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 ًویشِ بایذ               
ذ برگردین؛

ا ها از خری
 هارٍ بگیر ت

ایي بچِ ی

ببخشیذ اهشب          
ٍگرًِ ًاراحت هیشن؛ 

اهشب بیایی هْوًَی 

 خاًن بچِ 

یٌتَ دٍ ساعتی 
ّا َّس کردى برى گردش،ایي هاش

ٌن بخًَن جای             
جسٍتَ بذُ ه

 تَ کِ خًَذی، اهشب 
بذُ بِ ها؛

 دٍری ًویرُ....

ِ    ّوِ هب ثبرّب ٍ ثبرّب در هَقؼیت            (این كِ گفتي كلوِ        ّبیی قزار گزفت

ًِ ( ثزایوبى دضَار ثَدُ است. ثزای هثبل ضوب ثزای تؼغیالت ًَرٍس ثب                   

ایذ ٍ ٍالذیي     گزٍّی اس دٍستبًتبى یك سفز سیبرتی سیبحتی، تزتیت دادُ          

  ِ دارًذ كِ چِ قذر اس حضَر ضوب در خبًِ ثزای ػیذ              ای اثزاس هی    ضوب در ًبه

ًَرٍس خَضحبل خَاٌّذ ضذ. رئیس ضوب،اًجبم كبرّبی ثیطتزی را در یك             

ِ          هقغغ سهبًی علت هی    ای اسقجل    كٌذ، حبل آًكِ ضوب ثزای آى سبػت ثزًبه

تَاًیذ رٍی یك عزح      خَاّذ كِ اگز هی     ایذ. استبد اس ضوب هی       تؼییي كزدُ 

تحقیقی كِ خَدش رٍی آى كبركزدُ است ،ثِ اٍ كوك كٌیذ. گز ضوب اس                

ّبیی،   آى دستِ افزادی ّستیذ كِ ثِ دفؼبت در هقبثل چٌیي درخَاست             

كٌیذ ٍ دائوب اس ایي ثبثت احسبس             تسلین ضذُ ٍ ثب آًْب هَافقت هی          

ممكه است تخًاَیذ تذاویذ كٍ چرا شما َىگامی         ًبخَضبیٌذی داریذ، 

  گًییذ. می)تلٍ (دَیذ  گفته را ترجیح می)وٍ (كٍ 

ضوب هوكي است ًگزاى اس دست دادى ارتجبعبت هؤثز یب ًگزاى ٍار دآهذى             

آسیجی ثِ رٍاثظ ثبضیذ. ثٌبثزایي، ارتجبعبت خَد راهبًٌذ ضی ضكٌٌذُ تلقی            

ثبضذ. ضوب ّوبًٌذ     ّبی دائوی ضوب ٍاثستِ هی      كٌیذ كِ الجتِ ثِ اعبػت      هی

چًن شما   كٌیذ،  ثسیبری اس افزاد چِ ثسب اس ًِ گفتي احسبس گٌبُ هی              

آمًختٍ ایذ ترای اجتىاب از آسیة يارد كردن تٍ احساسات                

 ٍ ثٌبثزایي احسبس هسئَلیت    َای خًد دست تكشیذ.     دیگران، خًاست

كٌذ، گَیی ضبدی     ضوب در قجبل احسبسبت ضخصی دیگزاى ثِ حق جلَُ هی         

آًْب در گزٍ هَافقت ضوبست. ثذیي تزتیت هوكي است ضوب احسبس كٌیذ             

ثب ًفی آًْب ثِ دلیل خَدخَاّی ٍ خَدهذاری اًسبى ثذی ّستیذ سیزا ثِ                

 ایذ كِ ثبیذ فذاكبر ثبضیذ ٍ خَد را ًبدیذُ اًگبریذ. ضوب یبد گزفتِ

ٍ  شما تیش از خًدتان دلًاپس ي متًجٍ دیگران َستیذ          ثٌبثزایي،   

ضَد هوكي است احسبس كٌیذ هَرد لغف            ٍقتی اس ضوب تقبضبئی هی      

  ِ ضَد تب احسبس هْن ثَدى كٌیذ        ایذ. ایي اهز سجت هی      ٍهَّجت قزار گزفت

ايلیه كاری كٍ تایذ اوجام داد، تشخیص احساسات دست ي                

ثزای هثبل اگز    پاگیر یا تايرَایی است كٍ در سر شما يجًد داروذ.         

خَاّذ اتَهجیل ضوب را ثزای رفتي ثِ سفز قزض كٌذ، ثب                دٍستتبى هی 

تزسیذ ثِ    كٌیذ؟ آیب هی    گفتي كلوِ ًِ، چِ ًتبیج هٌفی را پیص ثیٌی هی         

كبرفزهبی خَد پبسخ هٌفی ثذّیذ، آیب اس ثزكٌبرضذى اس كبرتبى در                 

ّزاسیذ؟ اگز ثِ استبد خَد پبسخ هٌفی ثذّیذ، آیب اًتظبر داریذ ًوزُ                

 پبییي را در آى درس كست كٌیذ؟

تشخیص )وٍ گفته (پس شما در اتتذا اوتظار فاجعٍ آمیسی از          

ي در گام تعذی آن اوتظارات را تا ياقع وگری تیشتری              ایذ  دادٌ

ثزای هثبل هوكي است ثِ خَدتبى ثگَئیذ اگز پبسخ             كىیذ.  تیان می 

هٌفی ثذّن چِ ثسب دٍستن اس ایي كِ اتَهجیل را ثِ اٍ قزض ًذادم اس                  

هي ًبراحت ثطَد، ٍلی دٍست ضوب ثِ خبعز ایي گًَِ هسبیل ًبراحت               

را ثِ صزاحت ثِ كبر       )ًِ(ًیست اٍ احتوبال ثِ خبعز آى كِ كلوِ              

 .ایذ، احتزام ثیطتزی ثزایتبى قبئل خَاّذ ضذ ثزدُ
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  را سـادُ تـر کـرد            )ًِ گفتي(از چِ راّْایى هى تَاى 

: دس قذم اٍل سذّا يا هَاًعى كِ اص ًظش اخالقى ٍ رّنٌنب تنش سنش            گام اٍل

 ساّننن ننناى هنننى تنننانننٌنننانننذ سا ضنننٌننناسننناينننى كنننٌنننانننذ                             

   آيا هى تشساذ اٍ ّشگض پس اص ايي هاجشا تا ضوا صحثت ًكٌذ -

  آيا اص ايي ًگشاًاذ كِ هثادا دس هَسد ضنونا جنَس دينگنش  ننكنش كنٌنذ                    -

   اص كاس تشكٌاس هى ضَيذ؟ ًِ تگَياذ((يا اگش تِ كاسنشهاي اى 

پس اص تشسسى خطشات اح والى اص تعذ هٌفى آى، تا ٍاقن  تنانٌنى         گام دٍم، 

ضشايط اح والى سا دس رّي خَد تشسان كٌاذ عجلِ ًكٌاذ تا دقت ايي گام سا    

تشداسيذ اگش ًااص هب تاٌاذ كِ اح واالت هخ لف سا يادداضت كٌاذ ايي كاس سا   

   اًجام دّاذ ضايذ تشا  ات ذا  كاس هٌاسة تاضذ 

اگش ًِ تگَين دٍس ن كوى ًاساحت هى ضَد اها پناينِ ّناو دٍسن نى هنا                -

اس َاستش اص ايي است كِ تا ايي هَسد خشاب ضَد  اص طشنى ضايذ دٍس ن تنِ     

صشيح ٍ سك هي ًسثت تِ دٍس ى ها اع واد تاط شو پاذا  )ًِ(خاطش ضٌاذى 

   كٌذ 

گف ي هي كوى ًناساحنت هنى ضنَد  اهنا               )ًِ(سئاس اداسُ ح واً دس تشاتش  -

تگَين ٍ تا تَجِ تِ نطاس سٍحى ًاضى اص تِ ّن خَسدى تشًاهِ ّاين  )تلِ(اگش 

   عصثاًى ٍ تى حَصلِ كاس كٌن عَاقة تذتشو پاص خَاّذ آهذ 

قطعاً هطالعِ ضشايط اح والى اص ديذگاّى هٌطقب تش ٍ خَش تاٌاًِ گام سَم، 

تش ايي اهكاى سا تَجَد هى آٍسد كِ عذم پزيشش خَد سا اعالم كٌان هْناست   

ًِ گف ي تِ ضوا ايي آهادگب سا هب دّذ قثل اص ايٌكِ جَاب هثثت دّاذ ،نكش 

كشدُ ٍ سشي  گاهْا  هَسد ًااص سا تشداسيذ ٍ پاسخ هٌطقب تِ دسخَاس نْنا    

ديگشاى تذّاذ تشخب اص ايي پاسخْا  ضوا ٍ ًِ گف ي ّا  ضوا هوكي آيٌنذُ   

ضوا سا تحت تاثاش قشاس دّذ ٍ تشعكس ًاتَاًب دس ًِ گنفن ني دس ضنشاينط            

ًاهٌاسة، ضوا سا دسگاش هَضَعات ٍ هَقعا ْايب هب كٌذ كِ تناصگطنت تنِ        

  ضشايط عاد  تسااس هطكل است 

مٍارت وً گفته یکی اس مٍارت ٌای سودگی مُفقیت   

آمیش اطت. در تُان ٌز یک اس اوظاوٍا ویظت تا آرسَ َ 

خُاطتً ٌز کظی را بزآَردي کىىد. چزا کً گاٌی ویااس 

َ خُاطتً خُد ٌم اس اٌمیت باالیی بزخُردار اطات. 

تىٍا تا حدی مای تاُان باا دیا ازان ٌامازاي باُد َ 

رضایتؼان رَ بً دطت آَرد کً حاقاُخ خاُدػا اؾ 

 پایمال وؼُد َ اس سودگی َ اٌداف خُد دَر وؼُد.

مٍارت جزات َرسي، تُاوايي ابزاس َجُد َ درخُاطات    

حق خُد، بدَن تجاَس بً حقُخ دي زان اطات. جازات 

َرسي عبارت اطت اس؛ اوتقال رَػه آوچً كً فزد َاقعاً 

می خُاٌد. عمم جزات مىداوً بً فزد اجاسي مي دٌاد 

تا اعتماد بً وفض را در خُد حض كىیاد. جازات َرسي 

امكان دطت يافته بً رَابط دَطتاوً َ ؿادقاوً را سياد 

مي كىد َ بً َی كمك مي كاىاد تاا دربااري ي خاُد 

احظاص بٍتزي داػتً بااػاد.جازات َرسي َ قادرت 

"وً" گفته تُاوايي تـمیم گزفته َ احتمال مُفقیّت را 

در ػ ؾ بیؼتز مي كىد. فازد حاق دارد، در ماُرد 

چ ُو ي سودگي خُد تـمیم ب یزد. َ حاق دارد كاً 

ارسع ٌا، باَرٌا، عقااياد َ عاُاخاص خااؽ خاُد را 

داػتً باػد َ حق دارد در ماُرد آواٍاا باً خاُدع 

احتزام ب ذارد. حق دارد بً دي زان ب ُيد ماایام اطات 

چ ُوً با اَ رفتار ػُد. ٌمچىیه حق دارد خاُدع را 

ابزاس كىد َ ب ُيد "وً" "مه ومي داوم، اٌمیّات واماي 

دٌم". حق دارد خُدع را دَطت بدارد، ايه تاكابّاز َ 

خُدخُاٌي ویظت. بىابزايه اگز بً ویاسٌا، عاقااياد َ 

داَري ٌاي دي زان بیغ اس ویاسٌاا، عاقااياد َ داَري 

ٌاي خُد اٌمیّت بدٌد، احتمال ايىكً دچاار آطایا  

قغؼبً ضزٍع ًِ گفتي ثِ افزاد خبظ سبدُ تز است هثالً دٍستتتبى         

ًشدیك، خبًَادُ یب غزیجِ ّب... ثب ّز كذام راحتتز ّستیذ ثب آًْب ضتزٍع     

كٌیذ. )الجتِ فزاهَش ًطَد ًِ گفتٌى كِ دلیل هٌغقى ٍ حسبة ضذُ   

اى داضتِ ثبضذ، ًِ هَاردى كِ اس رٍى تٌجیلى، ثى حَصلگى ٍ یب ػذم 

خَد را تقَیت كٌیذ ٍ هغوئي ثبضیذ كِ ًِ   پذیزش هسؤٍلیت است( 

گفتي ، رٍاثظ اجتوبػی ضوب را هختل ًخَاّذ سبخت. در هَاردی ّن  

ضَد، اس دستت       كِ ًِ گفتي ثِ هسبئل جذی ٍ خغزًبكی هزثَط هی

رفتي راثغِ ثِ ًفغ ضوب خَاّذ ثَد. ثب ثتزقتزاری رٍاثتظ ستبلتوتتتز             

 . اجتوبػی جبیگشیٌی ثزای راثغِ اس دست رفتِ خَاّیذ داضت

    

گفتي ًِ بِ دیگراى بِ ایي هعٌی ًیست کِ شوا فردی خَد خَاُ ّستیذ ٍ یا 

بِ فکر دیگراى ًیستیذ،بلکِ پیاهی بِ فرد هیذّیذ کِ هي اٍلـَیـتـْـای     

 هْوتری  ًسبت بِ درخَاست هطرح شذُ  داریذ.

 


