ٍٓؾى كِ-كفاص زیطا اغت، يتَافطیٌ يیان

 !اغت آيصُ ؽًار ةِ ذیات سٓاّان

 يفضن» ذضف دچاريؾكن ادةى ٍؼط از كِ رفتِ، كار ةِ« اهتفضین افؿن» ؽصُ، یاد ؾتارت در غٓم،

 6.ةاؽص يى تط دارٍصُ ةاز چیظى چِ از كتن  كِ ٍیػت يؿوٓم زیطا اغت، ؽصُ اةْام يٓحب ه گطدیصُ« ؾویِ

 .اغت گطفتِ ؾْصُ ةِ كفاص در را ذیات  ياٍت ـطفا ٍصارد، هحٓد يؾكن ایٌ آیِ در كِ ـٓرتى در

 غشٌ در كِ آن ذال ٍفى، حَتِ ؽصُ یاد ؾتارت ه دارد ایخاةى حَتِ كطآن آیِ ادةى، ٍؼط از چْارم،

 .اذكام ه كآٍٍى يٓاد درتصهیٌ هیژُ ةِ اغت، غوتى ؾتارت از ةطتط اثتاتى ؾتارت غَخى

 يَؾا از كآٍن ایٌ  كِ ؽٓد يى تصاؾى كآٍٍى ؾصاهت حَتِ« كفاص»  هفغ ةطدن كار ةِ در كِ آن پَخى،

 غاةلِ، ةى ه اةتصا ّى آن ؽصُ یاد درؾتارت كتن هفغ ةطدن كار ةِ كِ ـٓرتى در اغت، ةطساغتِ  ؾصاهت

 هفغ ةطدن كار ةِ سالف ةط دارد، اٍظحار ه تَفط ذاهت اةتصا  كتن هفغ كِ ؾالهُ.اغت ساـیت ایٌ فاكص

 .كَص يى ایخاب را تؾفى ه ساظط اٍتػاط ه سٓاّى ؾصاهت ذاهت كِ كفاص

 ؾتارت زيشؾطى ه ؽًطدُ، ةط ؽصُ یاد ؾتارت ةط آیِ تطحید در هحِ ةیػت تا غیٓظى اهصیٌ حالل

 كطدُ تؿخب پطاؽكال حًوِ چَیٌ یم  غاستٌ در ؾطب غفوت از ه كطدُ ٍكّٓؼ ؽصت ةِ را ؽصُ یاد

 غاستٌ در سٓد اؽتتاّات ةِ ةطدن پى ه كفاص آیِ  ٍظهل يٓكؽ در ؾطب سٓد كِ گٍِٓ ًّان اغت،

 ًٍٓدٍص اؾتطاف ساضؿاٍِ ه ؽصٍص ؽگفت در ٍٓرزیصُ، غفوت ّطگظ كطآن كِ ایٌ ه يؿَا ًّیٌ در اى حًوِ

 غشٌ حظ ه ياٍص ًٍى ةؾط غشٌ ةِ ّطگظ حن، ه ؾظ اهوِ كالم ّٓ اًٍا ه اهتؾط ّضاكالم يا» كِ

 ّا آن از ةطسى  ةِ كِ ةػیارٍص كتین ایٌ از ّایى ًٍٍِٓ. گضؽت ایٌ از پیؼ كِ چَان «ةٓد سصاٍشٓاّص

 .اغت ؽصُ اؽارُ«اهتًْیص»در


