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 پسيس  ٍ لبًَى تضبزّب انل اؾبؼ ثط قوب خْبى. زٍگبًگي عجیؼت آى اؾت وِظًسگي هي وٌیس  لغجي 2زض يه خْبى قوب 

.  زاقتِ ثبقٌسضا وٌس، وِ زض آى ًیطٍّب توبيل زاضًس وِ ّویكِ ػىؽ الؼول ثطاثط ٍ هربلف ّن  هي آٍضز ٍ ذلك هي

.  عجیؼت آگبّي زٍگبًِ، نسق هي وٌس ايي لبًَى ثِ ذَزی ذَز ثط فیعيه خْبى قوب ٍ

يىي اظ . وِ قوب ّن اوٌَى اظ زضٍى آى هي گصضيس، لطاض زاضز  "قتبة گیطی ظهبى"زٍگبًِ ی خْبى قوب، تحت تبًثیطايي عجیؼت 

. اًؿبًْبؾت  لغجي قسى آگبّي 2ًتبيح ذبلم ٍ هؿتمین ايي اتفبق، افعايف زٍگبًگي ٍ يب 

افعايف اًطغی ّبی   ثب "انَال. ضٍ ثِ افعايف اؾت ،ٍ افطاز ،لغجي ثیي هلت ّب، اختوبػبت، هصاّت 2تضبزّبی ثطگطفتِ اظ زيسگبُ 

. هي ضٍز  ٍ هَلؼیت ّبی ًبثؿبهبى ٍ ًبهغلَة تبؾف ثبض وْىكبًي ٍ ؾیبضُ ای، اًتظبض چٌیي قطايظ

حمیمتب هوىي اؾت قوب تب . لغجي قسى زيسگبُ ّبؾت 2 هطتجظ ثِ ،پیبم هب زض اضتجبط ثب اؾتطاتػی گصض اظ هكىالت ضٍ ثِ افعايف

ؾیبُ  ذهَهت ثبض ٍ قسُ ثبقیس وِ زض ثؼضي اظ چطذِ ّبی اختوبػي، ًگبُ ّب ٍ زيسگبُ ّب ًؿجت ثِ قطايظ ٍ ثِ يىسيگط هتَخِحبل 

.  لغجي گكتِ اؾت ٍ ؾفیس ٍ

. ًبم زاضز  "ًیطٍی ؾَم  "اؾتطاتػی پیكٌْبزی هب 

 اهىبًبتوفبيت ثبالتط ٍ  ػجَض وٌیس، ثبلغجي زيسگبُ  ٍضؼیتوِ ثِ قوب اخبظُ هي زّس اظ هیبى  ،ايي يه ٍيػگي ٍ هْبضت هؼٌَيؿت

 ثتَاًیس تب ،غطق ٍ زضگیط قَيس ّب تضبزّب ٍ زٍگبًگي ًوبيفثِ خبی آًىِ زض هیبى  ٍلبيغ هغلَة، ثیكتط زض احتوبل پسيس آٍضزى

  .ذلك ًوبيیس وِ هیل زاضيسضاآًچِ 

ايي توبيل . ػمت ضاًسُ قَيسثِ يب ٍ  گطزيس،خصة افطاز ٍ قطايظ يب  ،توبيل زاضيس قوب ثِ ػٌَاى يه اًؿبى. انل ؾبزُ اؾتايي يه 

. ، ثِ همساض ظيبز، يه ضفتبض ًبذَزآگبُ اؾت  (repulsion)ٍ يب زفغ (attraction)ثِ خصة 

ثبضٓ  ٍ ػوك ٍ قست وكف قوب ثِ اًساظُ ای ثبقس وِ قوب اعالػبت زيگط ضا زض ،هوىي اؾت ثب فطزی ضٍثطٍ قَيس ٍ خصة اٍ گطزيس

 ،، چِ اختوبػي، چِ ؾیبؾيضخ هي زٌّسزض اعطافتبى  ثِ ّویي ضٍال ًیع، ّوبًغَض وِ قطايظ. زيسُ ثگیطيسآى قرم پبن وٌیس ٍ ًب

ثسٍى ايٌىِ ثِ ذَز هدبل زّیس وِ اعالػبت ثیكتطی ضا زض هَضزقبى وؿت  ٍ يب هصّجي، هوىي اؾت ثسٍى ٍلفِ خصة آًْب گطزيس،

. هي ثبقٌس يب ذیط  "هٌبؾت"قوب قرم وِ آيب اؾبؾب ايي قطايظ ثطای  ،ًوبيیس
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ّوبًٌس ضفتبض  ٍ ًوبيیس،فطزی يب قطايغي وٌبضُ گیطی  هوىي اؾت اظ. اعطافتبى نسق هي وٌس زفغ چیعّب زضزض ّویي ضًٍس ًیع 

زض ايي نَضت ذَزتبى ضا اظ اعالػبت زيگطی وِ هوىي اؾت ثطايتبى  وِ وٌیسثب حؽ زفغ السام ثِ ذَز هدبل ًسّیس، ٍ فَضا لجلي، 

.  هي ًوبيیسلغغ ٍ زٍض  هفیس ٍ ؾَزهٌس ثبقٌس

ويزيي سًم  

هیبى ثبالی  زض ضاؼ. لطاض زاضز ٍ زض گَقِ ی ضاؾت آى ًیطٍی زفغ ،يه هثلث ضا تهَض وٌیس وِ زض گَقِ ی چپ آى ًیطٍی خصة

زض  تبثِ قوب ايي اهىبى ضا هي زّس وِ  ،ٍيػگیْبی هؼٌَی ثب شٌّیؿت توثیلايي يه . اؾت  "ًیطٍی ؾَم"خبيگبُ ، ايي زٍ ًمغِ

. اظ خٌجِ ّبی هرتلف ٍ هتؼسز ثِ آى ثٌگطيسثتَاًیس  تب گطزيس "قٌبٍض" هَلؼیتيّط ثبالی 

ٍ ثي زّیس، ضا ًِ ّب ًكبزيسى ٍ ثسٍى ايٌىِ ثِ ذَزتبى اخبظُ ی زؾتطؾي ثِ اعالػبت ٍ  هثبل، اگط قوب خصة وؿي قَيس ػٌَاىثِ 

.  ايٌهَضت ذَز ضا زض يه هَلؼیت ًب هغوئي ٍ ذغط ًبن لطاض زازُ ايس  تؿلین اٍ ٍ ايي وكف گطزيس، زضٍلفِ 

ٍ ذَز ضا آظاز ثگصاضيس وِ اظ  ،قٌبٍض گطزيس "ًیطٍی ؾَم"ًكسى ثب ايي حؽ خصة، قوب هي تَاًیس ثِ ؾوت ًمغِ ی  ازغبماهب ثب 

ًجَزى ضاثغِ ثب آى ثَزى يب ًجَزى يب ثدب ثَزى يب  ّسُ وٌیس، وِ هوىي اؾت عجیؼت خَضضفتبض آى قرم ضا هكب یزيسگبّي ثبالتط

. قرم ضا ثطايتبى ثطهال ؾبظز 

 ثطتطزيسگبّي  زضثِ ّویي تطتیت، اگط اظ وؿي يب قطايغي ظزُ هي قَيس ٍ وٌبضُ هي خَيیس، ًیطٍی ؾَم ثِ قوب اخبظُ هي زّس وِ 

خَاًت هي تَاًیس ّوِ ی  اًِآظاز ،حبلت ذٌثي گطفتي زضلطاض ثب . ًوبيیس ازغبمگطزيس، ثِ خبی آًىِ ثب حؽ زفغ ٍ پؽ ظزى  "قٌبٍض"

 ، ٍايي اهىبى ٍخَز زاضز وِ آى قرم يب قطايظ ثطای قوب هؿوَم وٌٌسُ ثبقس. هَضَع ضا ثجیٌیس ٍ ثطضؾي وٌیسآى زيگط هطتجظ ثب 

. ذَزتبى زٍؾت ًساضيسوٌس وِ زض ٍخَز ًیع هوىي اؾت وِ آى قرم يب هَلؼیت چیعی ضا ثِ قوب هٌؼىؽ 

وِ  ذَاّیس ثَزقوب لبزض   ٍ چِ ًؿجت ثِ حؽ زفغ، ،ثب هؼلك ًگبُ زاقتي حؽ َّيت ذَز زض لحظِ، چِ ًؿجت ثِ حؽ خصة

. ٍ ػول وٌیس  ثِ آى هَضَع ٍ يب قرم ًظبضُ وٌیس یٍ اظ زيسگبّي گؿتطزُ تط ٍ ٍؾیغ تط ،ضٍقي تط ٍ ٍاضح تط ثجیٌیس

هیؿط هي قوب  ثطزؾتطؾي ثِ لسضت ّبی زضًٍي ضٍقٌگطی ٍ ٍاضح ثیٌي ضا  ،ًیطٍی ؾَم. ض هي آيٌسثِ قوبلسضت  ،اعالػبت ٍ زاًف

لغجي اًؿبًي ٍ قتبة گیطی ظهبى ضٍ ثِ افعايف اؾت، ايي اؾت وِ  2تَنیِ ی هب ثِ قوب زض ايي زٍضاى وِ زيسگبُ  ،ثٌبثطايي. ؾبظز

 ازغبم اظ. ة ٍ وكف گطفتبض هي قَيس، ثطای لحظِ ای تبهل وٌیسآًگبُ وِ زض حؽ خص. هطالت ثبقیس ٍ ذَزتبى ضا هكبّسُ وٌیس

آى ضا  ّؿت ّوبًغَضيىِ ، تبٍ ًیطٍی ؾَم ضا ثىبض گیطيس گطزيسقٌبٍض هَلؼیت زض ثبالی . َّيت ذَزتبى ثب آى حؽ وٌبضُ گیطيس

 . ثگصاضيس، يه هَلؼیت ٍ چِ ثب ،چِ ثب يه قرم ،ايي وبض ضا هي وٌیس تب ثب چكوبًي ثبظ ٍ آگبُ پبی ثِ آى ضاثغِ .ثجیٌیس

زض ثبالی . ضاًسُ قسى وٌبضُ خَيیس قسى ثب حؽ زفغ ٍ ازغبمٍ اظ  ،اگط قرم يب قطايغي ضا پؽ هي ظًیس، ثطای لحظِ ای تبهل وٌیس

وِ آيب ايي  ،ثب ضٍقٌي ثیكتط ّؿت، ٍ ًیطٍی ؾَم ضا ثىبض گیطيس تب ثتَاًیس ػویك تط ثجیٌیس، ّوبًغَضيىِآى هَلؼیت قٌبٍض گطزيس، 

. آيٌِ ی چیعی زض قوبؾت وِ ًیبظ ثِ تغییط آى ضا زض ذَز زاضيس ايٌىِ ٍ يب ،اؾت ؾويقرم ٍ يب قطايظ ثطای قوب 



ٍ  ّوبًغَض وِ اظ ايي زٍضُ ی هكىل ضس، ٍ ٍاضز هي قَيس ،لغجي قسى 2 حبلت ، ٍزض حبلیىِ ّط چِ ػویك تط ثِ نؼَز ؾیبضُ ای

ٍ هیؿط  وٌسػجَض هي وٌیس،  ًیطٍی ؾَم هي تَاًس ثي اًساظُ ثِ قوب ووه  ،ٍ خوؼي، زضًٍيی قرهي، ٍ ضس ٍ ًمیض ّب ذَضز ّب

 .ٍالغ قَز

 2012جًالي  1/ َاتًرَا 

 

 افكار ي مشاَذات تام كىيًن

ًوبيبى ًوي ثب يىسيگط  هب ضٍاثظ اظ ّیچ ودب ثْتط ايي ًؿجیت ثیٌٌسُ زض ،ٍ ثِ ًظط هي ،زيسگبُ هب حمیمتب هتٌبؾت ثب ذَز ثیٌٌسُ اؾت

لغجي گكتي  2وِ حبلت  ،(چٌس هبُ اذیط حسٍز)وِ ّن اوٌَى هستیؿت  ّوچٌیي ايي هكبّسُ ی هي ثَزُ اؾت. گطزز

(polarization)  ضٍاثظ اًؿبًي ضٍ ثِ اٍج هي ضٍز .

ُ ّیچ ٍخِ چیع ذَضز ثیي افطاز ٍ هوبله ة ٍ تساذل ٍ ضس ٍ ،ًظط هیبى اًؿبى ّب ٍخَز زاضز ٍ زاقتِ اؾتاذتالف الجتِ ّویكِ 

. ثَزُ اؾت ٍ توسى ّب ،ٍ ًیع هصاّت ،ٍفَض ًوبيبًگط ٍ آوٌسُ اظ ايٌگًَِ اتفبلبت هرطة ثیي اًؿبًْب ثِتبضيد هب . خسيسی ًیؿت

لغجي  2زيسگبُ ّب ٍ ثبٍضّبی ؾیبُ ٍ ؾفیس ايي ، يه قست يبثي ٍ اٍج گیطی زض زاضًساهب آًچِ وِ ّبتَضّب زض ايٌدب ثِ آى اقبضُ 

(polarized perceptions)  زض هیبى افطاز هي ثبقس .

حبضط  ؾت وِ زض حبلييلغجي، ثِ زلیل ثبال ضفتي ؾغح اًطغی ّب 2زيسگبُ  اًِ یًظط آًْب ثط ايي اؾت وِ ايي قست يبثي آقَة گط

قسُ ی  ٍ ًیع ضطثبى ّبی تكسيس ،اؾت ٍلَعحبل  يؼٌي تغییطاتي وِ زض ذَضقیس هب زض)  ،ػجَض اظ هیبى آًْب هي ثبقین زض حبل

ٍ ّوچٌیي ايي ٍالؼیت وِ هب زض حبل عي وطزى تبثیطات  ،(اضتمبع تىبهلي وِ اظ هطوع وْىكبى هب ٍ اظ اػوبق فضب ثط هب خبضيؿت

.  ؾطػت ظهبى هي ثبقین گطفتي قسُ ٍ پط قست قتبة  اغطاق

ثطای چِ هست  زض خْبى هب لغجي 2 فتِ یزض آذط خلؿِ، خَزی اظ ّبتَضّب ؾَال وطز وِ آًْب فىط هي وٌٌس ايي حبلت قست يب

هبُ  18ايي ضا زلیمب گفت، اهب حؽ آًْب ثط ايي اؾت وِ ايي حبلت تب حس الل  ثتَاى هكىلخَاة آًْب ايي ثَز وِ  ؟هیبثسظهبًي ازاهِ 

. ثیكتط، ازاهِ ذَاّس زاقت يب قبيس حتيؾبل آيٌسُ،  2تب 

. ثلىِ ثبالتط ًیع ثطٍز ،ًِ تٌْب وبّف يبثس لغجي 2پصيطی زيسگبُ  ثط ايي، اًتظبض آًْب ايي اؾت وِ زض ايي زٍضُ ظهبًي، قست ػالٍُ

ثب ايي پطؾف وِ آيب ّبتَضّب ّیچ ًَع اعالػبت  ،لغجي نحجت وطز 2خَزی زض ضوي زض ثبضُ ی ػدیت ثَزى ايي تدطثِ ی 

 تدطثِ هي ثبضًُؿبًْب زض ايي وِ هب ا هكىالتيآًْب گفتٌس وِ لؿوتي اظ  ايي هَضز قطيه قًَس؟ثیكتطی ّؿت وِ ثرَاٌّس ثب هب زض 

ثبػث ثِ  ،پطٍؾِ ی ازضاوي هب زض ضاثغِ ثب ايي اؾت وِ آًمسض قست ايي اًطغی ّبی ؾیبضُ ای ٍ وْىكبًي ثبالؾت، وِ اغلت وٌین

زضًتیدِ، زض حبل حبضط هطزم هي تَاًٌس حتي ثیكتط اظ هؼوَل ضفتبضّبيي غیط هؼمَل ٍ . هب هي گطزز "فیَظ پطاًسى"انغالح 

. ٍ آقفتِ زاقتِ ثبقٌس هغكَـ 



اگط زيسگبُ ٍ آيٌسُ ًگطی ّبتَضّب نحیح ثبقس، ثِ ًظط هي ضؾس وِ نالح زض ايي ثبقس وِ ثطای گصض اظ ايٌچٌیي زٍضُ ظهبًي پط 

ٍ زض اؾتفبزُ اظ آى  ٍ هصّجي، ًَػي ضٍـ ووه وٌٌسُ ضا ثطای ذَز ثطگعيٌین، م، آوٌسُ اظ اذتالفبت هیبى فطزی، فطٌّگيطتال

 . خَيینهْبضت 

 ويزيي سًم

. زض ظطيف تطيي ٍ ظيجب تطيي ًَع ذَز هي ثبقس  ّبتطّب ثیٌي ًوبيبًگط ؾبزُ "ًیطٍی ؾَم"ايسُ ی  ثِ ًظط هي

. اگطقوب توبيل ثِ هدؿن وطزى چیعّب ثِ نَضت تهَيطی زاضيس، ثِ يه هثلث فىط وٌیس

ضا زض اًتْبی گَقِ ی ضاؾت لطاض   (force of repulsion) ٍ لسضت زفغ ،ضا زض اًتْبی گَقِ ی چپ (force of attraction) لسضت خصة

هي تَاًین ثِ پبيیي ًظبضُ  ،اظ ايي زيسگبُ. هي ثبقس "ؾَم ًیطٍی"ضاؼ هثلث وِ زض ٍؾظ ٍ ثبالی ايي زٍ ًمغِ لطاض زاضز، خبيگبُ زيسگبُ  .زّیس

. ًجیٌین آًْب ضا  ٍ گطفتبض گكتِ اين،زضگیط  ت ّبی خصة ٍ زفغوٌین ٍ چیعّبيي ضا هتَخِ قَين وِ هوىي اؾت آًگبُ وِ زض هیبى لسض

ًِ ايي اؾت وِ زض آگبّي ثبال هي ضٍيس، چٌبًچِ ثتَاًیس زيگط  ،وبضی وِ قوب اًدبم هي زّیس ،زض ٍالغ. هثلث فمظ يه توثیل اؾت ،هؿلوب

ّیچىسام اظ حبلت ّبی خصة ٍ زفغ، قوب هوىي اؾت  ٍ ػسم ٍنل َّيتتبى ثب اظ ايي حبلت تؼبزل. گطزيس زفغ ًِ هدصٍة لسضت ّبی خصة ٍ 

. هي تَاًس ثِ پطٍؾِ ی تهوین گیطی قوب ووه وٌس  وِضا زضيبفت ٍ زضن وٌیس،  اعالػبتيثْتط ثتَاًیس 

اظ ٍنل َّيت وٌبضُ خَيي : اؾت ؾبزُ  ثؿیبضتب ثتَاًین اظ لسضت ًیطٍی ؾَم ثْطُ گیطين، ٍ آى  ًیبظ ثِ ًَػي خبثدبيي زض عطظ تفىط هب هي ثبقس

.  ثب ًیطٍّبی زٍگبًِ احؿبؾي يب ٍاثؿتگي هبى

آًىِ ٍ يب  ًوبئین،ثب حؽ وكف ًؿجت ثِ چیعی ٍ وؿي ٍنل ضا ذَزهبى يؼٌي ثعًین،  ذَز ػدَالًِ زؾت ثِ ػول هؼوَل اًؿبًي آًىِثِ خبی 

وٌین، ثب ايي ّسف وِ ثتَاًین  هساذلِزض ػىؽ الؼول ّبی ذَزوبضهبى  تبهل، هي تَاًین ثِ نَضتي هَلتثب ووي ، زاقتِ ثبقینحؽ پؽ ظزى 

ثؿیبض  ًوبيینهي تَاًین وؿت  لطاض زاضين ذٌثيًَع اعالػبتي وِ فمظ آى ٌّگبم وِ زض حبلتي  . يبثینثِ اعالػبتي ثؽ ثب اضظـ زؾتطؾي 

.  وٌینزضيبفت هي  ی احؿبؾيهتفبٍت اظ اعالػبتیؿت وِ زض لحظبت قسيس زضگیط

ايي تغییط . هي وٌٌس  اضائِلغجي، ّبتَضّب قیَُ ی زيگطی ضا ًیع   2تىٌیه وٌبضُ خَيي اظ ٍاثؿتگي ٍ ٍنل َّيت هبى ثِ احؿبؾبت  ثطاضبفِ 

 .وِ پلِ ی زيگطی زض ثىبض اًساظی ًیطٍی ؾَم هي ثبقس  زيسگبُ هب زض فضبؾت

ي اس درگيزي حس ًَيتتان تا آن  ،ل كىيذ، قذمي تٍ عقة تز داريذي كشش مي افتيذ، تزاي لحظٍ اي تام ٌآن َىگام كٍ در دام جذب

تا  ،ايه كار را مي كىيذ. سًم را تكار گيزيذ ويزييكٍ َست، ي  َماوطًر، تٍ تاالي آن يضعيت سيز كىيذ. كىيذكىارٌ گيزي  جذتٍ

. تگذاريذ ،مًقعيتي چٍ راتطٍ تا يك  ،تتًاويذ تا چشماوي تاس پاي تٍ آن راتطٍ، چٍ راتطٍ تا يك شخص

ياتستگي خًد تٍ حس تيشاري ي  اگز وسثت تٍ يك شخص يا مًقعيتي حس تيشاري ي دفع داريذ، تزاي لحظٍ اي تامل كىيذ، ي اس

 ،سًم را تكار گيزيذ ويزييكٍ َست، ي  َماوطًرتٍ تاالي آن يضعيت سيز كىيذ، . دفع وسثت تٍ آن شخص يا مًقعيت كىارٌ جًييذ

درياتيذ كٍ آيا آن شخص يا مًقعيت تزاي شما مسمًم كىىذٌ است، ي يا آوكٍ، . تا تتًاويذ ريشه تز حس كىيذ ي عميق تز تثيىيذ

يجًدتان تغييز درين َماوىذ آيىٍ اي، چيشي را در خًدتان تٍ شما ومايان مي ساسد كٍ ديست وذاريذ تثيىيذ ي احتياج است كٍ در 

. دَيذ



ٍ  ،ضا زضذَز ثَخَز آٍضزُ ايس، ذَاّیس تَاًؿت ذَزتبى ضا زض حبل قٌبٍض ثَزى زض ثبالی آى ٍضؼیت ٍ تجبزل هدؿن وٌیساگط لبثلیت زضن فضب 

هي  ،"پبؾد زٌّسُ"ٍ لؿوت  "هكبّسُ وٌٌسُ"هیبى لؿوت  ايي تفىیه زض فضب. حبلت خصة قسى ٍ يب پؽ ظزى ذَزتبى ضا هكبّسُ ًوبيیس

هَئثط ثؿیبض هفیس ٍ ، (خصة يب زفغ )  ،ثِ ػىؽ الؼول ّبيتبى احؿبؾي ّویكگي ٍنل َّيت ٍ ٍاثؿتگيتَاًس زض خلَگیطی اظ ضذساز الگَی 

.   قَز ٍالغ

ثَزى زض ثبالی  "قٌبٍض"اگط لبزض ثِ اًدبم حبلت . اهب اگط ايي ًَع لبثلیت زضن فضب ضا ٌَّظ ًساقتِ ثبقیس، ايي وبض ثطايتبى ؾرت ذَاّس ثَز

ؾَم، ذیلي ؾبزُ، فمظ السام ثِ  ًیطٍیثطای ثىبض گیطی  ،الظم اٍلیي لسم پبيِ ای. ثِ ايي هَضَع ًگطاى ًجبقیسًیؿتیس، ًؿجت  ٍضؼیت يب قرم

اؾت، تب ثتَاًیس اعالػبت خسيسی ضا زض ثبضُ ی آى قرم ٍ يب هَلؼیت  لغجي 2 پبيبى زّي ثِ پطٍؾِ ی ٍاثؿتِ وطزى َّيتتبى ثِ احؿبؾبت

.  ثرهَل زضيبفت ًوبيیس 

توبم حیَاًبت . هي ثبقسايي ثِ عَض ولي خعئي اظ هؼبزلِ ی اًؿبى پؿتبًساض . ثِ هؼٌبی زاقتي احؿبؾبت خصة ٍ زفغ هي ثبقس اًؿبى ثَزى

ٍ ( خصة هي قًَس) وِ يب ًؿجت ثِ چیعی حطوت هي وٌٌس  غيىي حبٍی حؽ ػىؽ الؼول هي ثبقٌسزاضای يه ًَع الگَی ضفتبضی زضًٍي ثیَلَ

هتَخِ ثبقیس وِ ّبتَضّب تَنیِ ًوي وٌٌس وِ ايي فطآيٌس ثیَلَغيىي ضا زض  زض ضوي( . آى ضا پؽ هي ظًٌس ) ضزز هي ي يب ًؿجت ثِ چیعی زٍض

زضة ّبيي ؾبوت هي وٌین،  ضا ثطای لحظبتي، ثِ عَض هَلت هىبًیعمٌّگبم وِ ايي  فمظ هي گَيٌس وِ آى ،آًْب ثِ ؾبزگي. ذَزهبى ًبثَز ؾبظين 

لطاض هي ثِ زلیل اعالػبتي وِ زض زؾتطؾوبى  ،آًگبُ. ٍ ضٍقي ثیٌي ٍ زضن ّبيي هي تَاًٌس ثط هب ًبئل ٍ هیؿط قًَس ،هي گطزًس ثبظزض آگبّیوبى 

. ذلك ًوبيین وِ خعئي اظ آى هي ثبقین  ذبلكّؿتي ثِ ّوطاُ  تَاًین ثب هْبضت ٍ اؾتبزی ثیكتطی، هي گیطز

هْن زض ثبضُ ؾَزهٌس ٍ يب زيگط اعالػبت  "پطچن ّبی لطهع"گطفتبض گطزين، آًگبُ اغلت زض زيسى  زفغ ٍ ٍ يب تطؼ حؽ وكف ّیدبىاهب اگط زض 

. ثِ ذغب هي ضٍين  ٍ يب هَلؼیت ی آى قرم

هي تَاًؿتین زض فمظ ثِ ؾبزگي اختٌبة خَيین، اگط  "هٌفي"ضٍاثظ ٍ يب هَلؼیت ّبی  ی اظهي تَاًؿتین اظ تؼساز ثؿیبضتب حبل آيب ّوگي 

؟  "ثجیٌین" ثِ زضؾتي آى ًىبتي ضا وِ ًؿجت ثِ آًْب وَض ثَزُ اين، (ظزى قسيس پؽٍ گبّي اٍلبت ّن )لحظبت وكف قسيس 

زٍضی اظ  ،الظهِ ی وبض. ٍ اظ آى ثْطُ ثطين لسم گصاضين ی ًیطٍی ؾَم اؾت تب ثتَاًین زض قیَُ يه زيؿیپلیي قرهي ًیبظثِ فىط هي وٌن وِ 

لیىي ّوبًٌس ذیلي زيگط اظ . زّسهي  ضخ ثیعاضی قسيس گطفتبض هي قَينوِ زض هَالؼي وِ ٍالؼب زض يه وكف ٍ يب  اؾت "هؿوَهیت احؿبؾي"

. خٌجِ ّبی ظًسگبًي ػبعفي هب، ايي هَضَع زض گفتبض ثؿیبض ضاحت تط اؾت تب زض ضفتبض ٍ ػول

ّسُ ی ضٍاًي اگط ّیچ چیع ًؿیجوبى ًگطزز، حس الل هب ضا ثِ هكب. ضا زاقتِ ثبقس اضظقف اهب فىط هي وٌن وِ اهتحبى يه زيؿیپلیي قرهي

 .ٍ ذَة ٍ ًیه اتفبلیؿتوِ  ،ػویك تطی اظ ذَزهبى ؾَق هي زّس

زؾت  تَؾظ . يبضی زّس، ذبلكّؿتي ّن آفطيٌٌسگي ثب ٍ ّوىبض زض  ذالقثط ايي، وبض ثب ًیطٍی ؾَم هي تَاًس ثِ هب، ثِ ػٌَاى هَخَزات  ػالٍُ

ٍ يب زض ًظط زاقتِ ثبقین وِ زض آيٌسُ   -اّكبى ثبقینثِ ّوط ّن آفطيٌيزض حبل ّن اوٌَى يبثي ثِ اعالػبتي هطتجظ ثِ آًْبيي وِ هوىي اؾت 

. ثب آًْب زض ػول ذلمت قطيه ٍ ّوىبض ثبقین 

ضاثغِ  ايي حطٍف اضبفِ. ثِ اتوبم ضؾبًسم  (preposition) "حطف اضبفِ"ثب يه ( زض ًَقتِ ی اًگلیؿي ظثبى ) هي هرهَنب خولِ ی لجلي ضا 

ػ زؾتَض هوىي اؾت وِ اظ لحب .زٌّسوِ هیبى افطاز ايي وبض ضا اًدبم هي  ،ًٌس لسضت خصة ٍ زفغّب ضا هیبى ولوبت ايدبز هي وٌٌس، زضؾت ّوب

ثِ ًظط هي ًیع، ثِ . وِ ايي وبض گبّي الظم اؾت هي ثبقٌسلیىي ّؿتٌس زيگط اقربني وِ هَافك . هترههیي  ثب ايي وبض هَافك ًجبقٌس  ظثبى

 . لیىي ثؼضي افؿبًِ ّب زيط اظ هیبى هي ضًٍس . افؿبًِ ای ثیف ًیؿت ّوطاُ ذیلي زيگط افطاز ػبقك ظثبى، ايي لبًَى زؾتَض ظثبى



ثسٍى  ،هسافؼیي زؾتَض ظثبى اظ آى ٍ ذیلي ذَة تَؾظ ثؿیبض گطزى ولفت ثَزُ اؾت "هطثَط ثِ حطف اضبفِ  زؾتَض ظثبىلبًَى " زض ايي ضاثغِ

.   هحبفظت قسُ اؾت  ،چَى ٍ چطا

 هٌظَض هي اظ ًظن ٍ تطتیت. ثبقس  هي "تطتیت ظًسگبًي هب"وِ هطثَط ثِ  ،نحجت هي زض ايٌدب آًمسض هطثَط ثِ زؾتَض ظثبى ًوي ثبقسالجتِ 

تغییط هي وٌس،  ،يب زض ظًسگي هب ،تیت ذبل زض يه خولِآى ٌّگبم وِ يه تط. هي ثیٌین آًْب ضاوِ هب  آًغَضضاثغِ ی اضتجبعبت هبؾت ثب ّن، 

. فطُ، هؼبًي ٍ زًیبّبی خسيسی هي تَاًٌس ثطای هب ٍ تَؾظ هب ذلك گطزًس ٍ تَلس يبثٌس حای زض زيسگبُ هب پسيس هي آيس، ٍ اظ عطيك ايي  حفطُ

وِ  آًغَضى ضا ًساضين ٍ ًجبيس وِ ظًسگي ذَز ضا وِ هب حك ای ی وْي ايي افؿبًِ  –تَؾظ افؿبًِ ی زيگطی ًیع اؾیط گكتِ اين  ثؿیبضی اظ هب

(.  زض ذلمت آى هكبضوت زاقتِ ثبقین) ذَزهبى هي ذَاّین ذلك وٌین 

ٍ ّن زض ظًسگي شٌّي ٍ ػبعفي  زض ايي زيسگبُ، ًیطٍی ؾَم زض اؾبؼ هي تَاًس عطيمي ثبقس ثطای تغییط ثٌیبزيي ايي تطتیت، ّن زض زيسگبُ هب

هب ثْتط هي تَاًین زض آى لحظبت ظيطا وِ .  ثِ ّن هي ضيعز ايدبز هي گطزز تطتیتوِ ی ظهبًي  فبنلِ يب زضگبُيب  حفطُاظ زضٍى آى ايي اتفبق .  هب

. ضا زضيبثین ٍ ثجیٌین  یاهىبًبت خسيسحضَض 

تام كىيًن    

 


