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دًياي اهشٍص ػصش استثاعات ٍ تؼاهل افشاد تا ينذيگش است ٍ استثاعات تيي فشدي داساي جايگاُ ٍيژُاي است ،اها تؼضي هَاقغ ػَاهلي هاًغ اص
استثاعات سالن هيضَد .يني اص هَاًغ اصلي ٍ هْن دس ضنلگيشي يل استثاط سالن قضاٍت ديگشاى ٍ ػيةجَيي مشدى اص آًْاست.
موي تش سٍي خَدتاى هتوشمض ضَيذ ٍ تثيٌيذ دس تشخَسد تا ديگشاى چقذس قضاٍتگش ٍ ػيةجَ ّستيذ؟
تشخي افشاد هثثت ًگش ٍ گشٍّي هٌفي ًگشًذ .افشاد هٌفيًگش تِ جاي ديذى ًيوِ پش ليَاى قسوت خالي آًشا هيتيٌٌذ .تِ جاي هتوشمض ضذى سٍي
ًقاط قَت ٍ خَتيّاي ديگشاى تِ صخن صتاى صدى ٍ ػية جَيي اص آًْا پشداختِ ٍ دس اداهِ ديگشاى سا هَسد اًتقاد ،سشصًص ٍ تحقيش قشاس هيدٌّذ،
مَچلتشيي اضتثاُ يا تذي سا تِ خاعش هيسپاسًذ ٍ سالياى سال اص آى ميٌِ تِ دل دس حالينِ خَتيّا سا خيلي صٍد فشاهَش هيمٌٌذ.
ها اًساًْا دٍ سثذ تا خَد حول هيمٌين دس سثذ جلَ صفات خَب ٍ ًينواى ٍ دس سثذ پطت ػيثْاي خَد سا حول ٍ پطت سش ديگشاى حشمت
هيمٌين .تشاي ّويي دس عَل صًذگي چطواًواى سا تِ صفات ًيل خَد دٍختِ ٍ فقظ ػيَب ديگشاى سا هيتيٌين ،تيآًنِ فنش مٌين مساًي ًيض
پطت سش ها حشمت هيمٌٌذ ػيةّاي ها سا هيتيٌٌذ.
ػيةجَيي صفت صضت ٍ ًاٌّجاسي است مِ ساحتي ٍ آسايص اًساى سا سلة هيمٌذ ٍ تاػث خشاب ضذى ٍ اص ّن گسيختي يل ساتغِ هيضَد ٍ
فشد سا اص ًظش ديگشاى تياػتثاس جلَُ هيدّذ .ايي صفت ًاصيثا ّواًٌذ قيچي ػول هيمٌذ ،دٍستي ،هحثت ٍ صويويت سا پاسُ پاسُ هيمٌذ .جالة
ايي است مِ ٍقت تٌْايي تِ دًثال يل دٍست ّستينّ ،ش صهاى پيذايص مشدين تِ دًثال ػيثص هيگشدين ٍ صهاًي مِ اص دستص دادين تِ دًثال
خاعشاتص ّستين ٍ تاص احساس تٌْايي هيمٌين .هتاسفاًِ ايي گًَِ سفتاسّا استثاعات سا تيشُ ٍ تاس هيمٌذ.
ٍقتي ديگشاى سا هَسد اسصياتي ٍ قضاٍت قشاس هيدّين تصَس هيمٌين خَد فشدي ايذُآل ٍ ػاسي اص ّش ًَع اضتثاّي ّستين .ايي عشص تفنش سياُ ٍ
سفيذ ديذى است ،گَيي دٍ دستِاًذ :خَب يا تذ ،صضت يا صيثا ،خَضثخت يا تذتخت ،سياُ يا سفيذ ،دس حالينِ ًگاُ ٍاقغتيٌاًِ هيگَيذ ًِ تذتيي
افشاعي تاش ٍ ًِ خَشتيي افشاعيٍ ،اقؼيتّا سا تثيي ،من ٍ ماستيّا ،خَتيّا ،تذيّا ،صيثاييّا؛ تذٍى قضاٍت ٍاسد ضَ.
تِ اػتقاد يني اص سٍاىضٌاساى تضسه "تشاي جلَگيشي اص ػيةجَيي ٍ اًتقاد غيشساصًذُ ،تْتشيي ضيَُ گفتگَ تا صتاى هْشٍسصاًِ است ".تِ جاي
گلِ ٍ ضنايت ،سشصًص ،تحقيش ،غيثت ٍ تخشية ضخصيت افشاد مِ تاػث ًاساحتي ٍ جثِْ گشفتي افشاد ٍ تيشُ ضذى ٍ قغغ استثاط هيضَد تْتش
است صهاًي سا تشاي گفتگَي هحثت آهيض ٍ تشسسي هطنالت اختصاظ دّين ٍ تَقؼات ٍ اًتظاسات خَد سا ضوي تياى احساسات تِ دسخَاست
هٌغقي تثذيل مٌين .هثال تِ جاي ايٌنِ تگَييذ «تَ تا ايي عشص حشف صدى ّويطِ اػصاب هٌَ خشد هيمٌي» هيتَاى گفت «ٍقتي تا هي ايي
عَس صحثت هيمٌي ٍاقؼاً ًاساحت هيضَم» .دس تياى احساسات خَد اص ضويش تَ استفادُ ًنٌيذ ،تِ جاي ايٌنِ تگَييذ «تا ًظش تَ هخالفن»
هيتَاى گفت «ًظش هي ايي است مِ ،»...يا تِ جاي ايٌنِ تگَئيذ «چقذس مَدماًِ فنش هيمٌي ،هيتَاًين تگَئين تِ ػقيذُات احتشام هيگزاسم
ٍلي ًظش هي چٌيي است .».........
يني اص ػَاهلي مِ تاػث هيضَد خَتيّا ٍ صفات ًيل ديگشاى سا مَچل ٍ تياسصش ديذُ ٍ تذيّاي آًْا سا دس ًظش تيآٍسين ٍ تِ ػيةجَيي
تپشداصين ،ايي است مِ ها دًيا ٍ ّش آًچِ دس آى است سا تش اساس چْاسچَب ٍ قاًَىّاي ًَضتِ ضذُ رٌّي خَد ديذُ ٍ افشاد سا تشاساس
هالكّاي خَد اسصياتي هيمٌين ٍ ايي تاػث خشدُگيشي ٍ ػيةجَيي اص ديگشاى هيضَد ،دس ٍاقغ ًويداًين ديگشاى اص حقَقي تشخَسداس ّستٌذ ٍ
هيتَاًٌذ تشاساس خَاستِّا ٍ ًگششّاي خَد ػول ًوايٌذ.
خَب است ٍقتي دس مٌاس ديگشاى ّستين تِ خصَظ صهاًي مِ دس هحيظّاي جذيذ قشاس هيگيشين اص قضاٍت ٍ ػيةجَيي دست تشداسين،
تفاٍتّا سا تپزيشين ٍ افشاد سا سياُ ٍ سفيذ ًثيٌين ،دس ضوي سخٌاى ػيةجَياى سا تاييذ ًنٌين ،صيشا تاييذ ها تاػث تقَيت ايي سفتاسّا هيضَد.
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