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فصلنامهسلامتروانکودک
سخن سردبیر

پاسخهایی کوتاه به پرسشهایی عمیق
در سخن های قبلی پرسخ هایی درباره مرگ ،زندگی ،تولد ،گریه ،شخادی ،ااددانیی ،شقخ  ،د  ...محرش شد .بتقتر از ک ه پاسنی به مسا ح حشده ،نقده ،د
ناشخده 1مناطباک داده باشم ،پرس های بتقتری ایجاد ردم .بله ،همتقه متهم شدم ه در هر سن به اای پاسخ دادک ،رد به الو فرار رده د پرس های بتقتری
را محرش ردهام؛ به اای پاسخ دادک ،پرس های بتقتری محرش ردم؛ به اای راه نقاک دادک ،فقط نقد ردم؛ مدادم متهم شدم ه چرا خودت پاسنیو نتستی؟ ما
میخواهتم بدانتم خودت ی هستی؟ اواب خودت به ای پرس ها چتست؟ نقد ردک نویسندگاک ،درمانیراک ،ردشنفکراک ،مسئولاک ،د دستاندر اراک شلمی د
 ...همتقه ساک است؛ هر سی میتواند انجام دهد.
نم م نت از خودتاک هسختم د هدف اصلیام از محرش ردک پرس هایی بستار در هر سن سردبتر ،گرفت پاسخ از شما مناطباک همتقه

ننسخت باید شر

ااک بوده اسخت .یادتاک هسخت گفتم ما فریادها قختدیم د شنتده نقدیم؟ ما جهها زدیم د دیده نقدیم؟ به ما خفه

ها دصح ردند تا صدای اشترا

شلمیماک

ه بستاری از پرس ها را پاسخ میدادم دلی با ننوشتن و خطوط سفید پاسخ میدادم؛ یادتاک هست گفتم رفهایی

درنتاید د ...؟ ری یادتاک هسخت؟ ددم ای

اسخخت ه باید با گو هایماک ببتنتم؟ یادتاک هسخخت تی تد ردم پاسخخخهایی اسخخت ه باید با چقخخمهایماک بقخخنویم؟ یادتاک هسخخت ه گفتم گاه سخخکوت ی
موسخختقی ود ی بیپناه ،گاه نیاه پرمعمای پدری خسخخته د مادری زار قخختده ،د گاه گناشخخت علامت  ...از صخخدها ص خفحه

رنج قخختدهای دردمند ،گاه نواز

تو ختحاتی با سخحور سختاه ،شمت تر د تیثترگنارترند؟ یادتاک هسخت تو ختد دادم پرسخ هایی داود دارند ه هرگ سر به ابتنال پاسخ نباید فردد بتادرند؟ یادتاک
هر فرد به شمت بودک پرسخ هایی اسخت ه محرش می ند ،نه پاسخهایی ه میدهد؟ (به استثناء م

هسخت ه گفتم ارز

ه پرس هایم به خاطر نادانی است).

برخی پرسخ ها داقعاً همتقخه برای پاسخخ ندادک فریده شخدهاند؛ برای بودک فریده شخدهاند؛ برای زنده نیه داشخت د امتددار بودک فریده شدهاند؛ باید همتقه باز
بمانند د در تاریخ د اغرافتای متفادت ،پاسخخهایی منتلف داده شخوند .به قول یکی از مناطباک همتقه منتقد باهو
پاسخخ نت میتواند پرسخ

سن هایم؛ "هر پرسقی ،پاسنی دارد ه ک

دییری ایجاد ند؛ به شبارت دییر پاسخخها هماک پرسخ هایی هسختند ه محرش میشخوند د شدم قحعتت پدیدهها ،دال بر محرش ردک

پرس های متعدد است .در داقع پاسخ قحعی داود ندارد د ار ذه  ،تولتد فکر است د اگر فردی به دنبال پاسنی قحعی باشد ،بیتردید هدف
ذه است .ذهنی ه با بینهایت محرک ردبرد است ،چحور میتواند با ی
نکته سوم ای

متوقف ردک ار

پاسخ قانع شود؟".

ه ختلی خوب درباره برخی سازهها در ای شماره پاسخ میدهم ،دلی یاد در میشوم ای پاسخها د نظراتم ،دیدگاه فعلی م در ای نقحه زمانی

د مکانی د در ای نقحه از دان

د تجربه فعلیام هسخختند .باز هم تی تد می نم نمیتواک کم غتابی د پاسخخخ قحعی د همتقخخه درسخخت برای همه زماکها د مکاکها د

فرهنگها د انسخخاکها د  ...صخخادر رد .با ای مقدمه وتاه ،نظراتم را درباره برخی پرسخخ ها فقط به اختصخخار بتاک می نم ،چوک درمورد هر دام از ای سخخازهها
میتواک صدها صفحه سن گفت.
نویسنده :زشختتری

ار ی

نویسخنده ای اسخت ه بنویسخد تا دییراک را را ی نیه دارد؛ خوانندهپسند بنویسد؛ همحراز با سحد شلمی د فرهنیی مناطباک

بنویسخد؛ برای تعریف د تمجتد شخدک بنویسد؛ برای دیده شدک بنویسد؛ برای شنتده شدک بنویسد؛ برای سش شهرت ،مقام ،د ااددانیی بنویسد د  ...دظتفه رمانی
ی

نویسخنده ای اسخت ه همتقه ی

قدم الوتر از سحد شلمی د فرهنیی مناطباک ر ت ند؛ هدف اصلی اد باید ارتقای سحد تفکر ،نیر ها ،بازخوردها،

شلا  ،د  ...خوانندگاک باشخد؛ چقدر نابنردانه د مبتنلانه است نویسندهای د یا ارگردانی تصمتم بیترد متنی بنویستد یا فتلمی بسازد بر اساس شلا نامحلوب ،دلی
اناب مناطباک خود .اگر بت

از هفتاد درصخخخد اامعه هرگ از نوشخخختههای شلمی اسخخختقبال نمی نند ،به خرافات بتقخخختر از منح اهمتت میدهند ،به هنگها د

شعرهای شمت دل نمیبندند ،د ...؛ دظتفه نویسندگاک متعدد ای است ه ناهمسو با ای شلا بجنیند د سحد نتازها د شلا مناطباک خود را ارتقا بنقند.

 .1قف ناشده یعنی ا تمالاً هرگ

قف نمیشوند.

اینستاگرامabbasalihosseinkhanzadeh :

پست الکترونیکی Psydevch@gmail.com :؛ نشانی اینترنتی www.childmentalhealth.ir :؛ کانال تلگرامhttps://t.me/childmentalhealth :

الف

د تر شباسعلی ست خان اده

سن سردبتر :پاسخهایی وتاه به پرس هایی شمت

بهنجاری و نابهنجاری :دیدگاهها د مدلهای منتلفی محرش شخخده اسخخت .هر ردی درد از شلم رداکشخخناسخخی گرفته تا فلسخخفه د مناهش منتلف ،ملاکهای
متفادتی برای رفتار بهنجار د نابهنجار دارند؛ اما به طور لی در نظر گرفت تاریخ (بعد زمانی) د اغرافتای (بعد مکانی) ی
سخخاز

رفتار ،مت اک خدمترسانی ی

رفتار به

فرد در شخخرایط منتلف ،د هم نت ارزیابی رفتار در نقحه تحولی خاد ودک میتواند در تعتت بهنجاری د نابهنجاری رفتار به ما م

ند د تقسخختم

نقحه از نردباک تحول د در ی

شرایط خاد

رفتارها به دد دستة بهنجار د نابهنجار به شنواک دد الت املاً متمای  ،به نظرم اشتباه است؛ ی

رفتار میتواند در ی

زمانی د مکانی د فرهنیی ،بهنجار تلقی شود د در پهنه زمانی د مکانی دییر ،املاً نابهنجار.
روانشننا ::چه بیویم ه دلم پر از رنج د درد است .قبول دارم ای شلم هنوز نوپا است د هنوز نتوانسته به بستاری از پرس های انساک امردزی پاسخ دهد؛
دلی رداکشخناسخی به نظرم هم شلم اسخت د هم هنر .بله با شما موافقم ه رداکشناسی به شلم محالعه رفتار (د فرایندهای ذهنی اشتباه است ،چوک فرایندهای ذهنی نت
رفتار هستند) گفته میشود ،دلی بادر نتد رداکشناس شدک د رداکدرمانی ،هنر هم است .به نظرم از زمانی ه رداکشناسی دارد زمایقیاه شد پتقرفتهای خوبی
داشخخته اسخخت ،دلی دچار اصخخح تقلتح یا اه گرایی نت شخخده اسخخت .میخواهم بیویم اگر تمام نقخخانهها د شلا م د ملاکهای تقخخنتصخخی را بلد باشخختد ،اگر تمام
ردی دردها د صفر تا صد رداکشناسی را اشراف داشته باشتد ،باز هم ی
ای دیژگی تا دی به سخب
فعلی ما در ای

زندگی فرد ،اهاکبتنی اد ،رداکبنههای ذهنی ،گنشخته سخرشخار از داشتهها د نداشتههای اد ،د ختلی موارد دییر بستیی دارد .مقکح

قخور ای است ه افرادی رد

اختلال را درماک نکردند د تی ی
یادتاک باشخد در ی

دیژگی نتاز است د ک شمّ رداکشناس بودک است؛ باید اختلال را بو بکقتد .س می نم

پژده

درس میدهند ه پژدهقیر نتستند؛ افرادی اختلالهای ردانی را تدریس می نند ه در تمام شمرشاک یا

مرااع را مدیریت نکردند؛ افرادی ددرههای درمانیری را برگ ار می نند ه در درماک هتچ درد د مر خخخی موف نبودند؛ اگر

پسخت تلیرام تی تد ردم ه سخححینیری اسخت ه ی

رداکشناس دظتفه خود را دی یت چند مرااع در ردز د رت د فت امور مالی خود

بداند؛ دظتفه رمانی د اصلی ی

رداک شناس باید پتقیتری باشد؛ باید ارتقای سحد سلامت ردانی افراد اامعه باشد؛ باید در اهت م

نمیداند به جا ،به پا خت د .ی

رداکشناس موف شلاده بر اشراف بر شلم رداکشناسی باید هم فلسفه بلد باشد ،هم زیستشناسی بلد باشد ،هم تاریخ بداند ،هم باید

تا دی با هنر شخنا باشخد ،شلوم اشصاب گرفته تا تنتت
رداکشناسی ،ی
سن

را بقناسد؛ خلاصه بیویم رداکشناسی ،شلمی بت رشتهای است د رداکشناس نمیتواند فقط با محالعه شلم

رداکدرمانیر خوب باشد.

های رواندرمانی :ی

ردز یادم اسخخت درمانیری از همت هایی ه د ترای بالتنی دارند د از برند ک ردزگار میگنرانند ازم پرسخختد یا پردتکلی

برای درماک اختلال نافرمانی مقابلهای داری بهم بدی تا بتوانم ای مرااعاک را هم پوشخ
فکر رد م بیسخواد پرمدشایی بت
نداشخت به ی

به نسلی ه میردد دلی

سخب

دهم؛ م فقط چند ثانته نیاه ردم د هتچ پاسخخنی برای

نتسختم .مهم نتسخت اد چه فکر می ند د چه قضخادتی رده است؛ ن ه اهمتت دارد ای است ه بهتری سب

اسخت؛ بالاتری تکنت

د تا تت

درماک ،تعل

درماک ای اسخت ه هتچ تکنتکی نداشخته باشختدک صبر نتد زدد قضادت نکنتدک ببنتد دقتی به هنر درماک

دسترسی پتدا ردید ،بسته به نوع د شرایط مرااع ،مغ شما به طور ارتجالی فرماک میدهد ه چه بپرستد ،چه نپرستد ،د چه مرا لی را پت
دارید با سخخرشت بالا رانندگی می نتد ی

نداش ختم ،ا تمالا

ببرید .ساده بیویم شما

دفعه شابر پتادهای الوی شخخما قرار میگترد ،یا تصخخمتم میگترید ه گاز بدهتد سخخریعتر رد بقخخوید ،ترم بیترید ،د یا

اهت ر ت ماشخت را تغتتر بدید؟ دقتی به سخححی از اشخراف در درماک برسختد مغ  ،خود دسختور میدهد .باز یادم اسخت دانقجویی از م پرستد چه زمانی باید
اطمتناک یابتم ه ادای از اخن مدرک رداکشخناسخی ،دییر میتوانتم درماک نتم د در مر
زمانی ه ردی صخندلی خودت در اتا مر

مقخادره نقخستتد د هتچ گونه تن

رداکشخناسخی به شنواک درمانیر ضور یابتم .پاسنی ه دادم ای بود

د ترس د تریدی ندارید ه نکند مرااع سؤالی بپرسد ه بلد نباشم ،نکند اختلالی

داشخته باشخد ه قادر به تقنتص نباشم ،نکند استادی باشد ه بستار از م باسوادتر باشد د ...؛ خلاصه تا زمانی ه ای ترسها د تردیدها در شما داود دارد ،یعنی
هنوز به سححی از پنتیی در رداکدرمانی نرستدید د بهتر است هنوز صبر نتد د بتقتر برای شدک تلا

نتد.

عشق مرضی و بهنجار و دوست داشتن (زمینی و آسمانی) :م بت ددست داشت د شق هتچ فرقی نمیبتنم؛ فقط ممک است سحوش منتلفی داشته
باشخند؛ منظورم از نظر شخدت است نه نوع تمایح .تقستمبندی شق به مر ی د بهنجار اشتقادی ندارم .ای سازه زمانی به ار میردد ه بهنجار است .اصلا هرگونه
اینستاگرامabbasalihosseinkhanzadeh :

ب

پست الکترونیکی Psydevch@gmail.com :؛ نشانی اینترنتی www.childmentalhealth.ir :؛ کانال تلگرامhttps://t.me/childmentalhealth :
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شقخ نتسخت؛ اسم

تمایح د خودخواهی د خود ام گتری به هر قتمتی د به دسخت دردک سخوته مورد نظر ،هرگ اسخم

ناشخی از خود متربتنی گرفته تا فوراک هورموکهای ثانوی انسی باشد .نمیدانم چحور تو تد بدهم فردی ه تمام تلاش

دابستیی مر ی است ه ممک است
را انجام میدهد ه به اصحلاش معقو

خود را به دست بتادرد به ای تمایح شق گفته نمیشود؛ خودخواهی است نه دییرخواهی .شق داقعی د غترداقعی د مر ی د بهنجار د سمانی د زمتنی د مادی د
معنوی د ای اهانی د ک اهانی هم نداریم .ای تقسختمبندیها م در دردی است .زمانی ای سازه به ار میردد ه ادج لنت فرد از لنت د شادی معقو خود،
ناشخی میشخود؛ نه ای

ه شخبانه ردز د به هر قتمتی تلا

اسخت .در خم باید به شر

ند تا فردی را ه به اصخحلاش شاشخق

برسخانم ه ک دسخته از انساکهایی ه تلا

اسخت به دست بتادرد .ای دییر شق نتست ،خودخواهی مح

می نند شاش خدا باشند د دستورات الهی د تجوی ات دی را اطاشت نند تا از ت

اهنم ددر شوند د یا به بهقتی سراسر از لنت ابدی ناپایاک دسترسی پتدا نند؛ دقتقاً مصدا هماک شعری است ه میگوید :شق هایی
شاقبت ننیی بود .هتچ فرقی ندارد؛ تا زمانی ه برای رسختدک به منفعت شخنصخی برای رسختدک به سخی تلا
داشت داقعی است .در ح باید تی تد نم ه شق درماک بستاری از دردها د مر
به زندگی رباتها در ی
اوانی ه هر ردز چقم

نتد دییر اسخم

پی رنیی بود شق ن ُبوَد

شقخ نتست .شق هماک ددست

های ردانی د غترردانی اامعه د فرهنگ است .اامعهای ه از شق تهی باشد

سختارهای شبته میشود ه دمها مانند ماشت با یکدییر به شتوه از قبح پت بتنیشده رفتار می نند .شق باشث میشود هماک نواواک یا
به ی

انس منالف است د هر ردز به دنبال تنوعطلبی است ستراب شود؛ هم چقم  ،هم گوش  ،د هم همه رداک د اسم

دییر

سختراب میشود .م فکر می نم شق تا دی رنج زیست ن یستهها د نداشت ها را مرهمی باشد؛ فقط ضور شق د برخی دمها میتواند تا دی رنج سرنوشت
سوگناک زندگی بقر در ای دنتا را تنفتف دهد.
نتتجه ای

ه اگر خواستنی یا اطاشت ردنی یا تمایلی یا ارادتی (نه بینارید ای سازه را خراب نکنتم) برای سش منفعتی باشد ،ک سود د منفعت چه رستدک

به لنت ااددانی بهقت باشد یا ترس از اهنم ازلی؛ خودخواهی باشد تا دییرخواهی؛ به نظرم سازه شق به ک اطلا نمیشود.
زندگی نزیسته :در ای مورد در شمارههای قبلی ختلی سن گفتم .ما همتقه بار سنیت د قتناک ن یستههای دالدی ماک را به دد

می قتم .نها رزدها

د ن یسختههای بسختار خود را در ما اسختجو می نند .م معتقد نتسختم فرد همه زیسختههایی ه هسخت را باید زندگی ند؛ چوک رنج نداشخت هتچ ن یستهای از درد
اصخح از ن یستههای بستار ،هولناکتر است د خحر افسردگی را بتقتر د بتقتر اف ای

میدهد .م هنوز به خری پاراگراف سن سردبتر شماره پایت  99معتقدم

ه" :بله خوانندگاک د مناطباک ش ی د ددسختداشختنی همتقخیی سخن هایم ،بادر نتد اگر رنج نداشت هتچ ن یستهای ،از رنج تجربه نکردک هتچ زیستهای ،بتقتر
زاردهنده نباشخخد ،متر زار در د دهقخختناک نتسخخت .د م نه از نهایی هسخختم ه هتچ ن یسخختهای ندارند د گتج د مبهوت د افسخخردهخو بت ماندک د نماندک گتر
ردهاند د نه از نهایی ه در رزدی وچ

تری زیستهای ماندند د ناامتد از رستدک به هر رزدیی ،ققی به ماندک ندارند؛ م  ...د ای سن ادامه دارد؛ شاید،

نمیدانم".
طلاق و جدایی والدین :طلا همتقخه برای فرزنداک بد اسخت دلی ممک اسخت بدتری نباشخد .زمانی ه با هم بودک دالدی  ،هم برای خودشاک د هم برای
فرزندشخاک از بیهم بودنقخاک بتقختر رر دارد؛ م مقکلی با ادایی ندارم .اما مقکح ب رگی ه به خصود در فرهنگ نونی اامعه ما داود دارد ای است ه
دالدی بعد از ادایی ،تمام تلا شخاک را می نند ه چهره مثبتی از خود در ذه فرزند ایجاد نند د ذهنتت د تصخویر منفی از همسرشاک به خورد ب ه بدهند .ای
تلا

دالدی باشث نابودی فرزند میشود .شما فر

نتد پدر د مادر به نقحهای رستدند ه ادا شدکشاک بهتری تصتم است؛ دلی باید تواه داشت هم ناک برای

فرزند خود پدر د مادر هستند د نباید به گونه ای شمح شود ه فرزند فکر ند دییر پدر یا مادر ندارد .دقتی ذهنتتی برای فرزند ایجاد شود ه پدر د مادر
هم زیر ی

سقف زندگی نمی نند ،دگرنه اد هم پدر دارد د هم مادر د هر زماک ه دل

فقط با

بنواهد میتواند با هر دام ه میخواهد سر ند د شادی ند د بازی

ند د زندگی ند؛ در ای صخورت از پتامدهای منفی ادایی دالدی برای فرزند به شدت استه میشود .داقعاً چقدر ا مقانه است ه پدر د مادر بر اساس کم
دادگاه تصخمتم بیترند ه فرزندشخاک مال چه سی باشد ،چند ردز د چند ساشت با دام دالد
فرزند  ،تی همسخخر

د  . ...هر سخخی به خود
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سن سردبتر :پاسخهایی وتاه به پرس هایی شمت
همسخرت ادا شدی ،هر زماک فرزند خواست پدر یا مادر
برای زندگیا

مقخخنص اسخخت ،خود

را ببتند د با اد باشد صا ش اختتار است .هنیامی ه به س نواوانی د اوانی رستده است ه تکلتف

تصخخمتم میگترد .نتتجه ای

دالدی را از دسخخت داده اسخخت هتچ مقخخکلی برای ودک پت

ه تمام هنرمندی دالدی اگر ای باشخخد ه فرزندشخخاک س نکند بعد از ادایی نها یکی از

نمی ید؛ یعنی ودک هم پدر دارد د هم مادر دارد د هر دام را هر زماک د مکاک ه اراده ند

میتواند ببتند د با نها باشد.
مقخکح فرهنیی دییری را نت تصرید نم .مادر باید مادری ند؛ پدر باید پدری ند؛ ای ادشا ه م برای فرزندم هم پدری ردم د هم

اما ااازه دهتد ی

مادری ردم ش ی م بیخود ردی؛ اشخختباه ردی؛ دقتی به شنواک مادر سخخعی می نتد پدری نتد دارید از مادری ردنتاک دام میگترید د م میگنارید؛ دقتی به
شنواک پدر سخعی می نتد مادری هم نتد از پدر بودنتاک قر

می گترید .شخما به شنواک پدر یا مادر هماک نق

خودتاک را درسخت ایفا نتد ،لازم نتست نق

دالد

دییری را هم برای فرزندتاک بازی نتد.
اما شخخاید ای پرسخخ

پت

ید چرا پسخخر د دختری ه در د ااک همدییر را میپرسخختتدند بعد از مدتی وتاه یا تی مدتی تقریباً طولانی یا طولانی ،دییر

نمیتوانند لحظه ای همدییر را تحمح نند؟ یا دردغ میگفتند؟ د بسختاری از یاهای دییر در ای اا محرش می شخود .ببتنتد مقخکح از ای اا شردع میشود ه
انسخاک در دهه ددم زندگی همانی نتسخت ه در دهه سوم است؛ در دهه سوم همانی نتست ه در دهه چهارم است؛ در دهه چهارم زندگی همانی نتست ه در دهه
پنجم است .از نوع د سحد نتازها گرفته تا اهاکبتنیها د نیر ها د بادرها ،افراد در سنت منتلف زندگی تغتتر می نند .ال اماً ک پسر د دختر دردغ نیفتند د داقعا
همدییر را ددسخخت میداشخختند ،دلی ال امات زندگی تغتتر می ند؛ یعنی هم خودشخخاک به تدریج در دهههای منتلف زندگی تغتتر می نند د هم شخخرایط زندگی
ه پسر د دختری ممک است ددستاک بستار صمتمی د ااک برای یکدییر باشند ،اما ای صمتمت هرگ تضمت

متفادت میشود .نتتجه ای

ننده ای مو وع نتست

ه همسر مناسبی برای هم باشند؛ د یا پدر د مادر مناسبی برای فرزندشاک باشند.
خدا ،دین ،مذهب ،کتاب آسنمانی و  : ...چه بیویم ه تنصصی ندارم د هر چه مینویسم صرفاً بادرهای م است .م معتقدم اصلیتری بن
هماک اصول اخلاقی است .ای

دی ،

ه بیویتم باید به دییراک محبت نتم ،به خودماک نت مهر بورزیم ،از خود د دییراک مراقبت نتم ،قو دییراک را پایمال نکنتم ،د

مواردی از ای دسخت؛ اینها دقتقاً قلش تجوی ات دی هسختند .م نت همانند شخما دی دارانی را دیدم د میشخناسخم ه به نام دی چپادلها ردند ،ثردتها به دست
درند ،تجادزها ردند ،صخدها ه ار انساک را قتح شام ردند د هر رنج د دردی را ه تصور نتد بر بقر تحمتح ردند .خوب به م چه ،اینها ه اسمقاک دی دار
نتسخت .خودشخاک به خودشخاک برچسخش دی دار زدهاند د از دی به شنواک اب اری برای رسختدک به خواسختههای ثتف د مبتنل انسانی استفاده ردند .همه تجوی ات
تابهای سخمانی فرازمانی د فرامکانی نتسخت باید راسخنوک در شلم نها را به ردزرسانی نند .یعنی دقتی در اسلام گفته میشود ه باید دست دزد را قحع رد،
خوب منظور

ای اسخخخت ه نباید قوانت مدنی د ا تماشی اامعه ااازه دهد شدهای دسخخختقخخخاک را به را تی دارد اتش دییراک نند د اموال همنوشاک خود را به

غارت ببرند .ااازه دهتد ختالتاک را را ت نم م به هتچ پدیده غترشلمی د غترمنحقی اشتقاد ندارم .یعنی خدادند هرگ پدیدهای را خل نکرده است ه هتچ تبتت
منحقی برای ک داود نداشته باشد .شاید ما در زماک د مکاک نونی از درک ک شاا باشتم ،دلی دلتح بر ای نتست ه منحقی پقت پدیده مورد نظر داود ندارد.
دقتقاً دقتی در تاب سخمانی نوشخته میشخود پتامبرانی را فرسختادیم با معج اتی مقنص؛ یعنی ارهایی می نند ه شما فعلاً از درک ک شاا هستتد .شما فر
نتد خدا تولد ضخرت شتسی از مریم را بر اساس اصول شلم تنتت

تو تد میداد ،خوب تی ی

همت دلتح است ه میگوید ای معج ه است ،یعنی فعلاً شما از درک منح
بددک تعارف شر

نفر هم در ک هاله زمانی د مکانی قادر به درک ک نبود؛ به

ک شاا هستتد.

می نم قر ک تاب سخخخمانی امح د اامعی اسخخخت ه باید تفسخخختر به ردز شخخخود د تی هتچ تجوی غترشلمی د غترمنحقی در ک دیده

نمیشود؛ فقط مقکح ای است ه متقابهات د محکمات قر ک ،داستاک متفادتی دارند ه در ای منتصر نمیتوانم تو تد دهم .استدلال یکی از ب رگاک را درباره
شلم ،هنر ،دی  ،شرفاک ،د فلسفه گو
نداشته باشتد با رد

میدادم ه معتقد بودند شالوده هر دام از اینها با هم فر د ارد د اگر دقتی به دی د تجوی ات ک نیاه می نتد دییر انتظار

شلمی بتوانتد ک تجوی ات را اثبات نتد .به نظرم ای دیدگاه املاً غلط است د اتقاقاً برشکس تا زمانی ه تجوی ات دی را با رد
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فصلنامهسلامتروانکودک

مناطباک دی نابادر نقاک ندهتم ،باختهایم .م تعجش می نم بستاری از ردشنفکراک دینی با شعار نواندیقی دینی تلا
چه میدانم تعدد زداات پتامبر د سخب

زندگی ایقاک را با مثالهایی تو تد د تبتت

می نند از نماز خواندک گرفته تا دشا د خدا د

نند ه فقط به درد نهایی میخورد ه در دراه ننست به دی بادر دارند.

اینکه ردایتی یا یه ای از قر ک یا هر تاب سخخمانی دییری را بتادرید ه از نماز خواندک گرفته تا دزدی نکردک به صخخلاش بقخخر اسخخت؛ ای اسخختدلال شلمی د شقلی
نتست .ای زمانی میتواند مفتد باشد ه فرد مثلاً مسلماک باشد د شما از تاب قر ک برای

مثالهایی ذ ر نتد ه ای رفتارها ،درست یا نادرست است دگرنه برای

فردی ه به هتچ دینی اشتقاد ندارد شخما با اسختفاده از ردایتهای پتامبراک گرفته تا املات تاب سمانی دارید ثابت می نتد ه چه رفتاری باید انجام شود د چه
رفتاری نباید انجام شود ه املاً سححینیری است .شما باید خودتاک را با مناطبی ردبرد سازید ه نه به خدا بادر دارد د نه به پتامبراک د تابهای سمانی .برای
ای فرد شما باید تجوی ات دی مورد نظر را با رد

شلمی د منحقی ثابت نتد .دلی متیسفانه تمام نواندیقاک دینی ،پت فر ی به نام پنیر

مناطباک در نظر میگترند د بر اسخخخاس نقح از یات د ردایت میخواهند ثابت نند ه مثلا دیژگی مهربانی خدادند یا پتامبران
اهاک امردزی در تناق

دی اسلام را را برای

با داود ای همه شخخخر د بدی در

نتست.

ااازه دهتد درباره دی مقداری بتقختر تو ختد دهم .اینکه دی داراک چه در سخحد بادر د چه در سخحد رفتار د شمح ردک ،از دختح بسخت د استناره گرفته تا
زیارت محح دف پتامبراک را برای گرفت شخفا د سخش ثواب بتقتر انجام میدهند ،مناطش ش ی م اینها اصلاً دی نتستند .بادر نتد ای رفتارها د بادرها در تاریخ د
اغرافتای خاد به شنواک تجوی ات دینی دمتده شخدند .ما ا ی بادرها را از اادادماک با اند ی تغتتر ،نسح به نسح به ارث بردیم دگرنه هرگ دی به ای اور مسا ح
نمیپردازد .شالوده دی  ،چیونه زندگی ردک اخلاقی د دم بودک د دم شدک است (انساک ،شام است د دم ،خاد .متیسفانه از ب یی به ما بالعکس موز

دادند

ه دم بودک چه سخاک ،انسخاک بودک چه دشخوار؛ یعنی دقتقاً برشکس .همه ما انسخاک فریده شخدیم ،دلی اینکه دم بقویم به رفتارهای اخلاقی ما در زندگی بستیی
دارد).
و اما خدا :مدتی پت

یکی از مناطباک ا تمالاً همتقیی سن هایم دقتی متواه شدند م هم به خدا ایماک دارم د هم به تاب سمانی قر ک د  ، ...به شدت

از م متنفر شخد؛ چناک دچار خقمی شد ه نپرس .ننست اینکه مهم نتست د م به دنبال انب مناطش بتقتر د را ی نیه داشت اد د امثال اد نتستم .تواه داشته
باشتد رماک ی

نویسنده د معلم ای است ه سحد فرهنگ د دان

د شلا د نتازهای مناطباک خود را ارتقا بنقد .البته از نظر شنصتتی نت نویسنده د ردشنفکر

باید به گونهای باشخد ه نه با تعریف د تمجتد دییراک دچار شخعف دصفناپنیری شود د نه با لع د نفری دییراک از هم فرد پاشد .مثالها د استدلالهایی ه ای
خواننده مدام تکرار می رد ا ی از خقخم فردخوردهای بود ه از خدابادراک د دی داراک د اصخلاً از خود خدا داشخته است ه چرا ای همه رنج د زار د درد در
ای دنتا زیاد اسخت د چرا بتقتر مسلماناک د خدابادراک در طی تاریخ قتح د غارتها ردند د  . ...م شنصاً معتقدم فرد خدانابادری را ه به خل خدا بتقتر م
می ند ،با همه مهرباک اسخت ،به قوانت درست اامعه ا ترام میگنارد ،قو دییراک را پایمال نمی ند ،به همنوشاک خود شق میدرزد ،در قلب

هرگ

تنهای

راه ندارد؛ در مقایسخخه با خدابادری ه فقط به فکر رسخختدک به زماک لایتنهایی د لنت بیپایاک در بهقخختی اادداک د ددری ردک از اهنم سخخوزناک اسخخت ،به خدا
ن دی

تر است.
خدا تنها مواود نامواودی اسخخت ه از هر مواودی ،مواودتر اسخخت .چحور بیویم خدا تنها مواود به ظاهر نامواود د در باط مواودی اسخخت ه از همه

مواودات به ظاهر مواود ،بتقتر ضور دارد .ری ای امله بهتر شدک
در طی ه اراراک ه ار سخالی ه ما از ک خبر داریم همواره بقخر سخعی رده ی
بقخر به گونهای بوده اسخت ه باید یکی را بپرستد د به ی
زندگی در مغ ماک فرد ردند باید یکی را پرسخخخت

پدیدهای ،سنیی ،مواودی چه میدانم درختی ،چت ی را بپرستد .انیار ذات

اایی دصح باشد .الا ای مناطش لجباز در پاسخ به ای نکته م گفته است :از بس در تمام سالهای

نتم،ختلی خوب دییه برای همه ما بادر شخخخده اسخخخت ه خدایی داود دارد د باید اد را پرسخخخت

مو خوع ای اسخت ه به بقخر ادلته سخی تلقت نکرده بود .ه اراک ه ار سخال پت

ه بت د سخنگ د درخت د موارد مقخابه را سختای

نتم" .اما

می ردند سی نها را به

اصحلاش شما شستقوی مغ ی نداده بود.
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افی نتست؟ هنوز بتقتر میخواهتد م را بقناستد؟ میتوانم ساشتها د ردزها د ماهها د تابها بنویسم؛ دلی ختلی رفها را نباید نوشت؛ باید شمح رد.
باشد چند پدیده دییر را هم تو تد میدهم ،فقط چند تای دییر.
تقدیر و سنرنوشت :طبتعت ،دنتا ،چه میدانم اهاک بر اساس قوانت مقنص قف شده ،نقده ،د ناشدهای پت
بر زندگی ما ممک اسخت تیثتر مثبت یا منفی داشخته باشد ،دلی نکته مهم ای است ه تیثترگناری مثبت ی

میردد .هر بادر د اشتقادی ه داشته باشتم

بادر بر ار ردهای زندگی ،دال بر صحتد بودک ک

اشتقاد نتسخت (اصخخح پتقخخیویی خود امبن ) .یعنی اگر بادر داشخخته باشخختد چوک امردز سخخت دهم ماه مورد نظر اسخخت د اگر ترک من ل نتد در رانندگی تصخخادف
می نتد ،داقعاً همت ترس د تنتدگی مواش میشود ه سازماکیافتیی ردانی د اسمیتاک به هم بری د د ا تمالاً تصادف می نتد د در نتتجه ای بادر در شما شمت
د شمت تر شکح میگترد .در تو تحات بن های قبلی شر

ردم باید ختلی از تجوی ات دی بر اساس هاله زمانی د مکانی مواود ،به ردز تفستر شوند .ای

مثلاً در دی گفته میشخود سخرنوشخت هر فرد از قبح نوشخته شخده است یا فکر نمی نتد هماک رای

تنتتکی هر فرد در زماک افتگتری دالدین

ه

باشد؟ د اینکه

گفته میشخود میتواک سخرنوشت نوشتهشده را میتواک تا دی تغتتر داد ،یا فکر نمی نتد هماک تیثتر شوامح محتحی د بستاری از متغترهایی است ه بر تظاهر تک
در سحد فنوتتپ تیثتر میگنارند؟
گذشته ،حال ،و آینده :م تیثتر گنشته را بتقتر از ینده میدانم .یعنی دقتی میگویتم رای
جم مغ تا قبح از  8سالیی شکح میگترد؛ دقتی میبتنتم بت
تیثتر شمت گنشخته بر زندگی یندها
هسختتد ،نق

تنتتکی فرد در هنیام لقاش مقنص میشود؛ دقتی بتقتری

از  07درصد شنصت یا شالوده شنصت فرد تا  8سالیی شکح میگترد ،همه ای مثالها ا ی از

اسخت .اینکه الاک در چه د خعتتی قرار دارید؛ اینکه چه مادر یا پدر یا همسخر یا دانقخجو یا معلم یا ستاستم دار یا تاار د ...

گنشخته در شکح گتری د عتت نونی شما بستار پررنگ است .ما قادر به تغتتر رای

تنتتکی خودماک نتستتم د تا د زیادی مجموشه دیژگیهایی

ه ناشی از تنوم ما هستند را نمیتوانتم چنداک تغتتر دهتم (البته ای بحث ختلی ظریف د مفصح است د تو تد ک در ای منتصر نمیگنجد).
زندگی انساک از گریه نوزاد در بدد تولد غاز میشود د با گریه اطرافتاک به پایاک میرسد ( داقح در ای هاله زمانی د مکانی) .م تصور می نم تاریخ زندگی
بقخر در ای اهاک ( ک اهاک ،اهاکهای موازی نمیدانم داقعاً :فعلا همه چت ر ا قاطی نکنتد د گو
ی

بدهتد) تا به امردز مرا لی را طی رده اسخت ه مقابه تحول

انسخاک از بدد تولد تا مرگ است .انساک ننستت  ،ناتواک بوده است د نوزادی ه به دنتا می ید داقعاً ناتواک است؛ بقر به تدریج در طی ه اراک سال به اب ارها د

فنادریهایی دسخت یافته اسخت ه از خود

مراقبت می ند ،نوزاد نت به تدریج ه ب رگتر میشخود مسختقح د مسختقحتر میشود د امکانات تحولی بتقتری را به

دسخخت می درد .پس اگر بپنیریم گونه انسخخاک از بدد تولد

ردی ره زمت تا انتها ،هماک مرا لی را طی می ند ه نوزاد از بدد تولد تا مرگ در ای اهاک طی

می ند ،تکلتف گنشخته بقر مقنص است؛ یعنی ناتوانی د شریاک بودک نوزاد تازه به دنتا مده با ناتوانی د شریاک بودک بقر ننستت  .اما اگر با همت فرمول بنواهتم
پت

بردیم تصخویر ینده مقداری د قتناک خواهد بود؛ چوک پایاک نتوتنی (تحول در سحد فرد) ،مرگ است ،در ای صورت باید تصور نتم ه پایاک زندگی

بقخخر در ای اهاک در سخخحد فتلوتنی نت با مرگ به پایاک میرسخخد .یعنی دقتقاً بالعکس برخی نظریهپردازاک رداکشخخناسخخی د فلسخخفه ه معتقدند نتوتنی ،فتلوتنی را
تکرار می ند ،م معتقدم بر اساس نتوتنی (مرا ح تحول از انعقاد نحفه تا مرگ) باید درباره فتلوتنی اظهار نظر رد ،د دقتقاً فتلوتنی است ه ه مرا ح نتوتنی
را تکرار می ند .قبول ندارید؟
میل به جاودانگی و مرگ :هر دقت توانستتد مرگ را در غو
از ردبرد شدک با مرگ زندگی نتد همتقه در تن

بیترید د ک را بپنیرید در ک صورت زندگی به شما لبنند میزند .تا زمانی ه با ترس

ناشی از ک به سر میبرید د لحظات را از دست میدهتد .تمام داستاکهای تارینی را ه مردر می نتم میبتنتم

انساک ها تماک تلاشقاک ای بوده ه شمر بتقتری داشته باشند ،اادداک باشند ،باقی بمانند ،بر شلته مرگ انیتدند ،د بالاخره سعی ردند داقح ادامه زندگی خود را
در فرزنداک خود به نظاره بنقخختنند .ا خخحراب مرگ ،لنت زندگی را از بت میبرد .منظورم ای نتسخخت نباید به مرگ فکر رد ،ه بتقخختر معتقدم باید هماک طور ه
گنشخخته را باید در غو

بیتریم د تمام مسخخا ح ک را ح د فصخخح نتم ،ینده زندگی (مرگ در ای اهاک) را نت باید بپنیریم .دقتی با گنشخخته د ینده شخختی

ردید ،بهتری د بتقتری لنت را از زندگی میبرید د در ای صورت گنشته ،ال ،د ینده یکی میشوند.
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فصلنامهسلامتروانکودک

اما از سخویی دییر م معتقدم متح به ااددانیی تا د زیادی فحری اسخت ،یعنی انیار در ذات بقخر داود دارد .دقتقاً شاید به همت دلتح باشد ه تمامی ادیاک
الهی ردی ای دیژگی فحری انسخاک تی تد ردند ه اگر ای باشختد د ک نباشتد ،ای گونه باشتد د کگونه نباشتد در بهقتی اادداک ،زندگی اادداک برای هتمقه
خواهتد داشخت .به نظرم رنج ناشخی از متح انوک مت بقخر برای ااددانه ماندک باشث ااددانه شخدک تمام رنجها د دردهایی شده است ه انساک در تمام طی تاریخ،
خود برای خود تراشختده اسخت .ریقه تمام فسادها ،انگها ،شهرتطلبی ها ،بازگقت به گنشته ،ترس از ینده ،ترس از مرگ به نظرم تا د زیادی ناشی از همت
متح بقخخخر برای ااددانه ماندک اسخخخت .از داقعتتهای زندگی نباید فرار رد؛ نه از داقعتت گنشخخخته زندگی خودماک ،نه از داقعتت زندگی فعلیماک ،د نه از داقعتت
گنشخته د ال دییرانی ه با ما هسختند .متیسفانه رداکشناساک امردزی برای مبارزه با منفینیری د رداکبنههای ذهنی منفی ،نهایت تلا شاک را انجام دادند د انجام
میدهند ه مثبتاندیقخخی د انرتی مثبت د دیدک نتمه پر لتواک را تا اای امکاک به خورد مرااع دهند .مثبتاندیقخخی افراطی اگر پتامد بدتری نسخخبت به منفینیری
نداشته باشد نتتجه منفی متری ندارد؛ باید مرااع را هم با نتمه پر د هم با نتمه خالی زندگی شتی داد دگرنه داقعتتهای زندگی چناک ستلی د تازیانهای بر صورت
ما میزنند ه تمام تفکرات مثبتی ه به زدر به خوردماک دادند را ی

اا بالا می دریم .رداکشناس ش ی ای قدر تلا

نکنتد از ما اردنی ،باب خوشم ه درست

نتد .الکی مرااع را بازی ندهتد؛ اگر همسخخر مرااع شخخما دیژگیهایی دارد ه هرگ قابح تحمح نتسخخت سخخعی نکنتد با مثبتاندیقخخی افراطی ،ثافت اریها د
دیژگیهای منفی را بپوشانتد .انکار د سر وب ردک خصتصههای منفی د صرفاً نیاه به نتمه پر لتواک ،ددر شدک از داقعتتهای زندگی است .تلا
را ببتنتد همت

ه مرااع را با داقعتتهای زندگیا
دت ت

دگرنه شما هر چقدر ما اردنی را رای

رداکدرمانیری رفتتد د به شخما راهکاری تجوی

نتد داقعتتها

بهتدریج د غترمسختقتم ردبرد نتد خود به خود تصخمتم مناسخبی میگترد د مسئولتت ک را برشهده میگترد؛
نتد نمیتوانتد از ک باب خوشم ه درست نتد د تحویح مرااع بدهتد .د شما هم مرااع گرامی هر زماک پت
رده اسخت د یا تی یپقخنهاد داده اسخت ه مثلاً باید از همسرت ادا بقوی یا نقوی ،با ای فرد میتوانی ازدداج

نی یا صخلاش نتست ازدداج نی؛ یقت داشته باشتد ک مقادری ه به

راوع ردید رداکشناس نتست ،رداکنقناس است .به نظرم رداکشناس هرگ نباید اای

مرااع تصخخمتم بیترد د تی نباید به اد پتقخخنهاد دهد ه ای راه درسخخت اسخخت یا درسخخت نتسخخت .اگر توانسخختی در طی السخخات مقخخادره به مرااع م
داقعتتهای زندگی خود شخنا شخود د در داقع از ناهوشختاری به هوشختاری ن دی
مناسش بیترد؛ دگرنه اگر رداکشناس تلا
خوشن ختی :در سن های قبلی شر

تر د ن دی

تر

نی با

نی اد خود به سححی از توانمندی میرسد ه بتواند تصمتم

ند به شما راه ح نقاک دهد راهکار د شتوه د راه ح مسا ح خود

است نه شما.

ردم ه به نظر م انساک هرچه شمت تر باشد ،ردش تمت تری داشته باشد ،د هرچه از دمتت سرشارتر باشد ،به هماک

اندازه از خوشبنت بودک ددرتر میشود .هماکها را ددباره تکرار می نم .میر میتواک ا ساس خوشبنتی رد د دقتهای خوشی را سپری رد هم ناک ه شاهد
بدبنتی زا دالوصف همنوشاک خود هستتم؟ هرچه هو  ،اخلاقتات ،د دمتت انساک اف ای

یابد بر شدت اندده د رنج فرد اف دده میشود .البته باید تواه داشت ه

همت انساکهای شمت ( ه سرشار از دمتت هستند) نت ظاهرشاک با باطنقاک فر دارد؛ دد پوسته دارند در ظاهر ،خودشاک را خوشحال د خوشبنت نقاک میدهند تا
اطرافتاک خود را نرنجانند ،دلی در دردک از غم پنهانی د اندده سرشاری رنج میبرند؛ در نتتجه مجبور میشوند در نتمههای شش در خلوت خود ،خوک بیریند ،دلی
در ردشنایی ردز د در تعامح با سایری  ،خود را شاد د خنداک نقاک دهند .برای نها امیافتیی دییر همنوشاک ،هماک ام گرفت خویقت از تمامی لحظات زندگی
اسخت د امنایافتیی دییراک ،هماک ادج ناخوشخی د بدبنتی نها اسخت .بتقختر انسخاکها در تمام طی زندگی برای رسختدک به خوشبنتی می وشند د تی به قتمت
بدبنت ردک همنوشاک خود؛ دلی ت

چهرههایی هم هسختند ه با تمام داودشخاک از خوشبنت ردک دییراک ا ساس خوشبنتی می نند ،از شاد ردک دییراک

ا سخاس شخادی می نند ،از دلسخوزی برای دییراک لنت میبرند ،د با ت
ردشهای ب رگ تجوی

ت

سخلولهای بدنقخاک در خدمت خوشبنت ردک دییراک هستند .چیونه میتواک به

رد هر ردز هم ناک ه شخخاهد بدبنتی متلتوکها همنوع خود هسخختند چقخخماک خود را ببندند د از خوردک د نوشخختدک د خوابتدک د سخخکس

ردک د قدم زدک د تفرید ردک د سایر فعالتتهای زندگی لنت ببرند؟
نیاهی ساده به غاز د پایاک زندگی انساک نقاک میدهد ه انساک ،تنهای تنها به دنتا می ید د شاه شلامت سالم بودک د زنده بودن  ،گریه ردک است .بله انساک
دقتی دارد ای دنتای خا ی میشخود ننستت رفتار غالش در اد گریه ردک است .اد نمیخندد ،شاد نتست ،گریه می ند ،انیار ه اد را در مکانی اهت تنبته فردد
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د تر شباسعلی ست خان اده

سن سردبتر :پاسخهایی وتاه به پرس هایی شمت
دردند د دقتی ه از ای دنتا میردد ،دییراک گریه می نند نه خود .انسخانی ه دردد

به ای دنتا با گریه د زاری غاز میشخود یا منحقی است ه باید به دنبال

شادی د خوشبنتی در ای دنتا باشد؟
الا ه بحث خوشخبنتی شخد ااازه دهتد داقح به ی

مقخکح فرهنیی درباره سخازه خوشخبنتی در اامعه خودماک اشخاره نم .متیسفانه در تمام طی ددراک

زندگی به ما یاد دادند ه چه نتم تا ر خخایت دییراک را به دسخخت دریم؛ چه نتم تا خوب به نظر بتایتم د چیونه با سخختلی صخخورتماک را سخخرن نیه داریم .دقتی
میخواهتد با ستلی صورت خود را سرن نیه دارید یعنی اینکه ددست دارید از دردک ا ساس بدبنتی بکنتد ،دلی در ظاهر خودتاک را خوشبنت د شاد نقاک دهتد.
همت نوع سب

تربتتی باشث شده است ه همه ما چهرهها د لایههای پنهانی بستاری داریم؛ نقاب های منتلفی هر ردز بر چهره می زنتم؛ ا ر می شویم از دردک

بپوستم د شدیدتری شکح بدبنتی را تجربه نتم ،دلی در ظاهر خودماک را معتقد د خوشبنت نقاک دهتم (ا تمالاً برای شما ای پرس
با ددردیی د متفادت بودک ظاهر د باط

دمهای شمت پارگراف قبلی در تناق

پت

مد ه ای نکته خر

استک اگر چنت تناقضی را هرگ متواه نقدید ه بیختال).

نوجوانی :تا زمانی ه دالدی فکر می نند بر دنتا دنتا شلم ،تمدک ،د فرهنگ بقخخری تکته زدهاند د دظتفهشخخاک انتقال ای

جم دسخختع از فرهنگ د تمدک به

فرزندشاک است ردز به ردز فاصله بت فرزند د دالدی بتقتر د بتقتر میشود؛ به خصود در ددره نواوانی .اینکه دالدی ددست دارند فرزند نواواکشاک ،رفتارهای
انسی پرخحر نداشته باشد به مصرف مواد رد نتادرد د  ، ...م مقکلی با ای اهداف د رماکهای دالدی ندارم ،دلی مقکلم در سحد رد ها است .دالدی گرامی
متح به مقخورت در همه انسخاکها داود دارد ،تی در هماک ددره نواوانی .دلی مقخکح ای است ه دالدی میخواهند معلمی نند نه دالدگری .دقتی به نواواک
شخما هر پتقنهاد پرخحری داده میشود د یا با هر شرایط بستار خحرنا ی موااه میشود ،ننستت
چند نفر از صخخمتمیتری د ن دی

تری ددسخختان

تصمتمگتریهای مهم به شما نت شلاده بر سایر ددستان

اری ه نواواک انجام میدهد ای است ه مانند همه انساکها با

رف می زند .اگر شخخما به شنواک دالدی بتوانتد یکی از ک ددسخختاک صخخمتمی باشخختد ه فرزندتاک در مواقع
راوع ند ،برندهاید .دالسلام.

ع اسعلی حسینخانزاده
سردبتر نقریه شلمی پژدهقی سلامت رداک ودک
خری زمستاک قرک  11ه.

اینستاگرامabbasalihosseinkhanzadeh :

ب
ط

.

پست الکترونیکی Psydevch@gmail.com :؛ نشانی اینترنتی www.childmentalhealth.ir :؛ کانال تلگرامhttps://t.me/childmentalhealth :

