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خَاًٌذُ گشاهی سالم.
آیب هیداًستیذ هْوتشیي تصوین صًذگیتبى ،تصویوی است کِ ثش ثقیِ تصوینّبی صًذگیتبى اثش هیگزاسد ،تؼْذ ثِ
دٍست داضتي ٍ پزیشفتي خَدتبى است؟ ایي تصوین ثِ طَس هستقین ثش کیفیت سٍاثط ضوب ،کبستبىٍ ،قت آصادتبى،
ایوبًتبى ٍ آیٌذُتبى اثش هیگزاسد .کوتش کسی هؼتقذ است کِ دٍست
داضتيِ خَد ایذُ دسستی است .اهب حقیقت آى است کِ ،ضوب اگش خَد سا
دٍست داضتِ ٍ ثشای خَد ضخصیت ٍ احتشام قبئل ثبضیذ ثب هقَلِ
خَدپسٌذی ٍ غشٍس کبرة هتفبٍت است .دس ایي پیبم ثِ ّویي هَضَع
هیپشداصین.
هعٌی ایي عثاست وِ "خَدهاى سا دٍست تذاسین" چیست؟
ایي جولِ تِ هعٌی پزیشفتي خَد ،آًگًَِ وِ ّستین ٍ ساصگاسی تا جٌثِ ّایی اص خَد است وِ ًویتَاًین تغییشضاى تذّین.
دٍست داضتي خَد تِ هعٌی داضتي اتىا تِ ًفس ،احتشام تِ رات ٍ تػَیش هثثت اص خَد است.
تا وٌَى تشای ضوا اتفاق افتادُ وِ چٌذ تاس دس سٍص ،آسام یا تا غذای تلٌذ ،تِ خَد تگَییذ "اص خَدم هتٌفشم یا آسصٍ داسم
وِ تویشم"؟ چمذس احساس هیوٌیذ وِ اص سَی دیگشاى طشد ضذُایذ ،تٌْا ّستیذ ٍ وسی تِ ضوا عاللِای ًذاسد؟

صهبًی کِ احسبس ػالقِ ثِ خَد اص ثیي هیسٍد ،احسبس خَداسصضوٌذی ٍ پزیشش خَیطتي ًیض دس پس آى هحَ هیضَد ٍ
احسبسبت ٍ افكبس هٌفی ضوب هوكي است ثِ هطكالت جسوبًی ًیض تجذیل ضَد .یبدگیشیِ ػالقِ ثِ خَیطتي ثش ثسیبسی اص
هطكالتِ سفتبسی ٍ ًگش ضْبی هٌفی ضوب اثش هیگزاسد ٍ ثش آى غلجِ هیکٌذ ٍ احسبس کوجَد هحجت سا دس ضوب اص ثیي
هیثشد.
اگش هیخَاّیذ احسبس ػالقِ ٍ ػطق دیگشاى سا ثِ سوت خَد جزة کٌیذ ،سؼی کٌیذ ثِ افكبس هثجت سٍی ثیبٍسیذ .اگش
هیخَاّیذ دیگشاى ًیض ضوب سا دٍست ثذاسًذ اٍل خَدتبى ثبیذ خَد سا دٍست داضتِ ثبضیذ.
اٍلیي قذم ایي است کِ حتوب ثبیذ ثخَاّیذ کِ خَد سا اص خَدثیضاسی ًجبت دادُ ٍ ػالقِ ثِ خَیطتي سا دس خَد پشٍسش دّیذ.
ایي تصوین قبطغ هشحلة ثسیبس هْوی است.
صهبًی کِ ّذف خَد سا تؼییي کشدیذ ،رّي ضوب ثش سٍی ایي هَضَع
توشکض هیکٌذ .اگش دس ایي هشحلِ قبطغ ًجبضیذ ًویتَاًیذ هسیش دسست
سا طی کٌیذ.
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ثخطص خَیطتي یكی دیگش اص اٍلیي قذ هْبیی است کِ دس هسیش ػالقِ ثِ خَیطتي ثبیذ ثشداسیذ .گبّی هوكي است کبسی
اًجبم دّیذ کِ خَدتبى سا فشیت دّیذ .تب صهبًی کِ خَدتبى سا ًجخطیذ ًویتَاًیذ ثذٍى احسبس گٌبُ ثِ صًذگی خَد اداهِ
دّیذّ ،ویطِ احسبس کناسصضی هیکٌیذّ ،وَاسُ اص خَد هتٌفش هیهبًیذ ٍ ّوچٌبى ثِ کبسّبی اضتجبُ خَد ثشای ججشاى
اضتجبُ اٍل اداهِ هی دّیذ.
پزیشش خَد یكی دیگش اص ساُ ّبی ثخطص خَد ٍ ػالقِ ثِ خَد است .اٍل
ثپزیشیذ کِ اضتجبُ کشدُ ایذ ٍ اص دست خَد ًبساحت ٍ ػصجبًی ّستیذ .ثِ
خَدتبى یبدآٍسی کٌیذ کِ ّش کسی اهكبى داسد دس صًذگی خَد اضتجبُ کٌذ
ٍ ضوب ًیض هبًٌذ دیگشاى اضتجبُ هی کٌیذً .ضد خَد اػتشاف کٌیذ کِ دس آى
لحظِ سفتبس ًبثبلغ ٍ ثچِگبًِای اص خَد ًطبى دادُ ٍ اکٌَى هتَجِ اضتجبُ
خَد ضذُ ایذ ٍ هطوئي ّستیذ کِ دس آیٌذُ ،دیگش آى سا تكشاس ًخَاّیذ
کشد.
تلمیٌات هٌفی سا اص خَدتاى دٍس وٌیذ .اظْاسات ٍ تفىشات هثثت سا جایگضیي احساس خطن ،گٌاُ ٍ افىاس هٌفی وٌیذ .تِ
خَدتاى تگَییذ وِ اص ایي پس خَدتاى سا هی تخطیذ ،تِ خَد احتشام هی گزاسیذ ٍ خَدتاى سا لثَل داسیذ .
خالق تاضیذ ٍ دس هَسد خَد عثاسات هثثت تِ واس تثشیذ ٍ ّش لحظِ وِ احساس وشدیذ افىاس هٌفی دس رّي ضوا غَطِ ٍس
است آًْا سا تیشٍى تشیضیذ .تِ ایي تشتیة وِ آًْا سا یادداضت وشدُ ٍ افىاس ٍ عثاسات هثثت سا ًیض دس وٌاس آًْا تٌَیسیذ.
صهاًی وِ هىالوات ٍ گفتگَّای دسًٍی خَد سا تغییش دادیذ ،احساساتتاى ًیض تغییش هی وٌذ ٍ تش عثاسات هثثت توشوض
خَاّیذ وشد .تػاٍیش رٌّی خَد سا تغییش تذّیذ .اگش تػاٍیشی وِ دس رّي ضوا دستاسٓ خَدتاى ٍجَد داسد تػاٍیشی
هٌفی تاضٌذّ ،ویطِ ًَعی حس افسشدگی ّوشاُ ضوا خَاّذ تَد .پس سعی وٌیذ خَدآگاّاًِ تػاٍیش رٌّی هثثت خلك
وٌیذ ٍ تِ چیضی فىش وٌیذ وِ آسصٍی دست یاتی تِ آى سا داسیذ.
لذم دیگشی وِ دس هسیش عاللِ تِ خَیطتي تایذ تشداسیذ خَدضٌاسی است .واسّایی سا وِ دٍست داسیذ اًجام دّیذ،
چیضّایی وِ ضوا سا خَضحال هیوٌذ ،چیضّایی وِ اص تِ دست آٍسدى آًْاا حساس غشٍس ٍا فتخاس هیوٌیذ ،عثاسات
هثثت ٍ تطَیكوٌٌذ ّایی سا وِ دٍستاى ٍ خاًَادُتاى تِ ضوا گفتِاًذ ٍ تِ احساس خَب ٍ فَ قالعادُای دس ضوا هٌجش
ضذُ است ،یادداضت وٌیذ ،لَاعذ ،اسص ضْا ٍ ًگشش خَد سا تطٌاسیذ ٍ تش سٍی آى واس وٌیذً .ماط لَت ٍ ضایستگیّای
خَد سا تطٌاسیذ ٍ اص آى چِ وِ داسیذ ٍ تِ دست آٍسدُایذ احساس غشٍس
وٌیذ .ایي واس ووه هیوٌذ وِ تشای تِ دست آٍسدى حس غشٍس ٍ اعتواد تِ
ًفس تِ تأییذ ٍ ًظش دیگشاى ًیاص ًذاضتِ تاضیذ ٍ اص آى پس خَدتاى
هیتَاًیذ خَد سا خَضحال وٌیذ.اص تَدى تا خَد لزت تثشیذ ،هیتَاًیذ
تْتشیي دٍست خَد ًیض تاضیذ .ایي اهش تِ ایي هعٌا ًیست وِ تا دٍستاًتاى
تیگاًِ تاضیذ تلىِ تِ ایي هعٌا است وِ حتی تذٍى حضَس آًْا ،صهاًی وِ
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تٌْا ّستیذ ،تاص ّن اص صًذگی لزت تثشیذ .صیشا دس ایي صهاى هیتَاًیذ تِ سشاغ اًجام دادى واسّایی تشٍیذ وِ دٍست
داسیذ.
افىاستاى سا یادداضت وٌیذ:
ًَضتي ،یىی دیگش اص فٌَى هفیذ است ٍ.لتی افىاستاى سا هیًَیسیذ تیطتش تِ آًْا تَجِ هیوٌیذ ٍ الگَّای تىشاسی
فىشی ٍ احساسی خَد سا تطخیع هیدّیذ .ایي اهش تِ ضوا ووه هیوٌذ ،گشُّای احساسی خَد سا تطٌاسیذ ٍ تثیٌیذ
چگًَِ احساساتتاى تشٍص هیوٌذ ٍ چگًَِ تِ ّش هَلعیتی ٍاوٌص ًطاى
هیدّیذ.
اگش خَد سا دٍست ًذاضتِ تاضیذ دیگشاى سا ًیض دٍست ًخَاّیذ داضت ٍ
تا خَدخَسی ٍ خطن صًذگی خَاّیذ وشد .دٍست داضتي خَیص پایِ ٍ
اساس عضت ًفس سالن ٍ تشلشاسی استثاط هَثش است .خَد سا دٍست
تذاسیذ.
دائوا ًگشاى تذست آٍسدى تأییذ دیگشاى ًثاضیذ .اگش چِ تذست آٍسدى
تأییذ دیگشاى ،هخػَغاً افشاد هْن صًذگی تجشتِ لزتتخطی است اها اگش
فىش وٌیذ ضذیذاً تِ تأییذ آًْا ًیاص داسیذ ٍ تذٍى آى ًویتَاًیذ صًذُ تواًیذ یا خَضثخت ضَیذ ،دس تذ هخوػِای گیش
وشدُایذ .ضعاسِ خَسٓ تأییذ ایي است؛" اگش دیگشاى هشا تأییذ ًىٌٌذ پس حتواً واس تذی اًجام دادُام ٍ گاّی اٍلات تذتش،
"اگش ًتَاًن تأییذ دیگشاى سا تِ دست تیاٍسم پس حتواً اضىال دس هي است ".تشای آى وِ تتَاًیذ خَد سا اص ضش هخوػِ
تأییذ دیگشاى خالظ وٌیذ ،تایذ فلسفِ هثتٌی تش پزیشش خَیطتي سا دسًٍی ساصیذ .
یعٌی ّیچگاُ ضخػیت خَد سا دسجِتٌذی ًىٌیذ تلىِ اعوال ٍ «غفات »خَد سا هَسد تَجِ لشاس تذّیذ .هثالً ضایذ سفتاس
هي گاّی اٍلات ضوا سا والفِ وٌذ ٍلی ّیچگاُ خَدم سا آدم تذی ًویضٌاسن تذیي تشتیة تِ جای توشوض تش« ضخػیت
»خَد تش سفتاستاى هتوشوض هیضَیذ ٍ سفتاستاى سا اص ضخػییتتاى جذا هیوٌیذ ٍ تش سٍی واستیّای سفتاسی خَد واس
هیوٌیذ تذٍى آًىِ تش سٍی ضخػیت خَد تشچسة تضًیذ.
تشگشفتِ اص ًطشیِ هطتشن
هشوض هطاٍسُ ٍصاست علَم ٍ داًطگاُ تْشاى ضواسُ 621

