
 

 ... کاغذها لبخند مي آورند  

ضايذ ّوگي دستاسُ ًَضتي ٍ ًمص آى دس کاّص فطاسّاي سٍاًي خاطشات ٍ تجشتياتي سا ضٌيذُ تاضيذ. سٍاى ضٌاساى تاييذ هي 

 کٌٌذ ًَضتي تَيژُ دس هَاسدي کِ دس ضشايط تذي ّستيذ تِ ضوا کوک هي کٌذ تا ضاد ضَيذ. 

سٍصهشُ تا اًَاع فطاسّا ٍ ػَاسؼ جسوي ٍ سٍحي آى هَاجِ ّستٌذ ايي تکٌيک دس ػػش حاضش کِ تمشيثا تواهي افشاد دس صًذگي 

 هي تَاًذ ساّي سادُ ٍ تذٍى ّضيٌِ تشاي سسيذى تِ آساهص ٍ ّواٌّگي تاضذ. 

ًفش اص افشادي کِ لشاسداد کاسيطاى پس اص چٌذ سال کاس تِ پاياى سسيذُ است ايي هسالِ سا تاييذ 011جذيذتشيي تحميمات سٍي 

ًفشي سا تِ سِ دستِ تمسين کشدُ اًذ. اص گشٍُ اٍل خَاستِ ضذ پس اص ايي ٍالؼِ اص سٍص اٍل 011. کاسضٌاساى ايي گشٍُ هي کٌذ

ضشٍع تِ ًَضتي احساسات ٍ تجشتيات خَد کٌٌذ.اص گشٍُ دٍم خَاستِ ضذ ػويك تشيي احساساتطاى سا دس هَسد اص دست دادى 

دس هَسد تجشتيات ٍ اتفالاتي کِ تشايطاى افتادُ است ، چيضي ًٌَيسٌذ. فکش هي ضغل تٌَيسٌذ ٍ اص گشٍُ سَم خَاستِ ضذ اغال 

کٌيذ چِ اتفالي افتاد؟ جالة است تذاًيذ افشادي کِ دس گشٍُ دٍم تَدًذ ٍ دس هَسد احساسات خَد کِ ضاهل خطن ٍ ًااهيذي 

هاُ هطغَل تِ کاس 3اص آًْا دس هذت دسغذ 52تَد ًَضتٌذ، هطغَل ضذى دس ضغل جذيذ سشيغ تش اتفاق افتاد. يؼٌي تيص اص 

جذيذ ضذًذ. دس گشٍُ ّاي ديگش تا ايي کِ افشاد تِ ّويي ًسثت تِ دًثال کاس تَدًذ ٍ تمشيثا تِ ّويي هيضاى فشم ّاي 

 دسخَاست پش کشدُ ، دس هػاحثِ ّا ضشکت هي کشدًذ، هيضاى اضتغال تسياس کوتش تَد. 

تجشتيات دس هَاسد ايٌچٌيٌي تِ گًَِ اي ػول هي کٌذ کِ هَجة تخليِ  هحمماى دس ايي طشح هؼتمذًذ ًَضتي احساسات ٍ

احساسات هٌفي ضذُ ٍ ًِ تٌْا تاثيش خَتي دس ضاد ضذى داسد، تلکِ اص ًظش جسوي ًيض هَجة کاّص فطاسّا ضذُ ٍ دس طَالًي 

 هذت تاثيش لاتل هالحظِ اي دس ّواٌّگي ٍ تٌظين فطاس خَى ٍ سيستن ايوٌي تذى داسد. 

 ...يح نوشتن راه صح  

جالة است تذاًيذ چٌاًچِ ًَضتي تِ ضيَُ اي غحيح ٍ هٌاسة اًجام ضَد هي تَاًذ ساّي سادُ ٍ تسياس هَثش تشاي تشطشف 

 کشدى هطکالت تاضذ. پيص اص ّش چيض تايذ تذاًيذ اًتخاب هَضَع غحيح تشاي ًَضتي حائض اّويت است. 

ضتي اتفالات خَب هَجة تاثيش هثثت دس صًذگي ٍ فکش آًْا هي ضَد، ًکتِ هْن ديگش ايي است کِ تشخي افشاد فکش هي کٌٌذ ًَ

دس غَستي کِ کاسضٌاساى ػميذُ داسًذ ًَضتي احساسات ٍ اتفالات هٌفي ٍ تذ تَيژُ آًْا کِ ًاساحت کٌٌذُ تش است ٍ افشاد 

 تش است.  توايلي ًذاسًذ آًْا سا تِ داليل ضخػي ٍ خاظ تا ديگشاى هطشح کٌٌذ تِ هشاتة هفيذتش ٍ ثوشتخص

تايذ تَجِ داضتِ تاضيذ ايي کاس هوکي است دس دلايك اٍليِ تِ دليل ايي کِ تيطتش ٍ ػويك تش تِ هَاسد هٌفي فکش هي کٌيذ 

سخت تش تاضذ ٍ آصاسدٌّذُ تلمي ضَد حتي تسياسي افشاد دس دفؼات اٍليِ ٍ ًخستيي دلايك تِ گشيِ هي افتٌذ، اها دس دفؼات 

تَد، صيشا تِ ضکستي ٍ خشد ضذى احساسات هٌفي ٍ تخليِ اًْا اص جسن ٍ سٍح کوک هي کٌذ.  تؼذي تسياس لزت تخص خَاّذ

 اها هحمماى اطويٌاى خاطش هي دٌّذ چٌاًچِ تِ طَس هذاٍم ٍ پيَستِ ايي کاس سا اًجام دّيذ ًتيجِ اي ػالي خَاّذ داضت. 
 

تتَاًيذ اص صاٍيِ اي ديگش تِ هطکالت تٌگشيذ. کاسي  دس ػيي حال ًَضتي دستاسُ هسائل ًاساحت کٌٌذُ تِ ضوا کوک هي کٌذ تا

کِ دس فکش کشدى ٍ يا تاصگَکشدى آى تشاي ديگشاى اتفاق ًوي افتذ. ًَضتي سا هشحلِ تِ هشحلِ آغاص کٌيذ، يؼٌي اص ضشٍع هاجشا 

 يل تپشداصيذ. تا پاياى سا تٌَيسيذ. فمط آًچِ تِ فکشتاى هي سسذ، تٌَيسيذ. الصم ًيست دس هَسد آى تِ تجضيِ ٍ تحل

 

 



 
 

دس ضوي تالش ًکٌيذ تِ ػثاست ديگش دس حيي ًَضتي ّيچ گًَِ تالضي تشاي تغييش اٍضاع يا کَچک جلَُ دادى آى ًکٌيذ. 

يشا پشداختي تِ فمط هسالِ سا ّويي طَس کِ تَدُ ٍ ّست ، تٌَيسيذ، صًاساحتي ّاي خَد سا دس صهاى ًَضتي سيطِ ياتي کٌيذ. 

تلمي ّاي ديگشاى ٍ تشسسي هَضَع دس صهاى ًَضتي هوکي است ضشايط سا سخت تش کٌذ. دس ايي هياى ًکاتي ّن ّست کِ تا 

 سػايت آًْا ًتيجِ تْتشي خَاّيذ گشفت : 

 * احساسات ٍ تجشتيات هٌفي سا تٌَيسيذ ًِ هَاسد هثثت سا. 

 گزاسيذ. دليمِ تشاي ايي کاس صهاى ت02* ّش تاس دست کن 

 * تِ ػويك تشيي احساسات خَد دس آى لحظِ تپشداصيذ. 

  .* تگزاسيذ کلوات ٍ جوالت خَدضاى سٍي کاغز تيايٌذ

تِ ّيچ ٍجِ دس هَسد جوالت ٍ آًچِ هي خَاّيذ تٌَيسيذ هحذٍديت لائل ًطَيذ ٍ ًگشاى ديکتِ ٍ دستَس صتاى ًَضتِ خَد ًيض 

 پشسص اغلي اص خَد تپشسيذ ٍ سپس ضشٍع تِ ًَضتي کٌيذ: 3َضتي ًثاضيذ. دس ضوي تَغيِ هي ضَد دس آغاص ً

 * چِ اتفالي افتادُ است؟ 

 * دس ايي هَسد چِ احساسي داسم؟ 

 * چشا چٌيي احساسي داسم؟ 

حاال تا آساهص ٍ ًِ تا ّيجاى ضشٍع تِ ًَضتي کٌيذ. ّيچ چيض تجض احساس ضوا ٍ ًَضتي ٍ جاسي ضذى احساسات ٍ ػَاطف اص 

سٍي کاغز اّويت ًذاسد. تاص ّن خاطشًطاى هي کٌين کِ ايي هَاسد دس هَسد ًَضتي احساسات خَب چٌيي ًتيجِ  طشيك کلوات

اي ًوي دّذ ٍ هوکي است ًتيجِ هؼکَس تگيشيذ. تشسسي ّا ًطاى دادُ ٍلتي اص افشاد خَاستِ هي ضَد دس هَسد اتفالات ٍ 

تپشداصًذ، هَجة خذضِ داس ضذى احساسات خَضايٌذ خَد هي احساسات خَب خَد تٌَيسٌذ ٍ دس آى صهاى تِ تحليل هَضَع 

ضًَذ. دليل کاسضٌاساًِ ايي است کِ ٍلتي چيضي سا هي ًَيسيذ اص ًظش سٍحي تا آى فاغلِ هي گيشيذ. الثتِ دلت داضتِ تاضيذ 

آًچِ دٍست داسيذ  کِ ها تِ ّيچ ٍجِ تا ًَضتي ٍ ثثت احساسات ٍ اتفالات خَش ٍ هثثت هخالف ًيستين ، اها ًَضتي ساجغ تِ

ٍ تشايتاى جالة تَدُ ، تايذ کَتاُ ٍ هختػش تاضذ ٍ دس هَسد توام جضييات ٍ احساسات ٍ تجشتيات للثي ضوا دس آى لحظِ ًثاضذ 

 تا تاثيشي خَب داضتِ تاضذ. 

 حتي تحميماتي دس ايي صهيٌِ اًجام ضذ ٍ دس آى اص گشٍّي داًطجَ خَاستِ ضذ ّش ّفتِ دس هَسد سِ چيض کِ هَجة

هَسد سا سٍي کاغز ًَضتٌذ ٍ احساس لذسداًي ٍ ضکشگزاسي  3ضکشگضاسي آًْا اص خذاًٍذ ضذُ ، تٌَيسٌذ. آًْا تِ طَس هختػش 

دس آًْا تطذيذ ضذ. دس حال حاضش تحميمات صيادي دس هَسد لذست ًَضتي تِ ٍيژُ سٍي کاغز آٍسدى احساسات ٍ تجشتيات ٍ 

ي هَضَع ّستٌذ. تِ ّويي دليل تِ افشاد تَغيِ هي ضَد تِ هٌظَس سسيذى تِ حتي خَاستِ ّا اًجام ضذُ کِ ّوگي هَيذ اي

اّذاف خَب ٍ هثثت خَد اًْا سا تِ ضويش هي ٍ صهاى حال تِ کاس تثشًذ ٍ تِ غَست جوالت کَتاُ سٍي کاغز تياٍسًذ ٍ تِ ايي 

 تشتية فْشستي اص اّذاف خَد تْيِ کٌٌذ.

س خَد هَفك ّستن دلت داضتِ تاضيذ کِ دس ايي جولِ خثشي اص ػلت ٍ دليل تشاي هثال دس ايي فْشست تٌَيسٌذ هي دس کا 

ايي ّذف رکش ًطذُ ٍ احساسات خَد سا ًيض رکش ًوي کٌيذ. دس ضوي دس هَسد چگًَگي تِ ٍلَع پيَستي آى ًيض اظْاس ًظش 

ضَيذ. حاال تخَتي هي  ًوي کٌيذ.فمط آًچِ سا هي خَاّيذ تا ضويش ٍ صهاى هطخع رکش هي کٌيذ ٍ هٌتظش سخ دادى آى هي

تَاًيذ فَايذ ٍ تاثيشات ًَضتي احساسات هٌفي ٍ تخليِ آًْا ٍ ًَضتي اّذاف هثثت سا تذاًيذ ٍ تشاي تْثَد ٍضؼيت خَد اص ايي 

ضيَُ ّا تِ جاي خَد تْشُ جَييذ. تْتش است اتتذا تا ًَضتي تجشتيات ٍ احساسات هٌفي ضشٍع کٌيذ ٍ سپس اّذاف ٍ خَاستِ 

 ق الؼادُ ايي سٍش سا تجشتِ کٌيذ.سا تِ طَس هختػش ٍ کَتاُ تِ طَس جذاگاًِ تٌَيسيذ تا تاثيش فَ ّاي هثثت خَد


