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ایٗ خالص٘ ،ٝىبتی است و ٝث٘ ٝظش ٔٗ اص سبیش ٔغبِت وتبة ٕٟٔتش ثٛد٘ذ؛ ثٙبثشایٗ ثٞ ٝیچ ٚخ ٝضٕب سا اص خٛا٘ذٖ وُ وتبة ثی٘یبص
٘خٛاٞذ وشد  ٚصشفب ٔیتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ یبدآٚس ثؼذ اص خٛا٘ذٖ وتبة ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌیشد.
یه تشخٕ ٝدیٍش اص دوتش ػّی صبحجی ثشای ایٗ وتبة ٚخٛد داسد.
سبیت ٚصیٗ ٔتٕٓ دس دٚس ٜضخصیت ضٙبسی اص ٔغبِت ایٗ وتبة ث ٝػٛٙاٖ ٔشخغ استفبد ٜوشد ٜاست.
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ضی ٜٛاستجبط لشاسوشدٖ یب ث ٝػجبست دیٍش ،ضخصیت تب حذٚد صیبدی دس طٖٞبی ٔب ٘ٛضت ٝضذ ٜاست .ضخصیت ثؼضی صٚخٟب ثب ٓٞ
فشق داس٘ذِٚ ،ی ٔىُٕ یىذیٍش٘ذ؛ یؼٙی تفبٚتطبٖ ٔٛخت استمبی سٚاثغطبٖ ٔیضٛدِٚ .ی ٔطبٞذات ٔٗ ٘طبٖ ٔیدٞذ ثٟتش است
ضخصیت صٖ  ٚضٞٛش ضجی ٓٞ ٝثبضذ.
پیذا وشدٖ ٕٞسشی و ٝثب ضٕب خٛس است  ٚوٙبسآٔذٖ ثب ٕٞسشی و ٝثب ضٕب خٛس ٘یست ،تصبدفی ٘یست .دس ثسیبسی ٔٛاسد لٛت
٘یبصٞبی عشفیٗ ا٘مذسی فشق ٘ذاسد ؤ ٝطىالت سا الیٙحُ وٙذٔ .یتٛا٘یذ دس سٚاثغتبٖ ث ٝتئٛسی ا٘تخبة سٚی ثیبٚسیذ  ٚثش سش ایٗ
تفبٚتٞب ٔزاوش ٜوٙیذ .أب ثشای ایٙىٔ ٝزاوشاتتبٖ دلیك ثبضذ ثبیذ ثب ایٗ تفبٚتٞب آضٙب ضٛیذ .ثب اخز ایٗ ٘ٛع اعالػبت ٔیتٛا٘یذ سٚی
تفبٚتٟب ٔتٕشوض ضٛیذ  ٚدس صٔیٞٝٙبیی و ٝثب ٓٞخٛس ٘یستیذ اص یىذیٍش ا٘تمبد ٘ىٙیذ.
ثخص ػبضمبٕ٘ٔ ٝىٗ است خٛة ثبضذ  ٚسثظ دادٖ آٖ اختالف ٘ظشٔبٖ ساخغ ث ٝیه تفبٚت دس لٛت یىی اص ٘یبصٞبیٕبٖ ث ٝػطك
عشف ٔمبثُ احٕمب٘ ٝاست٘ 1.ىت ٟٓٔ ٝعشص ثشخٛسد ضٕبست .ضٕب ٕٞیط ٝضب٘س داسیذ و ٝدس استفبد ٜاص تئٛسی ا٘تخبة ٔٛفك ػُٕ
وٙیذ .أب دس صٛست استفبد ٜاص وٙتشَ  ٚل ٜٛلٟشی ،ٝتفبٚت ٕٞچٙبٖ پبثشخب خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚتالش ثشای تغییش دادٖ عشف ٔمبثُ آٖ
تفبٚت سا تطذیذ ٔیوٙذ .ث ٝایٗ تشتیت پیٛست ٝثب ا ٚدس ٔٛسد أٛس خضئی و ٝدس صٛست سٚی آٚسدٖ ث ٝتئٛسی ا٘تخبة ٞشٌض ث ٝآٟ٘ٓ
فىش ٕ٘ ٓٞیوشدیذ ،خش  ٚثحث خٛاٞیذ وشد.
یه ٔثبَ اص تفبٚت لٛت ٘یبصٞبٚ :لتی یىی ٔبَا٘ذٚص  ٚدیٍشی ِٚخشج ثبضذ ،تفبٚت دس لٛت ٘یبص ث ٝثمب است .اٌش صٚخیٗ اص ٕٞبٖ اثتذا
ٔتٛخ ٝایٗ تفبٚت ٘جبضٙذ ٘ ٚمطٝای ثشای ٔزاوش٘ ٜذاضت ٝثبضٙذ اختالف آٟ٘ب خٛشیٕٗ ٘خٛاٞذ ثٛدٕٔ .ىٗ است یىی اص عشفیٗ
ثخبعش ٕٞیٗ اختالف دس ٔیضاٖ پسا٘ذاص وشدٖ ث ٝدیٍشی ثٍٛیذ« :ت ٛدٚستٓ ٘ذاسی» .ثؼذ آٖ سا ٔستٕسىی لشاس ٔیدٙٞذ تب دس ٔٛسد
ٞش تمبٚتی عشف ٔمبثُ سا سشص٘ص وٙٙذ .آٟ٘ب ٚلتی ثب  ٓٞخش  ٚثحث ٔیوٙٙذ ٕ٘یتٛا٘ٙذ سا ٜحّی پیذا وٙٙذ .آٟ٘ب ثذ ٖٚآ٘ى ٝثذا٘ٙذ
سٚی یه چیض غیشٕٔىٗ ،یؼٙی تغییش طٖٞبی یىذیٍش ،اصشاس ٔیٚسص٘ذ.
دایره حل
دس ٖٚدایش ٜفشضیِ یه ساثغٔ( ٝثال ساثغٕٞ ٝسشاٖ) ،و ٝآٖ سا دایش ٜحُ ٔی٘بٔیٓ ،س ٝچیض ٚخٛد داسد :صٖ ،ضٞٛش ،خٛد اصدٚاج.
ٚلتی لجٔ َٛیوٙیذ وٚ ٝاس دایش ٜحُ ضٛیذ ،لج َٛوشدٜایذ و ٝص٘ذٌی ٔطتشوتبٖ اص خٛاستٞٝبی فشدی ضٕب ٟٔٓتش است .ضٕب ٔی-
دا٘یذ و ٝاٌش ث ٝیىذیٍش صٚس ثٍٛییذٕٔ ،ىٗ است ضخص ضؼیف تش اص دایش ٜحُ ثیش ٖٚثیفتذ یب خٛدش ثخٛاٞذ اص ایٗ دایش ٜخبسج
ضٛد .تب ٚلتی دس ایٗ دایش ٜلشاس ٘ذاسیذ حك ٔزاوش٘ ٜذاسیذ  ٚفمظ ٔیتٛا٘یذ ثب ٓٞخش  ٚثحث وٙیذ.
ٚلتی ثیش ٖٚایٗ دایشٞ ٜستیذٔ ،طىالت ضٕب الیٙحُ ثبلی ٔیٔب٘ذ  ٚص٘ذٌی ٔطتشن ضٕب ٔدشٚح ضذ ٚ ٜخ٘ٛشیضی داسد.
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ٔٛاسد ثسیبس ٔتؼذدی دس اعشافیبٖ ٔ ٕٝٞب ٚخٛد داسد و ٝعشفیٗ ث ٝدِیُ ػذْ آضٙبیی ثٕٞ ٝیٗ لٛت ٘یبصٞبیطبٖ ،ثٔ ٝطىالت خذی ثشخٛسدٜا٘ذٔ .ثال اٌش
ٔمذاسی ضشایظ ثشای اسضبی ٘یبص ث ٝآصادی یىی اص عشفیٗ فشأ ٓٞیطذ ،دیٍش اختالفبت وٛچه دیٍش ا٘مذس ثضسي خّٕ٘ ٜٛیىشد .اوثش ٚلتٟب ،ػطك  ٚتؼّك خبعش
ٚخٛد داسد ِٚی  ٕٞیٗ ػذْ دسن اص ٘یبصٞبی ٔتفبٚت عشفیٗ ٔٙدش ث ٝتضؼیف ػطك ٔیطٛد .ػطك  ٚػاللٌ ٝیبٞی است و٘ ٝیبص ثٔ ٝشالجت  ٚسسیذٌی داسد.
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سى ٍ ضَّزی کِ بب تئَری اًتخبة آضٌب ّستٌذ،
یکذیگز را هجبَر ًویکٌٌذ کبری را کِ دٍست ًذارًذ اًجبم دٌّذ.
ٚلتی دس دایش ٜحُ ٞستٙذ ،دس ٚالغ پزیشفتٝا٘ذ و ٝساثغ ٝضبٖ سا ٔدشٚح ٘ىٙٙذ ،صشفٙظش اص ٔیضاٖ اختالف ثبیذ دس ایٗ دایش ٜثٕب٘ٙذ ٚ
ٔزاوش ٜوٙٙذ.
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دس ایٗ دایش ٜعشفیٗ ٘ظش خٛد سا وبسٞبیی و ٝث٘ ٝفغ ص٘ذٌی ٔطتشن است ٔیٌٛیٙذ .اٌش دس اِٚیٗ الذاْ ٘تٛا٘ستٙذ ٔصبِح ٝوٙٙذ،
یىی اص آٟ٘ب یب ٞش د٘ ٚفشضبٖ ثبیذ ثٍٛیذ «چیضی و ٝاالٖ ٔیخٛآٟٔ ٓٞتش اص ص٘ذٌی ٔطتشن است .ثبیذ اص دایش ٜثیش ٖٚس ٚ ْٚفشدا
دٚثبسٚ ٜاسد دایش ٜض».ْٛ
عشفیٗ ثبیذ ثذا٘ٙذ ٔب٘ذٖ دس ایٗ دایش ٜاص اختالف پیص آٔذٔ( ٜثال اختالف ثش سش ٘ح ٜٛپ َٛخشج وشدٖ) ٟٔٓتش است .تب ٚلتی ایٗ
وبس سا ادأ ٝدٙٞذ اختالفبتطبٖ ث ٝتذسیح حُ خٛاٞذ ضذ .اٌش ٞشیه اص عشفیٗ اص دایش ٜخبسج ضٛدٔ ،دذدا وٙتشَ ثیش٘ٚی ثش اٚضبع
ٔسّظ خٛاٞذ ضذ.
دس ٔٛسد تفبٚت دس لٛت ٘یبص ػطك  ٚتؼّك خبعش ثبیذ ثجیٙیذ چمذس دٙٞذٞ ٜستیذ  ٚچمذس ٔیخٛاٞیذ ثٍیشیذ.

در هَرد ًیبس بِ عطق ٍ تعلق خبطز ،ببیذ بذاًین صزفٌظز اس ایٌکِ خَاستي در هب چقذر استً ،ویتَاًین
بیص اس تَاى طزف هقببل اس اٍ دریبفت کٌین.
ٔب ٕ٘یتٛا٘یٓ ثیص اص آ٘چ ٝدس طٖٞبی ٔب ٘ٛضت ٝضذ ٜػطك ثٛسصیٓ .اٌش ٔیخٛا٘ٓ ص٘ٓ ثب حذاوثش تٛا٘ص ث ٗٔ ٝػطك ثذٞذ ،ثبیذ خٛدْ
٘یض ثب حذاوثش تٛا٘ٓ ث ٝا ٚػطك ثذ .ٓٞدس اصدٚاجٞبی پشاختالف تٙجی ٝعشف ٔمبثُ ثب ٔحش ْٚوشدٖ اص ػطك سایح استٕ٘ .یتٛاٖ ثب
ٔالٔت وشدٖ عشف ٔمبثُ ا ٚسا ث ٝدادٖ ػطك ثیطتش ٚاداس وشد.
ػطك  ٚسىس سا اضتجبٍ٘ ٜیشیذ .سىس ٛٞسٔ٘ٛی ثب ٘یبص حیٛا٘ی ٔب ث ٝثمب  ٚص٘ذٔ ٜب٘ذٖ ٔشتجظ است .اِجتٕٔ ٝىٗ است دس اٚایُ
استجبعی ثیٗ ایٗ دٚ ٚخٛد داضت ٝثبضذِٚ ،ی ٔالن تذٚاْ آٖ  ٚتالش ثشای سضبیت حذاوثشی عشف ٔمبثُ است .دِیُ وبٞص تٕبیُ
ث ٝساثغ ٝخٙسی ،افت ٛٞسٖٔٞٛبی خٙسی ٘یست ،ثّى ٝاحسبس ٘جٛد ػطك دس ساثغ ٝاست.
هعوَال عطق بِ قذر کبفی ٍجَد دارد ٍلی کٌتزل بیص اس حذ آى را خبهَش کزدُ است.
دایش ٜحُ صٔب٘ی ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد و ٝعشفیٗ ث ٝتئٛسی ا٘تخبة ٔتؼٟذ ثبضٙذ ٔ ٚف٘ ْٟٛیبصٞب ،لٛت ٘یبصٞب ،سفتبس وّی  ٚد٘یبی ویفی سا
ثفٕٟٙذ.
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ٔثُ ٞش ٔزاوش ٜدیٍشی ،ایٙدب  ٓٞعشفیٗ ٞش وذاْ لذسی اص خٛاستٞ ٝبیطبٖ (ػّی سغٓ ٔیُ اِٚی ٚ ٝثب تٛخ ٝث ٝآضٙبیی ثب تئٛسی ا٘تخبة) ػمت خٛاٙٞذ سفت.
ٔحُ تٛافك دس ٔحذٚد ٜاختالف ٘ظش  ٚخبیی دس ثیٗ ٘ظش اِٚیٞ ٝش د٘ ٚفش خٛاٞذ ثٛد.
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ٚاسد دایش ٜحُ ضٛیذ  ٚث ٝخبی عشح خٛاستٞٝبی خٛد ،دس ٔٛسد چیضٞبیی ؤ ٝیخٛاٞیذ ث ٝیىذیٍش ثذٞیذ ،حشف ثض٘یذ .فشأٛش
٘ىٙیذ ؤ ٝب فمظ ٔیتٛا٘یٓ خٛدٔبٖ سا وٙتشَ وٙیٓ .چ ٖٛخٛد ٔزاوش ٜدس ایٗ دایش ٜاثشاص ػطك ٔحسٛة ٔیضٛد 3،حضٛس دس ایٗ
دایش ٜوبفی است .تب ٚلتی ٔحٛس ثحث ،دادٖ است ٌ ٝ٘ ٚشفتٗ ،ضب٘س صیبدی ثشای حُ ٔطىُ ػطك ٚخٛد داسد.
ٞشچ ٝلٛت ٘یبصٞب ضجیٝتش ثبضذ ،ضب٘س ٔٛفمیت ساثغ ٝثیطتش استِٚ ،ی ایٗ دس ٔٛسد لذست و ٝاسضبی آٖ دس چبسچٛة اصدٚاج ٚ
ثیش ٖٚاص آٖ خیّی دضٛاس است ،صذق ٕ٘یوٙذ .ص٘بٖ وتهخٛس ٔؼٕٛال لشثب٘ی ضٞٛشی ٔیض٘ٛذ و٘ ٝیبصضبٖ ث ٝلذست دس دس ٔحُ وبس
اسضب ٘طذ ٜاست .یه ٔحیظ وبسی خٛة و ٝدس آٖ لذست داسیذ  ٚوسی ٕ٘یخٛاٞذ ضٕب سا وٙبس ثض٘ذ ،تبثیش خٛثی ثش ص٘ذٌی ٔطتشن
ٔیٌزاسد.
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صٖ  ٚضٞٛشٞبیی و٘ ٝیبص ث ٝلذستطبٖ وٓ است تمشیجب ٕٞیط ٝثب ٔ ٓٞیسبص٘ذ .لذستعّجیِ وٓ ،آٟ٘ب سا ثٔ ٝزاوشٔ ٜتٕبیُ ٔیوٙذ ٚ
دس ٖٚدایش ٜحُ ٍ٘ٔ ٝیداسدٕٔ .ىٗ است اٌش یه عشف ٘یبص ث ٝلذستص وٕتش ثبضذ (ثب ٚخٛد صیبد ثٛدٖ ٘یبص ث ٝلذست دس عشف
ٔمبثُ)  ٓٞص٘ذٌی تذٚاْ یبثذ ،چ ٖٛتب ٚلتی عشف ٔمبثّص ث ٝا ٚػطك ثٛسصد ث ٝفشیبدٞبی ا ٚإٞیتی ٕ٘یدٞذ .تشویت ٔشداٖ ػبضك
لذست عّت  ٚص٘بٖ ػبضمی و ٝخیّی د٘جبَ لذست ٘یستٙذ  ٓٞخٛاة ٔیدٞذ .أب اٌش ٞش د ٚلذست عّت ثبضٙذ (و ٝایٗ اتفبق ثب تٛخٝ
ث ٝخزة ثبالتش ایٗ افشاد ث ٓٞ ٝصیبد اتفبق ٔیافتذ) ،یىذیٍش سا اص دایش ٜثیشٔ ٖٚیوٙٙذ .تٟٙب سا ٜایٗ است و ٝعٛسی ٕٞىبسی وٙٙذ
و٘ ٝیبص ٔطتشوطبٖ سفغ ضٛد.
ٔزاوش ٜثش سش لذست دس دایش ٜحُ ث٘ ٝذست لبثُ ا٘دبْ است ،ادْٞبی لذستعّت ثذ ٖٚآ٘ى ٝثفٕٟٙذ ،عشف ٔمبثُ سا اص دایش ٜثیشٖٚ
ٔیوٙٙذٔ .بٞیت لذست عٛسی است ؤ ٝزاوش ٜوشدٖ ثش سش آٖ دضٛاس است .خٛد ٔزاوش ٜیؼٙی عشفیٗ حبضش٘ذ اص ثخطی اص لذست
خٛد چطٓ ثپٛضٙذ .ثبیذ لجُ اص اصدٚاج ثجیٙیٓ لٛت ٘یبص لذست عشفیٗ چمذس است.
آدْٞبیی و٘ ٝیبص صیبدی ث ٝآصادی داس٘ذٕٞ ،یط ٝثب سٚاثظ صٕیٕی دساصٔذت ٔطىُ داس٘ذ .آصادی یؼٙی ٘پزیشفتٗ ٔبِىیت دیٍشی.
ٚلتی وسی ثخٛاٞذ ٔبِه آٟ٘ب ضٛد ،آٟ٘ب ص٘ذٌی ٔطتشن سا ٔ َٚیوٙٙذ .ص٘ذٌی ٔطتشن ثب ٘یبص ث ٝلذست  ٚآصادی وٓ تذا ْٚداسد.
تفبٚت ٘یبص ث ٝآصادی ثش خالف لذست ،دس دایش ٜحُ لبثُ عشح است .یه عشف اص ثخطی اص آصادیٞبیص چطٓپٛضی ٔیوٙذ  ٚعشف
دیٍش آصادیای ثیص اص ٔمذاس ٔؼٕ َٛث ٝعشف آصادیخٛأ ٜیدٞذٔ .ثبَ صً٘ صدٖ ثٕٞ ٝسش ٚلتی دیش ٔیآیذ.
اختیبس تبْ دس ٞیچ اصدٚاخی ٕٔىٗ ٕ٘یضٛد .دایش ٜحُ ثشای وسب٘ی و٘ ٝیبص ثسیبس ضذیذ ث ٝآصادی داس٘ذٕٞ ،چ ٖٛص٘ذاٖ است.
ث ٝاضتشان ٌزاضتٗ ٘یبص ضذیذ ث ٝتفشیح ثشای ٞش ٘ٛع ساثغٝای خصٛصب ساثغ ٝص٘بضٛیی ثسیبس ػبِی  ٚخبِت است .اٌش تفشیح سا پبداش
یبدٌیشی ثذا٘یٓ ،صٖ  ٚضٞٛشٞبیی و ٝثب  ٓٞیبد ٔیٌیش٘ذ ثیطتشیٗ ضب٘س ثشای وٙبس ٔ ٓٞب٘ذٖ سا داس٘ذ .سٗ ،خٙس یب ثیپِٛی تمشیجب
ٞیچٚلت ٕ٘یتٛا٘ذ خّٛی تفشیح سا ثٍیشد .ضٕب ثب وٕی تالش  ٚصحٕت ٔیتٛا٘یذ ٕٞیطٕٝٞ ٚ ٝخب ثخٙذیذ  ٚیبد ثٍیشیذ .تفشیح دس
3

چ ٝاثشاص ػطمی اص ایٗ ثبالتش و ٝیه عشح ث ٝدِیُ ػاللٝاش ث ٝعشف ٔمبثُ حبضش است اص ثشخی خٛاستٞٝبی خٛد ثٍزسد  ٚثش سش آٟ٘ب ٔزاوش ٜوٙذ .ایٗ یؼٙی
ث ٝعشف ٔمبثُ  ٚساثغ ٝثب ا ٚػٕیمب ٔتؼٟذ است.
4
ٚای اص آٖ ص٘ذٌیٟبیی و ٝثش سش ٔسبئُ ث ٝظبٞش خضئی ث ٟٓسیخت .ٝعشف ٘یبص ث ٝلذستص اسضب ٘طذٔ ،ٜیخٛاٞذ آٖ سا ثب ایشاد ٌشفتٗ  ٚدستٛس دادٖ ث ٝص٘ص
اسضب وٙذ٘ ،تیدٝاش ٔ ٓٞؼّ ْٛاست.
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ساثغٞٝب ٘مص حیب٘ی ٘ذاسد٘ .یبص ث ٝتفشیح ٔیتٛا٘ذ ثٝتٟٙبیی اسضب ضٛد .اٌش سبیش ٘یبصٞب خٛس ثبضذ٘ ،یبص ث ٝتفشیح ثب ٞش ضذتی ٔیتٛا٘ذ
ص٘ذٌی ٔطتشن سا ثسبصد یب خشاة وٙذ.
بْتزیي اسدٍاج ،حبلتی است کِ در آى ًیبس طزفیي بِ
بقب هتَسط ،عطق ٍ تعلق خبطز سیبد ،قذرت ٍ آسادی کن ٍ ًیبسضبى بِ تفزیح سیبد ببضذ.
ٞشٌ ٝ٘ٛتغییش دس ایٗ اٍِٛی وٕیبة ٔزاوش ٜسا ضشٚسی ٔیوٙذ.

5

ثب یه پشسطٙبٕٔ٘ ٝیتٛاٖ ٔیضاٖ لٛت ٘یبصٞب سا سٙدیذِٚ ،ی یه سشی ٘ىتٚ ٝخٛد داسد:
-

آدْ دِخٛا ٜضٕب تب حذ صیبدی تحت تبثیش اػضبی خب٘ٛاد ،ٜدٚستبٖ ،وتبةٞب ،ثش٘بٔٞٝبی تّٛیضی ٚ ٖٛچیضٞبی دٚس  ٚثشتبٖ دس د٘یبی
ویفی ضٕب خّك ٔیضٛد.

-

٘یبصٞبی ضٕب صیشثٙبی تٕبٔی اػٕبَ  ٚافىبستبٖ است  ٚصحجتٞبی ضٕب ح َٛایٗ ٘یبصٞب ٔیچشخذ.

-

اٌش وٕتش اص دیٍشاٖ خغش ٔیوٙیذ٘ ،یبصتبٖ ث ٝثمب صیبد است ،اٌش ٔثُ اوثش آدْٞب ٞستیذٔ ،تٛسظ  ٚاٌش صیبد خغش ٔیوٙیذ٘ ،یبصتبٖ
ث ٝثمب وٓ است.

-

ثشای سٙدص ٘یبصتبٖ ث ٝػطك  ٚتؼّك خبعش ،ثجیٙیذ چمذس ا ُٞدادٖ ٞستیذ  ٚچمذس اٌ ُٞشفتٗ.

-

ػطك  ٚسىس سا اضتجبٍ٘ ٜیشیذ ،ث ٝتؼّك خبعش  ٓٞتٛخ ٝوٙیذ.

-

ٔیضاٖ تٕبیّتبٖ ث٘ ٝطب٘ذٖ حشفتبٖ ث ٝوشسی ٔؼیبس خٛثی ثشای سٙدص ٘یبص ث ٝلذست است.

-

اٌش ٕ٘یتٛا٘یذ ٕٞشٍ٘ی وٙیذ یب دس خبیی ثب ٌشٞٚی اص آدٟٔب ثٕب٘یذ٘ ،یبصتبٖ ث ٝآصادی صیبد است.

-

اٌش اص یبدٌیشی  ٚتفشیح ِزت ٔیثشیذ ،یؼٙی ٘یبصتبٖ ث ٝتفشیح صیبد استِٚ .ی حتی اٌش ٚلتی دیٍشاٖ ٔی خٙذ٘ذ ،ضٕب ٕ٘ی خٙذیذ،
٘یبصتبٖ ث ٝتفشیح وٓ است.

-

اٌش د٘یبی ویفی ضٕب پش است اص آدٟٔبیی و ٝثب آٟ٘ب خٛة وٙبس آٔذٜایذ٘ ،یبصتبٖ ث ٝػطك  ٚتؼّك خبعش صیبد است.

-

اٌش دس د٘یبی ویفی ضٕب آدٟٔبی وٕی ٞستٙذ ِٚی ثب آٟ٘ب خیّی صٕیٕی ٞستیذ ،تٕبیّتبٖ ث ٝػطك صیبد  ٚتؼّك خبعش وٓ است.

-

اٌش آدٟٔبی صیبدی دس د٘یبی ویفی ضٕب ٞستٙذ ِٚی ثب آٟ٘ب صٕیٕی ٘یستیذ ،تٕبیّتبٖ ث ٝػطك  ٚتؼّك خبعش وٓ است.
سزسًص ّوسزتبى بِ دلیل داضتي ًیبسّبی هتفبٍت اس ضوب هثل ایي است کِ اٍ را بخبطز بلٌذقذ بَدى یب
حسبسیت داضتي بِ غذاّبی دریبیی سزسًص کٌیذ.
5

اضتجبٔ ٜتذا َٚدس ساثغٔ ،ٝمب یس ٝوشدٖ ثب سٚاثظ دیٍشاٖ است ،حبَ آ٘ىٕٔ ٝىٗ است ثب تٛخ ٝث ٝتفبٚت لٛت ٘یبصٞبی عشفیٗ دس یه ساثغ ٝدیٍش ،آٟ٘ب اسبسب
چبِص وٕتشی داضت ٝثبضٙذ  ٚدس یه ساثغ ٝدیٍش ث ٝدِیُ تفبٚت ثیطتش ایٗ لٛت دس ٘یبصٞبٔ ،زاوش ٜثیطتشی ثشای ٕٞبٖ حذ اص سضبیت اص ساثغ٘ ٝیبص ثبضذ.
اضتجبّٟٔ ٜىی و ٝعشفیٗ ٔشتىت ٔیط٘ٛذ ،سثظ دادٖ ایٗ سضبیت وٕتش (دس ٔمبیس ٝثب ساثغ ٝدیٍشاٖ) ث ٝػطك  ٚدٚست داضتٗ است؛ ثب ٔحى ْٛوشدٖ دیٍشی
ث ٝػذْ ػالل ٝیب سشص٘ص خٛدضبٖ ،ساثغ ٝسا ث ٝسٕت ضىست خٛاٙٞذ ثشد .حبَ ایٙى ٝتٟٙب یه اختالف دس ٘یبصٞبی اسبسی ٚخٛد داضت ٝاست  ٚث ٝل َٛاستفبٖ
وبٚی:
ػطك ،وبسی است و ٝضٕب ا٘دبْ ٔیدٞیذ ،اسصضی است و ٝاص ساٞىبسٞبی ػبضمب٘ ٝثشٚص ٔیوٙذ .ػبضك ضذٖ فؼُ است.
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اوثش آدٟٔب ا٘مذسٞب  ٓٞثب ٘ ٓٞبٕٞب٘ ًٙٞیستٙذ.
پیبم یک هصبلحِ کَچک ایي است کِ رابطِ بیص اس خَاستِّبی ضخصین هْن است.
ثشای ضٙبخت ٘یبصٞبیتبٖ ٚلت ثٍزاسیذ .لٛت ٘یبصٞب سا اص ٔیضاٖ ِزت پس اص اسضبی آٖ ٘یبص ٘یض ٔیتٛاٖ فٕٟیذ .اٌش دس اثتذای یه
ساثغٞ ٝستیذ ٍ٘زاسیذ ػطك ضٕب ٔب٘غ سٙدص دسست ٘یبصٞبی عشفیٗ ضٛد.
اٌش استجبط خٙسی دس اثتذا خٛة ثبضذ  ٚث ٝتذسیح ثذ ضٛد ،دس ٚالغ ساثغ ٝسیش ٘ضِٚی داضت ٝاست.
اٌش ضٕب  ٓٞایٗ ت ٓٞٛسا داسیذ وٕٞ ٝسشْ ثب ػ طك تغییش خٛاٞذ وشد ،وٕه چٙذا٘ی ث ٝخٛدتبٖ ٕ٘ی وٙیذ ،ایٗ ت ٓٞٛدس ٚالغ ٕٞبٖ
وٙتشَ ثیش٘ٚی حذاوثش است .اِجتٕٔ ٝىٗ است اٚضبع دس آیٙذ ٜتغییش وٙذِٚ ،ی تضٕیٙی ٘یست.
د ٚضخصیت و ٝاصدٚاج آٟ٘ب ثشای ٞیچ وس ٔٙبست ٘یست:
شخصیت ضذاجتماعی
-

فمظ ث ٝلذست  ٚآصادی خٛدش إٞیت ٔیذٞذ ٔ ٚالحظ٘ ٝیبصٞبی دیٍشاٖ سا ٕ٘ی وٙذ.

-

٘یبصضبٖ ث ٝػطك  ٚتؼّك خبعش وٓ است٘ .یبصضبٖ ث ٝثمب وٕتش اص ٔتٛسظ استِٚ .ی آ٘مذس داس٘ذ و ٝدس وٛتبٔ ٜذت ٔتٕشوض ثبضٙذ.

-

ٕٞیط ٝد٘جبَ اسضبی ٘یبص ث ٝلذست است  ٚدس ایٗ ساٞ ٜشوبسی ٔیىٙذ.

-

اص تحمیش ضٕب ِزت ٔیجشد .دس ضشٚع خزاثٙذ ،چ ٖٛفؼبَ  ٚخبرة ٞستٙذ.

-

ػالل ٝای ث ٝپیٍیشی وبسٞب ٘ذاس٘ذ.

-

ٕٔىٗ است دس ظبٞش اضتجبٞبتص سا  ٓٞثپزیشد  ٚثبٔضٟٔ ٚ ٜشثبٖ ثبضذِٚ ،ی دس ٟ٘بیت د٘جبَ ثٟش ٜوطی  ٚاسضبی لذست خٛدش است.

-

ا ٚدٚستی ٘ذاسد.
شخصیت بیکار

-

ٌیح وٙٙذٞ ٜستٙذ ،دس اثتذا خٛثٙذ  ٚصٕیٕی ٔیطٛیذ ثب آٟ٘ب ِٚی سٚص ث ٝسٚص آصسدٜتش ٔیض٘ٛذ.

-

ثشخالف ضذاختٕبػی ٔبٞیتص دیش ٔؼّٔ ْٛیطٛد .ث ٝصٛست ٔستمیٓ ضٕب سا آصاد ٕ٘یذٞذ .ثب وبسٞبیی وٕ٘ ٝیىٙذ ػزاثتبٖ ٔیذٞذ.

-

ثشای ص٘ذٔ ٜب٘ذٖ ث ٝحبٔیبٖ ٘یبص داسدٕٔ .ىٗ است وبسی  ٓٞداضت ٝثبضذِٚ ،ی صٚد ث ٝصٚد اخشاج ٔیطٛد.

-

٘یبصش ث ٝثمب وٓ  ٚلذست ثبالستِٚ .ی سختىٛضی سا ٘ذاسد  ٚلذستص سا ٕ٘ ٓٞیتٛا٘ذ اسضب وٙذ!

-

٘یبصش ث ٝلذست ا ٚسا ٔت ٓٞٛوشدٞ ٚ ٜش وبسی سا د ٖٚضبٖ خٛد ٔیذا٘ذ .حشف  ٚسٚیب صیبد داسدِٚ ،ی ػُٕ ٘.ٝ

-

٘یبصش ث ٝآصادی وٕی ثیص اص ٔتٛسظ است.

-

سشٌشدا٘ی ،آضٙب ضذٖ ثب غشیجٞٝب  ٚصحجت وشدٖ دسثبس ٜخٛدش سا دٚست داسد .ثب ضٕب حشف ٕ٘یض٘ذ ،ثشای ضٕب حشف ٔیض٘ذ .ػالل-ٝ
ای ث ٝحشفٟبی ضٕب ٘ذاسد .خٛدش ٔ ٓٞتٛخ٘ ٝیست و ٝچغٛس آدٔی است .خصٛصب ٔتٛخ٘ ٝیست و ٝثیىبس است.

-

ػطك سا ٔیپزیشد ،ا ٚدٚست داسد ٔؼطٛق ٔ ٚحجٛة ثبضذٔ .طىّی دس ادأ ٝسٚاثظ ٘ذاسد ،ث ٝضشط ػذْ ِغٕ ٝث ٝثیىبسیاش.
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-

ضٕب ثب یه وٛدن سضذ٘یبفت ٝسٚثشٞ ٚستیذ .تب ٚلتی ث ٝا ٚػطك ٔیٛسصیذ  ٚثب ا ٚدٚست ٞستیذ ،خطٛٙد است.

-

٘یبص صیبدی ث ٝتفشیح وٛدوب٘ ٝداسد .تحصیُ  ٚدٚستبٖ تحصیّی سا دٚست داسدٔ .یتشسذ تحصیّص تٕبْ ضٛد ٔ ٚدجٛس ث ٝوبس ضٛد.

-

تٕبس وٕی ثب د٘یبی ٚالؼی داسد  ٚدس د٘یبی خٛدش است.

-

اٌش اص ا ٚچیضی ٘خٛاٞیذ  ٚفمظ دس خذٔتص ثبضیذٔ ،طىّی پیص ٕ٘یآیذ!

-

ضخصیت ثیىبس ػبضك دسٔبٖ است! دس ظبٞش ٕٞشاٞی ٔیىٙذ (ثب سٚاٖدسٔبٍ٘ش) ِٚی ٚلتی ثب ا ٚثیطتش ثشخٛسد داضت ٝثبضیذ ،ػصجب٘ی
ٔیطٛد ،چ ٖٛاص ا ٚخٛاست ٝایذ وبسی ا٘دبْ دٞذ.

-

سفتبس دٚلغجی سا ا٘دبْ ٔیذٞذ ،چ ٖٛثب ٚالؼیت دس حبَ دست  ٚپٙد٘ ٝشْ وشدٖ است.

-

ٚلتی دس لسٕت سشخٛضی دٚلغجی است ،ػىسٟبی خٛة اص خٛدش دس د٘یبی ویفیاش لشاس ٔیذٞذ .أب ٞشلذس سشخٛش ثبضذ وبسی
ٕ٘یىٙذ.

-

ثٔ ٝشٚس و ٕٝٞ ٝتشوطبٖ ٔیىٙٙذ ،افسشدٔ ٜیط٘ٛذ ٌٕ ٚبٖ ٔی وٙٙذ دس ایٗ د٘یبی ظبِٓ ٞیچٌس ف ٟٓاستؼذاد آٟ٘ب سا ٘ذاضت!ٝ

-

ثشای استشاحتٌ ،بٞی افسشدٌی ٔیوٙٙذ! ٘ ٝثشای ص٘ذٌی اص دست سفتٝضبٖ.
ثیىبس ٔشغٛة ضبیذ ٔثُ یه ثچ ٝثبِغ لبثُ تحُٕ ثبضذ  ٚتب ٚلتی اص أ ٚشالجت وٙیذ خٛش سفتبسی وٙذ.
تٛصیف ایٗ دٛ٘ ٚع آدْ ث ٝایٗ خبعش ثٛد و ٝثجیٙیذ لٛت ٘یبصٞب ٕٔىٗ است چٛٔ ٝخٛداتی خّك وٙذ!
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