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 سخن سردبیر
 هایی عمیق هایی کوتاه به پرسشپاسخ

نقده، د  شده،هایی درباره مرگ، زندگی، تولد، گریه، شخادی، ااددانیی، شقخ ، د ... محرش شد. بتقتر از  ک  ه پاسنی به مسا ح  حهای قبلی پرسخ در سخن 

ی بتقتری ها. بله، همتقه متهم شدم  ه در هر سن  به اای پاسخ دادک، رد به الو فرار  رده د پرس  ردم های بتقتری ایجاد، پرس باشم مناطباک داده 1ناشخده

؟ ما  ه چرا خودت پاسنیو نتستیهای بتقتری محرش  ردم؛ به اای راه نقاک دادک، فقط نقد  ردم؛ مدادم متهم شدم ام؛ به اای پاسخ دادک، پرس را محرش  رده

د اک شلمی اندر ارد دست ،مسئولاک ،ردشنفکراک ،درمانیراک ،ها چتست؟ نقد  ردک نویسندگاکخواهتم بدانتم خودت  ی هستی؟ اواب خودت به ای  پرس می

 تواند انجام دهد. همتقه  ساک است؛ هر  سی می... 

هایی بستار در هر سن  سردبتر، گرفت  پاسخ از شما مناطباک همتقه ام از محرش  ردک پرس دف اصلیننسخت باید شر   نم م  نت  از خودتاک هسختم د ه

اک مها دصح  ردند تا صدای اشترا  شلمی  ها زدیم د دیده نقدیم؟ به ما خفهااک بوده اسخت. یادتاک هسخت گفتم ما فریادها  قختدیم د شنتده نقدیم؟ ما  جه

هایی فدادم؛ یادتاک هست گفتم  رپاسخ می ننوشتن و خطوط سفیددادم دلی با ها را پاسخ میک هسخت؟ ددم ای   ه بستاری از پرس درنتاید د ...؟  ری یادتا

 هایماک بقخخنویم؟ یادتاک هسخخت  ه گفتم گاه سخخکوت ی هایی اسخخت  ه باید با چقخخمماک ببتنتم؟ یادتاک هسخخت تی تد  ردم پاسخخخهایاسخخت  ه باید با گو 

فحه از صخخدها صخخ علامت ...پناه، گاه نیاه پرمعمای پدری خسخخته د مادری زار قخختده، د گاه گناشخخت  ای دردمند، گاه نواز  موسخختقی  ود ی بی قخختدهرنج

بتادرند؟ یادتاک  د ه هرگ  سر به ابتنال پاسخ نباید فردداود دارند هایی تر د تیثترگنارترند؟ یادتاک هسخت تو ختد دادم پرسخ تو ختحاتی با سخحور سختاه، شمت 

نی است(. هایم به خاطر نادادهد؟ )به استثناء م   ه پرس هایی  ه می ند، نه پاسخهایی اسخت  ه محرش میهسخت  ه گفتم ارز  هر فرد به شمت  بودک پرسخ 

متقه باز اند؛ باید هداشخت  د امتددار بودک  فریده شدهاند؛ برای زنده نیه اند؛ برای بودک  فریده شخدهها داقعاً همتقخه برای پاسخخ ندادک  فریده شخدهبرخی پرسخ 

ه  ک  د هر پرسقی، پاسنی دار"هایم؛ هایی منتلف داده شخوند. به قول یکی از مناطباک همتقه منتقد باهو  سن بمانند د در تاریخ د اغرافتای متفادت، پاسخخ

ش  ردک ها، دال بر محرشخوند د شدم قحعتت پدیدههایی هسختند  ه محرش میهماک پرسخ ها به شبارت دییر پاسخخ ؛تواند پرسخ  دییری ایجاد  ندپاسخخ نت  می

ف  ردک  ار تردید هدف  متوقهای متعدد است. در داقع پاسخ قحعی داود ندارد د  ار ذه ، تولتد فکر است د اگر فردی به دنبال پاسنی قحعی باشد، بیپرس 

 ."تواند با ی  پاسخ قانع شود؟است، چحور مینهایت محرک ردبرد ذهنی  ه با بی .ذه  است

ها د نظراتم، دیدگاه فعلی م  در ای  نقحه زمانی شوم ای  پاسخدهم، دلی یاد در میها در ای  شماره پاسخ مینکته سوم ای   ه ختلی خوب درباره برخی سازه 

ها د مکاک ها دتواک  کم غتابی د پاسخخخ قحعی د همتقخخه درسخخت برای همه زماک نم نمیام هسخختند. باز هم تی تد مید مکانی د در ای  نقحه از دان  د تجربه فعلی

ها هسخخازای   نم، چوک درمورد هر  دام از ها فقط به اختصخخار بتاک میها د ... صخخادر  رد. با ای  مقدمه  وتاه، نظراتم را درباره برخی پرسخخ ها د انسخخاکفرهنگ

 تواک صدها صفحه سن  گفت. می

اطباک پسند بنویسد؛ همحراز با سحد شلمی د فرهنیی منتری   ار ی  نویسخنده ای  اسخت  ه بنویسخد تا دییراک را را ی نیه دارد؛ خوانندهزشخت نده:نویس

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

ا، بازخوردها، هی  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 

لا   نامحلوب، دلی ویستد یا فتلمی بسازد بر اساس شای د یا  ارگردانی تصمتم بیترد متنی بنشلا  ، د ... خوانندگاک باشخد؛ چقدر نابنردانه د مبتنلانه است نویسنده

ا د هدهند، به  هنگ نند، به خرافات بتقخخختر از منح  اهمتت میهای شلمی اسخخختقبال نمیاناب مناطباک خود. اگر بت  از هفتاد درصخخخد اامعه هرگ  از نوشخخخته

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

                                                           
 شوند. .  قف ناشده یعنی ا تمالاً هرگ   قف نمی1 
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ای هشخخناسخخی گرفته تا فلسخخفه د مناهش منتلف، ملاک درد از شلم رداکهای منتلفی محرش شخخده اسخخت. هر ردیها د مدلدیدگاه: بهنجاری و نابهنجاری

سانی ی  رفتار به رطور لی در نظر گرفت  تاریخ )بعد زمانی( د اغرافتای )بعد مکانی( ی  رفتار، مت اک خدمت متفادتی برای رفتار بهنجار د نابهنجار دارند؛ اما به

د د تقسخختم به ما  م   نرفتار جاری تواند در تعتت  بهنجاری د نابهنسخخاز  فرد در شخخرایط منتلف، د هم نت  ارزیابی رفتار در نقحه تحولی خاد  ودک می

ط خاد تواند در ی  نقحه از نردباک تحول د در ی  شرایبه نظرم  اشتباه است؛ ی  رفتار می ،رفتارها به دد دستة بهنجار د نابهنجار به شنواک دد  الت  املاً متمای 

  املاً نابهنجار. زمانی د مکانی دییر،  زمانی د مکانی د فرهنیی، بهنجار تلقی شود د در پهنه

خ دهد؛ های انساک امردزی پاسچه بیویم  ه دلم پر از رنج د درد است. قبول دارم ای  شلم هنوز نوپا است د هنوز نتوانسته به بستاری از پرس شننا:: روان

د فرایندهای ذهنی اشتباه است، چوک فرایندهای ذهنی نت  شناسی به شلم محالعه رفتار )شخناسخی به نظرم هم شلم اسخت د هم هنر. بله با شما موافقم  ه رداکدلی رداک

ای خوبی هشناسی دارد  زمایقیاه شد پتقرفتهنر هم است. به نظرم از زمانی  ه رداک ،درمانیشناس شدک د رداکشود، دلی بادر  نتد رداکرفتار هستند( گفته می

های تقخخنتصخخی را بلد باشخختد، اگر تمام ها د شلا م د ملاکخواهم بیویم اگر تمام نقخخانهمیگرایی نت  شخخده اسخخت. داشخخته اسخخت، دلی دچار اصخخح تقلتح یا  اه 

نم  شناس بودک است؛ باید اختلال را بو بکقتد.  س مینتاز است د  ک شمّ رداکی  دیژگی شناسی را اشراف داشته باشتد، باز هم  دردها د صفر تا صد رداکردی

ح های اد، د ختلی موارد دییر بستیی دارد. مقکها د نداشتههای ذهنی، گنشخته سخرشخار از داشتهبنهبتنی اد، رداکفرد، اهاک ای  دیژگی تا  دی به سخب  زندگی

اک یا  نند  ه در تمام شمرشهای ردانی را تدریس میدهند  ه پژدهقیر نتستند؛ افرادی اختلالفعلی ما در ای   قخور ای  است  ه افرادی رد  پژده  درس می

 نند  ه در درماک هتچ درد د مر خخخی موف  نبودند؛ اگر های درمانیری را برگ ار میاختلال را درماک نکردند د  تی ی  مرااع را مدیریت نکردند؛ افرادی ددره

الی خود   د فت  امور مشناس دظتفه خود را دی یت چند مرااع در ردز د رتنیری اسخت  ه ی  رداکیادتاک باشخد در ی  پسخت تلیرام تی تد  ردم  ه سخححی

دد دلی رشناس باید پتقیتری باشد؛ باید ارتقای سحد سلامت ردانی افراد اامعه باشد؛ باید در اهت  م  به نسلی  ه میبداند؛ دظتفه  رمانی د اصلی ی  رداک

بداند، هم باید  شناسی بلد باشد، هم تاریخفه بلد باشد، هم زیستشناسی باید هم فلسشناس موف  شلاده بر اشراف بر شلم رداکداند به  جا، به پا خت د. ی  رداکنمی

فقط با محالعه شلم  تواندشناس نمیای است د رداکرشتهشناسی، شلمی بت تا  دی با هنر  شخنا باشخد، شلوم اشصاب گرفته تا تنتت  را بقناسد؛ خلاصه بیویم رداک

 درمانیر خوب باشد.شناسی، ی  رداکرداک

 گنرانند ازم پرسخختد  یا پردتکلیهایی  ه د ترای بالتنی دارند د از برند  ک ردزگار میی  ردز یادم اسخخت درمانیری از همت  درمانی:روانهای سنن  

تم، ا تمالا ای  نداشخخای داری بهم بدی تا بتوانم ای  مرااعاک را هم پوشخخ  دهم؛ م  فقط چند ثانته نیاه  ردم د هتچ پاسخخنی بربرای درماک اختلال نافرمانی مقابله

 ند د چه قضخادتی  رده است؛  ن ه اهمتت دارد ای  است  ه بهتری  سب  درماک، تعل  سخواد پرمدشایی بت  نتسختم. مهم نتسخت اد چه فکر میفکر  رد م  بی

بنتد دقتی به هنر درماک د قضادت نکنتدک بنداشخت  به ی  سخب  اسخت؛ بالاتری  تکنت  د تا تت  درماک ای  اسخت  ه هتچ تکنتکی نداشخته باشختدک صبر  نتد زد

م شما دهد  ه چه بپرستد، چه نپرستد، د چه مرا لی را پت  ببرید. ساده بیویدسترسی پتدا  ردید، بسته به نوع د شرایط مرااع، مغ  شما به طور ارتجالی فرماک می

یا رم  بیترید، د تر رد بقخخوید، تگترید  ه گاز بدهتد سخخریعگترد،  یا تصخخمتم میر میای الوی شخخما قرا نتد ی  دفعه شابر پتادهدارید با سخخرشت بالا رانندگی می

دهد. باز یادم اسخت دانقجویی از م  پرستد چه زمانی باید اهت  ر ت ماشخت  را تغتتر بدید؟ دقتی به سخححی از اشخراف در درماک برسختد مغ ، خود دسختور می

شخناسخی به شنواک درمانیر  ضور یابتم. پاسنی  ه دادم ای  بود توانتم درماک  نتم د در مر   رداکشخناسخی، دییر میاطمتناک یابتم  ه ادای از اخن مدرک رداک

گونه تن  د ترس د تریدی ندارید  ه نکند مرااع سؤالی بپرسد  ه بلد نباشم، نکند اختلالی نقخستتد د هتچمقخادره زمانی  ه ردی صخندلی خودت در اتا  مر   

اود دارد، یعنی ها د تردیدها در شما د ه قادر به تقنتص نباشم، نکند استادی باشد  ه بستار از م  باسوادتر باشد د ...؛ خلاصه تا زمانی  ه ای  ترسداشخته باشخد 

 درمانی نرستدید د بهتر است هنوز صبر  نتد د بتقتر برای شدک تلا   نتد.هنوز به سححی از پنتیی در رداک

ی داشته بتنم؛ فقط ممک  است سحوش منتلفم  بت  ددست داشت  د شق  هتچ فرقی نمیعشق مرضی و بهنجار و دوست داشتن )زمینی و آسمانی(: 

هرگونه  اصلا ردد  ه بهنجار است.بندی شق  به مر ی د بهنجار اشتقادی ندارم. ای  سازه زمانی به  ار میباشخند؛ منظورم از نظر شخدت است نه نوع تمایح. تقستم
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گتری به هر قتمتی د به دسخت  دردک سخوته مورد نظر، هرگ  اسخم  شقخ  نتسخت؛ اسم  دابستیی مر ی است  ه ممک  است تمایح د خودخواهی د خود ام

معقو  به اصحلاش  دهد  همیدانم چحور تو تد بدهم فردی  ه تمام تلاش  را انجام های ثانوی انسی باشد. نمیناشخی از خود متربتنی گرفته تا فوراک هورموک

شود؛ خودخواهی است نه دییرخواهی. شق  داقعی د غترداقعی د مر ی د بهنجار د  سمانی د زمتنی د مادی د خود را به دست بتادرد به ای  تمایح شق  گفته نمی

ردد  ه ادج لنت فرد از لنت د شادی معقو  خود، به  ار می در دردی است. زمانی ای  سازهها م بندیمعنوی د ای  اهانی د  ک اهانی هم نداریم. ای  تقسختم

ردز د به هر قتمتی تلا   ند تا فردی را  ه به اصخحلاش شاشخق  اسخت به دست بتادرد. ای  دییر شق  نتست، خودخواهی مح  شخود؛ نه ای   ه شخبانهناشخی می

 نند شاش  خدا باشند د دستورات الهی د تجوی ات دی  را اطاشت  نند تا از  ت  میهایی  ه تلا  اسخت. در  خم  باید به شر  برسخانم  ه  ک دسخته از انساک

بود شق  نُبَود  هایی    پی رنییگوید: شق مصدا  هماک شعری است  ه می اهنم ددر شوند د یا به بهقتی سراسر از لنت ابدی ناپایاک دسترسی پتدا  نند؛ دقتقاً

زمانی  ه برای رسختدک به منفعت شخنصخی برای رسختدک به  سخی تلا   نتد دییر اسخم  شقخ  نتست. شق  هماک ددست  شاقبت ننیی بود. هتچ فرقی ندارد؛ تا

شد ای  ه از شق  تهی باهای ردانی د غترردانی اامعه د فرهنگ است. اامعهداشت  داقعی است. در  ح باید تی تد  نم  ه شق  درماک بستاری از دردها د مر 

ود هماک نواواک یا ش نند. شق  باشث میشده رفتار میبتنیها مانند ماشت  با یکدییر به شتوه از قبح پت شود  ه  دمای شبته میر ی  سختارهها دبه زندگی ربات

دییر طلبی است ستراب شود؛ هم چقم ، هم گوش ، د هم همه رداک د اسم  اوانی  ه هر ردز چقم  به ی  انس منالف است د هر ردز به دنبال تنوع

نوشت تواند تا  دی رنج سرها می؛ فقط  ضور شق  د برخی  دمها را مرهمی باشدها د نداشت  نم شق  تا  دی رنج زیست  ن یستهشود. م  فکر میسختراب می

  سوگناک زندگی بقر در ای  دنتا را تنفتف دهد. 

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

 شود.به لنت ااددانی بهقت باشد یا ترس از اهنم ازلی؛ خودخواهی باشد تا دییرخواهی؛ به نظرم سازه شق  به  ک اطلا  نمی

قتم.  نها  رزدها  ماک را به دد  میهای دالدی بار سنیت  د قتناک ن یستههای قبلی ختلی سن  گفتم. ما همتقه در ای  مورد در شماره زندگی نزیسته:

ی از درد اهایی  ه هسخت را باید زندگی  ند؛ چوک رنج نداشخت  هتچ ن یسته نند. م  معتقد نتسختم فرد همه زیسختههای بسختار خود را در ما اسختجو مید ن یسخته

معتقدم  99ت  یدهد. م  هنوز به  خری  پاراگراف سن  سردبتر شماره پاخحر افسردگی را بتقتر د بتقتر اف ای  میتر است د های بستار، هولناک اصخح از ن یسته

ای، بتقتر ستهنکردک هتچ زی ای، از رنج تجربههایم، بادر  نتد اگر رنج نداشت  هتچ ن یستهداشختنی همتقخیی سخن خوانندگاک د مناطباک ش ی  د ددسخت بله" ه: 

ر خو بت  ماندک د نماندک گتای ندارند د گتج د مبهوت د افسخخردهنباشخخد،  متر زار در د دهقخختناک نتسخخت. د م  نه از  نهایی هسخختم  ه هتچ ن یسخخته  زاردهنده

، ای  سن  ادامه دارد؛ شاید ای ماندند د ناامتد از رستدک به هر  رزدیی،  ققی به ماندک ندارند؛ م  ... دتری  زیستهاند د نه از  نهایی  ه در  رزدی  وچ  رده

 ."دانمنمی

طلا  همتقخه برای فرزنداک بد اسخت دلی ممک  اسخت بدتری  نباشخد. زمانی  ه با هم بودک دالدی ، هم برای خودشاک د هم برای طلاق و جدایی والدین: 

ه خصود در فرهنگ  نونی اامعه ما داود دارد ای  است  ه هم بودنقخاک بتقختر  رر دارد؛ م  مقکلی با ادایی ندارم. اما مقکح ب رگی  ه بفرزندشخاک از بی

 نند  ه چهره مثبتی از خود در ذه  فرزند ایجاد  نند د ذهنتت د تصخویر منفی از همسرشاک به خورد ب ه بدهند. ای  شخاک را میتمام تلا  ،دالدی  بعد از ادایی

رای شاک بهتری  تصتم است؛ دلی باید تواه داشت هم ناک بای رستدند  ه ادا شدکمادر به نقحهشود. شما فر   نتد پدر د تلا  دالدی  باشث نابودی فرزند می

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

خواهد سر  ند د شادی  ند د بازی تواند با هر  دام  ه میهم پدر دارد د هم مادر د هر زماک  ه دل  بنواهد میاد  نند، دگرنه نمیهم زیر ی  سقف زندگی 

س  کم اچقدر ا مقانه است  ه پدر د مادر بر اس شود. داقعاً ند د زندگی  ند؛ در ای  صخورت از پتامدهای منفی ادایی دالدی  برای فرزند به شدت  استه می

تی دلم هتچ  سی صا ش  سی دییری نتست   دادگاه تصخمتم بیترند  ه فرزندشخاک مال چه  سی باشد، چند ردز د چند ساشت با  دام دالد  باشد د ... ش ی 

دانی دقتی از . فرزند شخخما مل  د املاک نتسخخت  ه خودت را صخخا ش اد بد مال  خود  اسخخت فرزند ،  تی همسخخر  د ... . هر  سخخی به خود  تعل  دارد
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هر زماک فرزند خواست پدر یا مادر  را ببتند د با اد باشد صا ش اختتار است. هنیامی  ه به س  نواوانی د اوانی رستده است  ه تکلتف  ،همسخرت ادا شدی

ی از نکند بعد از ادایی  نها یکگترد. نتتجه ای   ه تمام هنرمندی دالدی  اگر ای  باشخخد  ه فرزندشخخاک  س ا  تصخخمتم میمقخخنص اسخخت، خود  برای زندگی

یعنی  ودک هم پدر دارد د هم مادر دارد د هر  دام را هر زماک د مکاک  ه اراده  ند  ؛ یددالدی  را از دسخخت داده اسخخت هتچ مقخخکلی برای  ودک پت  نمی

 تواند ببتند د با  نها باشد.می

باید مادری  ند؛ پدر باید پدری  ند؛ ای  ادشا  ه م  برای فرزندم هم پدری  ردم د هم  اما ااازه دهتد ی  مقخکح فرهنیی دییری را نت  تصرید  نم. مادر

رید؛ دقتی به گناگترید د  م می نتد پدری  نتد دارید از مادری  ردنتاک دام میخود  ردی؛ اشخختباه  ردی؛ دقتی به شنواک مادر سخخعی میمادری  ردم ش ی م بی

گترید. شخما به شنواک پدر یا مادر هماک نق  خودتاک را درسخت ایفا  نتد، لازم نتست نق  دالد  نتد از پدر بودنتاک قر  می نتد مادری هم شنواک پدر سخعی می

 دییری را هم برای فرزندتاک بازی  نتد.

ی، دییر تقریباً طولانی یا طولان پرسخختتدند بعد از مدتی  وتاه یا  تی مدتیاما شخخاید ای  پرسخخ  پت   ید چرا پسخخر د دختری  ه در  د ااک همدییر را می

ود  ه ششخود. ببتنتد مقخکح از ای  اا شردع می گفتند؟ د بسختاری از  یاهای دییر در ای  اا محرش میتوانند لحظه ای همدییر را تحمح  نند؟  یا دردغ مینمی

دهه چهارم است؛ در دهه چهارم زندگی همانی نتست  ه در دهه  انسخاک در دهه ددم زندگی همانی نتسخت  ه در دهه سوم است؛ در دهه سوم همانی نتست  ه در

یفتند د داقعا ن ال اماً  ک پسر د دختر دردغ نند. ها د بادرها، افراد در سنت  منتلف زندگی تغتتر میها د نیر بتنیپنجم است. از نوع د سحد نتازها گرفته تا اهاک

ی  نند د هم شخخرایط زندگهای منتلف زندگی تغتتر مییعنی هم خودشخخاک به تدریج در دهه ؛ ندغتتر میدلی ال امات زندگی ت ،داشخختندهمدییر را ددسخخت می

نتست  مو وع نده ای  نای  صمتمت هرگ  تضمت  ، اماشود. نتتجه ای   ه پسر د دختری ممک  است ددستاک بستار صمتمی د ااک برای یکدییر باشندمتفادت می

 ند؛ د یا پدر د مادر مناسبی برای فرزندشاک باشند.  ه همسر مناسبی برای هم باش

ی ، تری  بن  دنویسم صرفاً بادرهای م  است. م  معتقدم اصلیچه بیویم  ه تنصصی ندارم د هر چه میخدا، دین، مذهب، کتاب آسنمانی و ... : 

م، د بورزیم، از خود د دییراک مراقبت  نتم،  قو  دییراک را پایمال نکنت هماک اصول اخلاقی است. ای   ه بیویتم باید به دییراک محبت  نتم، به خودماک نت  مهر

دست  ها بهها  ردند، ثردتشخناسخم  ه به نام دی  چپادلدارانی را دیدم د میاینها دقتقاً قلش تجوی ات دی  هسختند. م  نت  همانند شخما دی  ؛مواردی از ای  دسخت

ار درا قتح شام  ردند د هر رنج د دردی را  ه تصور  نتد بر بقر تحمتح  ردند. خوب به م  چه، اینها  ه اسمقاک دی  درند، تجادزها  ردند، صخدها ه ار انساک 

تجوی ات مه ههای  ثتف د مبتنل انسانی استفاده  ردند. اند د از دی  به شنواک اب اری برای رسختدک به خواسختهدار زدهنتسخت. خودشخاک به خودشخاک برچسخش دی 

ا قحع  رد، شود  ه باید دست دزد ری  سخمانی فرازمانی د فرامکانی نتسخت باید راسخنوک در شلم  نها را به ردزرسانی  نند. یعنی دقتی در اسلام گفته میها تاب

ال همنوشاک خود را به ای دسخخختقخخخاک را به را تی دارد اتش دییراک  نند د اموخوب منظور  ای  اسخخخت  ه نباید قوانت  مدنی د ا تماشی اامعه ااازه دهد شده

تبتت   ای را خل  نکرده است  ه هتچغارت ببرند. ااازه دهتد ختالتاک را را ت  نم م  به هتچ پدیده غترشلمی د غترمنحقی اشتقاد ندارم. یعنی خدادند هرگ  پدیده

دلتح بر ای  نتست  ه منحقی پقت پدیده مورد نظر داود ندارد. دلی  ،منحقی برای  ک داود نداشته باشد. شاید ما در زماک د مکاک  نونی از درک  ک شاا  باشتم

ما فر   نند  ه شما فعلاً از درک  ک شاا  هستتد. ششخود پتامبرانی را فرسختادیم با معج اتی مقنص؛ یعنی  ارهایی میدقتقاً دقتی در  تاب  سخمانی نوشخته می

داد، خوب  تی ی  نفر هم در  ک هاله زمانی د مکانی قادر به درک  ک نبود؛ به   تو تد می نتد خدا تولد  ضخرت شتسی از مریم را بر اساس اصول شلم تنتت

 یعنی فعلاً شما از درک منح   ک شاا  هستتد.  ،گوید ای  معج ه استهمت  دلتح است  ه می

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

ا درباره توانم تو تد دهم. استدلال یکی از ب رگاک رفقط مقکح ای  است  ه متقابهات د محکمات قر ک، داستاک متفادتی دارند  ه در ای  منتصر نمی ؛شودنمی

تد دییر انتظار  ناز اینها با هم فر  د ارد د اگر دقتی به دی  د تجوی ات  ک نیاه می دادم  ه معتقد بودند شالوده هر  دامشلم، هنر، دی ، شرفاک، د فلسفه گو  می

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

 د
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ته تا دشا د خدا د  نند از نماز خواندک گرف نم بستاری از ردشنفکراک دینی با شعار نواندیقی دینی تلا  میایم. م  تعجش میندهتم، باخته نابادر نقاکمناطباک دی 

ه دی  بادر دارند. ب خورد  ه در دراه ننستهایی تو تد د تبتت   نند  ه فقط به درد  نهایی میدانم تعدد زداات پتامبر د سخب  زندگی ایقاک را با مثالچه می

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 اینکه ردایتی یا  یه

رنه برای ایی ذ ر  نتد  ه ای  رفتارها، درست یا نادرست است دگهتواند مفتد باشد  ه فرد مثلاً مسلماک باشد د شما از  تاب قر ک برای  مثالنتست. ای  زمانی می

انجام شود د چه   نتد  ه چه رفتاری بایدهای پتامبراک گرفته تا املات  تاب  سمانی دارید ثابت میفردی  ه به هتچ دینی اشتقاد ندارد شخما با اسختفاده از ردایت

ای  سمانی. برای هشما باید خودتاک را با مناطبی ردبرد سازید  ه نه به خدا بادر دارد د نه به پتامبراک د  تابنیری است. رفتاری نباید انجام شود  ه  املاً سححی

اسلام را را برای  فر ی به نام پنیر  دی ای  فرد شما باید تجوی ات دی  مورد نظر را  با رد  شلمی د منحقی ثابت  نتد. دلی متیسفانه تمام نواندیقاک دینی، پت 

خواهند ثابت  نند  ه مثلا دیژگی مهربانی خدادند یا پتامبران  با داود ای  همه شخخخر د بدی در گترند د بر اسخخخاس نقح از  یات د ردایت میناطباک در نظر میم

 اهاک امردزی در تناق  نتست. 

سخحد رفتار د شمح  ردک، از دختح بسخت  د استناره گرفته تا داراک چه در سخحد بادر د چه در ااازه دهتد درباره دی  مقداری بتقختر تو ختد دهم. اینکه دی 

خ د مناطش ش ی م اینها اصلاً دی  نتستند. بادر  نتد ای  رفتارها د بادرها در تاری ،دهندزیارت محح دف  پتامبراک را برای گرفت  شخفا د  سخش ثواب بتقتر انجام می

ی  بادرها را از اادادماک با اند ی تغتتر، نسح به نسح به ارث بردیم دگرنه هرگ  دی  به ای  اور مسا ح اغرافتای خاد به شنواک تجوی ات دینی دمتده شخدند. ما ا

دادند  س  موز پردازد. 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 بالعکنمی

دلی اینکه  دم بقویم به رفتارهای اخلاقی ما در زندگی بستیی  ،انسخاک  فریده شخدیمما یعنی دقتقاً برشکس. همه  ؛سخاک، انسخاک بودک چه دشخوار ه  دم بودک چه  

 دارد(.  

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

تم. تواه داشته نتساد د امثال اد 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  

ای  است  ه سحد فرهنگ د دان  د شلا   د نتازهای مناطباک خود را ارتقا بنقد. البته از نظر شنصتتی نت  نویسنده د ردشنفکر  باشتد  رماک ی  نویسنده د معلم

ی  ه ای  هایدلالها د استناپنیری شود د نه با لع  د نفری  دییراک از هم فرد پاشد. مثالای باشخد  ه نه با تعریف د تمجتد دییراک دچار شخعف دصفباید به گونه

داراک د اصخلاً از خود خدا داشخته است  ه چرا ای  همه رنج د زار د درد در ای بود  ه از خدابادراک د دی  رد  ا ی از خقخم فردخوردهخواننده مدام تکرار می

  فرد خدانابادری را  ه به خل  خدا بتقتر  متقدم معها  ردند د ... . م  شنصاً ای  دنتا زیاد اسخت د چرا بتقتر مسلماناک د خدابادراک در طی تاریخ قتح د غارت

ی ادرزد، در قلب  هرگ   تنه ند، به همنوشاک خود شق  میگنارد،  قو  دییراک را پایمال نمی ند، با همه مهرباک اسخت، به قوانت  درست اامعه ا ترام میمی

پایاک در بهقخختی اادداک د ددری  ردک از اهنم سخخوزناک اسخخت، به خدا یتنهایی د لنت بیراه ندارد؛ در مقایسخخه با خدابادری  ه  فقط به فکر رسخختدک به زماک لا

 .است ترن دی 

ز همه 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 ا

 ر دارد.  ری ای  امله بهتر شدکمواودات به ظاهر مواود، بتقتر  ضو

دانم درختی، چت ی را بپرستد. انیار ذات ای، سنیی، مواودی چه میدر طی ه اراراک ه ار سخالی  ه ما از  ک خبر داریم همواره بقخر سخعی  رده ی  پدیده

های م سالباز در پاسخ به ای  نکته م  گفته است: از بس در تمالجای بوده اسخت  ه باید یکی را بپرستد د به ی  اایی دصح باشد.  الا ای  مناطش بقخر به گونه

. اما "ختلی خوب دییه برای همه ما بادر شخخخده اسخخخت  ه خدایی داود دارد د باید اد را پرسخخخت   نتم،   نتمتزندگی در مغ ماک فرد  ردند باید یکی را پرسخخخ

نها را به دند  سی   ره ار سخال پت   ه بت د سخنگ د درخت د موارد مقخابه را سختای  می مو خوع ای  اسخت  ه به بقخر ادلته  سخی تلقت  نکرده بود. ه اراک

 قوی مغ ی نداده بود. اصحلاش شما شست

 ه

mailto:Psydevch@gmail.com
http://www.childmentalhealth.ir/
https://t.me/childmentalhealth


 خان ادهد تر شباسعلی  ست                                                                                                          تشم هایی وتاه به پرس  هاییپاسخسن  سردبتر: 

 

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

 ب 

 .  رد ها را نباید نوشت؛ باید شمحها بنویسم؛ دلی ختلی  رفها د  تابها د ردزها د ماهتوانم ساشتخواهتد م  را بقناستد؟ می افی نتست؟ هنوز بتقتر می

 دهم، فقط چند تای دییر. باشد چند پدیده دییر را هم تو تد می

اشتم ردد. هر بادر د اشتقادی  ه داشته بای پت  میدانم اهاک بر اساس قوانت  مقنص  قف شده، نقده، د ناشدهطبتعت، دنتا، چه می تقدیر و سنرنوشت:

 نکته مهم ای  است  ه تیثترگناری مثبت ی  بادر بر  ار ردهای زندگی، دال بر صحتد بودک  کبر زندگی ما ممک  اسخت تیثتر مثبت یا منفی داشخته باشد، دلی 

بن (. یعنی اگر بادر داشخخته باشخختد چوک امردز سخخت دهم ماه مورد نظر اسخخت د اگر ترک من ل  نتد در رانندگی تصخخادف اشتقاد نتسخت )اصخخح پتقخخیویی خود ام

 در شما شمت   نتد د در نتتجه ای  بادرتاک به هم بری د د ا تمالاً تصادف مییافتیی ردانی د اسمیشود  ه سازماکش می نتد، داقعاً همت  ترس د تنتدگی موامی

های قبلی شر   ردم باید ختلی از تجوی ات دی  بر اساس هاله زمانی د مکانی مواود، به ردز تفستر شوند. ای   ه گترد. در تو تحات بن تر شکح مید شمت 

اشد؟ د اینکه گتری دالدین  ب نتد هماک  رای  تنتتکی هر فرد در زماک افتشخود سخرنوشخت هر فرد از قبح نوشخته شخده است  یا فکر نمیمثلاً در دی  گفته می

 ه بر تظاهر تک  از متغترهایی است نتد هماک تیثتر شوامح محتحی د بستاری  یا فکر نمی ،تا  دی تغتتر داد تواکمی شده راتواک سخرنوشت نوشتهشخود میگفته می

 گنارند؟ در سحد فنوتتپ تیثتر می

ود؛ دقتی بتقتری  شگویتم  رای  تنتتکی فرد در هنیام لقاش مقنص میدانم. یعنی دقتی میم  تیثتر گنشته را بتقتر از  ینده میگذشته، حال، و آینده: 

ها  ا ی از گترد، همه ای  مثالسالیی شکح می 8درصد شنصت یا شالوده شنصت فرد تا  07بت  از بتنتم گترد؛ دقتی میسالیی شکح می 8 جم مغ  تا قبح از 

دار یا تاار د ... ما  اسخت. اینکه الاک در چه د خعتتی قرار دارید؛ اینکه چه مادر یا پدر یا همسخر یا دانقخجو یا معلم یا ستاستتیثتر شمت  گنشخته بر زندگی  ینده

ایی هگتری د عتت  نونی شما بستار پررنگ است. ما قادر به تغتتر  رای  تنتتکی خودماک نتستتم د تا  د زیادی مجموشه دیژگیر شکحهسختتد، نق  گنشخته د

 گنجد(.چنداک تغتتر دهتم )البته ای  بحث ختلی ظریف د مفصح است د تو تد  ک در ای  منتصر نمیتوانتم نمی ه ناشی از تنوم ما هستند را 

اریخ زندگی  نم ترسد ) داقح در ای  هاله زمانی د مکانی(. م  تصور میشود د با گریه اطرافتاک به پایاک میانساک از گریه نوزاد در بدد تولد  غاز میزندگی  

لی را طی  رده اسخت  ه مقابه تحول دانم داقعاً: فعلا همه چت  ر ا قاطی نکنتد د گو  بدهتد( تا به امردز مرا های موازی نمیبقخر در ای  اهاک ) ک اهاک، اهاک

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

تقتری را به شود د امکانات تحولی بتر میشخود مسختقح د مسختقحتر میه ب رگ ند، نوزاد نت  به تدریج  هایی دسخت یافته اسخت  ه از خود  مراقبت میفنادری

 ند  ه نوزاد از بدد تولد تا مرگ در ای  اهاک طی  درد. پس اگر بپنیریم گونه انسخخاک از بدد تولد  ردی  ره زمت  تا انتها، هماک مرا لی را طی میدسخخت می

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

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

، فتلوتنی را شخخناسخخی د فلسخخفه  ه معتقدند  نتوتنیپردازاک رداکرسخخد. یعنی  دقتقاً بالعکس برخی نظریهاک در سخخحد فتلوتنی نت  با مرگ به پایاک میبقخخر در ای  اه

ه مرا ح  نتوتنی لوتنی است  ه  نظر  رد، د دقتقاً فت  ند، م  معتقدم بر اساس  نتوتنی )مرا ح تحول از انعقاد نحفه تا مرگ( باید درباره فتلوتنی اظهارتکرار می

  ند. قبول ندارید؟  را تکرار می

ه با ترس زند. تا زمانی  هر دقت توانستتد مرگ را در  غو  بیترید د  ک را بپنیرید در  ک صورت زندگی به شما لبنند می میل به جاودانگی و مرگ:

بتنتم تم می نهای تارینی را  ه مردر میدهتد. تمام داستاکبرید د لحظات را از دست میبه سر میاز ردبرد شدک با مرگ زندگی  نتد همتقه در تن  ناشی از  ک 

دامه زندگی خود را ا ها تماک تلاشقاک ای  بوده  ه شمر بتقتری داشته باشند، اادداک باشند، باقی بمانند، بر شلته مرگ انیتدند، د بالاخره سعی  ردند  داقحانساک

برد. منظورم ای  نتسخخت نباید به مرگ فکر  رد،  ه بتقخختر معتقدم باید هماک طور  ه د به نظاره بنقخختنند. ا خخحراب مرگ، لنت زندگی را از بت  میدر فرزنداک خو

د  ینده  شخختی  تهگنشخخته 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 گنشخخ

 شوند. برید د در ای  صورت گنشته،  ال، د  ینده یکی میبهتری  د بتقتری  لنت را از زندگی می ، ردید

 د
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یعنی انیار در ذات بقخر داود دارد. دقتقاً شاید به همت  دلتح باشد  ه تمامی ادیاک  ،اما از سخویی دییر م  معتقدم متح به ااددانیی تا  د زیادی فحری اسخت

اادداک برای هتمقه  زندگی ،گونه نباشتد در بهقتی اادداکلهی ردی ای  دیژگی فحری انسخاک تی تد  ردند  ه اگر ای  باشختد د  ک نباشتد، ای  گونه باشتد د  کا

است  ه انساک در تمام طی تاریخ،  ها د دردهایی شده مت  بقخر برای ااددانه ماندک باشث ااددانه شخدک تمام رنجخواهتد داشخت. به نظرم رنج ناشخی از متح انوک

ها، بازگقت به گنشته، ترس از  ینده، ترس از مرگ به نظرم تا  د زیادی ناشی از همت  طلبیها، شهرتخود برای خود تراشختده اسخت. ریقه تمام فسادها، انگ

اقعتت ماک، د نه از دگنشخخخته زندگی خودماک، نه از داقعتت زندگی فعلیهای زندگی نباید فرار  رد؛ نه از داقعتت متح بقخخخر برای ااددانه ماندک اسخخخت. از داقعتت

دادند د انجام  شاک را انجامهای ذهنی منفی، نهایت تلا بنهنیری د رداکشناساک امردزی برای مبارزه با منفیگنشخته د  ال دییرانی  ه با ما هسختند. متیسفانه رداک

نیری اندیقخخی افراطی اگر پتامد بدتری نسخخبت به منفییدک نتمه پر لتواک را تا اای امکاک به خورد مرااع دهند. مثبتاندیقخخی د انرتی مثبت د ددهند  ه مثبتمی

ت ای بر صورههای زندگی چناک ستلی د تازیاننداشته باشد نتتجه منفی  متری ندارد؛ باید مرااع را هم با نتمه پر د هم با نتمه خالی زندگی  شتی داد دگرنه داقعتت

شناس ش ی  ای  قدر تلا  نکنتد از ما اردنی،  باب خوشم ه درست  دریم. رداکزنند  ه تمام تفکرات مثبتی  ه به زدر به خوردماک دادند را ی  اا بالا میما می

ها د اری اندیقخخی افراطی،  ثافتهایی دارد  ه هرگ  قابح تحمح نتسخخت سخخعی نکنتد با مثبت نتد. الکی مرااع را بازی ندهتد؛ اگر همسخخر مرااع شخخما دیژگی

ها نتد داقعتتهای زندگی است. تلا   های منفی د صرفاً نیاه به نتمه پر لتواک، ددر شدک از داقعتتهای منفی را بپوشانتد. انکار د سر وب  ردک خصتصهدیژگی

گترد؛ شهده میگترد د مسئولتت  ک را برنتد خود به خود تصخمتم مناسخبی میتدریج د غترمسختقتم ردبرد  ا  بههای زندگیرا ببتنتد همت   ه مرااع را با داقعتت

توانتد از  ک  باب خوشم ه درست  نتد د تحویح مرااع بدهتد. د شما هم مرااع گرامی هر زماک پت  دگرنه شما هر چقدر ما اردنی را  رای  د ت  ت   نتد نمی

وانی ازدداج تده اسخت د یا  تی یپقخنهاد داده اسخت  ه مثلاً باید از همسرت ادا بقوی یا نقوی، با ای  فرد میتجوی   رراهکاری درمانیری رفتتد د به شخما رداک

  نباید اای شناس هرگنقناس است. به نظرم رداکرداک ،شناس نتست نی یا صخلاش نتست ازدداج  نی؛ یقت  داشته باشتد  ک مقادری  ه به  راوع  ردید رداک

د د  تی نباید به اد پتقخخنهاد دهد  ه ای  راه درسخخت اسخخت یا درسخخت نتسخخت. اگر توانسخختی در طی السخخات مقخخادره به مرااع  م   نی با مرااع تصخخمتم بیتر

صمتم رسد  ه بتواند تتر   نی اد خود به سححی از توانمندی میتر د ن دی های زندگی خود  شخنا شخود د در داقع از ناهوشختاری به هوشختاری ن دی داقعتت

  ح مسا ح خود  است نه شما.  ح نقاک دهد راهکار د شتوه د راهشناس تلا   ند به شما راهمناسش بیترد؛ دگرنه اگر رداک

به هماک  ،تمت تری داشته باشد، د هرچه از  دمتت  سرشارتر باشد ردش تر باشد،های قبلی شر   ردم  ه به نظر م  انساک هرچه شمت در سن  خوشن ختی:

های خوشی را سپری  رد هم ناک  ه شاهد تواک ا ساس خوشبنتی  رد د دقتمی میر نم. ها را ددباره تکرار میشود. هماکخوشبنت بودک ددرتر می اندازه از

اه داشت  ه ه باید توشود. البتاف ای  یابد بر شدت اندده د رنج فرد اف دده می انساک هو ، اخلاقتات، د  دمتت هرچه همنوشاک خود هستتم؟ زا دالوصفبدبنتی 

هند تا دخودشاک را خوشحال د خوشبنت نقاک می ،نت  ظاهرشاک با باطنقاک فر  دارد؛ دد پوسته دارند در ظاهر) ه سرشار از  دمتت هستند(  های شمت همت  انساک

دلی  ،های شش در خلوت خود، خوک بیریندشوند در نتمهمجبور میبرند؛ در نتتجه دلی در دردک از غم پنهانی د اندده سرشاری رنج می ،اطرافتاک خود را نرنجانند

یافتیی دییر همنوشاک، هماک  ام گرفت  خویقت  از تمامی لحظات زندگی در ردشنایی ردز د در تعامح با سایری ، خود را شاد د خنداک نقاک دهند. برای  نها  ام

 تی به قتمت   وشند دها در تمام طی زندگی برای رسختدک به خوشبنتی مینها اسخت. بتقختر انسخاکی دییراک، هماک ادج ناخوشخی د بدبنتی  افتیینا اماسخت د 

راک  نند، از شاد  ردک دییهایی هم هسختند  ه با تمام داودشخاک از خوشبنت  ردک دییراک ا ساس خوشبنتی میچهرهبدبنت  ردک همنوشاک خود؛ دلی ت 

تواک به می یونههای بدنقخاک در خدمت خوشبنت  ردک دییراک هستند. چسخلول ت ت برند، د با یراک لنت میی برای دیدلسخوز نند، از ا سخاس شخادی می

ها همنوع خود هسخختند چقخخماک خود را ببندند د از خوردک د نوشخختدک د خوابتدک د سخخکس های ب رگ تجوی   رد هر ردز هم ناک  ه شخخاهد بدبنتی متلتوکردش

 های زندگی لنت ببرند؟ک د سایر فعالتت ردک د قدم زدک د تفرید  رد

اک سالم بودک د زنده بودن ، گریه  ردک است. بله انس شاه شلامت ید د ی تنها به دنتا میتنها دهد  ه انساک،ی ساده به  غاز د پایاک زندگی انساک نقاک مینیاه 

ته فردد  ند، انیار  ه اد را در مکانی اهت تنبخندد، شاد نتست، گریه میاست. اد نمی شخود ننستت  رفتار غالش در اد گریه  ردکدقتی دارد ای  دنتای خا ی می
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 دنباله شخود  یا منحقی است  ه باید ب نند نه خود. انسخانی  ه دردد  به ای  دنتا با گریه د زاری  غاز میردد، دییراک گریه می دردند د دقتی  ه از ای  دنتا می

 تا باشد؟شادی د خوشبنتی در ای  دن

 دراکد خودماک اشخاره  نم. متیسفانه در تمام طی  الا  ه بحث خوشخبنتی شخد ااازه دهتد  داقح به ی  مقخکح فرهنیی درباره سخازه خوشخبنتی در اامعه

ه داریم. دقتی ا سخخرن نیماک رزندگی 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 صخخورت

هتد. دهر خودتاک را خوشبنت د شاد نقاک از دردک ا ساس بدبنتی بکنتد، دلی در ظا ددست دارید خواهتد با ستلی صورت خود را سرن نیه دارید یعنی اینکهمی

تلفی هر ردز بر چهره می زنتم؛  ا ر می شویم از دردک های پنهانی بستاری داریم؛ نقاب های منها د لایههمت  نوع سب  تربتتی باشث شده است  ه همه ما چهره

دلی در ظاهر خودماک را معتقد د خوشبنت نقاک دهتم )ا تمالاً برای شما ای  پرس  پت   مد  ه ای  نکته  خر  ،بپوستم د شدیدتری  شکح بدبنتی را تجربه  نتم

 ختال(.ر تناق  استک اگر چنت  تناقضی را هرگ  متواه نقدید  ه بیشمت  پارگراف قبلی دهای ردیی د متفادت بودک ظاهر د باط   دمبا دد

مدک به شخخاک انتقال ای   جم دسخختع از فرهنگ د تاند د دظتفه نند بر دنتا دنتا شلم، تمدک، د فرهنگ بقخخری تکته زدهتا زمانی  ه دالدی  فکر می نوجوانی:

رفتارهای  ،اکششود؛ به خصود در ددره نواوانی. اینکه دالدی  ددست دارند فرزند نواواکبتقتر د بتقتر میفرزندشاک است ردز به ردز فاصله بت  فرزند د دالدی  

ی ها است. دالدی  گرامهای دالدی  ندارم، دلی مقکلم در سحد رد انسی پرخحر نداشته باشد به مصرف مواد رد نتادرد د ... ، م  مقکلی با ای  اهداف د  رماک

خواهند معلمی  نند نه دالدگری. دقتی به نواواک ها داود دارد،  تی در هماک ددره نواوانی. دلی مقخکح ای  است  ه دالدی  میر همه انسخاکمتح به مقخورت د

ها با ساکد همه اندهد ای  است  ه مانن، ننستت   اری  ه نواواک انجام میشودشود د یا با هر شرایط بستار خحرنا ی موااه میشخما هر پتقنهاد پرخحری داده می

زند. اگر شخخما به شنواک دالدی  بتوانتد یکی از  ک ددسخختاک صخخمتمی باشخختد  ه فرزندتاک در مواقع تری  ددسخختان   رف میتری  د ن دی چند نفر از صخخمتمی

 اید. دالسلام. ند، برندههای مهم به شما نت  شلاده بر سایر ددستان  راوع گتریتصمتم
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