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 هایی از هر سونوشتدل

اهوشیار نبه صورت در این مرز و بوم  (خودمشاید و ) نامساعدترین و ... روزهای زندگی بشر ،تریندانم در ناخوشفقط می؛ نوشتهدلو یا  استاله مقاین سخن، دانم نمی

 بندد.های شب بر روی کاغذهای مچاله نقش میدر نیمه

مطراق تغییر نه با هدف پرط نویسم نه با هدفبا هدف خاصی نمی ؛نویسم نه برای خود و نه برای دیگرانبرای کسی نمینویسند، هایم مینویسمم دسمتمن نمی

بر ید آهرچه به ذهن هوشیار و ناهوشیارم می دانمفقط می .طلبیو نه مبارزه طلبینه با هدف شهرت ، ومگر فرهنگ ساختمان هست که بخام بسازمش -سازیفرهنگ

من  زنممن  رف میکشمممم. قلم را بر روی کاغذ میآرایش خاص  هیچ نظم وبنابراین بی زنم،بدون هیچ گونه اندیشمممه و تی ری  رف می. بنددروی کاغذ نقش می

د که هیچ هایی هستن... مستثنا است.  رفویرگول وکند ولی  رف زدن شیاهی از قواعد سرسختانه ویرگول و نقطهقاعده خاصی پیروی مینویسمم زیرا نوشتار از نمی

 . زنم و ...های شب با خود خلوت کرده و با خود  رف میدر نیمهباید گیته شوند. بله شاید همین باشد من  وقت نباید نوشته شوند ولی  تماً

ایم هدف خاصی ندارند ولی هسخن. (بسیارنظمی در هیاهوی بی عمیق)نظمی  داردنشمان از ی  نظم پنهانی  ،سمر و ته های بیین نوشمتهت نظر در همه ادق اما

ن ته  نای .مقدس خوابیده باشدهدفم، هدفی های بیشاید در قلب این سخندر نتیجه ای نهیته است العادهنظم خارق ،نظمیگوید در دل هر بیه میژهمان طور که پیا

 :استنباط کرد. مثلاًهایم منتقدان سخنبرخی های داده شده توان از فیدب را می

ها یلیم خکه به زع یزندگ لیمسا نیتریئبه جز نیوردآو  نیداز عرش کشون قشنگ عشق رو یلیخ"با انصاف:  منتقدیناین به قول ی ی از  در سخخن شقخ  

به نظر  دیشا .هیعال نیا و ،یزندگ یهازنده بودن ها ودنینیس کش یهالحظه ،یساده زندگ یهادر صحنه نیوردآ نیعشق رو از تقدس کشوند .روزمره است و ییابتدا

 یهاحظهلعشق در همه  ،ستی... ن و یدر مبا ث فلسی عشق صرفاً، سخن شما نیاما در ا ؛کمتر یگاه بالاتر و ای برتر و ایه باش مردم عشق در رقابت با دوست داشتن

 ".نوعانهم یگل گرفته تا دادرس دنییاز بو ینگاه ساده به کل هست ،ینگاه ساده به زندگ ،نگاه ساده به چشمان معشوق، که مهمه نهیا هست و یساده زندگ

 هک شممد آغاز اونجا از آموزش نظام در هانابسممامانی این همه ریشممه من نظر به": باوجدان قدتمن معلم ی  از نقل به باز  جامعه کردن طبقه طبقه سخخخن در یا

 اولشچپ این ه برای اونو؛ مالی بخش فقط و فقط اونم کردن، خصوصی رو آموزش نظام همه، برای رایگان و همگانی آموزش شعار کردن عملی جای به مدارانسیاست

. گیرممی هک دستمزدی و  قوق بابت نه کنممی کار دارم وجدانم با صرفاً معلم، عنوان به من. بدهند اختصاص آن به رو کمی بودجه و باشه بیشتر دیگه هایعرصه در

 هست هم...  همیر راه و کشهمی نیس توش شاگردم که ایجامعه تو شاگردم خونه تو نیست معلم عنوان به من خانه در فقط عمیق درد این. کنهمی بیداد انگیزگی بی

 اهخانواده از فقر گران بار ترمهم همه از شه عوض باید بودجه شه عوض باید آموزش نظام شه عوض باید پرورش و آموزش سیاست زنیم،می رو آخر هاینیس همه ما

  ال در نگرانش درپ و مادر و من خسته شاگرد  تی و ما و است ویران پایبست از خانه عبارتی به نباشند؛ فرزند آینده معیشت و شغل نگران والدین ،بشه برانداخته باید

 یاد شقع کتاب، و درس جای به ما هایبچه به آره که میخواد معلم از و میده بیانیه کسی بینممی میاد درد به دلم هاوقت بعضمی واقعاً. هسمتیم خرابه این ایوان رنگ

 همه، و ماش انتقادات و اش الات تمام. ایمشده صلمستأ خانواده کانون  یظ برای که شدیم صبوری مادر یه مثل خراب خانه این درون ما...  و بدین یاد صداقت و بدین

 1."...هست متین و درست جا به

های سممخنا تمالاً ... یا انع اس آرزوهایمان برای آینده اسمت،  بینیم انع اس رویدادهای روزمره و اتیاقات گذشمته وهمان طور که هر خوابی که می پسبگذریم، 

 اند: چند دستهو به طور کلی  مخاطب هستندهایم بیسخن . بیشترهوشیار یا ناهشیار استبه صورت نیمه من نیز انع اس تمام ....

 ها ومتخصمم  ،هاماز سممخن برخی دیگرمخاطب ؛ نها باشممندشمماید مخاطب اصمملی آ و ... ،والدها ،هارشممی دارند که معلمرنگ و بوی پرو هایمبرخی از سممخن

از  ؛ همچنین تعدادیبر فرهنگ و علم و تمدن بشری ت یه زدند کنندگمان می نماهایی هستند کهشناسها و روانشناسروانشبه ها وشناسها و روانمتخصم بهشم

چون  سوادیهای روح هر انسان بیهایی که دیوارهها و تنیدگیتنش ،های برخاسته از ذهن ناهوشیارم باشنددغدغهشاید هایی از هر سو هستند که نوشته ،هایمسمخن

 ؛کشندمن را به سوهان می

                                                           
دانم؛ چون اصولاً بر خلاف دیدگاه بسیاری از دانشجویان و هم ارانم، هایم عیناً از مخاطبان عزیز و منتقد در این بخش نقل شده است و من درباره صحت و سقم این نظرات، چیزی نمی. این دو نظر درباره دو تا از سخن1

  چیزبلد نیستم. همه فردی



 سو هر از هایینوشتدلسخن سردبیر: 

 ب 

هایم ا و  رفهشوند و شاید بهترین سخنهایی که نوشته نمیدونم چطور بگویم سخنیعنی نمی ... نویسمببخشید نمی نویسم که ...هایی هم میو بالاخره سمخن

ون این دریچه نگاه من، ببیند و بخواند چد بر اساس ساختار کلی متن و با نگریستن با های نانوشته را خواننده بای. این سمخنشموندمشمخ  می و با علامت ...باشمند 

ر ناچیزی ترس ناهوشیا مانندبه دلایل مرموزی  ولی ها هستنددارترین و ...  رفترین و مسئلهترین و غمیگینو عمیق در نوع خود بهترین هسمتندا تمالا ها که سمخن

دهند می چه نشاننچه هستند با آنآیعنی ) گونه که نیستند شوند آنن و همه اونایی که ظاهر میناخشنود شدن مخاطباو یا من،  مانندشمناسی سموادروانچون من، بی

گوییم و سخن می ،زنیمچه که  رف میندر همه ما بین آ ،نهیته است...  ژگیین ودر همه ما ایالبته شوند. ، به رنگ سیید نوشته می(سمان تیاوت وجود داردآزمین تا 

مان تی در ژنوم  نآ دمان از بدو تولد و یا شاید قبل ازت یه دارد و وجو "دیگران"ستی ما بر زیرا تمام هستی و نی ؛است بسیار تیاوتنچه که هستیم ا آدهیم بنشان می

 .نمان چیزی نیستوشویم که درای میها بیرون ریخته شوند پوستهن دیگرانشده است که اگر آ هایی عجینبا دیگران

دیگران در تمام وجودمان غلبه دارند به خاطر دیگران  .است هایی که در تمام عمرمان دریافت کردیم به خاطر جلب رضمایت و نارضمایتی دیگران و ...ب ن و ن ن

ه به خاطر همه و هم . رویم و ...راه می ،کنیممطالعه می ،کنیمتدریس می ،خوابیممی ،کنیمس س می ،کنیمازدواج می ،نوشیممی ،خوریممی کنیم،گریه می ،خندیممی

 .خرو الی آ، ندمان سود ببرندنده بمانیم تا دیگران از زنده مانخوریم تا زغذا می  تی .استدیگران 

آییم اه نمیگبا لباس زیر به دانشممو  ،بینندگران میداریم چون دیا درختی بر نمیی مغازه و سممیبی را از ،کنیم چون دیگران می بینندبغل نمی خیابان دختری را در

 ایتهپس ما پوس. اندر غیرمستقیم با دیگران در ارتباطمانده به طوو ی  سوم باقی وسموم همه اعمالمان به خاطر دیگرانبیش از د؛ کنندمان میچون دیگران مسمخره

و تا جایی که بتوانیم اونا را راضی کنیم سرخوشیم و ها هستیم بال جلب رضایت این دیگراناند و هر روز و هر شمب به دنهایی پر کردهرونمان را دیگرانهسمتیم که د

وبرو ر انجام دادیم با نقد و نارضایتی دیگران زندگیکه برای جلب رضایت دیگران در تمام طول  .ها و ..کوشش ها وو وقتی با همه تلاش. بریمشاد و از زندگی لذت می

داشته  ورهر چه دیگران بیشتر در ما  ض !!!روانیهای بیشتر اختلالاست ریشه پنهان این  شاید و( ضعیف بسیار شناختیمن روان)پاشیم به طور کامل از هم می ،شویم

مان را به ی باره از دست شناختیهای روانه خود،  رمت خود، و همه توانمندییید دیگران را از دست دهیم اعتماد بأشود و هنگامی که تما کاسته می "من"باشمند از 

 و ر بیمار استبیشت ،تر استدیگران در او باشند بیشتر ضعیف ،انسان تا جایی که بیشترشود. به شدت مختل می مانمان با خودمان و محیط زندگیدهیم و سمازشمی

عمیق  ییدنکشنیس با  ،شودغرق در شادی و لذت می ،کندکیف میو تمجید دیگران با تعریف  ،شودابسته میو دیگرانبه  تمام قدرت و توانش ،تری داردمن ضمعیف

مش او رابنابراین آ ؛ریزداو فرو مینی روا ایهیافتگینالعن و نیرین دیگران تمام سمازم و همه چیز برایش آرام و آرامش دارد ولی با ،ودشممیتمام دنیا برایش شمیرین 

و تقویت من  ور ریختن دیگراند ،مش لات روانی بیشترراز درمان انگار پس  شوند.آتشمی زیر خاکسمتر بیرون کشیده می شمناختی مانند قیقی نبوده و مشم لات روان

 است. شناختیروان

تصور جامعه ایران از ی   قوی برخوردارند؟ اصلاٌ "من"شمان از خود ،از آنها پردازند؟ چند درصمدمهم می موضموع شمناسمان در ایران به اینولی چند درصمد روان

 را در خود و دیگران تقویت کند؟ "من"بتواند این  که چه کسی است شناس واقعیروانشناس چیست؟ و ی  روان

با  ،هایش را کت  نزند، بچها ن ندبا زنش دعو ،های خوبی تربیت کندشمناس هست همه چیز را بداند، بچهمگر قرار هسمت هر کسمی که روان !!دونم!چه میمن 

 یا نه: شناس در ایران(؛)تصویر اول از روان راستگو و رک و راست و شیاف باشد نظم نباشد یا ...بی ،به همه کم  کند ،برخورد کند دانشجویانش درست

ه وچرخایی داط دانشگاه با دمپ یستین کوتاه در با آ ،رود شنا کندبرخلاف جریان  ،و یا اگر زن است بیرون ریخته باشد موی سرش پریشان باشد ،ندر جهت مقابل آ

های پیراهن و رنگ ،ابندوخابد که دیگران نمیور روز سمماعتی بخه ،نما داشممته باشممدایش خاص بدنو یا ی  آرروز ی  مدل برای ریشممش درسممت کند  ره ،براند

بیه لانه زاری باشد که بیشتر شتمام اتاق و کتابخانه و درس و مشقش پر از لجن ،اش بیرون بزندکثافت از سرتاپای ماشین و خونه ،ندندرجه با هم فرق ک 181شلوارش

 زادد آاو بای ،کندمحدود اساس و پایه جامعه مدنی و اجتماعی شناس که نباید خود را به مرزهای بیخلاصه هنرمند و روان . اسمتدلال این گروه این است کهموش باشمد

 .اس در ایران(شن)تصویر دوم از روان شناس بهتری استتر باشد روان ساب و کتابتر و بینظمتر و بیلودهآتر و ندگیش کثیفزاد بیندیشد و هرچه محیط زباشد و آ

 و شخصیت و تصویر دوم فردی پسی وز و بیمار روانی اجتماعی و همه چیز بلد زادهماولی فردی معصموم و اما ،هسمت در ایران شمناسروان غالب تصمویردو  این

یت مطلوبش این اسممت که محیط دارد و تنها خاصمممعه و جهان خود هیچ گونه خاصممیتی و نه برای جا ،نه برای خانواده خود ،خاصممیت که نه برای خودو بیناهمگون 

 .است ها و ...ها و شپشها و پشههای مناسبی برای سوس اش لانهزندگی

دهند ولی ا میشناسی رمدرک روان .نیستندشناس روانولی داشته باشند شناسی روانو مدرک سواد مقداری شاید  ،نیستند اسشنعزیزم اینا روانخواننده بسمیار نه 

 سیارببه قول استاد . شد دکتر دبای گیرند،. دکترا را نمیدهندمین هارا دانشگاه دین خوب شدن و ...لوا ،معلم شدن ،استاد شدن ،شمناس شدنجامعه ،شمناس شمدنروان



 
 ج

را  خود ،شناسیرنج بردم که هر کسی با گرفتن مدرک روانموضموع من همیشمه از این "منصمور:  محمود ایران زمین دکتر تمام تاریخ شمناسمیمرد روانبزرگجانم، 

 شناس به معنایرا کسب کنید روان زارها و ...ها و دکان باو کارگاهتمام مدارک و گواهی  . این عبارت ساده و در عین  ال عمیق یعنی این که اگر"داندشناس میروان

 هاینشانهها، و ها، روش، آزمونهاهنر و فن سازش دادن آدمی. فن یعنی ت نی  ،بالینی شناسیکند: روانتاکید می APAشوید. به همین خاطر است که واقعی نمی

کنند ولی هنر یعنی فرد باید از شمّ بالینی برخوردار باشد باید ی جوری اختلال مراجع را بو های ما به دانشجویان ارائه میخلاصه همه آنچه که دانشگاه ... تشمخیصی و

  شود.شناس نمیباز روان بگذراندرا  های ...کارورزی قلابی و ب شد و تشخی  دهد. کسی تا از این هنر برخوردار نباشد اگه هزار تا دوره و کارگاه پول ی و اجباری و

و  ،هباتجرب دانم نه برازنده درمانگرایستادم که نه خود را برازنده استاد میاز زمان و م ان ی اهاکنون در نقطمن ، امنشریههای هر فصل نو شما ای مخاطبان سخ

  !نه برازنده نویسنده خوب

از امروز و  گیرممسئولیت درمان هیچ کودکی را برعهده نمی تعطیل کردم و درمان رافرایند بنابراین  ؛را دارم که در ابتدای راه شدن است کسیمن اکنون ا ساس 

شمممان نوید درمان که همه زمیندرمانگران مشمممهور ایران ذارم تما از دنیما دنیا تجربه روانگممی و کمارآموز پما در مراکز درممانگری بمه عنوان مراجعیم  بمار دیگر 

را  رادعاپو یا تمامی این مراکز درمانی و درمانگران نامیید بودند و اما اگر  کنماین تجربیات را منتقل  ،شمماید مدتی بعد .تجربه کسممب کنمدهند نشمموندگان را میدرمان

ا پ کنند و چنان غوغا و هیاهویی بهمیتبلیغات پرطمطراق  ،شممموم که در ایران جهت درمان بیماراندرمانگرهای مشمممهوری میبیزار از همه رواندکمانی بیش ندیدم 

شما مخاطبان همه  افظ وند خدان روز، تا آ پس ؛در هم بش ند را ... ها وها و مراکز و کلینی سسهؤجرهای سازمان و مهای آن ت  ت  آلرزهکه لرزش و پسکنم می

دتر ناموجودی، موجوموجود و زیرا این خدا تنها موجودی است که از هر خدا است.  به آن ایمان دارم ای را که یقیناًپدیده حظه از زندگی تنهاتا این لناشناسم باشد چون 

مه ز ها را د به ظاهر ناموجودجواین مو من امروز ؛ اماموجودتر است شوندشوند و با هیچ  سی درک نمیشنیده نمی ،شونداز بین همه ناموجوداتی که دیده نمیاست و 

خ مرت ب ی که در تمام طول تارییهاکاریبشر به خاطر همه کثافت سیانهأکنم. متشنوم و بیشتر  س و درک میبیشمتر می ،بینم، بیشمتر میبه ظاهر موجودموجودات 

وب کند و از دامنه هوشیار خود بیرون ناموجود بداند و یا وجودش را سرک ،به باطن ،ه ظاهر ناموجود رابو دانم چیست به ظاهر نمی دیدهشمده اسمت مجبور اسمت این پ

 های خود باشد. طلبیدنبال لذتغرق در روزمرگی به راند تا ب

دی است که خدا موجودی اسمت که در ظاهر از همه موجودات، ناموجودتر اسمت و در باطن از همه موجودات به ظاهر موجود، موجودتر است. خدا، تنها ناموجو بله

  .بینمتر از تصویر این ناموجود نمی، من امروز تصویری را واضحشنومتر از صدای این ناموجود نمیمن امروز صدایی را واضح وجود دارد.

و  تا کجاها ادامه یافتو به کجاها سرک کشید و  عهایم بدون تصمیم و اراده من از کجا شروبینید نوشتهمیهایم، مخاطبان و خوانندگان بسمیار جان سمخنخوب 

ینی بدانش و آگاهی و علم و بینش و جهاندارد؛  بسیار ناهوشیارهوشیار و های قصه پرغصه قلبی که درد و رنجهست ؛ این شمدنی در کار نیسمت(تمام البتهتمام شمد )

روشن  هایایی از ابهام به دنبال یافتن افقو در دنی ،ر قبل اشاره کردم(هایی که در سطونظمییمیق در عمق ببینی عنظم و جهان ... )و شاید هم دارد داردن یمشمخص

 ... . و زنددست و پا می ،شناس و ناشناساندن آن به مخاطبان و شناس

 

 خانزادهعباسعلی  سین

 سردبیر نشریه علمی پژوهشی سلامت روان کودک

 1938تیرماه  11

 

 

 

 

 

 


