
 

 

 

 گفتِ« ّٔ»

 

 ثزای ػَب ٍثبه ثزای. اطت ث٘دٓ دػ٘ار ثزایَبُ «ّٔ» مئَ گفتِ مٔ ایٌ گزفتٔ قزار ٕبیی ٍ٘قؼیت در ثبرٕب ٗ ثبرٕب ٍب َٕٔ

 مٔ دارّذ ٍی اثزاس ای ّبٍٔ در ػَب ٗاىذیِ ٗ ایذ دادٓ تزتیت طیبزتی، سیبرتی طفز یل دٗطتبّتبُ اس گزٕٗی ثب ّ٘رٗس تؼغیالت

 ٍقغغ یل در را ثیؼتزی مبرٕبی ػَب،اّدبً رئیض. ػذ ّذخ٘آ خ٘ػسبه ّ٘رٗس ػیذ ثزای خبّٔ در ػَب زض٘ر اس قذر چٔ

 اگز مٔ خ٘إذ ٍی ػَب اس اطتبد. ایذ مزدٓ تؼییِ اسقجو ای ثزّبٍٔ طبػت آُ ثزای ػَب آّنٔ زبه مْذ، ٍی عيت سٍبّی

 ٗ ایذ خزیذٓ پؼَی ىجبص یل ػَب. مْیذ مَل اٗ ،ثٔ اطت مبرمزدٓ آُ رٗی خ٘دع مٔ تسقیقی عزذ یل رٗی ت٘اّیذ ٍی

 .مْذ قزف را آُ اٍنبُ ؿ٘رت در خ٘إذ ٍی ػَب دٗطت

 دطتٔ آُ اس ػَب اگز. ّیظتیذ اٗ ثب ٗآٍذ رفت ثٔ ٍبیو ػَب آّنٔ زبه مْذ، ٍی دػ٘ت ٍْشىغ ثٔ ّبٕبر ثزای را ػَب  ػخـی،

 ثبثت ایِ اس دائَب ٗ مْیذ ٍی ٍ٘افقت آّٖب ثب ٗ ػذٓ تظيیٌ ٕبیی، درخ٘اطت چْیِ ٍقبثو در دفؼبت ثٔ مٔ ٕظتیذ افزادی

 « ثئ» دٕیذ ٍی تزخیر را گفتِ« ّٔ» مٔ ْٕگبٍی ػَب چزا مٔ ثذاّیذ ثخ٘إیذ اطت ٍَنِ داریذ، ّبخ٘ػبیْذی ازظبص

 .گ٘ییذ ٍی

 خ٘د ارتجبعبت ثْبثزایِ،. ثبػیذ رٗاثظ ثٔ آطیجی دآٍذُ ٗار ّگزاُ یب ٍؤثز ارتجبعبت دادُ دطت اس ّگزاُ اطت ٍَنِ ػَب

 افزاد اس ثظیبری َٕبّْذ ػَب. ثبػذ ٍی ٗاثظتٔ ػَب دائَی ٕبی اعبػت ثٔ اىجتٔ مٔ مْیذ ٍی تيقی ػنْْذٓ ػی راٍبّْذ

 دیگزاُ، ازظبطبت ثٔ مزدُ ٗارد آطیت اس اختْبة ثزای ایذ آٍ٘ختٔ ػَب چُ٘ مْیذ، ٍی گْبٓ ازظبص گفتِ ّٔ اس ثظب چٔ

 خي٘ٓ زق ثٔ دیگزاُ ػخـی ازظبطبت قجبه در ػَب ٍظئ٘ىیت ازظبص ثْبثزایِ. ثنؼیذ دطت خ٘د ٕبی خ٘اطتٔ

 دىیو ثٔ آّٖب ّفی ثب مْیذ ازظبص ػَب اطت ٍَنِ تزتیت ثذیِ. ػَبطت ٍ٘افقت گزٗ در آّٖب ػبدی گ٘یی مْذ، ٍی

 .اّگبریذ ّبدیذٓ را خ٘د ٗ ثبػیذ فذامبر ثبیذ مٔ ایذ گزفتٔ یبد ػَب ثٔ سیزا ٕظتیذ ثذی اّظبُ خ٘دٍذاری ٗ خ٘دخ٘إی

 ازظبص اطت ٍَنِ ػ٘د ٍی تقبضبئی ػَب اس ٗقتی ٗ ٕظتیذ دیگزاُ ٍت٘خٔ ٗ دى٘اپض ُخ٘دتب اس ثیغ ػَب ثْبثزایِ،

 ؿ٘رت در مٔ ثبػیذ آُ ّٗگزاُ مْیذ ث٘دُ ٌٍٖ ازظبص تب ػ٘د ٍی طجت اٍز ایِ. ایذ گزفتٔ قزار ٍٕٗ٘جت ىغف ٍ٘رد مْیذ

 در ت٘اّْذ ٍی مٔ ٕظتْذ گیز پب ٗ تدص ازظبطبت اس ٕبیی َّّ٘ٔ ایْٖب،. ّؼ٘د ػَب اس تقبضبیی چْیِ دٗثبرٓ ٕزگش ٍخبىفت

 .مْْذ ٍذاخئ ػَب ػَو آسادی

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سازد؟ می آسانتر را « نه » كلمه گفتن هایی، راه چه

 ٍثبه ثزای. دارّذ ٗخ٘د ػَب طز در مٔ اطت ثبٗرٕبیی یب پبگیز ٗ دطت ازظبطبت تؼخیؾ داد، اّدبً ثبیذ مٔ مبری اٗىیِ

 ثیْی پیغ را ٍْفی ّتبیح چٔ ّٔ، مئَ گفتِ ثب مْذ، قزف طفز ثٔ رفتِ ثزای را ػَب اتٍ٘جیو خ٘إذ ٍی دٗطتتبُ اگز

 خ٘د اطتبد ثٔ اگز ٕزاطیذ؟ در مبرتبُ اس ثزمْبرػذُ اس آیب ثذٕیذ، ٍْفی پبطخ خ٘د مبرفزٍبی ثٔ تزطیذ ٍی آیب مْیذ؟ ٍی

 مْیذ؟ مظت درص آُ در را پبییِ َّزٓ داریذ اّتظبر آیب ثذٕیذ، ٍْفی پبطخ

 ثیؼتزی ّگزی ٗاقغ ثب را اّتظبرات آُ ثؼذی گبً در ٗ ایذ دادٓ تؼخیؾ «گفتِ ّٔ»اس آٍیشی فبخؼٔ اّتظبر اثتذا در ػَب پض

 اٗ ثٔ را اتٍ٘جیو مٔ ایِ اس دٗطتٌ ثظب چٔ ثذٌٕ ٍْفی پبطخ اگز ثگ٘ئیذ خ٘دتبُ ثٔ اطت ٍَنِ ٍثبه ثزای. مْیذ ٍی ثیبُ

 مٔ آُ خبعز ثٔ ازتَبال اٗ ّیظت ّبرازت ٍظبیو گّ٘ٔ ایِ خبعز ثٔ ػَب دٗطت ٗىی ثؼ٘د، ّبرازت ٍِ اس ّذادً قزف

 .ػذ خ٘إذ قبئو ثزایتبُ ثیؼتزی ازتزاً ایذ، ثزدٓ مبر ثٔ ؿزازت ثٔ را «ّٔ» مئَ

 ٍِ ثزای مبری اضبفٔ رٗس، آُ در ٗقتی اٍب  ّجبػذ؛ خ٘ػسبه ّؼذً مبر اضبفٔ ثٔ زبضز مٔ ایِ اس ػَب مبرفزٍبی اطت ٍَنِ

 اس ازتَبال مْیذ، ٍی ٍ٘افقت ّیظتیذ، اّدبٍغ ثٔ ٍبیو مٔ مبری ثب ٗقتی. اطت ث٘دٓ ٍ٘خٔ اٍزی اٍتْبع ،ث٘د دردطز ٍبیٔ

 ثٔ« ّٔ » مئَ ٍ٘ارد گّ٘ٔ ایِ در ػ٘یذ خؼَگیِ اٗ اس یب ٗ ثزّدذ دیگزی اس اطت ٍَنِ َٕچْیِ. ػ٘یذ ٍی ّبرازت خ٘دتبُ

 اّگبػتِ ّبدیذٓ را خ٘د. گزدد ٍی ظبٕز خَغ، در زض٘ر ْٕگبً ثٔ دیگز ٍظبئو ثٔ راخغ مزدُ فنز ،طن٘ت، غیزمالٍی ؿ٘رت

 اثزاس ثٔ ّظجت آّٖب ػ٘د ٍی طجت اٍز ایِ ٗ خ٘إْذ ٍی ٍب اس دیگزاُ مٔ اطت ای ّبخ٘اطتٔ رفتبرٕبی تسَیو طجت

 ردیذ،ك ٍزتت تز ٍْغقی ٕبی ػی٘ ثٔ را خ٘د اػتقبدات ٗ ثبٗرٕب آّنٔ اس پض. ػّ٘ذ تؼ٘یق خ٘د ٍْغقی غیز ٕبی درخ٘اطت

 .دٕذ ٍی دطت ػَب ثٔ خ٘ثی ازظبص اٍز ایِ اس ٗ مْیذ ٍی پیذا آٍبدگی « ّٔ » مئَ گفتِ ثزای

 ػَب رفتبر ٗ ؿذا در قبعؼیت مٔ ای گّ٘ٔ ثٔ اطت، ٍقبثو عزف ثٔ ٍظتقیٌ ٕبی ػی٘ ثٔ ،« ّٔ » مئَ گفتِ ثؼذی، قذً

 مالً ىسِ آیب مْیذ؟ ٍی ثزقزار چؼَی ارتجبط یبآ. ٕظتْذ ميَبت طْگ ٌٕ مالٍی غیز ٕبی پیبً ػ٘یذ ٍغَئِ. ثشّذ ٍ٘ج

 اطت؟ خ٘إی ػذر ٗ پ٘سع اس خبىی ػَب

 دفؼبت در« ّٔ » مئَ گفتِ اطت، مزدٓ ٗادار ث٘دُ ٍغیغ ٗ ػذُ تظيیٌ ثٔ را ػَب اختَبع م٘دمی طْیِ اس آّنٔ ثخبعز

 دارّذ، پبییِ خغز مٔ ٕبیی ٍ٘قؼیت در ٍززئ، ایِ طبختِ آطبّتز ثزای. ث٘د خ٘إذ دػ٘ار ثظیبر مبر ػزً ثذُٗ ّخظت،

 ایِ ثب. داریذ را « ّٔ » مئَ گفتِ زق مٔ ٕظتیذ ٍغَئِ مبٍال مٔ، سٍبّی خـ٘ؽ ثٔ. مْیذ آغبس را ٍْفی ٕبی پبطخ گفتِ

 ٗ. آٗرد خ٘إیذ ثذطت تز ٍؼنو ٕبی ٍ٘قؼیت در را ّٔ مئَ گفتِ ت٘اّبیی ّیش ٗ مزد خ٘إیذ ثْب را خ٘د ثٔ اعَیْبُ تَزیِ

 .ػ٘د ٍی اعَیْبُ ثزٗس طجت تَزیِ ایِ ّیظتیذ ٍغَئِ خ٘د ثٔ درُٗ اس مٔ ٍ٘اقؼی در خزٓثبال

 ٗ ٕب غزیجٔ  ّشدیل، دٗطتبُ  ػَب، ثزای افزاد ایِ ازتَبال اطت دیگزاُ اس آطبّتز افزاد ثزخی ثٔ ّٔ گفتِ ٍؼَ٘ه، ع٘ر ثٔ

 ثٔ را ّٔ مئَ گفتِ. گفت خ٘إیذ چٔ ٍ٘قؼیت آُ در مٔ مْیذ تَزیِ ٗ مْیذ ثیْی پیغ را ٍ٘قؼیت یل ٗق٘ع. ٕظتْذ خبّ٘ادٓ

 آگبٓ ٍْفی خَئ گفتِ ْٕگبً ثٔ مالٍتبُ ىسِ ٗ خ٘د رفتبرٕبی ميیٔ ثٔ ّظجت. َّبییذ تَزیِ ؿزیر ٗ ٍظتقیٌ عزیقی

 ثٔ خَئ ایِ گفتِ ثب ّیظتیذ، ٍغَئِ خ٘د پبطخ چگّ٘گی ٗ ٍبٕیت ثٔ ّظجت مٔ تزی ٍؼنو ٕبی ٍ٘قؼیت در. ثبػیذ

 چٔ مْیذ ثزرطی را خ٘د ازظبطبت طپض. ثگیزیذ خ٘د اختیبر در سٍبُ ٍقذاری«مٌْ فنز اع درثبرٓ ت٘اٌّ ٍی» :دیگزاُ



 

 

 َٕچْبُ ٍقبثو عزف ٗ ثزدیذ ثنبر را « ّٔ» مئَ ٗقتی. دارد ٍی ٗا  « ّٔ» گفتِ ثٔ را ػَب ّبٍؼق٘ىی اّتظبرات ٗ ػقبیذ

 . گزفت دّٓؼْی را ػَب ّٔ مئَ اٗىیِ ٗ ٗرسیذ اؿزار اع ثزخ٘اطتٔ

 آٍبدگی یب ػ٘یذ؟ ٍی تظيیٌ آطبّی ثٔ مٔ ٕظتیذ افزادی دطتٔ آُ اس آیب. مْیذ پبفؼبری خ٘د ٍخبىفت ثز ثبیذ ػَب

 ٗ اً مزدٓ ٍخبىفت ٍِ اٍب ثگ٘ییذ، آّٖب ثٔ ٗ مْیذ خيت ٍؤثزی ثغ٘ر را آّٖب ت٘خٔ ثبیذ ازتَبال ػَب دارّذ؟ را ػذُ ػـجبّی

 .اطت ٍخبىفت ٍْظ٘رً ٗاقؼب

 خ٘د ٕبی خ٘اطتٔ اس دیگزاُ خبعز ثٔ  ایٌ، ػذٓ ثشرگ پذیزی ف اّؼغب ٗ طبسگبری ثب اسٍب ثظیبری چُ٘ ٕب پیبً ایْگّ٘ٔ رغٌ ثٔ

 ثٔ را « ّٔ» مٔ داریذ زق ػَب. دارد ٗخ٘د طبىٌ خ٘إبّٔ خ٘د رفتبر خب ایِ در مٔ اطت ٌٍٖ ّنتٔ ایِ تؼخیؾ. گذریٌ ٍی

 » گفتِ اس. مْیذ ت٘خٔ خ٘د ٕبی خ٘اطتٔ ٗ ػخـی ازظبص ثٔ قذر ٕز. اػیذة داػتٔ خ٘ثی ازظبص مبر ایِ اس ٗ ثجزیذ مبر

 .مزد خ٘إیذ ثیؼتزی ٍْذی رضبیت ازظبص دیگزاُ ثٔ « ثئ

 


