
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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    سرشناسه

     پديدآور عنوان و نام

    مشخصات نشر

    مشخصات ظاهري

   شابك

    نويسي وضعيت فهرست

    موضوع

   بندي كنگره رده

    بندي ديويي رده

    شماره كتابشناسي ملي

  

  
  : نام كتاب 

  : تأليف

   جلد1000: گان شمار

  1390اول : نوبت چاپ 

  تومان: قيمت 

 : شابك
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 پـرورش   يتي خـود شخـص  ياي دارد و در روييايهر فرد در ذهن خود رو   

 است و هر چه فرد  ي زندگي افراد برازهي انگيياي روتي شخصنيا. داده است

 خواننـده   يشما.رجمندتر است  بزرگتر و ا   يياي رو تي شخص نيناكامتر باشد ا  

 ي مان چه كـس    ياي در رو  مي كه بگوئ  مي همواره شرم دار   سندهي جانب نو  نيو ا 

 مـان   يايـ  فرمانده، مطمئنا در رو    كي اي رهبر   كي جمهور   سي رئ كي. ميهست

 راز بـشر اسـت بـشر بـه         ني بزرگتـر  نيا. ستي كارگر ن  اي راننده   كي چوقتيه

و اگـر   .كنـد  ي م  يهن دارد زندگ   در ذ  يياي رو تي شخص ني كه ا   يخاطر اهداف 

  يفـرد بـه مـرگ خـود راضـ      .  نباشـد  ابيو كام . شكست بخورد  تي شخص نيا

 داشـته  اليـ  خايـ  ايـ  است كه هر فـرد رو      باي ز نيا. كند ي م  ي و خود كش   شوديم

 بـه   كيـ  نزد ييايـ  روزمـره رو    ي بطور خالصه هرچه فـرد در زنـدگ         يباشد ول 

 ي معلمكي. وفق تر خواهد شد    خود م   ي روزمره داشته باشد در زندگ      يزندگ

 تر  قدر كار خود موف   . است اي رهبر معلمان دن   اي. خود معلم است   يايكه در رو  

 شـمال  يهـا   ارتـش هيـ  جنـوب اسـت و عل     يها   است كه رهبر ارتش    ياز معلم 

 ميري مضحك باشد، اگر تك تك ما قلم به دست بگ    اي نوع رو  ديشا. جنگديم

 هـر   ي ولـ مانـد ي بـشر نم  ي بنيبرا ي آبروگذرد، ي چه م شياي در رو  ميسيو بنو 

 آن طر و فقط بـه خـا  اي خلق شده است كه بخاطر آن رو نگونهيچه است بشر ا   

 تيري و مـد   تيـ  آن را تقو   ستيـ  با  يو هـر روانـشناس    . كنـد  ي مـ  ي زنـدگ  ايرو

 ياري و شكـست بـس      ي بعـض  تيـ  آن رمـز موفق    تيري و مـد   ايـ داشـتن رو  .بكند

 .شوديم
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 تيبه افراد است، هر چه فـرد، شخـص         اي دادن رو   ي بحث روانشناس  ني اول

 موفـق تـر     هـا  يها و ناكـام      خود را بزرگتر كند در گذشت از شكست        ييايرو

 ييايـ  گـدا رو كيـ  كـه  ديـ ابيي در مـ دي مقوله فكر كن   ني به ا  شترياگر ب .شوديم

 شـما  ي روشي نوشته پني است كه ا   يزي چ ني پادشاه دارد، و ا    كيبزرگتر از   

 كيـ  شانياي خودشان و روقتي حقني بتوانند ب  ستيبه دنبال آن است، افراد با     

قـرن  .  را بدهـد   يگـر ي آن د  تيـ  جبـران عـدم كفا      يكيتعأدل برقرار كنند، تا     

 يحتّ. ها است  بشر در تمام عرصهيشكاف و كالبدي موشكافدي نوكمي و ستيب

 شوديـ  فرض م   ي و شخص  ي خصوص مي تك تك افراد حر    ي كه برا  ييآنجا ها 

 انـسان  ي به همـراه دارد و فـرد را دشـمن خـون     رايمي آن عواقب وخ   يو افشا 

 بـه قاتـل روح اشـتهار       ه به نام شرم وجود دارد كـ       ييواليدر هر فرد ه   . سازديم

 و فـرد بـه   ،بـرد ي مني را از بـ ايـ  اگـر تحـت كنتـرل نباشـد رو        ايـ  ح ايشرم  .دارد

 .شودي ملي روح و سرگردان تبد ي بيموجود

،  استي ترس و شاد مثلي از احساسات آدم يكي در حالت خالص     شرم

 كنتـرل   ستميـ  و اگر س   شودي كنترل آن دچار نقص م     ستمي به مرور زمان س     يول

 آب همواره بسته است ري شني ا ي در بعض،ميري آب در نظر بگ  ريآن را مثل ش   

 وجود ندارد و شرم در تمام ري اصال شگري د ي وجود ندارد و در بعضيو شرم

دسته دوم كـه عمـده بحـث مـا          . د و در آن غرق شده ان      ختهي فرو ر  شانيزندگ

ـ       يي آنها است انسانها   يرو  مـشهور هـستند     ي شـرم   ي بـه بـ    ي كـه در ظـاهر حتّ

شرم . خورندي در مرداب شرم غوطه م     دي د دي كتاب خواه  نيچنانچه در طول ا   

 باعـث شـكل     ي مخرب يروي است و به شكل ن     آنها نا خود آگاه     ري ضم يواليه
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 اي آنها ياسي سيري جهت گ ، افراد  عالقه شود،ي آنها م   ي روابط در زندگ   يريگ

 نيها شرمگ  به وبالگي با گذاررديگي قرار مري آنها تحت تاث  ي اقتصاد تيفعال

 اسـت كـه از      ايـ  از ح  ي بـودن حـالت    ني شـرمگ  نيـ ا شوديـ بودن آنها مشخص م   

 است كه فرد  ي احساس پاك آدمفي بنا به تعراي ح،شودي خارج ماي حفيتعر

 شرم نبود افراد مـرز خـود را   كنداگر يخص م مشگرانيبا آن مرز خود را با د  

 و هـر  شـدند ي وارد م گراني د ي خصوص مي و به حر   كردند ي نم داي پ گرانيبا د 

 و ،مي چگونـه وارد اجتمـاع بـشو   ديـ گو يشرم به ما م .گرفت  ي نزاع در م   قهيدق

ــر ــصوصميح ــته باشــ ي خ ــرمي داش ــصوصمي و ح ــود و دي خ ــراني خ  را گ

 ما مورد تجاوز قـرار      ميحر  يكه وقت مكمل شرم احساس خشم است      .ميبشناس

  ي شـرم و خـشم دو احـساس        .ميرانيـ  را م  نيگرفت به شكل پـر خـاش معترضـ        

 شده و تصادف و     دهي آفر ي كه انسان به شكل اجتماع     دهنديهستند كه نشان م   

 بر حسب تنازع عتي باشند و اگر در تصادف در طبتوانندي آن نمٔ منشاعتيطب

 احـساس   .شديـ  م دهيـ  آفر ي اجتمـاع  ريـ شرم و غ    ي ب ستيبقا ساخته شده بود با    

 در  يزيـ  كـه چ   ديـ آ  ي به وجود م   ي غم موقع  ، است  ي غم و ناراحت    ي آدم گريد

 مثـل شـرم در تعـادل       ي آدمـ  گـر ي احساسات د  اي. ستي ن حي انسان صح   يزندگ

 و وب   هـا   لميهـا فـ      خواننـده  باشـند ي م ني همواره غمگـ   ني جوامع شرمگ  .ستندين

 از زيـ غم در موقع فـوت بـستگان ن  . ستنديو مثبت ن افراد خشنود   ني ا يها  الگ

 حي كه مرگ پـدر صـح  شدياند ي مني چن ي فكر آدم  ،ستي باال خارج ن   فيتعر

 و رديـ گ ي مغز و فكر فـرد عـزادار را در برمـ       ني و ا  ستينبوده است و بر حق ن     

 شرمـشان را كنتـرل كننـد        توانندي كه نم  ي به افراد  دياجأزه ده . شوديمحزون م 
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 شـرم از حالـت    ي وقتـ ديـ دي مقدمـه كوتـاه د  ني كه در ا طورهمان ،مي بده  ينام

 اي مثل احساس سرما     گري د رسد ي م تياحساس خارج شود و به حالت شخص      

 نيـ فـرد در ا .  كـامال جـدا اسـت   تيشخـص   بلكـه  ،ستي ن ي غم و شاد   ايگرما  

 ي حالـت عـاد    ازايـ  و شرمنده اسـت، حجـب و ح  ني انسان شرمگ  كيحالت  

 كه تمام رفتار و دوستان و ي بگونه رسد، ي از حد مرتت بال  خارج و به درجا

و فـرد در تـار   .  دراز غلـط شـكل گرفتـه انـد    اني سـال ٔي افراد در طـ    نيروابط ا 

 .شودي بسته ميي خود ساخته ايعنكبوت

مـي  كه پر معنا  است شرم مـسموم           نوع شرم    ني ا ي برا  مشهور  اصطالح 

  ي دارد ولـ   يند كـه فـرد عـاد       را دار  يي ايمسموم افراد همان رو     درشرم .باشد

 گـرا اسـت      ي است غمناك است منف    وم شرم مسم  ي دارا شاني اي رو تيشخص

 كيـ  درون فكرشـان دو دسـته بـه مثابـه     ني افراد شرمگباشدي خواه م ري خ  يول

 دادگـاه  نيـ  ا.رسـند ي نمجهي و گاها به نت كنندي بحث م    جر او  گريكديدادگاه با   

 افـراد از خانـه      نيـ  تر است و گاها ا     ديد دارند، ش  ي كه كار مطالعات   يدر افراد 

 به مقصد  ي از چه راهدانندي و نمننديب ي راه نم  ني در ب  را ي كس ليتا محل تحص  

 دعوا را مثل گاز دادن و       نيها ا    مثل راننده  كنندي كه كار م   ي در افراد  .رفته اند 

ها معموالً از حق دفاع   دادگاهنيدر ا. دي دتوان ي م ي به خوب  ديترمز كردن شد  

 دنبـال     را تـاب  ك ني و اگر ا   ستي ن  يشرم مسموم صرفاً بحث روانشناس    .شوديم

 شـرم   يروانـشناس . شوديـ  م ي و اقتـصاد   ي اجتمـاع  ي ورزشـ  ياسي بحث س  ديكن

ورزش كــاران . ستيــ اطفــال ن ي روان كــاوان و روانــشناس ي روانــشناسگــريد

رنـد،   روانكاو بحـران دا    ني مشاور استمداراني دهنده دارند س   زهيروانكاوان انگ 
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  ي شرم به بعـد روانـشناس       ي از روان شناس   ،اقتصاد دانان جمعه شناسان را دارند     

  . باشدياسي بخصوص اگر بحث سشود  يها داخل م در تمام عرصه

 و  كنـد  ي را كه مـا را شـرمنده مـ         ي تك تك موضوعات   مي اگر بخواه       

ا نقـد و     اتفـاق افتـاده ر     عي تمام وقـا   ستي نگارنده با  كند ي م جاديشرم مسموم ا  

 راه  افـت، ي ادامـه خواهـد      تيـ  نها  ي ها تا ب   تي بحث و حكا   ني كنم و ا   يبررس

 مني اات تالمني تابه امي بدهريي در خودمان تغ ي است كه ما كمني اگريحل د

 شرم از حالت     ي شد كه وقت   گفته مي كن نهي خودمان را واكس   نكهي ا  يعني ميبشو

 وجـود در درون مـا       كيـ  بـه    ، شود لي تبد تياحساس خارج شود و به شخص     

 قـرار  ني ما و خود ما در درون آن شخص شرمگ      ي اصل تي و هو  شودي م ليتبد

 كند، ي و استتار مپوشاندي خود ما را مني شرمگتي شخصبي ترتنيبد ميريگيم

 كـاذب مـا   تيـ  هوشناسنديـ  آنهـا م  ه كـ  ي آن فـرد   ميستيـ  داند ما ك    ي نم  يكس

 ي افـسردگ  ايـ ناك شدن آ   موضوع باعث غم   ني افراد ا  ني از ا  ياريدر بس .است

 در يزيـ  كه چ  شودي عارض م  ي چنانچه گفته شد موقع    يغم و افسردگ  . شوديم

 است  افتاده  ي اتفاق م  ستيباي و نم  ستي وجود داشته باشد كه درست ن       يزندگ

 اسـت   بي قابل فر  ري آگاه بشر است و غ     ود خ ريغم از ضم  .  باشد ستيبا  ي نم اي

 نبـوده و    حي كه صـح   يزي آن چ  شهي به ر  ستي با يلذا در دارمان غم و افسردگ     

 عالمـت اسـت و     كيـ  مثل سـردرد     ي توجه كرد، افسردگ   ستياتفاق افتاده با  

 ي كاذب اقتباس كرد از نظر روان شناسـ       تي فرد هو   يوقت. ستي ن يماريخود ب 

 از روان    يبعـض . شـود   ي مـ  بيـ  و فـرد اول غا     توجود ندارد بلكه فرد دوم اس     

 كيـ  و شـود   ياند كه فرد فاقـد روح مـ    كردههيشناسان آن را به قتل روح تشب   
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 فـرد    يزنـدگ . شـود   ي مـ  خواهد  ي از آنكه خودش م    ري غ يگريجسد با رفتار د   

 رانيـ متاسـفانه در ا .گـردد ي از آن حادث مي فراوانيها يماري و ب  شوديمنهدم م 

 % 100 به طـور     ماري و ب  رنديگي مسموم را با عالئم آن اشتباه م       رمروانشناسان ش 

گرشن كافمـان عالئـم     . رديگي قرار م  هي ثانو يها يماري ب ايم  تحت دارمان عالئ  

 بـه خـود،     دي ترد ، يگانگي خود ب  ،يافسردگ: داندي م ري را از قرار ز    هايماري ب نيا

 كامـل   ،ييسـتا  عـدم اعتمـاد بـه نفـس، خـود            د،ي زوي ش د،ي پارانو   ،يانزوا طلب 

 الزم هالبت  و ي روحي تر بودن، ورشكستگني پائاي احساس كمتر بودن ،ييگرا

 ي در مـان در روان كـاو  ،مي كنـ في را توصها يماري بني كه تك تك ا  ستين

 بداند كه شرم كاذب دارد مانند ماري است و چون بيماري شناخت علت ب90%

 ي كـه اگـر بـه آسـان    نـد ي خواننـدگان بگو ديشـا . ابـد ي ي دوباره بهبود م   يتولد

 ازيـ  ن  يزشـك  پ وان مطـب ر   نهمـه ي ا گـر ي درمان كـرد د    يماري همه ب  ني ا شد  يم

 درمان شـرم كـاذب بنـا بـه        ،دييگوي است كه شما درست م     ني ا قتي، حق .نبود

 اسـت كـه شـرم      نيـ  آن ا  ليـ  دل ، معمول پـر مكافـات اسـت       ري تا حد غ   يليدال

 فـرد اسـتتار   د،يـ آ  ي به وجـود مـ  تي شخصي با پنهان سازفيمسموم بنا به تعر 

 ي است و كـس    ين فرعو ه ك ديآ  ي بوجود م  ي افراد غرور  ني در درون ا   شود  يم

 بـه دنبـال   ي افراد به كند و اال قطع رابطه ابدني به ا ي اهانت ني كوچكتر ستينبا

 ، افـراد نيـ در درمـان ا .  نـدارد تيـ  كه نهاشود  ي انباشته م  يي نهي ك د،يآ  يآن م 

  ي رازنيـ ا. خودشان را پنهان كننديماري تا ب نديگو ي م ي همه جور دروغ   نهايا

 افـراد  نيـ  از رفتار بزرگ منشانه و پر غـرور ا       تنها.ود برمال ش  ستياست كه نبا  

  !! را  در نهان پنهان كرده اند، خودشانيزي كه چافتي توان  يم
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  يكـ ي ظاهر و بـاطن مـا     مي شاد بود  مي خوب بود   يلي خ مي ما بچه بود    يوقت

 اگر  ميكردي م هي گر مي اگر ناراحت بود   ميديخند ي م ميبود اگر خوشحال بود   

 مي وحشت داشـت    ي و اگر از كس    ميديدو يرفش م  به ط  مي را دوست داشت    يكس

 در  كنـد،   ي را پنهـان نمـ     يزيـ  چ چيبچه شاد است چـون هـ      . ميختيگر  ياز او م  

 و پنهـان    هـا   يدگيـ چي بچـه از تمـام پ      كيـ  فرد ماننـد     ميخواهيدرمان شرم ما م   

خود را دوست بـدارد آنطـور كـه هـست نـه آنطـور كـه        .دياي بروني ب ها يكار

  دوسـت داشـتن خـود و قبـول        ياسـاس شـاد   . باشـد   كـه  كننـد ي فكر م  گرانيد

 .خويشتن است

 قمـار و    ايـ   يقي به موسـ   ادي اعت ي صورت الكل مواد مخدر حتّ     ني ا ري در غ 

  . شودي آن مني بخش جانشي شادليوسا
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  بخش دوم

         شرم ورشكستگي روحي شرم ورشكستگي روحي شرم ورشكستگي روحي شرم ورشكستگي روحي
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 ي انـسانها ي در تمـاس تلفنـ  ،بـرد   ي به سـر مـ      ي غفلتا در مبارزه روح    انسان

 بودنـد بـا آنهـا       دهيـ  اگر هـم عق    كند ي م دي عقا شي و تفت  زنديحك م  را م  گريد

. شوديـ  روشن م  ي توز نهي ك اي بود موتور انتقام     دهي هم عق  ري اگر غ  رديگيانس م 

 دهي دنبال هم عق زي آنها ن  ، را باز كنند   ياسي دوست دارند بحث س    ياريمردم بس 

گـر   افـراد هـم مـسلك و د   ني شكل تمام جامعه ب    ني بد گردنديو هم مسلك م   

 نيـ  اي از خود بپرسـد چـه حاصـل    ي كسنكهي بدون ا  . شده است  مي تقس شياند

.  نـدارد  يالـ ٔ مطلقـاّ سـو     ي رفتـار كـس    ني ا شهي در مورد ر   .همه تقال داشته است   

 كي بـدون هـدف شـل      نهمـه ي چـرا ا   پرسـد ي نم  يآنچنان جا افتاده است كه كس     

شغول  همه را سـالها مـ      استي از ورزش، تجارت و س     ي فكر يدعواها. كند  يم

 شـامل   نيـ ا. بدانند كه مشكل در درون خـود افـراد اسـت           نكهي بدون ا  كند يم

 همكـار بـه همكـار       ه،ي به همـسا   هيروابط مادر و دختران پدر و پسران و همسا        

 متنوع است اري درون بسوي داذبشرم ك. كند ي و كّل جامعه را آلوده مشوديم

 مـردم  انيـ راني مـا ا . آلوده يها   و هم از نظر گروه      يهم از لحاظ درصد آلودگ    

 حق اهانـت     ي ما است كه كس    تي شخص نفكي شرم بخش ال   ،مي هست يمغرور

 ي فكـر  يريـ  جهـت گ   تي اگر آن شخص   يحت. و لگد مال كردن آن را ندارد      

 ني مسابقات بـ   جهي جمهور تا نت   سينوع كفش رئ  . ما باشد  ي اجتماع اي ياقتصاد

. دهـد ي مريحـت تـاث   مـا را ت  دي خواهر شـد   اي نگاه كردن برادر     قهي تا طر  يالملل

 دارنـد و عـزت نفـس         ي نسبت به باق   يشتري خاص غرور ب   ي اجتماع يها  گروه

 از آن دسته اند بخـصوص اگـر         اني باالتر است، دانشجو   يآنها به طرز مشهود   

  . مرد مجرد باشند
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 در  شوديـ  م دهيـ  از زنان مجرد د    شتري در زنان متاهل ب    ب شرم كاذ  نيهمچن

 در  زيـ  آنهـا ن   ني و والـد   برنـد ي بـه ارث م    نيزنان شرم كاذب را معموال از والد      

در غرب كه گاهـا افـراد بـا         . كنند  يانتخاب همسر مردان شرمنده را انتخاب م      

 بـا شـرم   ي خـود شـوهران  ي كه زنان بـرا شودي مدهيشرم مسموم وجود دارد، د  

 و از مادران بـه      شودي م ي شرم مسموم ارث   بي ترت نيبد. كننديمسموم جستجو م  

 گـر ي نـسل د   يو هـر نـسل قربـان      . شوديـ  فرزنـدان داده م    هي بق ها و گاهاً به     دختر

 خنـده ال  ، استاري رفتار خود دارنده بسني افراد شرمگنيدر ازدواج ب .شود  يم

 تيـ  خود اسـتتار  ي شرم كاذب نوع   ،شودي گران تمام م   شي خواستگار برا  يابال

 محتـرم اسـت   اري بـس شي دارد كـه بـرا    ي پـر غـرور    تيفرد است و فرد شخص    

 نيـ ا. ستنديـ  دور با  ستي هستند و با   اي ح  ي شرم و ب    ياستتار ندارند ب   كه   يافراد

 است كه فرد بـا خـود بـه گـور            ي است رمز  ي خصوص اري بس تيحالت شخص 

 افـراد در    نيـ اگر چه ا  .  آن را انكار كرد    ستي است كه با   ي و نقطه ضعف   برديم

 برند،ي به سر مها زي چ يلي خي و رد و نف،ي مبارزه طلب،ي جدل، پر تناقضييايدن

 تـصور   ، كـه شـرم آنهـا بـاالتر از حـد اسـت             كننـد ي احساس نم  چوقتي ه  يول

 غم و   ي مبارزه طلب  اني عص هي و خارج كنترل باعث روح     ادي كه شرم ز   كنندينم

 ي مـوقت  هـا   ي اسـت، دوسـت    يجـاز  باشـد م   ياگر لبخنـد  .  شده اند  ي و يناراحت

ه وارد شـده     مبارز يها  داني از م  ياريو در بس   . جدا است  هي راهشان از بق   .است

 همـه جـور   نهـا ي اي آنها باشد در مطـب روانكـاو       داني م قتاياند بدون آنكه حق   

 است  ي تا نشان دهند كه حالشان خوب است شرم نقطه ضعف          نديگو  يدروغ م 

 كيـ  غـرور دارنـد اعتـراف بـه بـاطن تار           ونو چـ  . ها پنهان كرده انـد      كه سال 
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 ستي قابل قبول نهيول آن در مراحل ارشيپذ. كنندي و آن را كتمان مكنندينم

 مثـل   نيـ ا.  دوباره نوشته شود   ستي با زي ن ي فرد يها يري تمام جهت گ    يدر ثان 

 پرورانـده انـد   ايـ  كه در رو  يتي شخص دي است كه شما از افراد سالم بخواه       نيا

 از افـراد     يدر بعـض  . بـرد ي خـود را نم    ي آبـرو   ي البتـه كـس    سند،يـ  شما بنو  يبرا

 دچـار   يي زده اسـت بـا قهـر و جـدا           و غـم   كيـ  تار اري كه درون بـس    نيشرمگ

 نيـ آنهـا بـه ا    .  اسـت  ني بـه مـصرف هـروئ      هي كـه شـب    شوند  ي م ي و لذت  ينعشگ

 كيـ  يمـار ي كتمـان ب   ني از افـراد شـرمگ     ياريدر بـس  .  معتاد شده انـد    يكيتار

آنهــا از . آورنــد  ي پــر رو را در مــي آدمهــاي اســت و در مطــب اداياســتراتژ

 شـوند، اگـر    ي مـ ني احساسات شرمگ  اني بار آمده اند كه در ب      نطوري ا يكودك

 ندارند گراني دي جلوهيبخندند ممكن است با دست صورت را بپوشانند، گر      

 ندارنـد مگـر جمـع آشـنا     گـران ي دي قدرت جوك گفتن جلـو    ايابراز وجود   

 آن را   تواننـد ياگـر اشـتباه كننـد نم      .  مـشكل اسـت    شهيـ  هم گانهي ب يجلو. باشد

 انـس   تواننـد   ي و مرام م   دهيا افراد هم عق   ب. ستي ن زي آنها جا  ي خطا برا  ،رنديبپذ

هـر فرصـت    .  گذرانـده انـد     ي را در نـاراحت    يعمـر .  بـد انـد    گـران ي د ،رنديبگ

 متكلم وحده به تشنج ي شدن و بگو بخند را با صحبت هايصحبت و اجتماع

 صفحه در نظـر   كي فرد را    تياگر شخص . كشنند مگر باب طبع آنان باشد        يم

 پوشـاندن و    يكاف در آن صـفحه دارنـد كـه بـرا           ش اي نقطه   كي آنها   ديريبگ

 كـه  زننـد، ي نـا آگاهانـه م  ايـ  آگاهانـه و  يهـا   از رفتار  ي سر كيدفاع از آن به     

 تـر   يو در هر مرحلـه از قـ       ميداني م  ي ول سازد،ي ممكن م  ري آن را غ   يگروه بند 

هـا ممكـن اسـت بـروز كنـد مـثال اگـر شـكاف                   رفتـار  ي سـر  كيشدن شرم   
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 و بـه هـر      كنـد  ي مـ  ي احـساس پـوچ    ديود فرد شد   باال تر ر   ي از حد   يتيشخص

 يهـا ي بازايـ  به كار، مواد، مـشروب  ادياعت.  كندداي پادي ممكن است اعت   يزيچ

  .  باشدتواند  ي ميا ارانهي

.  اسـت دهي ماه طول كـش 9 تنها نها از ابتال به مواد مخدر تا مرگ آ      يافراد

 بعد ي مدت كوتاهها معتاد شده اند  كه باردي ادهي را د ي شما ورزشكاران  ديشا

 انسان از شودي بودن باعث مياحساس ته.  دوباره معتاد شده اندادياز ترك اعت 

 بودن خـود را پنهـان كننـد و در           ني بروند كه شرمگ   يگري محفل به آن د    نيا

 شـب   ايـ لذا ورود به جامعه     . توانند در مكان خلوت بمانند        ي آنها اصال نم    يثان

 ضـربه شـرم     نيتـر  يقـو . رنـد يپذ ي را مـ    باشد ي ورزش تي اگر فعال  ي حت ينينش

 احساس پـوچ بـودن   يي افراد در تنها  ني بودن است، ا    يكاذب احساس تو خال   

 احساس  نيا. ستي بودن چ  ي كه احساس ته   دانندي اصال نم  يافراد عاد .كننديم

 حس در نيا. شود  ي تنها رها ميري كه شب در كودهدي رخ م ي موقع اددر افر 

 درصـد آن   ي وجود دارد ولنير تمام افراد شرمگ تنها رها شدن د   اي،جان زدن 

 اسـت كـه     نيـ  بودن باالست و مثل ا     يدر آن دسته كه خود ته     . متفاوت است 

 زيـ  ن  ي روحـ  ي بودن آنهـا ورشكـستگ     ني از دست داده باشند به شرمگ      ونهايليم

 كـردن  ني و خـشمگ شوندي ناراحت به شدت دلشكسته م  ياز كم . شوديگفته م 

 اعتمـاد و دلشكـسته       ي محـزون بـ    اري خود بس   ي ناراحت انيدر ب .آنها آسان است  

  ي بـ  غيـ  تضاد با شرم تبل    پندارند،ي مجاز م  ري انتقاد و نقد شرم را غ      ياريبسهستند

 و  شـود   ي مـ  جي نباشد فرهنگ غرب ترو    اي ح اي كه حجب     ي است و وقت   يشرم

 نوشتار  ني گفته شود كه اساساً ا     ستي است در جواب با     ي تهاجم فرهنگ  ينوع
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 اسـت    يشرم احساس .  احساس شرم نوشته شده است     تي و تقو  ديئت تا در جه 

 سريـ  مزيـ  ني اجتماع ي اگر شرم نبود زندگ   دهد  يكه حد و مرز را به ما نشان م        

  . نبود

 مثال هـر كـس     رفت  ي از دست م   ي خصوص مي و حر  تياگر شرم نبود هو   

 چيدو سـان دي و موقع خرراند  ي را ميگري دني ماش ديپوش  ي را م  يگريكفش د 

 گـر ي كاذب حالـت د    رم ش اي بودن   نياما شرمگ ! گرفتند ي از آن گاز م    گرانيد

 است كه شرم از حالـت احـساس خـارج و بـه حالـت      يشرم است و آن موقع  

 تي كه احساس خشم بـه شخـص  يدرست مثل افراد عصبان. رسد  ي م تيشخص

 در افراد ترسو كـه احـساس واجـب تـرس بـه              اي شده است،    لي تبد نيخشمگ

 اسـت كـه فـرد       تيـ  هو كيـ  ينيشـرمگ .  شـده اسـت    ليرسو تبـد   ت تيشخص

 تعـداد  ديـ تواني كـال بـاال اسـت، شـما م        ةانيگسترش شرم در خاور م    . رديپذ  يم

 همه مـشگل وجـود      ني اگر ا   يول. دي كن داي در آنجا پ   سي وب الگ نو   ياديز

 كه مشكالت چند برابـر اسـت وب    يي قاي آفر يداشت پس چرا در كشور ها     

  ديكني نمداي كجا پچي وضع را هني ؟ شما استنديرابر ن چند بها سيالگ نو

 نـاقص دار بـودن      ايـ  شرم كاذب احساس نا كامل بـودن آ        گري عالئم د  از

 جـامع شـرم زده      كيـ  باشد  ي م حي صح زي احساس در مورد اجتماع ن     نياست ا 

   .كند ي و خود را نقد مپندارد  يخود را ناقص م

 آن را برطـرف    كنـد  ي مـ   يو سـع   دارد   يراداتي كه ا  رديپذ  ي م يانسان عاد 

 خـود  مي ترمي برايكند كه ناقص است و اعتبار ي فكر منيكند، انسان شرمگ  

 دهـد،   ي گنه كار بودن در مراحل باالتر رخ م        اي احساس مقصر بودن     دهد  ينم
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 ي به جـا   ندياي ب ري د قهي بده كار هستند اگر پنج دق      يها  ها همواره ورشكسته    آن

 .ديبخشي منديگو يسالم و تعارف م

مـردم  ، ي عذر خـواه   نهاي كار ا  شهي هم افتاد  ي نم نهاي از دهان ا   ديبخشي م نيا

 در ي قاضـ كنند،ي را قبول م  ري است چون تقص   يري و آمار گ   ي هوا سنج  ،يدار

  ي و البته بعـض كند ي آنها را محاكمه و محكوم مشيشاپي است كه پ  نهايباطن ا 

 به خود   ي لب ري و ز  رودي م نياحترام به وجود خود از ب     .كننديخود را مجازات م   

 ي رفتـه و قاضـ  نيها از ب    در آنها مدت   يركي ز ايجرات تخلف   . كنندي م نيتوه

 راجـع بـه     ي كتاب سندهي نو كي يحت.كند ي برگزار م  يدرون آنها محاكمه فور   

 . دروني از شرم قاضييرها:  داشت يشرم كاذب نوشت كه عنوان جالب

مـستمر گاهـاً بـه شـكل         يهـا    جر و بحـث    ي سر كي ي كه افراد دارا   نيا

 از   يكـ ي را محكـوم كننـد،        ي كـس  ايـ  يزيدادگاه در مغزشان باشند و مرتبا چ      

 نيـ  بعـد از درمـان ا      ي چـون حتـ    . شـرم مـسموم اسـت      عاتي ضـا  نيتـر   مخرب

 و پردازش آنها در حافظـه تمـام         ماند  ي م  ي در ذهن افراد باق     يكشمكش روح 

 گـر ي د ي باشـند، محلـ    ليتحصاگر در دوره    .داردي را در اشغال نگاه م     نهامغز آ 

.  فهم ندارند و روح آنها از كالس خارج اسـت و جـسد آنهـا آنجاسـت           يبرا

 روزمره باشند، آنها در حال كشمكش هـستند بـسته            ي زندگ اياگر در اشتغال    

 ههـا بـ      آنهـا سـال    ي خانوادگ اي ي آنها كشمكش تجار   تيبه درجه اشتغال ذهن   

 ريـ ها پر سـرعت هـستند و فـرد ز           اه دادگ ني ا گري د  يدر بعض . انجامد  يطول م 

 ،ي در مهمـان   .شـود   ي مـ  لي تبـد  ي فرد دست پـا چلفتـ      كي سر سخت به     يقاض

 خراب   يكي اگر   كرد ي تدارك چند غذا را داده بود چون فكر م         زبانيخانم م 
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 رشـت خو,  آشـپزخانه  ميبه جز تـداركات عظـ     .كند  ي جبران م  يگريشد آن د  

و آب جـوش بـه شـربت فـسنجان       ياپيـ فسنجان با افزودن چند قاشق شـكار پ       

 لي تبـد  ي هند ي گوناگون به غذا   يها  هي شده بود و خورشت بامه با ادو       ليتبد

 را نگـاه    گريمهمانـان همـد   . كـرد  فيـ آخر سر شوهر از دست پخـت تعر       .شد

  . سر و تهش جمع شددي و ببخش ي با معذرت خواهيمهمان. كردند  يم

 ي اتفاقات ،ن هم باشد   مظنو توانديم,  همواره نگران است   ني فرد شرمگ  فكر 

 نيـ  ا ي برا  يخي افكار تار  ني ا  ي دارند، ول  ي منظور بد  گراني د اي افتند  يدارند م 

 بـرده انـد بـدون       شيها آنها را پـ       و ترس  االتيها خ   سال.دهندي نم يالي خ عيوقا

 همواره وجود داشـته انـد و        ها  ي نگران نيا.  داشته باشد   ي فرد خود آگاه   نكهيا

 افـراد بـا     نيـ  ا  ي وجـود تمـام زنـدگ      نيـ  با ا  ، است انيجرتنها در ذهن آنها در      

 گاه به آن فكر نكرده اند كـه         چيه. كرده است  داي شكل پ  ها  ياساس آن نگران  

 ي را براندهي آن آدهد  ي كه انجام مي با اعمال، داردمي خود بندهيهر كس از آ

 همـه  نيـ  اگـران ي كـه چـرا د     ديـ آ  ي آنها نمـ   لهين به مخ  يهمچن.زنديخود رقم م  

 احـساسات  تواند  ي نمني شرمگفرد  دارند ي بهتر ي زندگ  يشكالت ندارند ول  م

 اسـت كـه آنهـا       ي و محكمـ   دهيچي پ ي دفاع ستمي آن س  لي كند، دل  انيخود را ب  

 مـسابقات  هي شبيري نوع گارد گكي ي دفاعستميس. داده اندبي خود ترت  يبرا

 است  افراد حاكمني در اي غرور كي همانطور كه گفته شد      .باشد  يبوكس م 

 موقع گفته شود را به سـرعت         ي كه ب  يا جوك ي  ي كم لطف  ايكه هر نوع اهانت     

 كه ي اتفاقني از شرم پر شده است كوچكترنهايچون وجود ا. رنديگ  ي م به دل

صدا . كند  ي مني رخ دهد به شدت آنها را شرم زده و خشمگماراني بني ايبرا
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حبت كردن بـا آنهـا در     مردم، بلند بلند ص    يكردن اسم كوچك آنها در جلو     

 مـاران ي ب نيـ  ا ي باعث شـرمندگ   تواند  ي م گراني د ري تحق اي نيه تو ي حت ايمترو  

 شالق خـوردن  تواند  ي اتفاقات مني اري نظي عاديها  انسان يگردد، خوب برا  

 توانـد   ي شدن مـ   ري تحق  ي به شرم مسموم كم    ماري افراد ب  چون در ملع عام باشد   

 پدازنـد،   ي مـ  ي دفـاع  ديد، لذا به اقـدامات شـد       آنها را به هم بزن     اتيتمام روح 

 موانع زي آنها ن… رهي سنگر و غجادي حفر كانال اني مداني مجاديدرست مثل ا

 با پر خاش  يكي ، نوع حصار بسته به فرد متفاوت استكنند  ي ميو حصار بند

ــاي او ني جلــو ي كــسخواهــد  ي مــنيو تــوه ــ اصــال خــط موبايگــري دد،ي  لي

 اگر ازدواج كـرده باشـند       ،ستي بدهند مال آنها ن    يلي موبا اگر شماره .رديگينم

 كه بـه ذهنـشان     يا   شماره ني اگر مجرد باشند اول    دهند  يشماره همسرشان را م   

 تلفن خانـه داشـته      گر ا ،دهد  ي جواب تماس را نم    يگري آن د  دهند،ي م ديآ  يم

 ديـ گو  ي شد بعد از مدتها پاسـخ مـ      افتي در امي پ يوقت.  است  ي منش يباشند رو 

 شـند   بـا ي م ني غمگـ  اري دارند چون بس   ازي به تداركات ن   زي صحبت كردن ن   يبرا

 سـرو   يچون غذا خوردن هورمون خوشحال    ( و غذا خوردن     دني با نوش  ستيبا

 .زنند  ي كنند و بعد زنگ منگياول دوپ) كند  ي مدي تولنيتو ن

 تـا بـا     رونـد   ي به كـالس مـ     بي و غر  بي عج يها   دانشجو باشند از راه    اگر

تـا  . كننـد   ي مـ بـت يها غ  از كالستي نا خواسته برخورد نكنند، تا حد نها  افراد

  يدوست ندارند با هر كـس .  قطع رابطه كرده اند ي با همگ باًي تقر لي تحص انيپا

 و  دهنـد يم  گـوش  شانيـ  دارنـد كـه بـه حرفها       ي معموالً دوستان  . به شوند  يقاط

 ايـ قطع رابطه   .  است  رابطه آنها با افراد به شكل متكلم وحده        نديگو  يپاسخ نم 
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ــر  ــزدن مهمت ــرف ن ــاعنيح ــنگر دف ــ اي س ــاراني بني ــرام ــت ب ــهي اي اس  از نك

  ي كننـد تـا بـ   يريجلو گ) ريبه زعم آنها تحق  (ري تحق اي زخم زبان    نيكوچكتر

 هـر چـه الزم   كننـد،   ي مـ رابطـه  دوستان قطـع  اي و اني از بستگان و آشنا تينها

 سال اني تا پاميمثال جنگل را به زن و اگر برند  ي را ميمي قديها  يبدانند دوست 

  كنندي و همه را قطع مگذارند  يدرخت نم

  
  

 كـم  اري افـراد بـس  ني از ا ي بارز بعضيها   از نمونه  گري د  يكي ي خاشگر پر

 ي تر عصبان  عي تر و ورشكسته تر باشند سر      في هر چقدر نح   ،رو و خجل است   

 هـر چـه شـرم در         است كه  ني آن ا  ليدل. دهند  ي لجن م  يها   و فحش  شوند  يم

 ي و اهانت به و    شود  يتر م  كاذب مغرور  تي تر شود آن شخص    ظي افراد غل  نيا

 مـساله بغـرنج     كيـ  نجـا يا. شود  ي و اهانت م   ني قابل بخشش و سزاور توه     ريغ

 شـوند،   ي مـ مي بـه دو گـروه تقـس       ماري دوستان فرد ب   نستكهي و آن ا   دهدي م يرو

 و دسـته دوم  شناسـند   ي مـ بيـ ودب و نجٔ را خوش كالم م    ماريدسته اول فرد ب   

 ،شـمارند   ي بد دهان و بد اخالق م      ، را فحاش  ي تر هستند و    يمي صم يكه با و  
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 نيـ  و ا  نـد يگو  ي كه هر دو دسته راسـت مـ        ديداني م  ي قبل حاتيبا توجه به توض   

 شـرم  شتري فرد ب  كي هر چه قدر     ، است كه دو گونه رفتار دارد      ماريخود فرد ب  

 تـر  ير است و ظـاهر را بهتـر و دوسـت داشـتن      خوب ت  ها يرونيداشته باشد با ب   

 لبـاس را  ني و بهتـر كنـد   ي مشي آراشهيهم مورد اگر زن باشد     ني در ا  كند  يم

 مثـل همـسر و   نـدارد  بايـستي  رو در كه ماري كه فرد ب ي با افراد   يول. پوشد  يم

 دارنـد و    دي و نبا  دي افراد هزاران با   نيا.كند  ي م  يپدر و مادر خشم خود را خال      

 و بـد    شـوند   ي مـ  زيـ  گالو ي با انـدرون   ها  دي و نبا  دي با ني از ا   يكيوز بر سر    هر ر 

 .كنند  ي را آغاز مينده

 كه فرد نـسبت     شودي روشن شده باشد كه شرم كاذب باعث م        دي با اكنون

 ي و كّل اجتماع رنجور و قابل نفوذ باشد و برابهي و افراد غر  ي خارج طيبه مح 

 نيـ نكته قابـل مالحظـه ا  .  قابل تحمل گرددري غاي قابل نفوذ ريخانواده خود غ  

 بودن و واحد قابل انعطاف بودن ،متكلم ري خانه غيمي صمطياست كه در مح   

 خوشرو صادق و افتاده بودن      گانگاني طرف در برابر ب    كيپرخاشگر بودن از    

 افـراد  نيـ  ا نكـه يجالب ا . كند ي از فرد درست م    ي نا هنجار  بي، ترك ٔاز آن سو  

 ،رنديگي قرار معي سرروني بياي دنرياور هستند و تحت تاث ساده و خوش باريبس

 عاي سردياي بيا  ماهوارهيها ونيزي از تلواي ها ي هم محل، از دوستانبيچه اكاذ

 خـود قـرار   يها ي دوستان و هم محليها   متلك هي و زود دست ما    كننديباور م 

 سـاده   يلـ ي اگـر فـرد خ  شـوند،   ي مزاني گرشتري و به الطبع از جامعه ب      رنديگ  يم

 را  هـا  ي مـشتر  نيـ  ا عاي فروشـندگان رنـد سـر      ، دارد يسيـ باشد با همه رو در وا     

 ايـ  ستنديـ  بلـد ن   ديـ  افـراد خر   نيـ  ا اكثـر  گذارند  ي م بايستيكشف و در رو در      
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 اسـت   ي و چانـه زنـ     يي پر رو  ي و در بازار كه جا     كنندي بودن م  داري خر يادعا

 كننـد،   ي مـ  دي فاصله خر   و بال  زنندي اصال چانه نم    ي بعض شوند،  ياصال عالف م  

 باشد كـه عمـرا بـه    يي قابل استفاده ري مملو از اجناس غتواندي افراد م نيكمد ا 

 به شكل قابل يي شهي ظرف شاي كاذب انسان را به شكل مشما        مشر, ديايكار ن 

 مي جـ ني سـ  ي افراد در قطار هم سـفر شـود و كمـ       ني با ا  ي هر كس  كند  ي م ديد

 شهيها از ش     عدم ني كند اصال انگار ا    ي حالج واندتي را م  نهاي ا يكند تمام زندگ  

 در  مـاران ي ب نيـ  ا اگـر . ندي درون آنها را بب    تواند  ي م يساخته شده اند و هر كس     

 همـه برچـسب   متهـا ي بـزرگ و ارزان هـست و ق  ديخارج باشند كه مراكز خر  

 رديـ گ  ي را در دست م    دي خر ي بال فاصله گار   ستي ن ييشده است و فروشنده     

 تـا  رونـد ي و به سـراغ صـندوق م  كنندين را از محصوالت پر م    با سرعت برق آ   

 ديـ  خرليـ  دل نيمارن چن ي ب نيپول آن را به پرداخت كنند در سوال و جواب ا          

 عارضـه  كي ، نبودحي ما تفري براديخر : كنندي م في خود را توص   ري الس عيسر

 ايـ  مـا متمركـز شـود و         ي رو ديـ  متعـدد مركـز خر     ني دورب نكهي از ترس ا   .بود

 را با حد اكثر سرعت انجـام   دي فروشگاه به ما شك كنند، خر       ي مخف نيمامور

 و حـداقل لبـاس را       ميگذاشـت   ي مـ  ي دسته گـار   ي را رو  ماني و دستها  ميداديم

  .  به ما شك نكند ي تا كسميديپوش  يم

 كـه   شـود   ي داشتن باعـث مـ     بايستي رو در    اي بودن   في بودن و ضع   فينح

 ،رنـد ي قـرار گ   گانگـان يستان بستگان و ب    استفاده دو  ء مورد سو  عاي افراد سر  نيا

 بـه  ي به آسـان اي و كنندي مي دشمنگري د ي با بعض ي بعض كيگاهاً سالها به تحر   

 در امتحانـات    يگري د ي به جا  اي شوند  ي دعوا م  اي دوستان وارد گود     كيتحر
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)  يحيفرقه مـس   (هوهي مثل شاهدان     ي مذهب يها  در خارج فرقه  . كننديشركت م 

. كننـد   ي اسـتفاده مـ   ي اخالقـ ري غيها  از راهيري عضو گ ياوجود دارند كه بر   

آنهـا  . آشـنا هـستند    ني كامال با افراد شرمگ    روندي م يني د غي تبل ي كه برا  يافراد

 بايـستي   كـشف كـرده در رو در         ا ر ي گذرانده اند كه چگونه قربـان      يها  دوره

اه  نگـ  بايـستي اگر قانع نشد همچنـان در رو در         .قرار دهند اگر شد اغفال كنند     

  . كنندلي تبدي عضو اجباركي و به دارنديم

 يها   گروه راني ا در.  است ي موقت اي به داشتن عضو ثابت      ساي كل ني ا اتيح

 ،كننـد   ي اسـتفاده مـ    روي شكار ن  ي برا دهي افراد دوره د   ني از ا  يستيخاص ترور 

 نيـ مهـم ا . كنند  ي م  را به تني انفجارقهي راحت جل   يلي خ ني شرمگ اريافراد بس 

 شـما عكـس و      نترنتي شود در ا   كي چطور جذب و تحر    يرد قربان است كه ف  

 ،ي ورشكـستگ  نهـا ي ا ي در صـدا   ديـ ابي    ي مـ  اديـ  نوع آدمهـا را ز     ني ا يها  دئويو

   كـه آنهـا را جـذب      ي كـه افـراد    دهـد   ي هست كه نـشان مـ       ي و سادگ  يبدبخت

  .كرده اند چقدر خوب جستجو كرده اند
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 يهـا   پرسـتها، فرقـه  طاني شـ ،ي افراطيها  يحي مثل مس  زي ن گري د يها  گروه

 يهـا    گـروه    را دارنـد     يريـ  گ اريـ  اسـلوب    نيراك اند رول همه و همـه همـ        

 . دارندمسموم كه شرم روندي مي سراغ افرادروي جذب ني برايافراط

 يبـرا ) شـاهدان خـدا   (هـوه ي شـاهدان  سايـ  چه گفته شد در اروپا كل    چنان

 و رونـد   ي منيرمگ بخت بر گشته و ش  ي سراغ انسانها  يري عضو گ  يجذب برا 

 شـهر   ي در هر محل سراغ شـورا       ي جامعه مذهب  كيبا ثبت هر عضو به عنوان       

  .رنديگ  ي و پول مروند  يم
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دادن خـود   ,  متفـاوت شـرم مـسموم      يهـا    جنبـه  نيـ  هدف از كاوش در ا    

 بـزرگ  رييـ  تغيتـا كنـون خواننـد گـان بـرا        . باشـد   ي به خوانندگان مـ     يآگاه

 رم در شـ   چنانچه خواهيد ديـد     ي اند ول  داشته  ي بر م   ي بزرگ ي قدمها ستيبا يم

 از  يگـر يكـامال فـرد د    ,  در خـود   يرييـ  تغ ني تر يي جز اي  يكاذب، فرد با كم   

 نادرست و   ي است كه تا كنون باعث استراتژ      يزي سازد غفلت آن چ    يخود م 

 است كه   ة مثل فرد پا برهن    نيفرد شرمگ .  شده است  يشكست خوردن افراد م   

 كه  ست ا ني نوشته ا  نياو ساخته شده است، هدف ا      لنگ   هي پا ي برا يهر سنگ 

 بهتـر از فـرش كـردن     يلي خنيافراد از غفلت دست بردارند و كفش بپوشند ا    

    . استنيتمام زم

ها پس   است كه بعدنهاي درون مغز اي عارضه شرم مسموم دعواها نيتر  بد

 پـر تفكـر، پـر بحـث،         ني فـرد شـرمگ    كيفكر و ذهن    . ماند  ي م  ياز درمان باق  

 گـاه آن را مـردود،   چي آشفته است و چون به آن عادت كرده انـد هـ    ايشلوغ  

ن فكر خراب را ي همزي نگراني دكنند  ي اند آنها فكر مافتهي ني عادري غاي  يمنف

 يهـا   زيـ  چـون چ   ديشا.  دارند ي دارند فكر بهتر   ماني سهل است ا   نكهيدارند، ا 

  ي در مـدت ي انـسان عـاد     كه در فكـر     يمسائل. رود ي نم روني از مغز آنها ب    يمنف

 يهـا    در سـاعت   ، مانـدگار اسـت    ني در حافظـه فـرد شـرمگ       ،شود  يفراموش م 

 خـود  ايـ  آنهـا    ،رود ينمـ  رونيـ  ب  ي ولـ  رديـ گ  ي قدرت مـ   ايمختلف روز شدت    

 اليـ  خكيـ   ي ثبـات روحـ  شوند،  ي مي از روز عصبانيقي دقااي كنندي م يخور

 تواننـد   ي نم،شوند  ي مسر سفره اگر بحث باز شود متكلم وحده     .  است يپرداز

 با سخن هـر فـرد رشـته كـالم     ي در حالت اجتماع، وارد بحث شوند   ياجتماع
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  ي در فكر سالم زمان مشخـص  ني همچن شود،يپاره شده و بحث مرتب عوض م      

. رديگ  ي آن را مي جايگري دزي چ ي مساله وجود دارد و بعد از مدت      كي يبرا

 ، اسـت ني تمام افـراد شـرمگ  نيب و مشغول تنها عارضه مشترك    ي فكر منف  نيا

 ديـ  اجـازه ده   ،ستنديـ  آنهـا ن   گـر ي د  ي هـست و در بعـض       ي عالئم در بعـض    يباق

 .مي شماربر شرم مسموم را گري ديها نشانه

 از عالئـم شـرم مـسموم     گـر ي د  يكـ ي ني از افراد شرمگ    ي در بعض  تيشفاف

 ممكـن اسـت كـه درون        زيـ  بعد از درمان ن    ي و صدق گفتار حت    تيشفاف.است

 را بـه دسـت       ي و معمـول   ي فـرد عـاد    كيـ  يدگيـ چي و هرگـز پ    بمانـد   ي م آنها

 و دهيـ چي پ ييهـا    كـه انـسان    كننـد   ي ادعا مـ   ني از افراد شرمگ    يبعض.آورند  ينم

 فرد آنجـا  نيتر  صادقدي كني در محل كار آنها جستجو م    ي وقت  ي اند ول  كارم

 نكـه ي اليـ لد.شـوند   ي اعتمـاد مـ   ي بـ اري بـس يبوده اند، آنها از هر حرف دروغـ  

 تحـت   ي است كه همانطور كه در طول زنـدگ    ني دارند ا  ي نا محدود  تيشفاف

 آنها مشكل شده يها دروغ گفتن برا  شده اند تحت همان فشار    نيفشار شرمگ 

 .است

 پـشت   ي قاضـ  كيـ  و   كند  ي همواره خود را قضاوت م     ني فرد شرمگ  كي

 نيـ  اسـت ا    دادگـاه  نيـ  درون ا  ي و افكـارش پـر از دعواهـا        رود  يسر او راه م   

 نداشـته    ي افراد وقت  نيلذا ا . دراز در جلسه بوده است     انيدادگاه تمام وقت سال   

 و  كيـ  تكن يلـذا حتـ   . خـود را پـرورش و گـسترش دهنـد          تياند كـه شخـص    

 در كننـد   ي اعتـراف مـ   عي كردن موضوع بحث را ندارند و سر       عوض كيتاكت

  يون اگر كسان ندهند چروني بي تا تناقضكنند  ي از آنها كامل اعتراف م يبعض
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 تمـام   يعنـ ي آنهـا را خجالـت بدهنـد         تواننـد   ي تناقضات را كشف كنند مـ      نيا

 بد   يلي افراد ممكن است در نزد افراد خ       نيلذا ا . آنها را بشكنند   يخطوط دفاع 

 اسرار خود را فاش كـرده انـد و          ديبا  ي كه نم  ي صادق باشند و جاها    زيجنس ن 

  و ماننـد   ياده نكنند بـا آنهـا دوسـت مـ          اسرار سو استف   ني ا زي افراد ا  نكهي ا يبرا

   اعتـراف وجـود نـدارد بلكـه        ني از افـراد شـرمگ     گـر ي گـروه د   كيـ  در .غيره

 جـو  نـه ي كايـ  را بـد، دشـمن   گـران ي آنهـا د ، اسـت انيـ  در جر يريـ اعتراف گ 

 گـروه   نيا.  اعتراف كنند  ستي با گراني وجود ندارد د   ي پس اعتراف  شمارد  يم

آنها با سواالت مكرر دنبـال      .  را مقصر  رانگي و همواره د   دانديخود را كامل م   

 از خشم انباشته شده خود را ي تا با كشف مقصر توده انبوه،گردند  ي ماقضتن

در صحبت گـاه  . خشم حاصل شرم مسموم استنيا. بدهندرونيبا سر مقصر ب 

 نيـ  اكننـد   ي مـ ديـ  سگ خود تهدي را به آنرو گراني افراد د  ني خود ا  يگدار

در . ارد دقتي آشنا است و حقياري بسي برا،اريدر ن سگ من را  يجمله آنرو 

 است كـه در     ي داده خواهد شد كه خشم سالم خشم       حي توض ندهي آ يها  بحث

خـشم  ،دياي فرد بـه وجـود ب       ي شخص مي به حر  گراني و تجاوز د    ي گستاخ جهينت

 است كه فرد شرم مسموم داشته باشد و نتواند احساسات خـود        يمسموم موقع 

 اسـتفاده   انيدان زنـ  يريـ  نوع افراد در اعتـراف گ      ني از ا  كايدر آمر . كند انيرا ب 

 شرم مسموم ممكـن اسـت       يها  يدگيچيخوانندگان با كمپلكس و پ    . كنند  يم

   دو گـروه را بطـور   نيـ  امي اگـر بـه خـواه    يولـ . پازل شوند و در معمـا بماننـد   

هر نـوع عـادت اعتـراف بـدون در نظـر            : شودي م نطوري ا مي كن فيتر توص ساده

 كـاذب   شـرم   اسـت  موم گرفتن از عالئم شرم مس     ايوع اعتراف دادن    گرفتن ن 
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 هـست   ني افـراد شـرمگ    ني از ا  يادي ز يها   نمونه .كند  ي م ري پذ بيانسان را آس  

 چـون گـرفتن   ، هـستند لي فارغ تحص اي اگر چه كارگر ماهر      كارنديكه سالها ب  

رور چون غـ  ( قابل تحمل است     ري غ اي ني سنگ اري افراد بس  ني ا ي برا  ي منف جهينت

 در گفتگـو بـا   ،كننـد ي نمحـان در اكثر مشاغل بخت خود را امت  ). كاذب دارند 

 در ادامـه  ست،ي كار ن  ي جا راني گفته شد كه اصال ا     نطوري ا اني آقا ني از ا   يكي

 هـر چنـد     رديـ  بگ ي اعتراف كرد كه هرگز نتوانسته اضافه حقوق       شانيگفتگو ا 

عت اضـافه حقـوق     سر كـار آمدنـد و بـه سـر          يي با زبان و پر رو     يگريافراد د 

 قـرار   يستگيـ  تـر از شا    نيين در مـشاغل پـا     ياكثر افراد شرمگ  .  كردند افتيدر

 و اال   سانسيـ  ل الني فارغ تحـص   ي برا رهي و غ  ي كتاب دار  اي  ي رانندگ ،رنديگيم

 اندازنـد،   ي كـار راه مـ     طي افراد در محـ    ني است كه ا   يي دوم دعواها  مسالهآخر

 از حقـوق  تواند  ي نمنيرد شرمگ الزم را ندارند ف   يچون در آنجا پوشش دفاع    

 شـود   ي كار بر گرده او گذاشـته مـ        نيشتري ب يياز فرط كم رو   . خود دفاع كند  

 هر گناه   زي ن رانهمكا. همه كار را انجام خواهد داد      ني او ا  داند  ي م سيچون رئ 

 در اي زبان ندارد،  اي ي و داننديچون م . اندازند  ي م ي را به گردن و    يو هر خطا  

 زيـ  پـول از اقـوام و همكـاران ن         يريـ  پس گ  باز ديگو  ي نم يزي چ بايستيرو در 

 افراد چك هم قبـول      ني است كه ا   ني جالب ا  ، دارد  يدني جالب و د   يدعواها

 لذا دور و بر دادگـاه  رنديگ  ي چك نم  ندي بگو شود  ي نم شاني چون رو  كنند  يم

ام  از اقـو    ي مورد جالب  ،دي د  ي را به عنوان شاك    ني شرمگ ماراني ب ني ا توانيهم م 

 از دوسـتان پـول قـرض داد و چنـد سـال          يكي به   1330 ي در سالها  هداشتم ك 

 و بعد از آن بدهكار منكر پـول شـده بـود و              ردي آن را پس بگ    شد  ي نم شيرو
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 قرض نگرفته است، مطابق رسـم آن دوره بـه مـسجد رفتنـد و                 ي پول گفت  يم

د رنـد   مسجد قرآن را آورد و به بدهكار گفت كه قسم بخورد و آن مر             يمال

 دي كـش ي خالصه كار بـه كتـك كـار   ، قسم خورد كه كدام پول  ي راحت به زين

 گرو شي مسجد ر ي در آخر مال   . از قسم دروغ ناراحت شده بود       يچون شاك 

 قبال دانسته شد شرم چنانچه  گرفتانيگذاشت و پول را پرداخت و داستان پا

 يينها انـسا ني كـه والـد  ديـ آ  ي بـه وجـود مـ   ي خـانوادگ يهـا  طيكاذب در مح  

 آن را بـه فرزنـدان    ي بوده اند و با گـذاردن فرزنـدان در فـشار روحـ           نيشرمگ

 احساس شرم از حالت احساس خارج و شكل بي تخرنيدر ا. كنند  يمنتقل م 

 كننـد   يگـر ي بـه د   ازي غالبا هر وقت احساس ن     نهايا رديگي م تي و شخص  تيهو

 ريـ غ, ها بعـد  سال. دهد  ي م لي چون هسته فرد را شرم تشك      كنندياحساس شرم م  

 چگـاه ي ه  ي ولـ  شونديـ  خـود را متوجـه م      ي و بد شـانس بـودن و غمنـاك         يعاد

. ...ايـ  بـد متجـاوز   گـران ي دكنند  ي و فكر مشونديمشكوك به احساس شرم نم  

 تجربه كرده اند در ذهـن آنهـا          ي در زندگ  ي شرم آور  صحنه هر   ، هستند رهيغ

 بـه   ديـ  صـحنه جد   ، شـوند  هيـ  تنب ايـ  خياست و هر بار كه دوباره در جامعه تـوب         

 و در گذشـت     رديـ گ  ي شده و در حافظه فعال آنها قرار مـ         وستي پ  يصحنه قبل 

 كنـد   ي م زشي و فرد در درون خود ر      شود  ي بزرگتر و بزرگتر م    لهي مخ ني ا اميا

 ماري در مورد فرد بزي و همه چشودي مني شرمگتي و كمرو و در نهايخجالتو 

 از مرز خود عدول كند شـما         ي اگر كس  ي حالت عاد  در روديم شينادرست پ 

 حـال   .دي خود بنـشان   ي با پرخاش او را سر جا      ديتوان  ي و م  كند ي م نيرا خشمگ 

 خـشمش را    تواند  ي نم گرياگر فرد تحت فشار مجبور به خوردن خشم باشد د         
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 قــرار   ي بدهــد و قلمــرو و محــدوده اش تحــت تجــاوز هــر كــس      رونيــب

 ي اسـت و مـوقع      يت آدمـ   از احـساسا    يكـ ي خـشم    شدچنانچه گفته   .رديگ  يم

 ديـ ري در نظـر بگ    ،ديـ  از مرز و قلمرو خود دفاع كن       ستي كه با  شود  ياستفاده م 

 بـه زور وارد خانـه شـما بـه           توانست  ي م  ي هر كس  داشت  ياگر خشم وجود نم   

 دي ضرب و شتم قرار دهد و چون شما احساس خشم نداشت           ريشود و شما را ز    

 هستند كـه فـرد را در جامعـه           يساس و شرم دو اح    خشم ديزد    يو تنها لبخند م   

 ي و مـرتبط بـا صـفت اجتمـاع         دهنـد ي كار در تعادل قرار م     اي محل   ايخانواده  

 احساس خشم سركوب شده اسـت و        نيدر افراد شرمگ  . باشند  يبودن انسان م  

 خـود  يها  با خانواده و بچهاي خورند  ي خود را مگرانيهمواره در برابر فشار د   

  يگـانگ ي بـودن را روانـشناسان خـود ب        نيحلـه از شـرمگ     مر نيا. كنند    يدعوا م 

 بـه دسـت آمـد كـه      نطـور ي ا ني از افراد شرمگ   ياريدر صحبت با بس   .نديگو  يم

 آنها  يها يا   بودند، صحبت  ماري كه ب   ي زمان كنند  ي به گذشته نگاه م     ي وقت نهايا

 افتـاده   اق اتفـ  يگـر ي د ي اتفاقات بـرا   ني است، انگار ا   يگريدر باره شخص د   

 فـرد مـورد     يريـ  است كه اعمال و جهت گ      ني ا  يگانگي خود ب  ني ا ليلد است

 و افتـه ي شـكل  رييـ  كه تحـت فـشار تغ  داند  ي مماري فرد ب  ست،ي خود فرد ن   ديتائ

 ري ضم  ي ول داند  ي نم يزي چون از شرم مسموم چ     بدي خود را بفر   كند يتالش م 

 خود به انسان . احساسات آگاه استيينا خود آگاهش از غلط بودن و جابجا

 ، و هر فرد از اعمال و رفتار خود آگاه است          دي دروغ به گو   تواند  يخودش نم 

 بـرون رفـت   يها  است و راهماري وجود ندارد كه بداند ب ي آن خود آگاه   يول

  ي كه بـد شـانس و بـد بخـت اسـت ولـ       داند  ي م شناسد،  ي مخمصه را نم   نياز ا 
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 انـد و  دهي شـرم را نـشن  رمـا يب اكثـر كـشور مـا نـام     .خـورد   ي از كجا م  داند  ينم

 شي گرشن كافمـان قابـل سـتا       لهي مخ نيا. كند  ي م ماري كه شرم هم ب    دانند  ينم

 بعد از كافمان    روانشناسان  زد دي معضل را با مطالعه شرم كل      نياست كه حل ا   

 است كه ني آن الي چهره هم گفته اند دل     كي هزار و    يماري ب ، شرم يماريبه ب 

 ها يماري بني اشوند،  ي مبتال ميگري د ي روحيها يرماي افراد بال استثنا به بنيا

 ،مي از آنها را مثال بزن  يادي تعداد ز  مياز فرد به فرد متفاوت هستند و ما مجبور        

. ستي ن يگري در د   ي هست ول  هي ثانو يها يماري از ب   يكي ماريك ب يگرچه در   

  اسـت كـه ممكـن اسـت در       هي ثانو يها يماري ب ني از اول  يبعنوان مثال افسردگ  

 گـر ي د ي ثـانو  يمـار ي و تواضع نابجـا ب      يني شود، خود كوچك ب    جادي ا مارانيب

 كه فرد ديآ  ي شدن بوجود مني از شرمگ ي در مراحل   ينيخود كوچك ب  . است

 نيـ  اكنـد  ي پنهـان مـ  يقـ ي حقريـ  غتي شخـص كيـ  خود را در درون   تيودخ

  ي ولـ ، دادمي خـواه حي را در صفحات بعـد كـامال توضـ         يقي حق ري غ تيشخص

 چهـره عامـه     كيـ  در نقـاب      ي اصل تي كه پنهان كردن شخص    دي بدان رنقديهم

 نيـ ا كنـد  ي و نـاقص بـودن مـ    ينـ ي خـود كوچـك ب  جاديپسند در وجود فرد ا 

 مـشروب  ياري كه بس ديدانيشما م . باشد  ي م ادي عمده اعت  لياحساس حقارت دل  

. ياكي تر  هستند و نهي الكل  نه ي ولكنندي مصرف م اكي تر ياري و بس  نوشند  يم

 ليـ  م نيـ ا.  مـشروب اسـت    ايـ  به مـواد     يا  قهي و دق   ي ساعت ني به تدخ  لي م ادياعت

 بودن و احساس حقـارت بعـد        ي واكنش فرد به پوچ و ته      ي به مواد نوع   ديشد

 بعـد از    . كنـد  نگي با كمك مواد دوپ    كند  ي م  ي سع نيفرد شرمگ . از آن است  

 صـورت   نيـ  ا ري و در غ   ردي باز در اجتماع سر باال بگ      تواند  ي م ي و مست  ينعشگ
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 بعد از ترك الكل بهتـر       ي الكل ماراني از ب   يكي در صحبت با      ماند  يدر خانه م  

 :دكر  ي مفيوص تنطوري شرم مسموم اميياست بگو

 نگـاه كـنم     نـه ي آ ي دوسـت نداشـتم تـو      ،خواستم  ي از خواب بر م    ها  صبح
 او را يدر كـودك ( اسـت  ي عـاد ريام بزرگ و غ  كه كله  كردم  ي فكر م  شهيهم

 كـردم   ي بـروم فكـر مـ      روني ب نگي بدون دوپ  توانستم  ينم)  كرده بودند  مسخره
 از شهي ندارم و هملي من اتومبكنند،  ي من را نگاه منهايتمام مردم از داخل ماش    

 ي و بـه آس و پاسـ  نندي من را نب ها  ني تا ماش  رفتمي كم رفت و آمد م     يها  ابانيخ
 ، مـرد جـوان اسـت      كيـ  ماري ب ديكن  ي كه مالحظه م   نطوريهم من توجه نكنند  

 ابـا دارد و خـود را نـاقص    نـه ي آي از رفتن جلوني مرد شرمگمارانيچون در ب  

 كيـ  زي شدن در اجتماع ن    ي رفت و آمد و قاط     .كنند  ي حساب م  افهيدار و بد ق   

 د ترد ي فرع يها   مثالً از كوچه   ند،ي آنها را نب    ي پر تدارك است تا كس     اتيعمل

  ي وقتـ  رونـد   ي مـ  رونيـ وت بـشود و بعـد ب       ابتدا كوچه خل   گذارند  ي م كنند،  يم

 ي بعـضا حـالت  كننـد ي و راننده آن نگـاه نم     ني رد شد عمرا به داخل ماش      ينيماش

 فرد  خود را پنهان كنندي پشت درختخواهند  ي رد شد مينيدارند كه اگر ماش

 در ياديـ  بزرگ و مسائل حـل نـشده ز   نهي ك ، دارد  ي بزرگ ي دشمنها نيشرمگ

ــرامــونيپ ــهي دايــ ي و عــصبانني شــرمگاري را بــسيد كــه و او وجــود دارن  وان

 ي مـشكالت عمـدتا عـاد    اي دشمنان قسم خورده با افراد       يدر بررس . سازند  يم

 هـستند  نيگ پدر و مادر فرد شـرم    اي دشمنان برادر خواهر     ني ا شود،يبرخورد م 

 2,5 سـاله بـه مـدت    60 پـدر بـزرگ   گـر ي خـانواده د كي از دي و بازد ديدر د 

 پـدر   گـر ياله خود در حال بحث و دعـوا بـود در خـانواده د              س 4ساعت با نوه    
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 يگـر ي در آن د   . ساله اسـت   1,5 ساله در حال انتقاد و سرزنش نوه         80بزرگ  

 پـدر و مـادر      ،يو ني از والـد   ديـ  و در بازد   ديـ گو  ي مـ  ني والد يفرزند از جفا  

 دشمنان كاذب و    . خانه محقّر تنها و در چشم به راه هستند         كي در   يي دهيخم

 كيـ  خـشم اتومات   جـاد يا. شوند  ي م نيبه سرعت باعث خشم فرد شرمگ      ياليخ

 رييـ  بـه فكـر تغ    نيفـرد شـرمگ   . شود  ي م دي تول ياست و در هر برخورد كوچك     

  ي عقده انباشته شـده ا دراز اني و كشمكش سال  افتاد  ي كار نم  اي محل   اي طيمح

  را تحمـل   ي و گـران ي انتظـار دارد كـه د      ني فرد شرمگ  نيهمچن. كند ي م ديتول

 زن و دو فرزنـد داشـته        كيـ گرچه ممكن اسـت كـه       .  دوست بدارند  ايكنند  

 بعد از آن خواهد  ي م ي ول ، سكه آبرو نداشته باشد    كيباشد و در برابر هر سه       

 رفتـار ناپـسند مـردان       نيـ ا. و فرامـوش كننـد     ند وار با او بمان    وانهيابراز خشم د  

 هيمام پول و سرما مردان تني از ا   ي بعض شود،  ي م يگري د يها  باعث كمپلكس 

 در كننـد يخود را در راه به دست آوردن قلب شكسته خـانواده خـود خـرج م     

  ي روانشناسي است، در بررسموني گفت شده بود كه انسان از نسل م  ها يتئور

 ي موجـود  مـون يم. وجـود نـدارد    موني انسان و م   ني ب ي شباهت چندان  مونها،يم

 انـسان    ي ولـ  بـرد   ي خـود لـذت مـ       يخوشحال و خود آگـاه اسـت و از زنـدگ          

 را گـران ي اسـت و د ي مـرغ عـصب  هي بابت شبني از ا،ي نگران و عصب  يموجود

 تـازه كـه بـا افـراد         طي نگارنـده در هـر محـ       يها   از دغدغه   يكي. زند  ينوك م 

م كه از اعتمـاد    بده ي است كه به آنها آگاه   ني سر و كار داشته باشم ا      يگريد

 بلكـه از آن  ،رنـد ي نگمـون ياز مبه نفس كاذب دست بردارند و خـود را برتـر            

 كـنم   ي را هم به خوانندگان مـ هي توصني ا. را نوك نزنندگراني كنند و د  ديتقل
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 اطـراف   طي را به مح    ي خود آگاه  ني ا لي كار چه خانه چه تحص     طيچه در مح  

 ني را از بـ   ي از مشكالت انسان   ياري و بس  كند ي خوب عمل م    يلي خ نيبدهند، ا 

  برديم

  
  

 بهتـر از     يلـ ي و وضـع آنهـا خ      شـود   ي شـامل مـ    زيزنها را ن   تكامل بشر    عدم

 فرسـتاد   شد ي هم نم  ي خواستگار ي زنها را برا   ميدر قد .ستي ن نيمردان شرمگ 

زنـان  .  موضوع دعوا است   ني شرمگ يها   از خانواده   يله هنوز در بعض   ٔ مس نيا

 رف خـود از طـ     تيـ  كمپلكس دارند و بنا بـه مظلوم       ي در خواستگار  نيشرمگ

 آنهـا   ري شـما بـه سـف      ري لـذا سـف    كننـد،   ي م ي جانب دار  ندهيس آ  عرو ايمظلوم  

اكثر مورد . شوديو اصول امانت در وكالت و شرافت لگد مال م. شودي مليتبد

 را شـاهد    ي اسـت، مـورد     ي اخالقـ  ري كار غ  نيطالق در دو سال اول حاصل ا      

 تمـام  روس بـا خـانواده عـ   يبودم كه مادر و خواهر دامـاد قبـل از خواسـتگار         

 مطلع شـده بـود متوجـه        ندهي داماد كه از نام عروس آ      ، را كرده بودند   صحبتها

 را بـه هـم زد،   ي شـب بـاز  مـه ي مادر و خواهر خود شده بود و تمـام خ        انتيخ

 بود كه چرا داماد راجـع بـه    ي خواهر داماد شاكشد، ي ختم نم نجاي به هم  هيقض

 ي بهتـر   كـه جامعـه مـا از نظـر شـرم در سـطح              اكنون داند  ي م زي چ نهمهيزنها ا 
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 ي خواسـتگار  ي زنهـا را بـرا      ي وقتـ  كننـد ي م سكيـ هـا كمتـر ر       خـانواده  ،است

بـه مـورد بعـد      . ام   را نداشـته   سكيـ   ر  نيـ  نگارنده هرگز شجأعت ا    فرستند،يم

 كــه بعلــت اســتخدام در آمــوزش و ي داشــتم كــه خــانميمورد،ديــتوجــه كن

 محروم شده بود بعـد از چنـد سـال فاقـد      طق در منا  سيپرورش مجبور به تدر   

 ، اسـت كـرده   ي شد با در آمدش چكـار مـ      دهي پرس ماري سكه پول بود از ب     كي

 ايـ  سـوخت  ي فقرا مـ ي داد كه در ورود به منطقه محروم دلش برا  حي توض يو

 ديـ خري كودكـان كتـاب قلـم سـپس لبـاس م           ي و بـرا   افتـاد   ي خود مـ   يكودك

 ي آشـنا شـدند و و  ي با و زي شده بودند ن   بر دانش آموزان كه با خ     يها  خانواده

 ديشـا . گرفتند  ي بهره م  گاني و از خدمات را    دادند  يرا در رو دربايستي قرار م     

 شما در يگي اتفاقات در همسا  ني ا  يخوانندگان هنوز برخورد نكرده باشند ول     

 . استانيجر

  ي مردان وجود دارد ول    ري بودن نظ  ني شرمگ يها   مونث عارضه  ماراني ب در

 معـده    ي كمتـر اسـت ولـ      اديه اعت  ب ليدر زنها م  .  متفاوت است   يعالئم آن كم  

 بي به آنهـا آسـ     دايآنها سه برابر مردان در جذب الكل فعال است و الكل شد           

 اديـ  ز نـه ي آ ي جلو ني خالف مردان شرمگ   ني شرمگ يزنها. رساند ي م  يجسمان

 ني و ا  كنند  ي م شي آرا شتري هر چه خود را ناقص تر حساب كنند ب         ،رونديتر م 

 دارند چـون بـا   يا  خسته كنندهافهي زنها قلي قبني ا شود،  ي تر م  ظي غل ها  شيآرا

 را شيـ  حـد اكثـر آرا  شيشاپيـ  چـون پ ابندي    ي نم ي محسوس ريي تغ يشي آرا چيه

  : اظهار شدنطوريها ا  خانمني در صحبت با ا،اعمال كرده اند

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 41  �درمان  : بخش چهارم 

 بعـد   خواستم،ي از خواب بر م    زودتر  درمانگاه بروم،  خواستم  يصبح كه م   
 ديكشي سه ساعت طول م    ،كردم  ي لباس عوض م   نهي آ ياز حمام چهار بار جلو    

 ٔي بـا اتوبـوس طـ   ستي خانه تا درمانگاه را با     يتا مقدمات حاضر شود، از جلو     
 همه دارنـد  كردم ي فكر م  بوس بشوميني سوار مخواستمي هر وقت م  كردم  يم

 فكـر    ي لبـاس بـه تـن مـن بـود ولـ            نيتـر   گـران  كننـد   يراجع به من صحبت م    
 تمام توانست  ي صحبت با مردم ماي نگاه بد كي ،ستين هنوز مناسب كردم  يم

 ديشـو   ي كـه متوجـه مـ      نطـور يهم. زديـ  هفتـه بهـم بر     كي ياعصاب من را برا   

 در ذهن آنها وجود دارد ها  ي نگرانني ا، استاري بسني افراد شرمگيها  ينگران

 نـد يگو ي به آنها م ي وقتيدر روانكاو.  ندارند ي وجود خارج  رونيو در عالم ب   

 و  دهي هستند و شرم آنها از حالت احساس خارج و به حالت فعل رس             ماريه ب ك

 نجـا ي موضـوع را ا    نيـ ا. نـد يآ  ي هستند به خـود مـ      نيشرمگ ايآنها مفعول شرم    

 درمان  %90 خواهم داد كه     حي در بخش درمان توض    ني و همچن  كنم يتكرار م 

  يت ولـ   كه بداند چه بر سرش آمده اسـ        ، است ماري ب  ي خود آگاه  يماري ب نيا

 بـا افكـار     شهيـ  افـراد هم   نيـ  چـون ذهـن و فكـر ا        ، وجـود نـدارد    %100درمان  

 رييـ  آنهـا را آنطـور تغ      ي بهبود %90 ني وجود ا  نيبا ا . مانديگوناگون مشغول م  

   شلوغ بروند هر چه قدر ندار و آس و پاس باشند آهيها اباني كه به خ  دهد  يم

انندگان آنها ذل بزنند تا از  در حال رفت و آمد نگاه كنند و به ر يها  نيبه ماش 

 بـشوند سـه     ي شـهردار  ي بـوس اسـقاط    يني سوار م  خواهندي م  يرو بروند و وقت   

  .  نكنند يني و مقدمه چشيساعت از صبح تا ظهر آرا
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 است كه فرد به همراه دارد     ي  راز ، است ني فرد چقدر شرمگ   كي كه   نيا

 ناهنجار آنهـا    ي زندگ اي تنها از رفتار نا معقوالنه       ، گاه افشا نخواهد كرد    چيو ه 

در خـارج   .  از شرم مـسموم اسـت      ي در صد باالئ   ي كه فرد دارا   افتي توان يم

 ادشـان ي را كه اعت   يي آنها ، فعال اند  اري بس ي اند و مراكز درمان    ادي ز ها يكه الكل 

انـد را بـه     بار است كـه بـه درمانگـاه مراجعـه كـرده     ني است و بر چندم   يدائم

 شرم يها  از نشانه يكي به الكل ليز آنجا كه م افرستند،ي م يمراكز روان درمان  

 كي كشف  ي برا زي هستند ن  يونيلي م ها ي در خارج كه الكل    ي حت ،كاذب است 

 شـرم اسـت كـه       عتي طب نيا.  الزم باشد  قت ممكن است سالها و    نيفرد شرمگ 

 شـرم خـود را پنهـان كنـد درسـت مثـل              ي حت ،ني كه فرد شرمگ   شوديباعث م 

 بـدان   نينـدا ي نب  ي را كس  شاني خصوص يزهايتا چ  پوشند  ي كه لباس م   ييآدمها

 و ظاهر اتي وقت خود را صرف وقت جزئنقدري انيمعنا است كه افراد شرمگ

 ي اداانهي هستند و ناشني كه آنها شرمگ كندي شك نم   ي كه كس  كنند  ي م يساز

 درمان ي صرفا بعد از مراجعه سوم و چهارم براآورند  ي پر رو را در ميها آدم

 وارد دي وارد بحـث شـرم شـد       ي وقتـ  ديـ  نكن تعجـب  شوديـ  بـاز م   الكل مچشان 

 اسـت كـه اگـر       ي خصوص نقدري ا ديي شده اني بخش رفتار آدم   نيتر يخصوص

 راجـع بـه آن بـه چـشم شـما      يزي چ دي سر بزن  هاي كتاب فروش  ايها    كه كتابخانه 

 اسـت كـه حتمـا       نيـ  بـه آن توجـه كـرد ا        ستي كه با  گري نكته د  كي د،يآ  يم

 ايـ  و كـشش  ليـ  ميزيـ آنها در هر چ  .  باشد مخدر مواد   ايل   الك ادي اعت ستينبا

 ايـ  ورزش باشد توانديم.  و مطالعه باشدلي تحص تواندي م ني ا ، دارند ادي اعت نهيزم

 كـه از    دي باش دهي را د  ي شما در اقوامتان خانم    دي كم كردن وزن باشد،شا    يحت
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 مفـرط هنـوز   ي شده است و با وصف الغر    لي تبد ي به چوب الغر   ميفرط رژ 

 دهيـ  را ديي دانشجواي.كند  ي معتدل نمي آن را حتاي داردي نم بر مي از رژ  دست

 را  يلي دارد و چند رشـته تحـص  پلمي چند دخواند ي دست كتاب م  كي كه   ديا

 همـواره در راه دانـشگاه بـه خانـه در رفـت و آمـد              ي و ، كرده اسـت   ليتحص

 ياديـ  زيهـا   كـه سـاعت  دي باشـ دهيـ  از اقـوام را د   ي ممكن است كس   اي. است

  معتاد كرده استلي در روز تعطي و خود را به كار حترديگ ي مياضافه كار

 اسـت كـه از شـرم        ي در افراد به علـت خلـع و كمبـود          يادي نمونه اعت  هر

 مكـرر و    يهـا   پلميـ  د اي با مواد مخدر     نگي به دوپ  ازي ن شود،  يمسموم حاصل م  

 رامـون يپ طي محـ  ايـ  به جامعـه      ي عرضه فرد تو خال    ي برا  ي عال يليمدارج تحص 

 از ، اســتكيــ و درون تار ي فــرد ورشكــسته و خــالنــگي بــدون دوپ،اســت

 افراد متعجب بوده انـد كـه        ني حاصل شد كه خود ا     ني افراد شرمگ  يحبتهاص

 ايـ  تـار  اهي اند، حال آنكه درون آنها س ستادهيا  ي م نهاي ا شي پ گريچطور افراد د  

 ريـ  فق ايـ مـرو    خوش لباس مهربان ك    يي دانشجو رونشاني بوده است و ب    نيغمگ

 اگـر  شود،يـ  مزيـ  ن ني مخروبه درون جنجال آفـر     هي بر پا  روني ب ي ظاهر ساز  نيا

 اگـر   يعنـ ي جماعت كم رو در برنامه روزانه خودشـان شكـست بخورنـد              نيا

 بـه  دني در راه رسماري شود و خانم بري كم رو در كالس درس تحق    يدانشجو

  ي پـول  واندرد معتاد نت   ف اي،ندي بوس بب  ينيمطب دكتر دوستان نا خواسته را در م       

 را در خانـه در    بـه خانـه رفتـه و داغ دل   كيـ  دوا فراهم كنـد هـر      دي خر يبرا

  . آورند  يم
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 خـرج كنـد     شوهر اعتياد ي را برا  شي طال ستي كه با  الي معتاد با ع   يدعوا

 گـر ي خانه كه د   طيدر مح .  اخبار حوادث بوده است    ي از داستانها   يكي شهيهم

 يقي و فرد با چهره حقردندا  وجود ني شرمگ  شخص ي دفاع دهيچي پ ستميآن س 

 را ي و هـر كـس     دهـد ي انجـام م   زيـ  ن يهر نوع پرخاشـگر   . كند ي م  يخود زندگ 

 مهربـان كمـرو وجـود       ريـ  فق ي آن دانشجو    خانه نه  طيدر مح . كند يناراحت م 

 به خود حي ترجني از معتادياري بسي حت.دارد و نا آن مادر مهربان بچه دوست

 . دالل مواد نشوندا تا رو در رو بدكنني زنانشان ميفروش

 كـه از  دادنـد   ي مـ  حي گفته شد كه ترج    اني از دانشجو   ي صحبت با بعض   در

 و  يشانيـ  سرشـان بـه خـصوص پ       آمدنـد   ي مـ  رونيـ  ب  ي وقتـ  نـد ياي ن رونيـ خانه ب 

 نيـ  اليـ  دل، كردنـد  ي به اصـطالح خودشـان تـب مـ     شد  ي داغ م  شانيها  گوش

 ي در افـراد ،كند  يعت را مشغول م  جما ني است كه ذهن ا     يموضوع، دادگاه 

 و پـر جـدال   تيـ  شلوغ پـر جمع  اري جلسات دادگاه بس   ني است ا  ادي فشار ز  هك

 نـاخود آگـاه صـادر    ري ضـم ي جلسات دادگـاه از سـو  ي دستور برگزار ،است

 از احساسات ما است و تمام وجود ما          يكي چون در هر صورت شرم       شود  يم

 را او ميتواني نمميبي و خودمان را بفرمي دهبي را فر  گراني لذا ما هرچه د    ستين

 آنهـا را  مي بگـذار ي براحتـ گـران ي ديهـا  ري هرچـه قـدر از تقـص      م،ي دهـ  بيفر

 تمـام   ، پاك بوده است   شهي او هم  ميبيخودمان را بفر  - خود   ميتوان  ي نم ميببخش

 شـده   دهي آن خود پـاك بـشر كـش        ي رو ي بشر مثل لباس   يها و رفتارها    اخالق

 نـاخود آگـاه مراجعـه     ري به ضم  يري گ مي در تصم   ي سالم و معمول   انسان است  

 در مـورد   يكـ ي بخرد بجز مسائل تكنيي مثالً اگر فرد بخواهد خودرو    كند،  يم
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 در درون او وجـود دارد كـه بـه او        يـي  زهيـ  غر كي ، حس ششم  كيخودرو  

 از تـر  مهـم  زهي غرنيا) يبشر عال (در انسان كامل  .  نخرد اي آنرا بخرد    ديگو  يم

 بـر   يكـ ياطالعـت تكن ) يبشر عـاد ( است و در انسان ناقص   يكياطالعات تكن 

  . چربند  ي مزهيغر

 ي محلـ  ايـ   ي كمـ  زهيـ  بودن غر  ني بسته به درصد شرمگ    نيدر انسان شرمگ  

 بود كـه    ي مدع كاي جمهور سابق آمر   سيي ر گانيرونالد ر .  اعراب ندارد  يبرا

م جمـع   تمـا  ني و معـاون   سـتان  د ري بعد از مشاوره با ز     ي مهم دولت  ماتيدر تصم 

 مي و تصم  كرد  ي خود استفاده م   زهي و از قوه غر    ختير ي آنها را به دور م     يبند

 بزرگ ماتي معتقدند كه اگر به هنگام گرفتن تصمنمودروانشناسان  ي م يريگ

 ي بخـش تـر  تي رضـا  جي نتـا  ،مي فكـر نكنـ    اديـ  ز ن،ي ماشـ  دي خر ري نظ يو اساس 

همزمـان و در آن      انـسان    نكـه ي ا ليـ  انـد بـه دل     افتهي در نيمحقق  گرفت ميخواه

 را ي مهم در زندگماتي كند، بهتر است تصمي فكر ميواحد به مسائل مختلف

 نـو  يادي از بازار اصفهان تعداد زدي بازددر  ناخودآگاه بگذارد  ريبه عهده ضم  

 از  يكـ ي كردن اجناس آنها متيدر ق .  شد دهي د يجوان در كسوت فروشندگ   

 محل را دي بدون خر يم كرد وقت را اعال  متي پخته و بلند ق    ينو جوانها با صدا   

از همـراه   .  به همراه نگارنده حواله نمود     ي آن نو جوان متلك    ،ميكرد  يترك م 

 در  بچه پـر رو   مييگو  ي م نهاي جواب داد ما به ا     ،ديگو  ي چه م  دميس پر ياصفهان

 اصال به   اي و   زدير  ي و معموال شرم آنها م     شوندي بازار م   ياصفهان نوجوانان راه  

 كننـد،   ي عمـل مـ    يا  زهي غر راموني پ طي معهذا در برخورد با مح     ديآ  يوجود نم 

 احـساس  نيدايـ ري بپذديـ  باي متلكـ ديـ دي اگر نخرديماني مصون م  ديدياگر خر 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  كندوقتي شرم بيمار مي �  46

 

 ايـ  ديـ كن  ي برخورد مـ ي شما با فرد ي وقتديآ  ي كه در انسان بوجود ميا  زهيغر

 دهـد   درون گـوش ي به نداستيانسان با.  مهم استاري بس ديريگ  ي م يميتصم

  ي بـا احـساس كمـ   ي، آن نوجـوان اصـفهان      با آن برخـورد كنـد      ي جد اريو بس 

 بـا آن انجــام داد و  اســب متني واكنـش ،ميستيــ نداريـ  مــا خرنكـه ي از اينـاراحت 

 كيـ  كـرده و اكثـر مـردم     لي افـراد تحـص    اني م در  داد روني خود را ب    يناراحت

 يهـا  يشناشـ  در روان    ،دانـد ي رفتار را مودبانه م    ني هست كه ا   ييايحجب و ح  

 را در كمـال رشـد   يا زهيـ  بر خالف جهت هـر حركـت غر       كمي و   ستيقرن ب 

 نيـ  ا يگـر ي خالف هـر گـروه د      نيدر انسان شرمگ  . كند  ي بشر فرض م    يروان

 بـه بـاالتر     ستيـ  چـون تحـت فـشار با       ،اسـت  درون مرده    يگوش دادن به ندا   

ان  خودشـ  زهيـ  را نداشـته انـد كـه از غر         ني اند و معهذا وقت ا     كرده  يگوش م 

 زي به وخامت آن ن ي اجبار لي و خود تحص   لي طول تحص  راني ا در  كنند يرويپ

 وارد اجتمـاع شـود و درون        توانـد ي فـرد نم   نـستكه ي آن ا  ليـ  دل كنـد،   ياضافه م 

. مانـد   ي مـ   ي بـاق  كننـد   ي مـ  قيـ  شرم تزر  ي كه به و   ي و خانوادگ   ي زندگ طيمح

ر واقـع   كننـد د يشتريـ  بلي تحـص انيمعهذا هرچـه دانـش آمـوزان و دانـشجو         

 داغ شـدن و     عيسـر ، شدن ياسـ ي س شـوند   ي تـر مـ    ي اجتمـاع  ري و غ  تر نيشرمگ

 و مطالعـه     ي نـه بـه خـاطر آگـاه        ي اجتمـاع  فيـ  ط ني قضاوت كردن ا   مايمستق

 است، آنچه كـه      ي بلكه به علت خرد شدن و خارج شدن از قالب انسان           ،است

 و ابـد ي  ي مـ  و درمان ي فرد خود آگاه يوقت ميشناس  ي م نيبه ما به عنوان شرمگ    

 گاهاً انتخابـات    كند  ي نم ياسي بحث س  گري د شود  ي خارج م  نياز حالت شرمگ  

 اصل مطلب كه  ي ولكند  ي سخنان دو طرف قضاوت نم     دني بدون شن  رود  ينم
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 ني چون ا  ،فتادي گاه جا ن   چي عقل است ممكن است ه     ي به جا  زهي از غر  عتيتاب

 از تيـ ال عادت به تابع   بزرگ شده اند و اص     يگري شكل د  ه ب يافراد از كودك  

 اعترافـات   ،زننـد ي نامناسـب م   يها   حرف  افتند  ي به دام م   عاي ندارند و سر   زهيغر

 و ارتباطاتشان پر تـنش و    كنند  ي م بي و غر  بي عج يها  دي خر اي كنند  ينابجا م 

 چي هـ  ه كـ  هي كمبود بعد از درمان به آنها توصـ        ني جبران ا  يبرا.  است ختهيگس

 رنـد ي دو روز وقـت بگ     ديـ  خر ي بـرا   يعني باشند،    نداشته  يعيسلسله مراتب سر  

 چنـد مـاه وقـت بـه      ي هـر دوسـت  ي بـرا ،جواب هر نامه را سه روز بعـد بدهنـد     

 ي كه آدمهـا   لي قب ني از ا  يي زهايو چ !  نكنند  ي دوست  ي در سفر با كس    ،گذارند

 صي از خـصأ   گري د  يكي  گرفته اند  ادي ي و نو جوان   ي كودك ني در سن   يمعمول

 نيـ ا. بعـد از آن اسـت      ي و بخـشندگ    ينيساس خود بزرگ ب    بودن اح  نيشرمگ

 تمام دوستان خـود     خواهندي شدند م   ياگر سوار تاكس  .  بخشنده اند  اريافراد بس 

 پـول   ي بـ يها  به بچه  خواهند  ي باز كردند م   ي فروش يرا حساب كنند اگر بستن    

 سـنگ تمـام بگذارنـد و        خواهنـد   يم بدهند   ياگر مهمان .  بدهند  ي مجان يبستن

 اگر به خاطر ي باشد، حتنيتر  پر شكوهخواهندي فرزندشان باشد م ي عروساگر

 وجود دارد كـه  نهاي در ا   يني خود بزرگ ب   كي. آن مقروض و مفلوك بشوند    

 ي اجتمـاع  تيـ  مطابق با موقع   توانندي و نم  كند ي خارج م  يآنها را از حالت عاد    

 آن از   يتوال م يها   و بخشش  يي خود ستا  ني مراسم برقرار كنند، ا    شاني  يقيحق

 ني افـراد شـرمگ    نيـ  ا ز  ا گـر ي د  ي در بعـض   ،رديگ  ي فعال شدن اراده منشا م     ريغ

 و   ياحـساس نـاتوان   .  اسـت  ي و رنجـور    ي احـساس نـاتوان    ليـ  بـه دل   يبخشندگ

 . شدن عواطف و احساسات است     ني افراد به علت شرمگ    ي ارادگ  ي ب نطوريهم
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 دهـد چـون در      روني ب تواند  ي احساسات خود را نم    شود،ي م ني فرد شرمگ   يوقت

 ممكــن اســت احــساس شــرم و ي بــه محفلــيبـروز دادن احــساسات از محفلــ 

 او جالب است ي برا ي ولخندد  ي نم ي ولشنود  ي ميا فهي مثالً لط ،خجالت بكند 

 ي بـه جـا   ي او در سوگوار است ولـ اي خورد  ي و آن را م شود  ي م ي او عصبان  اي

  كنند؟  يآنها دارند به او نگاه م اي كه آكند  ي نگاه مگراني به ديگوارسو

 فاقـد    ي اگر انسان  شود  ي نوع سركوب احساسات باعث كاهش تفكر م       هر

 نـدارد كـه بخواهـد فكـر      ي چنـدان  لي تخ ،كند  ي فكر نم  گرياحساسات باشد د  

در . شـود   ي آن مـ   ني جانـش  ي ارادگـ   ي و ب  گندد  ي م زيمثل مرداب همه چ   , كند

 رخ  ي روحي و در اصطالح ورشكستگشود  ي مروحيسطوح باالتر فرد كامال ب

   و نـه دسـت و دل       دهنـد   ي بـه كـار مـ        هستند كه نـه دل      يي انسانها نهايا. دهديم

 و  زننـد   ي و روزنامه را ورق م     خوانند  ي تا به آخر نم    ي كتاب ي دارند حت  ليتحص

 هـستند كـه روح از       ي گروه هماننـد افـراد     ني ا كنند  ي را نگاه م   شانيها  عكس

 كه عواطف به  ييها  و مغز انسان به واسطه پالس    فكر شده است بدنشان خارج   

 ،ديـ  بخـش دار   ديـ  ام ي شـما صـحبت تلفنـ       ي وقت رديگ  ي رونق م  فرستند  يآن م 

 ديـ  برخورد كرده ا    ي در راه منزل با دوستان خوب      د،ي دار  ي خوب  ي شغل شرفتيپ

 رييـ  مرتبـا تغ   شـود   ي كـه باعـث مـ      فرسـتد ي به مغـز شـما م       ييها   پالس نهايتمام ا 

 عي وقـا نيـ  حـاال اگـر تمـام ا   ،ديـ  فكـر كن ي متفاوتيها زي و به چ   دي ده وعموض

 فكر و بعـد از  دي و مغز از تولشود  ي به مغز شما فرستاده نم     يروزانه نباشد پالس  

 بروز دهـد    شتري گفته شد انسان هر چه عواطفش را ب        چنانچه افتاد  يآن اراده م  

 مـدارج  فاتي توصني كه با ايار پر رو بهتر است تا معم     يمثل آن بچه اصفهان   

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 49  �درمان  : بخش چهارم 

 و ستيـ  قـرن ب  ي اسـت كـه روانـشناس   ني حداقل ااي بغل گذاشته است،  ريرا ز 

 همانطور كه گفته شد در مدارج        ي روح يورشكستگ. ديگو ي م ني چن نيكمي

 خـوب   ي اگر از نظر مـال ي افراد روحا ورشكسته اند حت   ني ا دهد  ي م خباالتر ر 

 يديـ  سال شد چرا كـار جد   يان به نام از و     از آشپز   يكي در صحبت با     .باشند

ام و من      كه كار كرده   يي با تمام آنها   من  داد حي توض ي و و  آورد  يبه دست نم  
 كـه مـن بـه رسـتوران      شـد   ي شروع م   ي مشكل وقت  ، ندارم  ي مشكل شناسنديرا م 
 نگـاه  شناسـم،   ي كس را نمچي كه هدميد  ي آنجا م  رفتم،  ي كار م  ي برا يديجد

 سرم گرفتم  ي و لكنت زبان م    كردم ي را گم م   ميدست و پاها   ، بود بيهمه عج 
 روز  ستيـ  با  ينمـ .شد  ي و غذا خراب م    زدم  ي معنا م   ي ب ي حرفها ،آمد  يباال نم 

 و شدم  ي با آنها آشنا مرفتمي آنجا مي چند روزستي بادادند  ياول به من كار م
 كه بشر ديدان  يم  درست كار كنمتوانستم ي مختير  يبعد از آن كه خجالتم م

 اگـر اراده  رديـ  بملشي و تخـ اياگر رو.  است كه از درون زنده است   يموجود

و آن احـساس را  ، ي آن گرمـ ،شـود   ي مـ وانـات ي حهياش را از دست بدهد شـب     

 حتاجي ما ي كه خطر در راه نباشد، كمرديگ  ي گارد م  كند  يندارد تنها گوش م   

 اگـر   كنـد   ي مـ  يريـ آمـار گ   رديـ گ    ي دوباره گارد مـ    ،كند  يخود را بر طرف م    

 وانيـ  در حي نـوع آور ايـ اراده، فكـر    . دهـد ي ادامـه م   ، بود امدهي هنوز ن  يخطر

  ي ب واني به ح  تواندي انسان اگر نتواند عواطف خود را بروز دهد م         ،وجود ندارد 

 ستيـ  وجـود دارد كـه انـسان نبا    ي جامعه ما باور مـذهب   در  شود لي تبد يتفاوت

 بـر  ينـ ي در صحبت با عـالم د ،را فرو بخورد آنستيخشم خود را بروز دهد با   

 و بـر خـالف آن انـسان    ست،يـ  نينـ ي حكـم د كيـ  نيـ نگارنده مبرز شد كه ا    
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 انـسان   ديـ  تـا كنـون دنبـال كـرده ا         چنانچـه   خشم خـود را بـروز دهـد        ستيبا

 اسـت كــه احـساس خـشم از حالــت احـساس خـارج و بــه      ي فـرد نيخـشمگ 

 است كه انـسان  يالت ح ني ا ، است ني شده است و فرد خشمگ     لي تبد تيشخص

 متأسـفانه   ،كنـد   ي حربه استفاده م   ني راه كه خشم است به عنوان اول       نياز آخر 

 روش بـد وجـود      كي ، از اعراب  ياري اكنون در بس   ي و حت  يدر اعراب جاهل  

 اي ترور در جامعه طي اضطراب و محخواهند  ي م ي كش دارد كه با خشم و شانه 

 امبريـ  بـوده كـه پ      ييهـا    از دغدغـه    يكـ ي نيـ ا. ببرنـد  شيخانواده راه خود را پـ     

 و  ، پروردگـار اسـت    دهيـ  آفر ، خود خشم  ي است و ال   كرده  ي حل م  ستيبا  يم

 و تجاوز به زن و فرزنـدش را         ي تعد يتوانست جلو   ي نم  ياگر خشم نبود كس   

 مـردم از     ي تـصور مـذهب    نكـه ي ا ليدل بـشود  ني خشمگ توانستي چون نم  رد،يبگ

ساده آنها بر    تي و ن   يشي به ساده اند   ترشي نادرست است ب   نقدريخوردن خشم ا  

مطـابق  .  ام اوردهيـ  در كـار خـدا را بـه حـساب ن           ي البته نگارنده فضول   گردديم

در واقـع  .  باعث اخراج بشر از بهشت شـد ي و فضولي كنجكاويني د  اتيروا

 چـرا خـشم را درسـت        ديـ  چرا خدا مار را آفر     ه ك ني مثل ا  ني چن نياالت ا ٔسو

مـردم  . باشـد   ي به خدا سجده كند در اسالم ممنوع م        ستي چرا انسان با   ايكرد  

 كه در  يافراد. دارند و آن اقتباس است     ني د ي ساده در قبول و اجرا     تي ن كي

 نيـ  بـه د  ي نگـاه منفـ  شـوند   ي تند خو و بد رفتار بزرگ مـ   ي مذهب يها  خانواده

 مي از صـم   يا   دارند، فرزندان نگـاه دوسـتانه      ي مهربان ني كه والد  ييآنها. دارند

 البته كامال مرتبط با خود      ني نوع برداشت هر فرد از د      نيا.  دارند نيلب به د  قا

   . استطي بلكه مرتبط به خانواده و محستي ننيد
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 برداشـت سـاده و بـا        زيـ  دارند ن  ني ما از د   يها   كه خانواده  ي باور نيهمچن

)  دارديهيچون چهره كر(  كه با خشم يمعهذا برخورد. ست پاك آنها ا  تين

 بطـور  ستيـ ها از مذهب اسـت و خـود مـذهب ن            شت آن خانواده   بردا شود،يم

 يگـر ي مكمـل د راي در تعادل باشند زستيخالصه دو احساس شرم و خشم با  

 الزم خـشم خـود را       ي گوش دهد و در جا     زهي غر ي به ندا  ستيفرد با . هستند

  ي گفته شد از نظـر روان شناسـ  يچنانچه در مثال بچه پر رو اصفهان. آزاد كند 

 انجـام  زهيـ  غريرو كه او بال فاصله از    ي دادن خشم و ناراحت    رونيب ستميقرن ب 

 خـورد   ي است كه خشم خود را م      ي كرده دانشگاه  لي بهتر از آن تحص    دهديم

 كه در مدت كوتاه توسط آن فـرد         يزي دارد، چ  يو سالها كشمكش خانوادگ   

هـا سـال ممكـن اسـت       كـرده ده لي در فرد تحـص  شود  ي حل و فصل م    يبازار

 مكمل اس احساس شرم و احسني بتواند بستيفرد با. مكش شودموضوع كش

 از ي بـا هـر نـاراحت   يا زهياگر فرد بتواند بطور غر . آن خشم تعادل برقرار كنند    

 او  ي در جلـو   يا   گاه مشكل انبـوه و بـزرگ شـده         چيخود خشم نشان دهد، ه    

 منبـع شـرم كـاذب       نيمهمتـر   گذرانـد   ي را در تعـادل مـ       ي مانـد و زنـدگ     ينم

 با  ني افراد شرمگ  ،رسد  ي به ارث م   ي به نسل  يده است، شرم كاذب از نسل     خانوا

 آنهـا فـرد     كننـد،   ي منتقل م  گري آن را به نسل د     گري د نيازدواج با افراد شرمگ   

 ي پر رو باشـد حتـ   ي و اگر كم دانند  ي م بي را معموالً محجوب و نج     نيشرمگ

 و  داننـد   ي مـ  ايـ  ح  ي امساك نداشته باشد او را ب      ند بل ي با صدا  دنياگر در خند  

 كه قبال گفته باشد  ي آنها مي دفاعستمي شرم نوع از س ي جستن از افراد بيدور

 چـون ازدواج بـر اسـاس هـسته شـرم      ستيـ  ن باي افراد چندان ز   ني ا ازدواج شد
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.  اسـت يمي فقـدان آن روابـط صـم   نيكاذب بنا گذاشته شده است، و بزرگتر  

 ني بنـا بـرا    پنـدارد   يز آنچه هست م    تر ا  ني خود را پائ   ني كه فرد شرمگ   ديدانيم

 فرد  گري د ياري در بس  ، كند كي را به خودش واقعاً نزد      يمشكل است كه فرد   

 ني پـائ ايـ  ي فاقد تعادل در احساسات است و لذا احـساس وشكـستگ          نيشرمگ

 داشـته  ي تعـادل خـانوادگ    توانـد ي و نم  كند،  ي در اجتماع م   يريبودن و سر به ز    

 نهاي دارد، اكي درجه  اي يميا پنج دوست صم    سه ت  ني ب  ي فرد معمول  كيباشد

 يهـا   هستند كه فرد با آنها ندار است و تمام عواطـف كارهـا و برنامـه           يافراد

ــ از درون خــانواده تواننــد  ي مــ يمي دوســتان صــمنيــ اشناســند  يفــرد را مــ  اي

 م،ي تر كن  ف موضوع را شفا    ي از اكنون كم   دي باشند اجازه ده   زي ن شاوندانيخو

 شاوندانيـ  پدر مادر خواهر برادر خو     ،ميكن  ي م  ياز دوستان زندگ   يايما در دن  

 پـس فـرض     ،ستنديـ  دوسـت ن   ايـ  با ما دوست هستند و       ي به نوع   ي همگ رهيو غ 

 كه نه پدر نه مادر نه برادر و نه خـواهر و نـه       مي را تصور كن   يياي كه ما دن   ديكن

ه شـده   از دوسـتان سـاخت  يا  وجود دارند بلكه عالم از مجموعـه    يشاوندانيخو

 كه هر فرد معموالً در جامعه توسط آنها شناخته شده       ي هزار نفر  كي از است

 محل كار شـما تلفـن       اي اول هستند كه به خانه       في نفر دوست رد   ستياست ب 

 شـما  يمي سه تا پنج نفـر دوسـت صـم   ني و بديشناس  ي و شما آنها را م     كنند  يم

 ايـ  انواده از خـ   وانـد ت  ي مـ  يمي دوسـت صـم    ،ديهستند كه شما با آنها ندار هست      

 سلـسله مراتـب وجـود دارد منتهـا     ني همـ زي نني فرد شرمگ كي درهمسر باشد 

 هزار نفر او را بـه  كي ممكن است ستي نيمي از سه تا پنج دوست صم    يخبر

 كيـ  چي هـ   ي باشند ولـ   كي نفر به او نزد    ستي هزار نفر ب   كي نيشناسند و از ا   

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 53  �درمان  : بخش چهارم 

ام احساساتش را به واسـطه شـرم         انسان تم   يوقت. شوند يمي با او صم   توانند  ينم

 شهيـ  هنـر پ  كيـ  وارد شود او     يمي صم طي در مح  تواندي نم گري كرد د  سركوب

 شـده اسـت و      يزيـ  برنامـه ر   زيـ  همه چ  ،آورد  ي دوست را در م    ياست كه ادا  

 اجـرا   ي افراد تـاتر خـوب  ني از ا يبعض.  فرد تدارك شده استلهيها در مخ  روز

 هـستند و     ي ناشـ  گـر ي د  ي هستند و بعض    يب و با همه ظاهرا دوستان خو      كنند  يم

 بـه عنـوان آدم      گـر ي خـوب و بـا اعتبـار انـد و در محافـل د              اري بـس  يدر محافل 

 دهد  ي ملي تشكني كه فرد شرمگيا شوندخانواده  ينامتعادل و بد خو شناخته م

 مي است و هـر كـدام تـصم        في آنها ضع  ني است چون ارتباط ب    تيميفاقد صم 

 لـه ي مخ  ي ندارنـد ولـ    ي محكمـ  ي چون ارتبـاط فكـر      دارند يجداگانه و مخالف  

 ي چالش اري موضوع بس  تواندي م گري خانواده به خانواده د    از  دارند ي متفاوت اريبس

 يا  سازندهري غيها ها و مبارزه ها همواره جنگ  خانوادهني از ا ي در بعض،شود

 گــري دكيــ ي و بــامبول در آوردن زن و شــوهر بــراي بــاز. اســتانيــدر جر

 كنتـرل   دي شـد  ليـ  و م  يگـر ي آن د  هي افكار كودكان عل   يدست كار گرفته تا   

 اسـت  ختـه ي افـراد معمـوالً در هـم ر   ني اباشدخانواده  ي دست مني از ا هخانواد

 ايـ  زي آنها نياسي و سي اجتماعشي گرا،ستي آنها مشخص نيبرنامه و استراتژ 

 راسـت و آن  نيتـر   عضو خانواده به راست يكي. فاحش است  ايمتفاوت است   

  . داردشي چپ گرانيتر  به چپيرگيد
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ــا ــم رني ــي در ه ــوع يختگ ــه ن ــوالً ب ــمي معم ــاختگتيمي ص ــتم ي س  خ

 وارونـه خـود فقـط    يايـ چـون در دن   )ديـ اي بـه وجـود ب     يتيمياگر صـم  (شود  يم

 معمـوالً از هـم      ني والـد  نيـ ا.  هستند يگري طور د  هي شناسند بق  ي را م  گريكدي

  ي را بـ گـران ي است كـه د  در وجود آنهاي چون شرم مسموم  رنديگ  يطالق نم 

 ي و گاهـاً دعواهـا     ابدي    ي نبرد ادامه م   نيلذا ا . دانند  يب به اخالق م   ي و نانج  ديق

 .شود  ي مدهي كشزي نني طرفيها  به خانوادهنهاي ايشبانه روز

 ميتـوان   ي را مـ   نـد يآ  ي در مـ   ني در عمل خـشمگ    ني افراد شرمگ  نكهي ا ليدل

 متعادل اند و هر دو ي در حالت عاد كه شرم و خشمدي دان يم مياكنون بشكاف 

  ي بـ  . كردن بـشر سـاخته شـده انـد          ي كردن و در اجتماع زندگ     ي اجتماع يبرا

 ممكـن   ريـ  غ ي اجتمـاع   يشك اگر شرم و خشم از تعادل خارج شوند زنـدگ          

 سر كار اي كند و  ي هر چند كه در جامعه زندگشود،  ي مي و فرد منزوشود  يم

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 55  �درمان  : بخش چهارم 

  يب.  است زاريو روح او از خودش و اجتماع ب       جسد او در اجتماع است      . برود

 نداد روني خود خشمش را بي و به جا، محجوب شدني فرد شرمگ يشك وقت

 افراد ني ا دي از نگارنده بپرس   اگر گردد  ي م يروني و شرم ب   شود  ي م  يخشم درون 

 در بـاطن افـراد   مي به گـو توانم  ي مني خشمگاي هستند  ني شرمگ شتريدر باطن ب  

ند و در ظـاهر و در اجتمـاع بعنـوان فـرد سـاكت و محجـوب                 هست ينيخشمگ

 ظـاهر   گـر ي و د  ستنديـ  ن بـه ي غر گري كه د  يي ها  طي در مح   ي ول شوند  يشناخته م 

 .شوند  ي ظاهر مني خشمگ، خودنواده مانع ندارد مثل درون خايساز

 است كـه    ني ا ميدان  ي م ني افراد را خشمگ   ني كه ما ا   يلي از دال  گري د  يكي

 ي با موضوعي متعارف باشد و ارتباط چندانري غتواند  ي مزي ننهايكنترل خشم ا

 . نداشته باشدكند  ي منيكه آنها را خشمگ

 كيـ  برابر    ي ممكن است پول    ي شما همگ  ، دهم حي توض شتري ب دي ده اجازه

 مقدار كم پول شـما را ممكـن اسـت كـه           ني شك ا   ي ب ،ديدالر گم كرده باش   

 شما به   ي ناراحت دي معادل صد دالر گم كن      ي ناراحت كند حاال اگر پول      ياندك

 بـه شـكل مـرتبط     ديـ  خواهد شد و اگر هزاران دالر گم كن        شتري ب يا  شكل پله 

 كـه احـساس خـساست بـه         سي انـسان خـس    در  خواهد شد  شتري شما ب   يناراحت

 وجود ندارد و به ازا از       ي حالت پلكان  ني شده است ا   لي تبد سي خس تيشخص

 در شـود   ي شكل دچـار تـشنج مـ   كيالر به    هزاران د  اي دالر   كيدست دادن   

 وجـود نـدارد و در برابـر هـر موضـوع             ي رفتـار پلكـان    نيـ  ا زيـ  ن نيفرد شـرمگ  

 ني فـرد شـرمگ    ني همچنـ  ،كنـد   ي مثل آتشفـشان غـرش مـ        ي بزرگ اي يكوچك

  يي جاكند  ي مثالً ابتدا آن را سركوب م، خشم خود نداردي رو يكنترل درست
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 در خـود  در خـانواده   ي ولـ خـورد   يم را مـ  دهد و خشروني آن را ب ستيكه با 

 .دهد  ي مروني ندارد مثل آتشفشان آن را ب يستي كه رو در با ييجا

 ايـ  يها غربت   خانواده ني چندان گسترده نبود به ا      ي كه روان شناس   مي قد در

 تا  كردند  ي چون چند روز ساكت بودند و صبر و تحمل م          شد  يگوشه گفته م  

 و دعــوا و نــزأع در دادنــد  ي مــرونيــ آنــرا بهكبــاريخـوب جمــع شــود و بعــد  

 و بـه    شوديـ  شـروع م   ني نزأع درون خانواده از پدر شـرمگ       معموالن گرفت  يم

 هيـ  و چنـد خـانواده بـر عل        ابـد ي    ي و گسترش م   شود  ي م دهيخانواده عروس كش  

 كـه پـدر بـه انـدازه مـادر در            ديـ  توجـه كن    ي ولـ  شـوند،   ي م كي تحر گريكدي

 از مـادر بـه      شتري شرم مسموم ب   ،ستيواده مقصر ن  گسترش شرم مسموم در خان    

 .شود  ي منتقل مانفرزند

 رونيـ  وقـت خـود را ب      شتريـ ب,  است كه پدر به خاطر مـشغله       ني آن ا  ليدل

 اگـر فرزنـدان كوچـك    شود،  ي و مادر در خانه عهده دار معركه م  گذراند  يم

 بـه   شرم خـود را گراني دي زدن و خجالت زده كردن آنها جلو   بيباشند با نه  

) اطنـاً ب(ني خـشمگ  ايـ  ني دارد كه چقدر شرمگ    ي بستگ ني ا دهند  يآنها انتقال م  

 زل ضي كـه بـا چـشم حـ    زندي مبي كه مادر به بچه نهشودي مدهيبعضا د . باشند

  ي در چشم هر كـس     مي از نگاه مستق    يها در بزرگ سال      بچه نينزنند و معموالً ا   

 .گردانند  ي سر خود را بر مي و بعضا حتكنند  ي ميخود دار

 از طـرف مـادر شـكل        شتريـ  آنهـا ب   نيها بزرگ سال باشند نزأع ب        بچه اگر

 بـا    ي ولـ  ،كنـد   ي آنها را به پدر مـ      تيها بدانند شكا     بچه نكهي و بدون ا   رديگ  يم

هـا معمـوالً     خـانواده نيـ  ايها  بچه،خرد  ي خود م  يها را برا     عواطف بچه  هيگر
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 نيـ  از ا   ي برخورد بـا بعـض     رد. انندد  ي و او را مظلوم م     رنديگ  يطرف مادر را م   

 تي شـكا زيـ  نگـران ي خـود بـه د  يهـا   كه مادر از بچـه شود  ي م دهيها د   خانواده

 . باشـند  گري د ي تصور يها   بهانه اي  ي وضع درس  تواند  ي م اتي شكا ني ا كند  يم

 هيـ  بـر عل    يكـ ي ختني بر انگ  اي مادر   كي به تحر  ي خانوادگ يها   از نزأع  ياريبس

 .دهد  ي رخ ميگريد

 در  ني شـرمگ  ي و هـم انـسانها     ني خشمگ ي هم انسانها  ديدي كه د  همانطور

 وجـود دارد  نجـا ي كـه ا   ي ظاهر شوند تفـاوت    ني خشمگ اري بس يكيبرابر هر تحر  

  ي خشم بزرگـ   ي در برابر هر عارضه كوچك     ني خشمگ يها   است كه انسان   نيا

 و  ي بـه صـورت اخالقـ   ايـ  باشـند  ني خـشمگ قتـا يحاال چـه حق   . بدهند رونيرا ب 

 . نشان دادن خودشان باشدني آنها در خشمگوهي شيكيتاكت

 و در   شـود   ي خشم مرتبا فرو خرده شـده و سـركوب مـ           ،ني فرد شرمگ  در

 .شـود   ي آزاد مـ ي خانواده آتشفشان طي مثل مح  ستي ن ني شرمگ گري كه د   ييجا

 ارتبـاط بـه موضـوع        ي بـ  كند  ي م  ي كه خشم خود را خال      ييدر اكثر موارد جا   

 مطالعـه  بـرد   ي نمـ  شي از پـ   ي و كـار   كنـد   ي مـ   ي ناراحت جادياست معهذا فقط ا   

 را تا حدود نود درصد      ني شرمگ ماراني مربوط به شرم، ب     يجزوات روان شناس  

 و كننـد   ي مـ ي اسـتراتژ رييـ  و تغمي و بال فاصله شروع به ترم      كند  يخود آگاه م  

 رخ   ي انقـالب درونـ    ني در مـورد افـراد خـشمگ        ي ولـ  شـوند   يدوباره متولد مـ   

 و يي بـاال در تنهـا     ني سـن  ر بد عـادت كـرده انـد و د         وهي ش ني آنها به ا   دهد  ينم

  .برند  يظلمات به سر م
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 انـد كـه نـه       دهي را د  يري فق اي ني شرمگ يها   كه خانواده  نديگو  ي م ياريبس

 نيـ  جـواب ا   ، امثالهم بـوده انـد     اي و   يمرد و نه زن نه دعوا داشته اند و نه غربت          

 كيـ  هزار و كي است كه يماري چون شرم بدييگو  ياست كه شما درست م  

 گـروه  ايـ  ي بنـد ه نتوانسته است تا كنون با طبقـ   ي روان شناس  چي ه ،چهره دارد 

 شرم را به علـت  ي تو در توياي وقت زواچي ما ه  دي شا ،دياي شرم جلو ب    يشناس

 كيـ  بودن ني در هر درجه از شرمگ     ميداني م  ي ول مي بودن آن نشناس   يخصوص

  .ميزن  ي از آنها را مثال مي ترادي كه با حوصله تعداد زكند  ي بروز ميحالت

 در زنـان  شتريـ  بيمـار ي بنيـ  ا، از عالئم شـرم مـسموم اسـت      يكي گرنيم 

 كيـ  گـرن يم.  به آن مبتال هستند    زي ن ياري مردان بس   ي ول دهد  ي رخ م  نيشرمگ

 عمـدتا   ي باشد ولزي نگري ديها يماري عالمت ب تواند  ي است و م   هي ثانو يماريب

 اسـت   ي دار نه دام ي در ابتدا سردردها   گرني م ،شود  يز شرم مسموم حاصل م    ا

 سـردرد بـا     ليـ  توجـه بـه دل      ي وجود دارد و فـرد بـ       ماري سالها در فرد ب    يكه ط 

 كـه فـرد در   يها در مـواقع   سردردنيا. كند  ي ميماريمسكن تالش به درمان ب 

 ري ضـم يهـا  طـار  و در واقـع اخ    دهد  ي رخ م  شود  ي م ري در گ   ي انسان ريروابط غ 

 چـون  رديـ گ  ي مـ  دهيـ  آنها را ند   ني كه معموالً فرد شرمگ    باشند  يناخود آگاه م  

 درست است دهدي انجام م  يزي مطمئن است كه هر چ     ني افراد شرمگ   يمثل باق 

 فيـ  بـه تعر  ي انـسان  ريـ ، روابـط غ   . شـرم هـستند     ي نامرد، پـر رو و بـ       گرانيو د 

 مثالً اگر روابط رد،يگ  يده قرار م استفأ هستند كه فرد در آن مورد سو       يروابط

  ي انسانري روابط غكنند  ي كه داد و ستد مميري دوطرفه بگبان را مثل اتو  يانسان
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 مثـل خفـاش     گـران ي و د  دهـد يكه فرد خـدمات م    .  طرفه است  كيمثل جاده   

 .مكند  يخون م

 گروه شرم مـسموم  هـستند        نيتر   شناخته شده  ني گروه از افراد شرمگ    نيا

 و به شدت يخجالت، كم روي است افرادگريكدي هي شبشيا كم و باخالق آنه

اگـر زن باشـند خـوش رو هـستند و دوسـت             .كننـد   ي مـ  ري گ  يستيدر رو در با   

 منتظـر بماننـد   ستي و باديآ  ي را ناراحت كنند، گاهاً كه مهمان م  يندارند كس 

 سر گـرم     مهمانان را   ي و با خوش زبان    شوند  يتا مثالً غذا آماده شود شرمنده م      

 نياگر مرد باشند معموالً چند رند دور آنها را گرفته انـد و بـه عنـاو             . كنند  يم

 همـواره خـدمات ارائـه       د،يـ  بگو   نـه  تواندي چون فرد نم   ،كنند  يمختلف تلكه م  

 .كند  يم

 ني نوع شرمگ  ني دارند ا   ي مذهب ي كه خانواده با باورها    ي در افراد  معموالً

 بـودن را بـه داشـتن بـاور          نيگذشـته شـرمگ    در   ياري است لذا بـس    شتريبودن ب 

 ايـ  كم دارنـد      ي در مورد افراد معتاد كه باور مذهب        ي ول زدند  ي وصله م   يمذهب

 .كردند  ي ارائه نميندارند جواب

 قبل گفته شد بـاور      يها   چنانچه در بخش    ي باور مذهب  نكهي خالصه ا  بطور

 نادرسـت از   ي مـذهب يهـا   اما  باور،ستيافراد از مذهب است و خود مذهب ن   

 مـو ثـر هـستند در جلـد     دهند  ي خلوص در برابر رندان م   ايمذهب كه توا ضع     

 هـر نـوع     ا ب اي كه مذهب قو   دي د دي خواه ديآ  ي م ندهي كتاب كه سال آ    نيدوم ا 

  ي بـشر عـال    ايـ  مخالف اسـت و فـرد كامـل          يي سود جو  اي استعمار    يبرده كش 
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اشد اگر چهارچوب روابـط      با افراد بهتر از خود داشته ب       ي رفت و آمد   ستيبا

   . در آن گذارده شودستي تنها گًل باميري را سبد بگ يانسان

 رزنيـ  و پ  رمـرد ي روابـط انگـل گونـه داشـتم كـه پ           نيـ  در مورد ا   يا  نمونه

ــسته ــديا بازنش ــسامي در ق ــدگيگي در هم ــ ي زن ــد  ي م ــوب چكردن ــ و خ  يزي

 آنهـا را    هـا   هي داشـتند كـه تمـام همـسا        ي مهمانان سمج   ي نداشتند ول  يا  ارزنده

 فوني بعد از ظهر كه نگارنده آنجا بودم زنگ خورد و آقا آ            كي. شناختند  يم

آمدند  آن زهر مار را درسـت كـن بخورنـد     : را برداشت و بعد به خانم گفت      

 پس زد   شود  ي باور نادرست كه مهمان را نم      نيدر واقع ا  ! شرشان را كم كنند   

 كـه   ني فـرد شـرمگ    در  شـوند   ين انسا ري روابط غ  ريباعث شده بود كه سالها اس     

 بـه   يها است كـه مـرده اسـت تـوجه            سال زهي غر يتوجه و گوش دادن به ندا     

. شـود  ي نمـ زيـ  نشود  ي ناخودآگاه مرتبا ارسال مري كه توسط ضم   ييسردرد ها 

 .كند  يفرد ابتدا با مسكن شروع م

 شتري و تعداد سردردها و درد آن ب       شودي بدتر م  ي مرور زمان كه حال و     به

 بدرد نخور    ي معمول يها   كه مسكن  افتاد  ي م الي خ ني به ا  ني فرد شرمگ  شود  يم

 مـصرف  رود،ي م ي اصل خارجاي دار ني كدئي هستند لذا سراغ دروهايو تقلب 

 فـرد    ي ولـ  نـد يزافا  ي به قـدرت سـردرد مـ       ينينچني ا يها   داروها در سردرد   نيا

 حملـه  نكـه ي تـا ا ددهي ادامه مشتري و به مصرف دارو با مقدار ب     شود يمتوجه نم 

 .شود  ي حادث ميگرنيم

 از آنها   ياري بس شوندي زده م  جاني ه عي معموالً سر  ني گروه افراد شرمگ   نيا

 آنها عجوالنه است، اگر محصل باشند     ماتيتصم. هستند زي ن ي هرهر ايعجول  
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 تمام كنند  ي اگر شاغل باشند،مرتبا شغل عوض ماي و دهندي رشته مريي تغعيسر

 وار مقدمـه    وانـه ي د ي تفكـر  نيشدن هستند و بـا كـوچكتر       كيآنها قابل تحر  

چون وقت . آنها را آلت دست كرديري لحاظ با غافل گني و بدكنندي ميساز

 . تفكر ندارندي براياديز

 با اشتباه ومي هستند در استادري پذكي ورزش دوست باشند چون تحراگر

  يخـال  ني سـنگ بـه زمـ     ايـ  و فحـش و ناسـزا        شـوند   يداور از كنترل خارج مـ     

 نادرست  ي حرفها ري ناهنجار و مكار داشته باشند تحت تاث       هياگر همسا .كننديم

 ايـ  گرانيد آنها با    كي و ممكن است به تحر     رنديگ  ي آنها قرار م   زيو اغراق آم  

 . شوندزي خانواده خود گالويحت

 است، معموالً حملـه     شتري ب گرني باشد شانس ابتال به م     شتري ب جاني ه هرچه

 شوندي زده مجاني افراد هني ا ي وقتكند،  ي فرد بروز مجاني به محض هيگرنيم

 كـه آنهـا   شودي حاصل مي و سردرد مهلك  افتد ي م ني پائ داًيفشار خون آنها شد   

 كمك گرفتن ي براشاونداني تلفن كردن به خوي برا ي بعضاندازد،  يرا از پا م

 ي رو  را از  ي تخـت بلنـد شـوند و گوشـ         ي به ساعتها وقت دارند تـا از رو        ازين

 ني چـون فـشار خـون پـائ        ، اسـت  يگريمصرف دارو مشكل د   .  بر دارند  يزيم

تنهـا بـا   . كنـد   ي اسـتفراغ مـ   داردويـ  قاشق آب را نگاه نم     كي ياست معده حت  

 . كرديري جلوگيگرني از شدت حمله متواني مقيتزر

 مثل  جاناتي ه نيا، زده نشوند  جاني كه اصال ه   شود  ي م هي افراد توص  ني ا به

 ي بـرا  ي ناگهـان  مي دعوت دوستان، تعمـ    اي نماي رفتن به س   ي برا ي ناگهان ميتصم

 ياري دوسـتان و قـرار مالقـات  و بـس          ي ناگهـان  ي تلفنهـا  ايـ  و   يرفتن به مهمـان   
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 آنهـا    ي زنـدگ  در زيـ  همـه چ   بـاً ي افـراد تقر   نيـ  است كه در ا    ني ا لي قب يها  زيچ

 . استيناگهان

 شـوند   ي مـ  گرني كه دچار م   يگري گروه د    ساده دل  ي جز زنها و مردها    به

 نداشـته باشـند،      ي درست ي اقامت اي ي هستند بخصوص اگر وضع كار     ها  يخارج

.  آلمان استيگرني ضد مي در مصرف داروهااي مشهور دني از كشورها  يكي

 از  ياري و بـس   كننـد ي جورواجور اسـتفاده م    يها   مسكن ادي به مقدار ز   انيخارج

 ديـ  كن  ينجـا زنـدگ    شـما اگـر آ     ، شـده انـد    يگرنـ ي فشار خم شده و م     ريآنها ز 

 سـالم  ي بجـا رندي آدرس بگخواهند  ي  م   ي كه وقت  دينيب  ي را م  يادي ز انيخارج

 آدرس  نيـ بـا عـرض معـذرت دنبـال ا         : دهنـد ي و ادامه م   ديبخش  ي م نديگو  يم

 اساسـاً از  انيـ خارج.ابـد يي مكالمه ادامه ماني ده بار تا پا    دي ببخش ني و ا  گردنديم

 دهند  ي درخواست بد جواب م    ني به ا  ها ين ابا دارند چون آلما    دنيآدرس پرس 

 خودشان را كنار اي ي هر سوالدني در پرس ي افراد خارج.دهند  ي جواب نم ايو  

 .پرسند ي با ترس آنرا ماي كشند  يم

 ري ضميها  اخطارلي مشكل و دلافتني بخش ني مهمترگرني مبارزه با مدر

 بـه  توانـد ي ميري ظلـم پـذ   و مبارزه با ي انسانري قطع روابط غ،ناخود آگاه است  

 آن همــسر ليــ، اگــر دل كمــك كنــديگرنــي دفعــات حمــل مديكــاهش شــد

 يايـ  جغراف طي محـ  رييـ  نه مناسب است تغ    طي مح اي خانواده پر ادعا     ايناسازگار  

 بــه كانــادا هــا  ي از خــارجياري روش خــوب اســت، مــثالً در آلمــان بــسكيــ

 .رود  ي مني از بزي آنها نگرني و بعد از مهاجرت مكننديمهاجرت م
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 ،ي كـار فـور  ، برداشـته شـود   يستيـ  با ي زائـ  جاني هر نوع عامل ه    نيهمچن

 يستي بايزي هر چي لغو شود و براستي باي هرهرمي برنامه هر تصم ي بيمهمان

  .نديگو  يم شكاف ني به ايسي زمان گذشت در انگلكي

 را بـا    ي شكل است كه جواب هـر درخواسـت تلفنـ          ني به ا   يشكاف زمان 

 نامه  سه تا چهار روز فاصله        كي پاسخ   ي روز جواب داد برا    كي اضافه   نزما

  .دي چند ماه آن را خوب سنج ي دوستكي جادي اي داد و براستيبا

 تـا  ، شـود گرني باعث متواندي مزي زن و شوهر ن    ني در ب   ي انسان ري غ روابط  

 بـوده   ني بـوده كـه همـسران هـر دو شـرمگ           نيـ  فرض بر ا   ي در هر مورد   نجايا

 نباشـد، در  يگـر ي باشد و دني از آنها شرمگ يكي كه ديفرض كن حاال   ،باشند

 بي آسـ  اري كـه بـس    ني خواهد بود كه فرد شـرمگ      ني فرض ا  ني صورت اول  نيا

 شـكل   ي انـسان ريـ  و روابـط غ رديـ گ  ي قرار ميگري است تحت ظلم آن د ريپذ

 گـرن ي حالت احتمال بـروز م نيدر ا. گرددي ميگري انگل آند   يكي و   رديگ  يم

 .شوديحد اكثر م

 زيــ شــراكت و ســر كــار ن، تجــارت، در رفاقــتي روابــط انگلــنيهمچنــ

 كـه در هـر     دي حدس بزن  ديتوان  ي م حاتي رخ دهد كه شما بدون توض      تواند  يم

 .افتاد  ي ميحالت چه اتفاق

 دهد  ي و افراد سالم رخ مني افراد شرمگني كه بيها  از ازدواجياري بسدر

 ريـ  ازدواج غليـ  دل.مانـد   ي م يهمگون باق نا ي ولرسدي نم يرابطه به حالت انگل   

 كامل با هـم ندارنـد و   ي است كه زن و مرد آشنائ راني نوع ازدواج در ا    يعاد

 دو طـرف همـوار   يها ه چون عمده راه ازدواج توسط خانوادكنند  يازدواج م 
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 دور و دراز رخ يدر خــارج كــه ازدواج زن و مــرد بعــد از آشــنائ. شــود  يمــ

 اي دهد  ي رخ نم  ي عاد ي و انسانها  ني افراد شرمگ  ني ب ياج معموالً ازدو  دهد  يم

 و  كننـد ي م دايـ  را پ  گري همـد  نيتا كنون ثبت نشده است بر عكس افراد شرمگ        

 .چسباند  ي مگريكديمثل آهن ربا به 

 كـه ازدواج    دهـد   ي رخ مـ   ي در جاها   ي و معمول  ني فرد شرمگ  ني ب ازدواج

 اسـت   اديها ز    خانواده نير ا  معمول بودن روابط د    ريغ.  شده است  يزيبرنامه ر 

 . استني از آنها شرمگكي دارد كه كدام ني به اي بستگ يول

 اتفاقـات رخ    نيـ  اسـت ممكـن اسـت ا       ني كه مرد شرمگ    ييها   خانواده در

 شـود  ي نمـ  شيـ  و رو  دهدي پول قرض م    ي است، به هر كس    ريمرد بهانه گ  : دهد

 سر كار آماده     تر ري كه د   ي پست گرفته است، هر كس     اقتشي ل ري ز رد،يپس بگ 

 و تمـام اضـافه   كنـد  ي گرفته است، او سخت كار مـ      عي تر از او ترف    عياست سر 

 اسـرار   كنـد،  ي مـ  تي شكا عي سر شود،ي م ني خشمگ عي سر رد،يگ  ي را م  ها يكار

 . اراده است ي دارد و بادي تمام زمهيبرنامه ن.……ديگو  يخانواده اش را م

: ت ممكن است رخ دهد حاالني است ا  ني كه زن شرمگ    ييها   خانواده در

 خــسته عي اسـت و ســر ي فاقــد انــرژ، دارديگرنـ ي مايــ متعــدد يزن سـردردها 

 عي سـر كنـد   ي و غـذا را خـراب مـ     كنـد   ي را گم مـ    اشي دست و پاها     شود،  يم

 بـه آنجـا پـا     بـه ي است بخصوص اگر افـراد غر      ي اجتماع ري غ ،شود  ي م يعصبان

 اگـر بـا   ، را نـدارد  يـي ره   منتظـ  ري نوع فرد غ   چي برخورد با ه   ي آمادگ ،ذارندبگ

 باشـند آمـاده   بهي و آشنا باشد حركاتش رو به راه است اگر غر      يافراد خودمان 

  .كند  ي قهر معي سر، استزيگر
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 نقطه ضعف بزرگ اسـت و فـرد از   كي ي مسموم در روابط اجتماع    شرم

. رديـ گ  ي اسـتفاده قـرار مـ      ٔ  كه باشد به شدت مورد سو      نيهر گروه افراد شرمگ   

 كننـد   ي حل م ي به راحت زهي از قوه غر   يري با بهره گ   ي عاد ي انسانها  كه  يمسائل

بكشد و    طول لها سادي برسد و شاجهي كه به نتكشد  ي افراد سالها طول منيدر ا

ــه نت ــته ديدر بخــشها!  نرســدجــهيب ــزأع ني كــه فــرد شــرمگديــدي گذش  در ن

ه طالق بكـشد   كه بكشد  ي و اگر افتاد سالها و سالها طول م      افتد  ي م يخانوادگ

 و گــري ديدر روابــط اجتمــاع. كــشدي بــه طــالق نماديــ زاريو بــه احتمــال بــس

  .شود  ي مازنده بني فرد شرمگزيبخصوص در ارتباط با جنس مخالف ن

 دارد بخـصوص    ي ازدواجـ  ري به روابط غ   لي مرد باشد م   ني فرد شرمگ  اگر

مكـن   اگر چه م   نيفرد شرمگ .  كم درد سر مثل ازدواج موقت باشد       هياگر قض 

 نيـ  نتوانـد وارد ا    چگـاه ي ه  ي شخص ي آبرو اي ياست به لحاظ مسائل خانوادگ    

 . در او وجود داردلي عمدتا م يروابط شود ول

 جـنس مخـالف     ي از اهـداف و حركتهـا       ي برداشـت درسـت    ني شرمگ فرد

 اربـاب  ياديـ  تجـارتش بـا تعـداد ز   ايـ  و اگر كـار  رود  يندارد و راه خود را م     

 ني روابط مرد شرمگنيدر ا. افتاد  ي به دام معيد سررجوع سر و كار داشته باش  

 .شود  ي دهنده و زن اگر طماع و رند باشد انگل مسيسرو

 آشـنا شـد كـه     ي كه چطور بـا زنـ  كردي عنوان مي صحبت با مغازه دار در

 متاركه و طلبش بـه مغـازه شـوهر    يآن زن من را برا : از آب در آمد  يا  غهيص
 ، زن دائـم داشـت و در حـال متاركـه بـود             زيـ  شوهر سابقش ن   ،سابقش فرستاد 

 گوشه جمع كي و اجناس را فتاديمغازه اش را فروخته بود تا به چنگ زنش ن  
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 ي و ي طلب كاران چوب حراج به زنـدگ ، بود يكرده بود و آماده اسباب كش 
 كـه   ي هـائ  نـه ي از پس هز   توانستم  ي گذشت و من نم     ي چند سال  ، بودند دهيكوب

 او بـا  دميـ ام را فروختم، و بعـد فهم         مغازه مياي بود ب   درست كرده  مي زن برا  نيا
  مي جدا بشوگري دكي از ميفت گرمي لذا تصم، سر و سرّ داردزي نگريچند نفر د

 شـد؟ در     ي آن زنـه چـ      ي فالنـ  دمي پرس ني سال بعد از آن مرد شرمگ      چند 

 از آنها پول هنگفت قـرض       پرد  يهل م ٔجواب گفت او اكنون تنها با مردان متا       

 ي خوب كه اوضاع خانوادگ    زند  ي زنگ م  ي مزاحم شاني و بعد به زنها    ندك  يم

 رود  ي مـ  يگـر ي و دنبال مرد متأهل د     كشد  ي پول را باال م    ختيمرد را به هم ر    

 در چنـد سـال اول متوجـه         ايـ  كـه آ   دمياز او پرس  .  دارد يكه خانواده متشخّص  

  ؟ ي استفاده قرار گرفتٔ  كه مورد سوينشد

 و  گرفـت   ي پول قرض نم   چوقتي متوجه نشدم چون ه    ابتدا ابداّ :  گفت   او

 كـه مـشكالت     كـرد   ي م ي كار هائ   ي الرج هم بود ول    خواستي پول نم  مايمستق

 و يزي آنها را حل كند او با برنامه رتوانست  ي نم ي داشت كه جز من كس يمال

 بـه تـو      ي كس اي آ دميپرس.  خودش كرد  يها   من را وارد قمار    مي مستق ريبطور غ 

 مـن فكـر    يهمـه گفتنـد ولـ   :  و گفتدي او خند، راه غلط است ني ا نگفت كه 

 يا   تلـه  كيـ  نيـ  ا دينيبب و نفع من را    تي نه موقع  خواهند  ي همه او را م    كردم  يم

 كـار بـا اسـتفاده از    ي چـون از ابتـدا  افتـاد   ي در آن نمـ  ياست كه انسان معمول   

 فـرد   ي ولـ كنـد   ي و راه خـود را كـج مـ   ابد،ي   ي كار را در م    اني پا زهي غر يروين

لذا ممكن است در چند رابطه      , ابدي ابتدا تجربه كند و بعد در      ستي با نيشرمگ

 . به راه خروج فكر كنده كند، بدون آنكري گييزناشو
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 با ي شده مشكل ناموسفي بوده است كه زن توص  ني مرد ا  ني ا  يخوشبخت

 اسـت و اال     كـرده   ي ازدواج موقت چپاول مـ     ي نداشته است و تحت لوا      يكس

 شـبكه خبـر   ايـ  ي و خبـر نگـار اجتمـاع       ي بود به چاقو كش    يگر مشكل ناموس  ا

 كه سالها در آمد هنگفت داشت و چه       گري د يي ي صحبت با آقا   در ديكش  يم

 زنها  ديدانيشما نم :  كه چرا آه در بساط ندارد به من گفت           دميچه داشت پرس  

 زيـ  ن  مـادر شـما    ايـ  خواهر   ايجواب دادم آ   ! بي عج ب،ي هستند عج  يموجودات

 هـا  آن ي اگر زنهـا   م،ي بپرس شاوندانتاني خو   اي تاني اگر همسا  اي هستند؟ آ  بيعج

 بيـ  عجي شما زنهانكهي اايكنند؟  ي مي هستند با شما موافقت و همراه    بيعج

  يلـ ي كـه خ شوند  ي مداي پيا  دهي در ي زنها يا   هر جامعه  خورد؟در  يبه پستتان م  

 زنها استعداد خـارق     ني ا دهند،  ي م زي تم  ي و از باق   كنند  ي م داي را پ  ي قربان سريع

 پرسـند   ي از فرد م ي خود دارند، مثالً وقتي حساب و كتاب قربان ي برا يا  العاده

 بـاز كـرده   را  ي دنـدان پزشـك  كيـ ني كلايكه چند وقت است مغازه دار است       

 را وزن ي قربـان سهيـ  و ككننـد   ي سـنوات را در در آمـد ضـرب مـ    نهـا ي ا ،است

  افتند  ي است كه به دام منيته مشكل از ضعف افراد شرمگ دو صد البكنند،  يم

 اگـر جـوان     ني زن شـرمگ   شـود،   ي مـ  زي ن ني دام افتادن شامل زن شرمگ     به 

 يرانـ ي را نجات دهد، لذا دختـر ا       ي و تواند  ي كه ازدواج م   كند  يباشد تصور م  

 زنها معمـوالً    ني دادن ا  بيو فر .  خواستگار عالقه مند است    نيبه ازدواج با اول   

 كـه چـه   دانـد ي كه چون خوانندگان خوب مرديگ  يبا وعده ازدواج صورت م 

ل ٔ و عـروس گ    ادي مرد شـ   ي و صفحات حوادث پر از داستانها      افتد  ي م ياتفاق

 . خواهدي نمحي توض،بدست است
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 را نجات بدهد در     ني فرد شرمگ  تواند  ي واقعا ازدواج م   اي آ نكهي مورد ا  در

 از  يبطـور خالصـه هـر نـوع دور          ي بـدهم ولـ    حي توضـ  ستيـ بخش درمـان با   

 كاهش دهـد،  داًي شرم را شدتواند  ي م،دهد  ي كه به فرد شرم مسموم م يطيمح

   هستندرّ مو ثاي از مشكالت قوي دوراي يپست اجتماع, عي هر نوع ترفنيهمچن

 ظـرف  ديـ  به توجه دارد اگر بخواه   ازي ن يا  شهي مثل ظرف ش   ني شرمگ فرد 

 و يبـسته بنـد   , چوب پنبـه  ،پوشال, ژهين و  حمل و نقل شود به كارتو      يا  شهيش

 ني محـصل شـرمگ  كيـ  از د،يـ  دارازيـ  مخصوص نيقرار دادن كارتن در جا    

 و درس جواب دهد، ممكـن اسـت   ستدي بااهي تخت سي خواست جلو ستينبا

 . بكندي را منزوي به شدت وتواند  ي مريهر نوع تحق. بشودفجر اش مننهيس

ا تفكـرات هـم زمـان اشـغال          حافظه اش ب   ني شرمگ ي دانشجو  و همچنين 

 جادي ا ي استعداد خاص برا    يول.  در كالس درس ندارد     يشده و حضور روح   

ــ  ــاش دارد، م ــر خ ــورش و پ ــد  يش ــا  توان ــشاند و در ن ــوا بك ــه دع ــالس را ب  ك

   توطئه بزرگ ي خود را قربانيو.  كندي نقش بازداًي شدي اجتماعيها يآرام

 رسـتم و    ايـ  كـربال    يهـا   نـد حماسـه    و همان  نديب  ي م ي پست فطرت  اري افراد بس  اي

 دايـ ها در عوام طرفدار پ      و درست مانند آن حماسه    . غرد  ي م ي آتشفشان ،خصم

 ايـ  اسـت و     ني درد سـر آفـر     ي كـار  طي معموالً در محـ    ني فرد شرمگ  مي كند   

 . درمان گردداي خارج شود طي از محستيبا

 يد موجـو  ني ملتفت شده باشند كه فرد شرمگ      ستي خوانندگان با  نجاي ا تا

 ي شـوم راثيـ  جامعه و خانواده خود است و پـس از مـرگ م  ي مضر برا  اريبس
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 هر لحظه پـر جـدال       زي ن ي و ي اجتماع  ي زندگ گذارد،  ي م ي جامعه به جا   يبرا

 .است

 در روابـط بـا      يا   دارنـد دچـار عارضـه      يقتـر ي كه شرم كاذب عم    يافراد

 بـا جـنس مخـالف كـامال خـود      يي چون از رودر روشوند  يجنس مخالف نم  

  ي بـه زنـدگ  دهي فعـال دسـت كـش   ي اجتمـاع  تيـ معهـذا از فعال   . كنند  ي م يدار

 هستند كه با بـاال رفـتن سـنّ از تـرس از       ي افراد نهايا. آورند  ي م ي رو يمجرد

 .كنند  ي شوند ازدواج مدهي دختر نامري پاي پسر ري پنكهيا

 مواجه شـدن بـا جـنس        ي فرد برا   ي درون  ي عدم ازدواج عدم آمادگ    ليدل

 با مرد خواسـتگار  ي افراد بخصوص زنها در تماس دائم   نياست اگر ا  مخالف  

 به خانواده عروس رفت و آمـد         ي رسم ري بطور غ  ندهي مثالً داماد آ   رنديقرار بگ 

 ازدواج بـا  و مخالفت زديري شوند شرم م  يكند و مثل پدر و برادر فرد خودمان       

 .شود  ي ملي و عالقه تبدليذوب شده و به م

 گـسترده و  ي دفـاع ستميـ  سمـار ي كه فـرد ب    دي د دياه بعد خو  يها   بخش در

 كنـد،   ي را با تمام قدرت دفـع مـ  يي نا آشنااي بهي دارد كه هر فرد غر    يا  دهيچيپ

 تر شده   دهيچي پ ي دفاع ستمي داشته باشد س   ي تر قي شرم عم  نيهرچه فرد شرمگ  

 خـود كـه     خـانواده  فرد در برابر افراد       ي ول ، او شود  مي نتواند وارد حر   يتا كس 

 يستيـ  رو در با   گـر ي چـون د   كنـد  ي رفتـار مـ    ي تـر  ي است بطور عاد   يمانخود

 بخصوص در جمـع مناسـب       گانگاني با ب  ني برخورد فرد شرمگ   نروي از ا  ،ندارد

 .ستين
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 اگـر مـرد     ،دهـد   ي مـ  لي را تـشك   ني از افراد شرمگ    ي گروه دسته بزرگ   نيا

 مـواد مخـدر   ايـ  كننـد    يني تـا شـب نـش      شـوند   يباشند معموالً دور هم جمع مـ      

 مـسخ   ليـ  و اگر خ   روند  ي م هي گاهاً با هم سفر خارج مثل ترك       ايمصرف كنند   

 كنند  يم  ي و كامال مجرد زندگ    شوند  يشده باشند اصال وارد جمع دوستان نم      

 او گفـت    يريگي چرا زن نم   دمي داشتم از او پرس    ي مجرد ي كه با اقا   يالٔ سو در

او ! يود و نه كس من جواب دادم كه سوال من شما ب      ،رديگي زن نم  گري د  يكس

 .ديخند

 فـرد    ي درون  ي نشانه در عدم آمادگ    ني اول رديگي زن نم  ي مشهور كس  جمله

 ممكن است در انـزوا      نيفرد شرمگ .  است  يقي حق  ي مواجه شدن با زندگ    يبرا

سراغ احـضار ارواح    : لي داشته باشد از قب    زي ن گري د يافكار پوچ و ضد اجتماع    

 بـا   ارتبـاط  ،ني معـصوم  دنيـ  د يادعـا  ، بـه سرنوشـت    زي ربط دادن هر چ    ،رفتن

 ممكـن   ني همچنـ  نيفـرد شـرمگ    ديـ  جد نيـ  آوردن د  اي  يني زم ريموجودات غ 

 برخورد بـا جـنس مخـالف كـه          ي فرد بجا  ، باشد زي ن يياست دچار خود ارضا   

 پنـاه   سكيـ  ر  ي امن و ب   يها   به روش  خواهد  ي م يشجاعت و جسارت اجتماع   

  .برد  يم
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 گونـه فكـر     نيـ  چـرا ا   م،ي شـد  نطـور ي كه چرا مـا ا     ديآ  ي م شيال پ  سو نيا

 چرا از حق دفاع ،مي داشته باشياسي بحث سشود  ي سبب ميزي چه چم،يكن  يم

  يابيـ  جهـت    ،ميشـو   ي مـ  ي عـصبان  ايـ  دلـسرد    ي احترامـ   ي ب  ي و با كم   ميكن  يم

 از هر   شي چرا شرم ب   ،ستي ن يگري است چرا نوع د    ني چن ني ما چرا ا   ياجتماع

 نقـدر ي چـرا شـرم ا     كنـد؟   ي متحول مـ   قهي به دق  قهي ما را دق   نقدري ا  ينوع احساس 

 او  ياسـ ي س ايـ  ي اجتماع يري جهت گ  ،دهد  ي را شكل م   ماري ب اي فرد سالم    كي

 ي تـا حـد    رديـ گي چرا شرم خود ما را در بر م        ،رديگ  يتحت كنترل شرم قرار م    

 يريـ ا و جهـت گ     بلكـه شـرم مـ      ستي خود ما ن   شناسند  يكه آنچه افراد از ما م     

 حـل  يست؟براي شرم چه سالم چه مسموم چ     ي حكومت سلطان  ليدل!! اوست؟

 نطوري افتاد كه ما ا    ي چه اتفاق  ميني و بب  ي به دوران كودك   مي برگرد ستيمعما با 

 ي كه كودك از نـوزاد مي فرض كندي اجازه دهم،ي نشديگري و جور د   ميشد

 چـه   مينـ ي و بب  دكنـ   ي رشـد مـ    يعـ ي خانواده سـالم و طب     كي در   يتا شش سالگ  

   شودي آنها مسلط مبه كردن آنها ني و چطور با تمردهد  ي را بروز مياحساسات

 ي و تي بدهـد چـون عـصبان      رونيـ  خـود را ب     ي ناراحت تواند  يكودك م -1

  كند  ي و تنها توجه آنها را جذب مستي نني والدي برايخطر

ن  انجـام دهـد چـو   شتريـ  بي خود مختاري تالش براتواند  يكودك م -2 

   به پدر و مادر است ي كودك كمكيازهايخودكار شدن ارضاع ن

 حسادت و   ، خود مثل خشم   گري احساسات د  ي براحت تواند  يكودك م -3 

 زيـ  ن گري د ة احساسات را به گون    ني ا زي ن ني كند چون والد   انيدفاع از خود را ب    

  كنند  يدارند و درك م
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د بلكه خـودش را   نگاه داشتن پدر و مادر ندار     ي به راض  يازيكودك ن -4

 او باشـند و     يهـا   ازيـ  پدر و مادرش در خـدمت ن       خواهد ي م اي كند يسرگرم م 

   را سرگرم كننديو

 باشد چـون آنهـا مـستقل     ي به پدر و مادر خود متكتواند  يكودك م -5 

  هستند

 تي شخـص دهـد   ي بـه كـودك اجـازه مـ     نيكامل بودن و استقالل والد    -6

  دمستقل توسعه دهد و خود را نشان ده

 كنـد و پـدر و مـادر         اني كه احساسات خود را ب     ابدي    يكودك اجازه م  -7

   بد خطاب كندايخود را خوب 

 فـرد   كيـ  كودك را بعنـوان      ني شود چون والد   داري پد توانديمحبت م -8

  .شناسند  ي متيمجزا به رسم

 مي كنـ في را توصـ ني كودك در خانواده شرمگكي مي اگر بخواه خوب

 ي مـشتركات  چي هـ  ،ماند  ي م دي صفحه سف  ني ا مي بكن سهيو با هشت مورد باال مقا     

 .ستي نيعي و طبني كودك خانواده شرمگنيب

 خود ، بزرگ شد و خود صاحب فرزند شدني كودك شرمگ ي وقت ها  بعد

)  مـادر  ايـ پـدر  ( مانده است و كودك  ي باقي خواهد بود كه در كودك    يفرد

م حـسادت خـش  )نيوالـد ( كـودك بـزرگ شـده   كيدر . است گريكودك د 

 وجـود   ري كـودك صـغ    كيـ  درست ماننـد     تي خساست و عدم رضا    يناراحت

  يكي اگر   ، كنند  ي دوست دارند فرزندانشان آنها را راض      ني نوع والد  نيا دارد

 بـه  تواننـد   ي آنهـا نمـ   ،شـوند   ي نكنند دلشكسته مـ     ياز كودكانشان آنها را راض    
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  ي راضـ   از كودكان آنهـا را      يكي  يوقت.  بدهند يكودك خردسالشان خشنود  

 يي جونهي به دنبال كا و آنهكند  ي عقده مجادي انينكند و قلب آنها را بشكند ا

 آن كـودك    هيـ  و جـو خـانواده بـر عل        نـد يآ  يو خورد كردن آن كودك بر م      

 .شودي مكيتحر

 توانـد ي آنهـا نم ، اسـت ني والـد نيـ  ا يها   از كمپلكس  گري د  يكي حسادت

 ابراز حسادت را تجربه      اجازه ي در كودك  چوقتيوارد شراكت شوند چون ه    

 ليـ  موباي از آنها گوش تواني بچه نم  كي هي شب قاي دق  ينكرده اند در بزرگ سال    

خچـال  ي و   ندياياگر خانه شما ب   ! ديدهي پس نم  گري د كنند  يگرفت چون فكر م   

 ي كـار خچـال ي بـودن  ي بـه اقـساط    گـر ي د شونديـ  بد اشتها م   نندي بب يمتيگران ق 

 و آنهـا    ديـ  هـزار دالر بگذار     ي و شما س   دي شو كياگر شما با آنها شر    ! ندارند

 آنها پول دار تـر  هيصد دالر، ممكن است آنها دلخور شوند چون شما با سرما    

 !ديشو  يم

 جـدا وارد كـارزار      ايـ  كننـد    ياسـ ي افراد ممكن اسـت مرتبـا بحـث س         نيا

 كـه خـصم     افتـاد   ي مـ  ندهي در آ  ي دارند اتفاقات  مي ب ندهي شوند چون از آ    ياسيس

 ممكـن اسـت اجـازه ابـراز      نهـا يا!  باعث گوش به زنگ بود      پس شوديحاكم م 

 واره كه مـاه   مي خود را نشان بدهند قد     خواهنديوجود ناداشته بوده باشند لذا م     

 ي كـه مـاهواره اسـت بـشقاب     دايـ  جد دادندي گوش م   ي خارج يها  وينبود به راد  

 .رندي خود سوژه بگياسي بحث سي بام گذاشته اند برايرو

 اسـت كـه    ياسي س يها   بحث يعي طب ري موضوع غ  ني ورود به كشور اول    در

 ندارنـد    ي اساساً تـوجه   ندگانيگو.كند ي و جلب توجه م     افتهي انيهمه جا جر  
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  ي هر كـس سـع    ستند،ي ن زي ن كاي مباحث قابل طرح شدن در كنگره آمر       نيكه ا 

 درست مثل كودك دو     ني والد ني از ا  گري د  ي بعض    كند  ابراز وجود  كند يم

   .خواهند  ي خودشان مي را برايزي هر چوتند سه سال خود خواه هس

 اسـت كـه     ري اسـ  كيـ  ني شـرمگ  ني كودك در دست والد    نكهي ا خالصه

 بـر آورده  يهـا  ازيـ  ني بـرا يي اكـو ستيبعد با اني سال ي و طزدي بگرتواند  ينم

 ايـ هـا بـه خـاطر دسـت آوردشـان        خـانواده نيـ  ايها بچه  باشد نشينشده والد 

 و اگر دست آوردشان را هر چنـد كودكانـه      دشون  ياعمالشان دوست داشته م   

 كـه سـهل اسـت در        نيـ  ا .شـوند   ي م ري عالقه نداشته باشند تحق    نيباشد و والد  

  باشـد  كساني ني با والد  قاي دق ستي كودك با  دهيها عق    از خانواده  گري د  يبعض

 اسـت   يبتي چه مـص   دانند  ي روش كرده اند نم    يعي كه در خانواده طب    يكودكان

 آنها را به طور ي در كودكنيچون والد. ندياي باي به دننيمگكه در خانواده شر

 اي و   ني چه والد  ني فرد شرمگ  كي واقعه در    نيمهمتر  دوست داشته اند   يعيطب

  ي ب اي شرم   ي ب ي ألبال گراني و بدانند كه د    ندياي است كه به خود ب     نيكودكان ا 

 آنها  . شده اند  ني از اندازه محجوب و شرمگ     شي بلكه خودشان ب   ستندي ن رتيغ

 ي مسابقات ورزش  ي حضور دائم در تماشا    اي ياسي و بحث س   تي از فعال  ستيبا

 در فكـر نجـات      ستيـ  ورزش كشور با   اي نجات كشور    ي و بجا  ردارنددست ب 

 افراد جامع بخواهنـد     نيتر  وبي كه مع  ستي ن حي اصال صح  نيا. خودشان باشند 

 درب ،نــدياي نجــات ورزش اســكواش كــشور بايــوارد بحــث نجــات كــشور 

  .شوندي ورزش دوستان كاذب ابتدا حاضر مني اي ورزشيها ومياداست
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 گاه احساسات خود را ابراز نكرده چي افراد چون هني از ا گري د  ي بعض در

 مانند  ي م  ي مادر متك  اي اند و به پدر      گانهي خود ب  زهي غر اياند از ابراز احساسات     

 .رنديگي نميميم و از خود تصكنندي مادر خود را اجرا مايآنها دستورات پدر 

 دوسـت  ني از طـرف والـد    چگـاه ي افـراد چـون ه     نيـ  از ا  گـر ي د  ي بعض در

 آنها را بر آورده نكرده اند و قلب آنها را        يها   چون خواسته  ، نبوده اند  يداشتن

 را ناراحـت     يآنها كس . باال است  اري بودن بس  ي به دوست داشتن   ازيشكسته اند ن  

 بـه   تيـ  در نها  نيـ او  . آورنـد   ي مـ   در  ي را از نـاراحت     ي هر كس  عي و سر  كنندينم

 يا  هي هد اي بخشند  ي را م   يآنها گناه هر كس   .شودي م لي مضاعف تبد  يبخشندگ

 و مطـابق بـا      دهنـد ي بزرگ انجـام م    يها   بخشش ي حت اي بخشند  يبه آن و آن م    

 نـه ي افـراد زم   نيـ ا.  بخـشش كنـار گذاشـته انـد        ي بـرا  ييزهـا ي چ ادي و اع  ميتقو

 را ي دارنـد هـر كـار   ليـ م ياد و به كامل گـر  دارني افسردگي برا يا  گسترده

  . و كمد و اتاق آنها كامال در نظم قرار دارددهندي ناقص انجام م يكامل و ب

 اساسـاً متوجـه   ني كودكـان شـرمگ  نيـ  اسـت كـه ا  نيـ  جالب توجه ا  نكته

 نطـور ي كه همه جا هم    كنندي آنها فكر م   ستي ن يعي كه خانواده آنها طب    شوندينم

 كـه  كننـد   ي داشته باشند فكر م ي از بودن كلمه زندگ    ياست و اساساً اگر فهم    

 كـه  دهندي انجام م ي كار  ي كه چرا وقت   دانديكودكان نم . همه جا مشكل است   

 قـرار  ني والـد ي دائمـ ي مـورد غـضب و دشـمن   ستيـ  ننـشان يمورد عالقه والد 

 گـروه   چي ه  ي ول ستندي كه دشمن فرزندانشان ن    ند  دهي چون از آنها شن    رنديگ  يم

 بد خـواه  اي فرزندانشان دشمن گريو د!  كه دشمن فرزندانشان هستند      دداننينم
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 اعمـال را بـه سـر فرزنـدان خـود            ني بزرگ شد همـ     يكودك وقت . ندارند ازين

 .ستي كه دشمن آنها نديگو  ي و به آنها مآورد  يم

 فرزندانـشان درس بخواننـد تـا        خواهنـد   ي م ني والد دي دقت كرده باش   اگر

 چـرا   داننـد ي نم  ي ولـ  نـد يگو  ي را زبانـاً مـ     نياهـاً همـ   مثل خودشـان نـشوند و گ      

 داننـد،   ي كه خطا رفته اسـت را نمـ  يزيآن چ .  مثل خودشان نشوند   خواهند  يم

  . استدهيچي پاري بسشانيبرا

 زبـان   ي اسـت حتـ    دي صـفحه سـف    كيـ  كه در تولد كودك مثـل        ديدانيم

 كودك آنهـا را  رنديگ  ي شكل م  ي نگرفته احساسات و   اديهنوز زبان   . داندينم

مثالً احساس تملـك بارهـا توسـط        . ردي بگ ادي تا   ردي بكار بگ  ستي زبان با  رينظ

 رديـ گ  ي م ني و از والد   خواهد ي را م  ييزهاي كودك چ  شود  ي م نيكودك تمر 

 است  ري صغ  يلياو خ . دهدي صاحب شود پس م    تواندي م نكهي ا افتني بعد از     يول

 تـا  نـد يآ  يل دانـه دانـه مـ     حـسادت، بخـ    ، ي مثل خودخـواه   گريو احساسات د  

 او  ي جـا  ستيـ  كه با  رسد ي احساس، شرم م   نيامتحان شوند تا نوبت به مهمتر     

 كـه  شـود   ي شـروع مـ   احـساس شـرم بـا كلمـه نـه      . را در جامعه مشخص كنـد     

  ي تـا بـزرگ سـال      ياري بس نيوالد.رديگي م ادي است كه كودك     ي لغت نيمهمتر

 اورنـد ي اگر به رو ن    ي است حت   گفتن   كه دشمن آنها نه    كنندي گاه پنهان نم   چيه

 گفـتن    كه نـه نيدر خانواده شرمگ.رنديگ  ي م  را به دلي گفتن هر فرد   عقده نه 

  ي زنـدگ محـض،  اطاعـت  نيـ ا. ديـ  بلـه بگو ستيـ  فـرد با   نـه يحرام است بجا 

 سر  ني  مهمتر  محقق آمريكايي  جان برادشاو  به عقيده .دهديكودك را بر باد م    

 ي مثل كـشور دي تواند نه بگو   ي كه نم  گيني فرد شرم  . گفتن است   فصل بشر نه  
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 ي نگارنـده انـسانها  ،شـود   ي مـ مـال ي از سر حدش دفاع كند لـذا پا       توانديكه نم 

 شدند و هر روز مالي پا ي رقم پر زبان بودن به راحت      ي كه عل  ام  دهي را د  ياريبس

 ،نـد ي بگو   خود نـه   يچون هرگز نتوانستند به جا    .ك دعوا گرفتار شده اند    يدر  

 يعنـ ي,  محل استفاده آن جابجا اسـت   كنند  ي استفاده م    از لغات نه   دايهرچند ز 

 الزم    كه نه  كجاي تنها در     ي ول نديگو ي م   بله مكررا نه   ندي بگو ستي كه با   ييجا

 كـه    ي بـود زمـان    ي الكلـ  كيـ جان برادشاو قـبال     . كنند  ياست از بله استفاده م    

 را  ي و يونيـ  نوشـت كـه بـا فـروش مل         ي شـد كتـاب    نطـور يدانست چه شد كه ا    

 كـه   ياو بـه عنـوان روانـشناس      . رود  يهـا مـ     ثروتمند كرد او اكنون به دانـشگاه      

    .  ثبت كرددي فروگموندي را متحول ساخته است نامش را كنار ز يروانشناس

 ، عالئم شـرم مـسموم اسـت     ني از مهمتر   يكي پوچ بودن    اي ي ته احساس  

 كـامال ورشكـسته      كه دهدي رخ م  ي و سالم موقع   ي در فرد عاد   ياحساس پوچ 

 با هر چـه  ي احساس پوچكنواختي به شكل  ني در فرد شرمگ    يشده باشند،ول 

 زيـ  ن ي روحـ ي وجود دارد لذا بـه شـرم مـسموم ورشكـستگ           يقدر بضأعت مال  

 هـر   ،كنـد   ي فرد را آشكار م     ي درون يها   تضاد  ي روح يورشكستگ. نديگو  يم

  يول. شود  ي تر م  ختهي او از هم گس    يچه فرد ورشكسته تر باشد روابط اجتماع      

 ارتبـاط   ني ا گذارد  ي و به آنها احترام م     كند  ي حفظ م  نيارتباط خود را با والد    

 را بـا    يخي چون تـار   د آنها با هم مرتبط هستن     اليدر خ .  است ياليدوستانه و خ  

  .  خود هستندني والدي قربانقتي در حق ي كرده اند، وليهم سپر

 در  بـوده اسـت    انيـ  نـسل در جر     است كـه نـسل در      يقتي متأسفانه حق  نيا

 ي بـد رفتـار  ني ا،دهدي رخ مزي با كودكان نيها بد رفتار  خانواده ني از ا   يبعض

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  كندوقتي شرم بيمار مي �  80

 

 شدن آنها از فرزنـد      ي زود عصبان  اي ني والد ي دعوا اي ري همراه با تحق   تواند  يم

 ي كار به فحاشـ تواند  ي مني همچنگري د ي بعض در  تمام فرزندان باشد   ايخاص  

 از فرزندان و توجه و احتـرام         يكي سخت   هيتنب. انجامديندان ب  فرز دني بد نام  اي

 از   يدر بعـض  .ها اسـت     خانواده لي قب ني ا يري از معركه گ   يگريخاص به آن د   

  ي اند كه در بزرگ سالدهي عذاب كشي چنان در كودكنيها والد  خانوادهنيا

 از  يكـ ي اگـر  ،باشـند   ي خود مـ يها  كودك خواهان اجابت خواسته   مثلهنوز  

 بـه كـودك آن   لي آنهـا را اطاعـت كـرد، آنهـا تبـد       يفرزندان آنها خواستها    

 كه موضـع    كنند  ي چنان توجه م   ي و يها  ازي به ن   ي و بعد از مدت    شوند  يفرزند م 

 شـود،   ي مـ  نشي، كـودك پـدر و مـادر والـد         .شودي و كودك جابجا م    نيوالد

 .دشو  ي مدهي و فرزند برگزرديگ  ي او مورد توجه قرار ميها خواست

 كـودك  تي در هدان،ي از دوستان مادر شرمگ يكي از خانواده    دي بازد در

 چـه   نكـه ي ا يي كـه كـودك از توانـا       كـرد   ي م ي امر  نه   نقدريچهار سال خود ا   

 در آن خانـه  واني در واقع حآمد،  ي بد است بر نم    يزي چه چ  اي خوب و    يزيچ

در  پـ  ،گـر ي د ني از خـانواده شـرمگ     ديـ  بازد در  داشت تا كـودك    يوضع بهتر 

 دهـد، او چنـان بـدون انقطـاع          اديـ   ي كه به فرزند خود راننـدگ      كرد  يتالش م 

 كيـ  هيـ  اگر فرزنـد او پا   ، شده بود  كيستري كه فرزند ه   كرد  يدستور صادر م  

 . كند ي رانندگتوانستي ترور نمطي آن محري زبود  يهم م

 كــه خــود گرفتــه انــد و بطــور   يتــي تربي وجــدان و بــراي از رونيوالــد

 بـا    ي كـه اگـر كـس      ديـ آ  ي آنهـا نمـ    لـه ي به مخ   كنند  ي رفتار م  نطوريا كياتومات
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 فـرد   كيـ  اعم احـساسات     دياجازه ده . شودي رفتار كند چه م    نطوريخودشان ا 

 .مي كنيسالم را بررس

 در  يزيـ  كـه چ   ديـ آ  ي بـه وجـود مـ      ي احـساس مـوقع    نيا: احساس غم -

 غـم  فيا بر تعر  بن. نباشد، مثالً احساسات ما در تعادل نباشند       حي ما صح   يزندگ

 .شود  ي مزاني فقدان عزاي از تأسف ي آزاد شده است كه باعث بهبوديانرژ

 تا به   شود  ي م داري است كه در موقع خطر پد       ياحساس : احساس ترس -

 مثل انفجـار  يكيزي عوامل فتواندي ترس مني ا ، دهد ياريما سرعت عمل و هش    

ل تـرس از بـدتر شـدن         داشـته باشـد مثـ      گـر ي عوامـل د   تواند  ي م ايداشته باشد   

  .ميپز  ي كه ميي ترس از خراب شدن غذااياوضاع 

ــاد- ــرژ: ياحــساس ش ــواقع يان ــه در م ــت ك ــه احتي اس ــاتي ك  و اج

  .گردد  ي آزاد مشود،  ي بر آورده ممانيآرزوها

 كـه مـا   ديـ گو  ي اسـت كـه بـه مـا مـ          ي شرم اخالقـ   كي: احساس گناه -

 بـا احـساس   ستيحساس گناه نبا ا،مي پا گذاشته ا ري را ز  ماني اخالق يها  ارزش

 شـرم، احـساس شـرم را بـا          فيـ  در تعر  ديـ  فرو گمونـد ي ز .شرم اشتباه گرفـت   

 هنـوز هـم    .ديـ  گرد ياري بـس  ي دانـست و باعـث سـردرگم        يكياحساس گناه   

 اعـصاب احـساس شـرم را بـا          ني تمام متخصـص   باًي از روانكاوان و تقر    ياريبس

 .رنديگ  ياحساس گناه اشتباه م

 حقـوق و   ي وقتـ كند ي م ادي است كه توان ما را ز      ي انرژ احساس خشم  

مـا بـه كمـك خـشم مـرز و          . رديـ  قرار گ  گراني ما مورد تجاوز د     يمرز شخص 

  ميداري خود را نگاه م يحدود شخص
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 مـشخص  گـران ي است كه محدوده ما را بـا د  ي، احساساحساس شرم -

ر  آزاد شده كوتاه مدت است و درست با احساس خشم د     ي انرژ ني ا كند،  يم

 آنهـا   م،ي وارد شـو   گـران ي د ي خـصوص  مياگر ما بـه حـر     . رديگ  يتعادل قرار م  

 در مقابل احساس شرم ما فعـال شـده   ،كنند  ي شده و به ما پرخاش م     نيخشمگ

 .شود  ي و تعادل برقرار مميكني ميني و ما عقب نش،كند  ي شرم زده مراما 

 ،است ساخته شده ي موجود اجتماعي است كه برا ي شرم احساساحساس

 هر نوع عدم    ،گرددي و با خشم از آن خارج م       شود  يفرد با شرم وارد اجتماع م     

 احساس شـرم بـر     ، دو حس شرم و خشم مرتبط است       نيتعادل در اجتماع به ا    

 كم اي است ادي زاي كه آدهد  ي است و نشان نم ي احساسات درونگريخالف د

 در  ،ستيـ  آگاه ن   جز خود فرد از آن      ي است و كس    ي درون زي نوع شرم ن   ،است

 متوجه باال بـودن     زي خود فرد ن   ،شرم مسموم كه اندازه شرم آزاد شده باالست       

 .دهد  ي قرار مري احساسات را تحت تاثگريشرم د. شود يآن نم

 بر احساسات خود مسلط شود، و نتواند         ي كودك نتواند در خرد سال     اگر

. شـود   ياسات مـ  دچار عـدم تعـادل در احـس   ند،ي خود بب  ني آن را در والد    نهيآ

 ،شناسـند   ي و آنهـا را نمـ      ستنديـ  كه خود بر احـساسات خـود مـسلط ن          ينيوالد

 اگـر بحـث خـشم باشـد        و  فرزندان خود نخواهنـد بـود      ي برا يي نهي آ چگاهيه

 بـه   ني گاهـاً والـد    .ستيـ با  ي كـودك نمـ     ي شوند ول  ني خشمگ تواندي م نيوالد

 نـشان  فيرا ضـع   چون احـساسات شـما       ، نباشد ي احساسات نديگو  يكودكان م 

ــدهنــديم ــستند، در مــوارد افراطــي خودشــان احــساسات ي ول ــدي ه ــر وال  ني ت

 و  ديـ اي بـار ب   ريـ ز كودك خشم خود را بخورد و محجوب و سر به            خواهنديم
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 و فرمـانبر باشـد، بـا        عي مط دي نگو   گاه نه  چي را در چشم نگاه نكند، و ه       نيوالد

  . دي و چشم بگودياي صدا بكي

 درمـان   ايـ العه احساسات انسان ساده شدن شناخت        در مورد مط   باي ز نكته

 از آنجـا كـه گرشـن        ، اسـت   ي و مـشكالت روابـط انـسان       ها  ي از نگران  ياريبس

 هستند كه فـرد را  ي كه شرم و خشم احساساتدنديكافمان و جان برادشاو فهم    

 داده ت دو احـساس نـسب  نيـ  به اي هر نوع عدم تعادل،دهندي ميدر اجتماع جا  

 ي الكل ياري بزرگ بود كه چرا بس     ي معضل و ناراحت   كي ني ا مي قد شود،دريم

 زيـ  كردن افراد ن   ي اجتماع نهي در زم  ي حت ،شوندي معتاد م  گراني و چرا د   شونديم

 يهـا  ي تئـور  بـرد، ي نم  يي بـه جـا    ي و معمـوالً كـار     خواست  ي م ياديزحمت ز 

 بعـد از گرشـن      دادنـد ي جاهـا جـواب نم      يلـ ي وجود داشـتند كـه خ      يي دهيچيپ

ــا دافمــانك ــس ب ــس   از گــرهياريرك احــساس شــرم ب ــاز شــد و ب  از ياريهــا ب

اجـازه  .  سـپرده شـدند    يگـان ي پر فـروش بـه با      يها   مشهور و كتاب   يها يتئور

 ني بنـام آئـ    ي كتـاب  ي كارنگ لي به نام د   ي فرد 1937 بزنم، در سال     ي مثال ديبده

  يكي نوشته شد كه هنوز شرم و گناه  ي كتاب در زمانني ا، نوشت يابيدوست 

 ركـورد فـروش     كـا ي آمر ريـ  نظ رانيـ  كتاب توانـست در ا      ي ول شدند  يمتصور  

 كتـاب را مـرور      نيـ  ا ي خالصه دسـتور كارهـا     ديكتاب را بشكند ، اجازه ده     

  .ميكن
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  به ديگران واقعا عالقمند شويد -

  لبخند بي هزينه شما گرانبهاترين هديه است! تبسم را فراموش نكنيد- 

شخص براي او شيرين ترين و مهم تـرين     به خاطر داشته باشيد نام يك        -
 .صدا در كليه زبانهاست

شنونده خوبي باشيد و ديگران را تشويق كنيد تـا از خودشـان صـحبت      - 
 .كنند

 .درباره آنچه مورد عالقه طرف است صحبت كنيد -

كاري كنيد كه طرف مقابل خود را مهم احساس كند و اين كار را هـم   -
  صميمانه انجام دهيد

 راه پيروزي در مباحثـات خـودداري از وارد شـدن در بحـث و     بهترين -
  .جدل است
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براي عقايد ديگران احترام قايل شويد و تا حـد ممكـن سـعي كنيـد از                  -
  .اشتباه آنها بگذريد و هر گز به كسي نگوييد كه اشتباه مي كند

 در صورت اشتباه و خطا بدون طفره رفتن به آن اعتراف كنيد- 

 آغاز كنيدبا ماليمت سخن  -

 .كاري كنيد كه طرف بي وقفه به شما پاسخ بله بدهد- 

 .اجازه بدهيد آنها زيادتر حرف بزنند- 

اجازه بدهيد طرف تصور كنـد كـه انديـشه ي راضـي كننـده از خـود                  - 
  )خود اين نتيجه را درك كرده باشد. (اوست
صميمانه بكوشيد خود را به جاي ديگران قرار دهيدواز ديد گـاه آنهـا               - 

  به مسايل بنگريد

 .با افكار و عقايد ديگران ابراز همدردي كنيد- 

 .به شريفترين انگيزه هاي آنها متوسل شويد -

عقايد و مطالب مورد نظر خود را به گونه اي زيبا و دلنشين بـراي آنهـا              -
به تصوير بكشيد و در صورت امكان به صورت نمايش جلب توجه كننده بـه        

 .ديگران عرضه كنيد

 .وشيد تا حس رقابت را در افراد مورد نظر خود تحريك كنيدبك -

اول با تحسين و ستايش واقعي بحث را شروع كنيد و در نهايت طرف را              
 وادار كنيد براي حفظ ارزشهايش تالش كند

خطاي ديگران را غير مستقيم بـه آنهـا گوشـزد كنيـد و مراقـب باشـيد                  - 
 احساس برتري و تفاخر در حرفهايتان نباشد
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قبل از طرح انتقادهاي خود از ديگران، ابتدا پاي اشتباهات خودتـان را              -
 .به ميان بكشيد و از آنها سخن بگوييد

به جاي دستور دادن مستقيم خواسته هاي خود را به صورت پيـشنهاد و            -
 .سوال مطرح كنيد

 جريحـه دار كـردن      .بگذاريد طرف حيثيثت و آبرويش را حفـظ كنـد          -
 .ر انسانهاي بزرگ نيستاحساسات ديگران كا

از پيشرفتهاي كوچك ديگـران از تـه دل تعريـف كنيـد و در سـتايش                  -
  استعدادهاي آنها صميميت نشان بده

تالش كنيد تا ديگران را به خوش نامي معروف كنيد تا آنها در عوض               -
در .بكوشند تا خود را اليق نام نيكي كه شما براي انها فراهم آورده يد بسازند

 .ت هر دو به مقصود رسيده ايداين صور

. با تشويق ديگران وانمود كنيد كه برطرف كردن عيبهايشان ساده است -
كاري كنيد كه خواسته شما براي طـرف آسـان جلـوه كنـد و خـودش را در                   

  مقابل يك غير ممكن نبيند

براي انجام كارهايي كه بـه ديگـران پيـشنهاد مـي كنيـد طـوري رفتـار                   -
 را مهم احساس كنند و با خوشحالي به خواسته شما عمـل     نماييد كه انها خود   

 .كنند

 اري شـما بـس  ي بـرا  شكيـ ب،دي دنبال كـرده باش    نجاي را تا به ا    اگر اين كتاب  

 موفق بوده   ي كتاب كارنگ  نكهي ا لي دال ني است و همچن   بحث كارنگي دتريمف

 و شـما  ديـ  كه از بحـث و جـدل دسـت بردار         ديگو ي مثالً او م   د،يابياست را م  
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 و سـر  م جدل بسته بـه علـ   ني ا كند، ي بحث و جدل م    ني كه فرد شرمگ   ديدانيم

 اگـر  كنـد  ي مـ ياسـ ي باشـد بحـث س  ي دارد، اگر فـرد عـاد  نيرشته فرد شرمگ  

 ني اني فرد شرمگيبرا. كشاند  يفوتبال دوست باشد بحث فوتبال را به تشنج م

  بـه ي به كمك هـر دسـتور العمـل نقـاب    تواند  ي مو ثر است چون م    اريكتاب بس 

 از توانـست   ي مـ زيـ ن انسان سالم   كي خود را پنهان كند،      ي و كاست  ،چهره بزند 

 ي را دسـتكار گرانيها استفاده كند و افكار د  دستور العملني اي چند تانيا

  ي ولـ  شـد  ي كتاب هرگـز درمـان نمـ       ني با ا  ني هر صورت فرد شرمگ    در ،كند

. داشـت   ي بـر مـ  انيـ  شده از شـرم مـسموم را از م      دي تول يها ي از ناهنجار  اريبس

 از  ياري بـس  ميـ  كه اگر ما شرم مـسموم را بـر دار          دهد  يدانش امروز ما نشان م    

ز درمـان  يـ  نمي به آنها اشـاره كنـ  رسدي به ذهن ما نم   ياعمال نادرست ما كه حت    

 .شونديم

 بـه   ي در كـودك   ني كه مانند معتاد   ميدان  ي م ها ي ما در درمان الكل    نيهمچن

 كه كودكان   ديدان  ي شما م  . نكرده اند   يه توج ي و  ي و جسم   ي روح اجاتياحت

 دوره ممكن است هجـده     ني كه ا  ديدانيها هستند، م    وابسته و محتاج به بزرگتر    

 يدگي رسـ  ك كـود   ي جـسم  ايـ   ي روحـ  اجاتي و اگر به احت    ،سال طول بكشد  

و . خـود را از دسـت بدهـد   ينشود كودك ممكـن اسـت احـساس ارزشـمند         

 ارزش بودن و مكررا رد شدن بـه          يب احساس   ني به كند، ا   ي ارزش  ياحساس ب 

 بوجود   ي احساس كي انجامد،  ي شدن و خود محور شدن م       ي متك رياحساس غ 

 و شديـ اند  ي او بـا خـود مـ    ، اتكا كنـد    ي كه انگار فرد حق ندارد به كس       ديآ  يم

 ممكـن اسـت      ي دوسـت هـستند ولـ      گـران ي د ، خودش اسـت    يميدوست صم 
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 فرد فرو  يتي شخصني بيپلها. ستندين  يمي باشند، در هر صورت صمزيمزاحم ن

 شود،  ي م لي تبد  ي و استقالل از هر كس     يازي ن  ي اند و در طول زمان به ب       ختهير

 بدانـد او   ي اگـر كـس  ون چكند،  ي خود را پنهان ميازمندي مرحله فرد ن نيدر ا 

  ينـ ي زم ريـ  در عـالم ز    ني شـرمگ  فـرد  كند ي را شرمنده م   ي آن و  ،محتاج است 

 از صاحب كار    تواندي مثالً نم  كند، ي را حاصل م   ها  دي و نبا  ديا از ب  ياريخود بس 

 ي پـول اسـت و   ي بدانند او بـ   گرانيدرخواست حقوق معوقه كند چون اگر د      

 چند هفته   ي بشكند راه رفتن با عصا برا      شانياگر پا . شودي آبرو م   يشرمنده و ب  

 در گـاراژ    شهيـ  اسـت هم    يمياگر خودرو آنهـا قـد     .ست زشت و رسوا ا     يليخ

 اسـت،   ي عـاد  ريـ  غ شي بـرا  ، در جمع غذا بخـورد     تواندي نم يگريآند…ماند  يم

 خـودش غـذا بپـزد و آن را در    شهيـ  همخواهـد  ي او مكنند،  يهمه او را نگاه م    

 سر سفره غـذا     تواند  ي م يبعد. … به خورد  گرانيآشپزخانه به دور از چشم د     

 و  …كنـد   ي باشد و مرتبا تعارف مـ       يكي گراني با د  شي غذا ستيا ب  يبخورد ول 

 زشـت بـود،    يلي چرخ دار بشود چون خ ي سوار صندل  خواستي نم يگريآن د 

 او ، چـرخ او را هـل دهـد        ي داشت كس  ازي شد كه او ن    داي پ ي مشكل موقع   يول

 حـد كوچـك    نيـ  در ا  يازمندي در خواست كمك كند ن      ي از كس  توانستينم

 زيـ د ن  در آن رشـد كـرده انـ        ي افراد در كودك   ني كه ا  ييفضا ت ممنوع اس  زين

 تـا كتـك     ر،ي صبح بخ  اي دارد صورت اخمو اول صبح بدون سالم         ها  تيحكا

 شباهت كي تراژي به داستانها كند  ي در خواست آب م     يخوردن كودك وقت  

 هستند كـه مثـل بزرگـساالن صـحبت          يني افراد والد  ني ا  يدارند، در بزرگسال  
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ب همـان    نقـا  ريـ  در ز   ي بزرگسال است ولـ    كي به اندازه    آنها كلي و ه  كننديم

 .شدند  ي و چنان مني هستند كه چنييكودك دو سه ساله 

  ي بزرگسالادي نكرده است به احتمال زي را سپر   ي خوب ي كه كودك  يفرد

.  خواهـد بـود   ي مادر ناشـ   اي تر پدر    ادي نخواهد داشت و به احتمال ز      زي ن  يخوب

 كـه فقـر     مي در قد  ، است  ي مشكل  ي زندگ ني فرد شرمگ  كي مضحك    يزندگ

 كـه هـر   نديگو  ي از خود مي هولناكهي داستانها   مي بود خوب نسل قد    ريهمه گ 

 بوده است مثـل  ري در كشور همه گ    امي در آن ا    ي ول شود  يكدام چند صفحه م   

 شدن نفـت   ي تا سال ملي شدن در خردسال  ميتي تا   مان،يمرگ مادران بر اثر زا    

 ي بـد  تي ترب  انتقال شرم مسموم به علت     وهي ش نيمهمتر.  بوده است  جي را اريبس

 شـدن   ني شـرمگ  گـر ي د يلي گرفته اند چند دل    ادي ي در كودك  نياست كه والد  

  : باشدري زلي به دالتواندي كودكان منيا

 مورد بخصوص مادران بـا نـشان        نيدر ا  :ي محل ي قهر و ب   قيشرم از طر   -

 ي پنـاه ي بـ تيـ  كودك را به نهاهي عاقل اندر سفيندادن احساسات و نگاه ها  

 . پسندندي مادر ماي آن باشد كه پدر دي بازيهمه چ.  رساننديم

  كودكي احساس هامي و تفهديي عدم تأقياز طر  -

 ي و رواني احساس،ي جنس،ي تجاوز جسمقياز طر -

 يازهـا ي ارضـا ن   ي بـرا  ي به كار بردن كودكان به عنوان سـالح        قياز طر  -

 يشخص

 شي خوي اصالح ازدواج پا درهواي بچه ها برايريبا گروگان گ  -
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 كـه طبعـاً   شي خـو يتي شرم و ناكفـا ي پنهان كردن احساس ها قياز طر  -

  . خواهد كردري ناگزيي و دروغگويكودكان را به رازدار

  وظائف بزرگساالن به آنهاي گمراه كردن كودكان با واگذارقياز طر -

 ي و روان ي جسم يازهايبا ندادن وقت، توجه و برنامه متناسب با سن و ن           -

 كودكان

  )يگري بر ديكي دادن حيترج(فاوت قائل شدن  تقياز طر  -

 ي معنـا كـه هـر چنـد        نيبه ا ،ستي ز طي مح يكدستي تزلزل در    قياز طر  -

 . شوندي مواجه مي محل و مسئول نگاهداررييكودكان با تغ

 ي بـه راضـ  ازيـ و ن, ي خود واقعـ ي احساس ها و خواسته ها شي از نما  شرم

 وجـود   كيـ  آمـدن    ديـ سـبب پد  , يي و بهـا   مـت ي بـه هـر ق     نينگه داشتن والد  

 زشي همه چني ماشكي شود كه مثل ي مگراني ددگاهي مطلوب از ديمصنوع

 خـود را در وجـود كـودك      يمورد پسند است و كم كم در طول زمـان جـا           

 .خواهد گرفت

 مختلـف را    ي از طبقات اجتمـاع    ني افراد شرمگ  دئوي دوباره و  دي ده اجازه

 درجـه آن   ي شرم هستند ولـ رماي بري همه افراد ز  دي توجه داشته باش   ،مينگاه كن 

 بشود و ي خرد و متالششتري هر چه فرد ب يعني شود، ي تر مادي زنيبه طرف پائ

 .كند ي تر سقوط مني به طبقه پائشود  ي تر منيشرمگ

 اسـت كـه شـما       يني فرد شرمگ  نيتر   سر گروه و سالم    ني شرمگ يدانشجو

 گـروه  نيـ  در ازيـ  نيرستاني از دانش آموزان دبياري گرچه بس  د،يابي ب ديتوان  يم

معمـوالً  . ستيـ  ن اني دانـشجو   ي بـروز شـرم مـسموم آنهـا بـه خـوب             يهستند ولـ  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 91  �درمان  : بخش چهارم 

 و  وز و با آنها ر    رديگ  ي خصم در نظر م    ي خود تعداد  ي برا ني شرمگ يدانشجو

 در  زيـ  ن  ي ممكن است افراد بـد خـواه       پردازد،يشب در ذهن خود به مجادله م      

 ربـط را مـورد تهـاجم قـرار           ي بـ  ايـ  ري تقـص   ي او عمدتا افراد ب     ي باشند ول  انيم

 گـر ي دي ممكن است در انزوا افكار پوچ و ضد اجتمـاع      ني شرمگ فرد دهد  يم

  : لي داشته باشد از قبزين

 دنيـ  دي ادعـا ، به سرنوشت زي ربط دادن هر چ    ،سراغ احضار ارواح رفتن   

 ني شرمگفرد دي جدني آوردن داي  يني زمري ارتباط با موجودات غ،نيمعصوم

 نيتـر   ني گـروه از پـائ     نيـ  ا . كنـد  يرده باشد ممكـن اسـت خـود كـش         اگر افس 

 خوب اري آنها بسبي تخراي كه فشار دهدي هستند و نشان مني شرمگيها گروه

 دارند و شـرم در حالـت        ني شرمگ تي افراد كامال شخص   نيا. انجام شده است  

 هـستند، هـر نـوع انحـراف      ي جنـس ني آخر منحـرف گروه ستي ن گرياحساس د 

 ،يي لخت گرا  اي لباس نامناسب    ،يكت نه متعادل مثل چشم چران      حر اي  يجنس

ــا جــنس مخــالف، همجــنس گرا  ــر از شــرم مــسموم يــيراحــت نبــودن ب  خب

 ي مستعد خود كـش    اري بس  ي منحرف جنس  ، معتاد يها  گروه،دهندي م يقدرتمند

 نظـر  دي در رفتار خود تجد    عي كه سر  شودي هستند، عمال ترك شرم باعث م      زين

 دانند،ي قابل اصالح مري را غ ي عموم كه منحرف جنسدهيكنند و بر خالف عق

 و پـاك كـردن    ي شروع به ترك محل زنـدگ     عيبعد از ترك شرم مسموم سر     

 د،يـ ني ببشوديـ  مبـتال م  ي است كه فرد را وقتـ ني مهم انكته كنند  يسابقه خود م 

 اول را يهـا   شـده اسـت روز  ي سـال اسـت كـه الكلـ    30 كـه  ي فرد الكلـ   كي

 كه با آنها در مراكز ترك الكل سـر و كـار دارد               ي كس  يول كند يفراموش م 
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 شـرم مـسموم و      ي آنهـا از رو    ، شروع تك تك آنها را به خـاطر دارد         يروها

  ي درونـ  ي به علت خلع و پـوچ      معتادان آورند  ي م ي الكل رو  ه ب نگي دوپ يبرا

 ايـ  ترسـند ي مايـ  از جـنس مقابـل    ي جنـس ني و منحـرف   روانـد يخود سراغ مواد م   

 بلـوغ   تي در نها   يروانشناس دارند ي همه شرم مسموم مهلك     يول. تندسيراحت ن 

 فـرد در  كيـ  دسـتاورد   ني بزرگتـر  رسـد،  يخود به شناخت احساسات بشر مـ      

 است، چنانچه در صفحات قبل گفته شـد صـدها كتـاب           ي خود شناس   يزندگ

 دادنـد ي م حي كه توضـ   ي مشكالت نكهي در قرن قبل نوشته شد بدون ا        يروانشناس

عمـال    ي كمـك روانـ    يها   كتاب ني از ا  ياري قرن بس  ني ا ي ابتدا در .حل كنند 

 فرد اگر احساسات خود را بشناسد و بر آنها مسلط شود كي ند،يآ  يبه كار نم

 . نداردي تئورنهمهي به ايازي كند ن ي خود شناسگريد  به عبارتاي

 كه شناخت بـشر بـدون       دهد  ي م حي جان برادشاو در توض    ري ز يدئوي و در

 ي چطـور كـودك    خـورد  ي او تأسف م   ست،ي ممكن ن  ي و  يشرم درون شناخت  

 و  شـود   ي مرعـوب مـ    ني آنطور توسـط والـد     ، دارد يجاني و ه  بايكه احساس ز  

 روح   ي و جسد بـ    شود  ي و روح از او خارج م      شود  ي پژمرده م  دهيكودك ترس 

 نـه  رديـ گ  ي مـ اديـ  ي كـودك در دو سـالگ  ديـ گو  ياو مـ  . ماند  ي م امعهاو در ج  

 ني شـرمگ نـده ي او در آديـ  كـه بـدون تـرس نـه بگو        رديـ  نگ اديـ ر او    اگ ديبگو

 ي فردديگو  ياو م . شود  ي م   مرتبط   يها يماري دچار ب   ي و در بزرگسال   شود  يم

  ي بـ ني والـد گـر  اديگو  ياو م. شود  ي ممالي مرز ندارد و پا    ديكه نتواند نه بگو   

مثـل پروردگـار    و خانواده خود را ستندي خود آگاه ن   تيشرم باشند به محدود   

 كه او مانند پدر ديگو ياو م.  بشنوندخواهندي نم يزي و جز بله چ    كنند  ياداره م 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 93  �درمان  : بخش چهارم 

 ندادنـد چطـور     اديـ  بـه او      ي را بزرگ كردند ول    ي بود آنها و   يو مادرش الكل  

 فـرد سـالم دوسـت بـدارد چـون آنهـا خـود را دوسـت                  كيـ خودش را مثل    

او .  خـود باشـند     كـودك  ي مـدل بـرا    كيـ  توانـستند ينداشتند، چطـور آنهـا م     

 گسترش شرم مسموم تجاوز لي دالني از بزرگتر يكي كاي كه در آمرديگو  يم

 نفـر   ونيلي م 300 از   ونيلي م 60 او رقم    ، به كودكان درون خانواده است      يجنس

  يولـ , كندي او را باور نم ي دارد كساور بديگو ي و مدهد  ي را م  كاي امر نيساكن

 .رد در مطبش پرونده پشت پرونده دايو

 كنـد   ي م ي را باز   ي نقش بزرگ  كي شرم   زي برخورد با جنس مخالف ن     در 

 مثل سوار  ي شرم متعادل باشند معموال در انظار عموم      ياگر هر دو جنس دارا    

 برخـورد  ني و سـنگ نندينـش   ي كنار هـم مـ  ماي نشستن در هواپاي  يشدن به تاكس 

 غوطـه ور شـده       بعـد در افكـار خـود        ي مراقب هـستند ولـ      ي ابتدا كم  كنند  يم

 . كنار آنها نشسته است ي ككنند  يفراموش م

 خـورد،  ي تعادل بهـم مـ     ني شرم مسموم باشد ا    ي طرف دارا  كي اگر    يول

 خانم ممكن اسـت كـه   ماي در هواپكنند  ي مي دو طرف احساس ناراحت    اي كي

 از شي آقا خود را بي در تاكساي را عوض بكنند ي و از خدمه بخواهد صندلي

هر نـوع   .  است ي عاد ري و در هر صورت غ     ،ستي كرده و راحت ن    اندازه جمع 

  .  مثل رفت و آمد روزانه از عالئم شرم مسموم استيعي در امور طب يناراحت

 ني سنگاي يعي دو جنس كه بصورت طب ني ارتباط ب  جادي هر نوع ا   نيهمچن

 بـه جـنس مخـالف از    ني تـوه اي يي زدن متلك گفتن ناسزا گو   دينباشد مثل د  

 يشتريـ در زمـان شـاه كـه شـرم مـسموم گـسترش ب            . م مسموم است  عالئم شر 
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 رسـتان ي دب ي بـاز جلـو    نهي مثـل بـا سـ      داديـ  رخ م  يـي  زننـده    يها   صحنه ت،داش

 دو تـرك سـوار موتـور        دانمي نم ،ي گر ي لوط ،يي لخت گرا  ستادن،يدخترانه ا 

 ي عـاد  ريـ  غ يها   مردم و هزار شكلك    سي به نوام  يي شدن و ناسزا گو    كلتيس

 م از عالئـ   بودنـد   يزعم آنها دنبال ارتباط با جنس مخالف مـ        در آوردن كه به     

 .شرم مسموم است

  ي و بـ   ي ارادگ  ي ب ، شود ادي ز ي سطوح باال اگر شرم مسموم در كشور       در

  . تفاوت هستند ي به جامعه خود بني افراد شرمگابد،ي  ي گسترش ميتفاوت

  متوجهدي گشت و گذار درون شهر بخصوص اگر از خارج آمده باش        در 

 جـدال چـه     اي بحث   كنند  ي م ياسي بحث س  ي عاد ري كه مردم بطور غ    ديشو  يم

  ي عوامـل خـارج    نيـ  باشد، چندان به ا    استيراجع به ورزش چه اقتصاد چه س      

 مـا مـشخص   ي است و بـرا  ي داخلشتري بيي بحث و نارضاشهي ر، ندارد يبستگ

 تر  ني شرمگ ي هر چه گروه   ،ستي ن داري افراد چندان پا    ي تعادل داخل  كهاست  

 تـوان   ي پـر بحـث و جـدال مـ         يهـا    از گروه  شود  يها داغ تر م      بحث نيباشند ا 

 از منابع مـوثردر      يكي ي آموزش ستمي س ، را نام برد   انيدانش آموزان و دانشجو   

 اني تا پايوزش آمستمي سباشد،  ي گوناگون شرم مسموم م  يها   چهره  يهمبستگ

 ، دارد يـي  كـار آ    بلـوغ اسـت هنـوز      ريـ  غ ني كه كـودك در سـن      ييدوره ابتدا 

 كه كند  ي متفاوت است، او فكر مگراني كه سرنوشت او با دداند  يكودك نم

ها   تفاوتييدر دوره راهنما  .  ندارد گراني با د   يهمه مثل خودش هستند و فرق     

 .شوديآشكار م
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 و دهندي منتري خودشان را به نمرات پا    ي نمرات باال جا   يي دوره راهنما  در

 رد،يـ گ  ي شكل م  ي فكر يري با بلوغ جهت گ    ود،ش  ي محسوس م   يليافت تحص 

 در  ،رنـد يگ  ي و در حافظه فعال جـا مـ        شود  ي آغاز م  عي از وقا  ي بردار ريو تصو 

 نيـ  از ا  ياريس بـ  كننـد   ي را احاطه م   ي و تجارب تلخ و    ري تصاو نيطول سالها ا  

 .شود  ي تر مني فرد شرمگاميخاطرات شرم آور هستند و با گذشت ا

 زي او همه چ،افتاد  ي ميگري اتفاقات به شكل د    ني ا  دانش آموز سالم   يبرا

 در ي در مغـز و زيـ  نهـا   ي و خوش ها ي شاد ري و تصاو  كند  ي م ي بردار ريرا تصو 

 معلـم انـشا بـه او        ديـ  كـه فـرض كن     ستيـ  ن نطوري ا ،رنديگ  يحافظه فعال قرار م   

 ي او ممكـن اسـت حتـ       ، بماند  ي در ذهنش باق   ني توه كي كرد تنها آن     نيتوه

 .ه بد را فراموش كند خاطرنيا

 در حافظــه فــرد  ي منفــري بــشوند، تــصاوي طــوالن يلي ســنوات تحــصاگــر

 و رسـوا    هـا  يطـ ي و تفكر به گذشته تنهـا تفكـر بـه خ           شوند  ي م ي دائم نيشرمگ

 را سـرزنش    ي كـه هـر لحظـه و        ي به جـز دادگـاه     نيو فرد شرمگ  .  است ها يي

  ي كه گاه يالت احساس و شرم از حابدي نم ي شانسزي در تفكر گذشته نكند  يم

 و شـود   ي در حافظه ماندگار مي و برود به شكل دائمدياي ب يدر روابط اجتماع  

 را  ي اسـت و گذشـته بـد       ني او اكنون شرمگ   ،رديگ  ي فرد را در بر م     تيشخص

 .تجربه كرده است

 في توصنطوري را گرداب شرم گذاشت او ا     دهي پد ني كافمان نام ا   گرشن

 از  ني فـرد شـرمگ    يهـا    چـشم  ، شـده اسـت    دهي كش يعي ماشه وقا  انگار كند  يم
 و شود  ي م ي تجربه كامال داخلنگرد  يداخل م  و بهستديا  يتوجه به خارج باز م
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 بعـد از     يكـ ي زشـت و نـا مطلـوب         ري تصاو افتند  ي در داخل فرد اتفاق م     عيوقا
 شـرم   احـساس  از   يـي  رهيـ  دا كند ي و فرد آنها را نقد م      شوند  ي ظاهر م  يگريد

 ،گردند  ي در آن غرق ميعي و تجارب طب  شود  ي م قتري و شرم عم   شود  يظاهر م 
 در آن غـرق     بـا ي ز ريآن مثل گرداب است كه تمـام تجـارب خـوب و تـصاو             

 و فـرد در شـرم احاطـه         مانند  ي و تجارب و خاطرات بد در ذهن او م         شوند  يم
 .گردد  ي و ذهن او فلج مشود  يم

هنه، كفش زشت، نداشـتن     لباس ك ,  خاص دارند  ي مشكالت ني محصل نيا

 تـر حـساب   ني پـائ شانيـ ها ي كه آنهـا خـود را از همكالسـ   شود  يپول باعث م  

 كـه   داد  ي مـ  حي توضـ  يي دوره راهنمـا   ني از محـصل    يكـ ي در صحبت با     ،بكنند

 تـا   ديرسـ   ي بـه مدرسـه مـ      ريـ  و د  زد  ي را دور م   يچطور هر روز مسافت طوالن    

 گرفـت   ياً ناظم مدرسـه او را مـ        گاه نند،ي بند او را نب     ي ب في ك گري د نيمحصل

 ي ثـانو  ري از مس  زي بازگشت او ن   ري در مس  .كردي و با او دعوا م     آمد  ي م ريچون د 

 .ديرسي به خانه مري پس دند،ي او را نب ي تا كسكرد  ياستفاده م

 ديكـش   ي كه چطور خجالت مـ  داد  ي م حي توض گري صحبت با محصل د    در

,  زشـت بـود   يلي رفتن خ  يي ييو دستش گراني د ي او جلو  ي برود برا  ييدستشو

 يي بـود بـه دستـشو      حي زنـگ تفـر     ي وقتـ  داشـت   ي خود را نگاه مـ     ياو به سخت  

 ي آنوقـت و   شـد   ي مـ   ي خـال  يي و دستـشو   خـورد   ي تا زنگ كالس مـ     رفتينم

 و با عجله سر كـالس  ديد  ي او را نم ي چون كسرفت  ي مييستشو به د  يمكيقا

 زنـگ پـر بـود و او نتوانـست            سه يي روز دستشو  كي كه   گفت  ياو م . رفتيم
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 سي تخته خودش را خـ ي برود زنگ آخر سر كالس حرفه و فنّ پا        ييدستشو

  و معلم خود را به كوچه حسن چپ زددندي و تمام كالس خندكند  يم

 شرم داشته است و لشي كه از نام فامگفت  ي مگري صحبت با محصل ددر

 بوده است   نيشرمگ اري بس ي و يدوست نداشته است به مدرسه برود چون برا       

 . اندخوانده  ي كه نامش را م يوقت

 آشكار  ي و محصل معمولني محصل شرمگني تفاوت بيي دوره راهنمادر

 به خـاطر     ي و در بزرگسال   كنندي خاطرات را فراموش م    نيها ا    آنها بعد  شود  يم

 گـرن ي كـه م ي بـوده انـد درسـت مثـل همـان گروهـ      ي عادري كه غ  آورند  ينم

ها را مصرف  ها قبل از آن انواع مسكن       موش كرده اند كه سال    گرفته اند و فرا   

 حالشان خراب تر شـد بـه         ي كه وقت  آورند  ي نم ادي به    ي بعض ي اند حت  كرده  يم

 انـواع  ايـ  تـر   ي قـو  يهـا    شده انـد بـه دنبـال مـسكن         يها تقلب    دارو نكهيتصور ا 

 . رفته اند يخارج

 محـصل   نكـه ي مگر ا  ندشو  ي نم عي معموالً متوجه وقا   ني محصل ني ا خانواده

 مـسخره   ايـ  تيـ  را اذ  ي و گـران ي نباشد چون د   گريحاضر به رفتن به مدرسه د     

 ناقص عضو اي كفش نامناسب، ، پارهفي به علت كتواندي مٔ استهزا ني ا كنند،يم

 را  اقص نـو  نيـ  ممكن اسـت ا     يدانش آموز معمول  .  مثالً گوش بزرگ باشد    اي

 و آورد  ي كـم نمـ    نطوري ا  يد ول  داشته باش  ي ممكن است نواقص   زيداشته باشد ن  

 . است ي شكرش باقي نكند جأ را استهزا ياگر كس

 در انظـار ظـاهر شـدن مثـل        ني محصل شـرمگ   ي است كه برا   ني ا قتيحق

 كه مـا در برابـر       ي فشار ، است يونيلي سطور در جمع م    نيحضور خوانندگان ا  
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 ،ارنـد  د گـر ي افراد در برابر چند محصل د      ني ا ،مي دار يچند صد هزار تماشاچ   

گـرداب  . باشـد   ي شدن شرم بر اثر گرداب شـرم مـ          ي داخل لي ضعف به دل   نيا

 را رقـم    گـر ي و هر صحنه شرم آور صـحنه د        كند ي بطور خودكار عمل م    رمش

 .شود  ي شرم در افراد مستعد مشي باعث افزاليدوران تحص. زند  يم

 هـا عـادت      كه مردم ما مثل اغلب كـشور       ميكن  ي م  ي زندگ يا   در جامعه  ما

 ني بفرستند اگر چه والـد     ي آموزش يكرده اند كه كودكان را به دوران طوالن       

 ي و حتـ   شونديـ  چنـد سـال فرامـوش م       ي ط  ي كه اكثر متون درس    دانديخوب م 

 نيـ  بـا ا شـود   ي از حافظـه محـو مـ    زيـ  اتفاقات درون مدرسه ن    اي ني معلم ريتصو

 دخواهنـ   ي را مـ رسـتان ي و دبيـي وجود چـون سـطوح بـاالتر مـدارك راهنمـا       

 .دهند  ي م  فرزندان خود تني طوالنلي به تحصنيوالد

 دانـش   ي انتهـا   ي ب التي به معضل تحص   ييها كامل گرا     خانواده  ي بعض در

 تواننـد ي اسـت كـه كودكـان نم       يا   بگونه يي آنها كامل گرا   د،يافزا  يآموزان م 

 رنـد ي بگ ستيـ  نمـره ب   ستي بخورند و با   ري صبحانه را د   زندي از خواب بر خ    ريد

 ي در امتحـان   توانندي كه نم   ي وقت ني محصل يها خود كش     خانواده ني در ا  معموالً

  . كشد  يها م  و كار به روزنامهدهد  يموفق بشوند رخ م

 از انـدازه بـه آمـوزش     شي توجه ب  رستاني و دب  يي دوره راهنما   ي اصل نقص

 مهم تر از سالمت  ي دروس علم، دانش آموزان است ي تا پرورش روح    يعلم

 در يگـر ي بعد از د يكي بطور متكلم وحده    نيمعلم. اط آنها است   و نش   يروح

 و  ي علمـ تي فعال ،كنند  ي م يري و معركه گ   يري ظاهر شده مارگ   نيبرابر محصل 

ــه تكل  مطالعــه آزاد در كــالس  افتنيــ شــب و فيــهــا وجــود نــدارد و كــار ب
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 ممكـن   يهـا    كـه راه   ديـ  د ديـ  در بخش درمان خواه    ،كشدي م  ي علم يها  پاسخ

 رسـتان ي دبـستان و دب ني آن بـ مي و تقـس يي مشكل حذف راهنمـا    ني حل ا  يبرا

 س امكـان داده شـود، كـه درو   ستيـ  بـه نـو جوانـان با    ستيـ به اضافه با  . است

 شـرم  يريـ گ  شـكل در .ندي را كوتاه نمالي كنند و دوره تحصلي تحص يشتريب

 اشـاره   يي بـه باورهـا    توانيبطور مثال م  .  اثر دارند  زي ن يمسموم عوامل خانوادگ  

 آنهـا در همـه مـوارد       ي اجرا  ي و معتبر هستند ول    حيكه در نوع خود صح    كرد  

 و  بـا ي كـه همـواره ز     شـود   ي گفتـه مـ    نكـه ي ا ري نظ يي مثالً باورها  ست،ي ن حيصح

 بـه    ي لبخند بزنند تا زندگ     ي ناراحت هب, ديي را بگو  قتي حق ،ديدب سخن بگو  ٔمو

 شـد  يشـما بـد   اگـر بـه     نكـه ي ا ايـ  و   دي را بپوشان  گراني د بيع.شما لبخند بزند  

  . داده است فريبخاطر گناهان خودتان بوده و خدا شما را ك

 يي آنها كند،  ي را خراب تر م    ماري حال ب  ي خانوادگ يها   عوامل و باور   نيا

 نگاه   ي را راض  گراني لبخند زدن و د    شهي كه هم  دانندي دارند م   يكه هوش خوب  

فـرد  . ستين حي ممكن است دلخور شود، صح   ي كس نكهي ترس از ا   ايداشتن و   

 عمـل كنـد و از       يعـ ي دست بـردارد و طب     ي از رفتار و حركات مصنوع     ستيبا

 خردسـال اسـت تمـام        ي كـودك وقتـ    كيـ   و هوش خود استفاده كند     زهيغر

 و كنـد   ي مـ هيـ  گرسـنه اسـت گر      ي دارد وقت  حي را به شكل صح    هي اول ماتيتنظ

فـع   و جـو را بـه ن       طي محـ  عي سـر   يلـ ي و خ  كـشد   ي مـ  ادي است فر  ي عصبان  يوقت

 هيـ  اولماتي تنظني اشودي فرد تحت فشار بزرگ م  يوقت. دهد  ي م رييخودش تغ 

 را تحمـل كنـد و دم       ي هـر فـشار    ستي كه با  كند  ي و فرد باور م    خورد  يبهم م 
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 اي ساده يها  باوري و از رو   نديگو  ي كه همه دروغ م     يي صادق باشد جا   اينزند  

 . شده اندفريك ني كه گناهانش باعث اكند  ي باور متياز كنج عاف

 رفتـار  نيـ  و فرد سالم، اني فرد شرمگني بي مشكالت خانوادگ ي بررس در

 باعـث   ، هـستند  يني و عقب نش    ي كه مرتبا در حال معذرت خواه      نيفرد شرمگ 

 فـرد    ي اسـت كـه وقتـ      نيـ  آن ا  ليـ  دل شـود،   ي و طالق مـ    يمشكالت خانوادگ 

  . كند  ي واگذار مگري را به طرف دني و زمكند  ي ميني عقب نشنيشرمگ

 تقاضـا   گـر ي د يهـا   زيـ  كه با تمام قدرت چ     داند  ي حق خود م   قابلطرف م 

 مي فـرد و تـسل  كيـ  مسلط شدن ني ا،كند و مرز حقوق خود را گسترش دهد     

  شودي طالق متي در باعث عدم تعادل خانواده و در نهايگريبودن آن د

  فاقـد ايـ  اديـ  زاري داشـتن دوسـتان بـس   ني در مورد افراد شرمگ    گري د نكته 

 و آن   كننـد   ي مـ  دايـ  دوسـت پ   تواننـد   ي از آنها تا مـ      يدوست بودن است، بعض   

  . كنند  ي دوستان را آزرده و رد متوانند  ي تا مگرانيد

 اســت، كودكــان در ي آن نــوع گــسترش شــرم مــسموم در كــودكليــدل

 در  ي هستند اگر كـودك    ني به والد   ي مرز خود خواهانه ندارند و متك      يخرسال

 و  شـود   يمرعوب شود دچار عـدم تعـادل احـساسات مـ           سركوب و    نيآن سن 

 گروه .ديآ  ي مشي موقع دو حالت پ    نيدر ا . رود  ي م نياعتماد به نفس آنها از ب     

 تنها بمانـد لـذا در       توانند  ي نم كنند  ي و خلع م   ياول كه به شدت احساس پوچ     

 ي هـا  ي از ورزش فوتبـال تـا پـارت        ،كننـد   ي شركت م  ي اجتماع يتهايلتمام فعا 

آنهـا دوسـت ندارنـد كـه در         .  اسـت  لي قب ني هر نوع فرار از خانه از ا       ايه،  شبان

 ي هستند و احساس خفگـ     ي از خانه متوار   زي بعد از ازدواج ن    يحت, خانه بمانند 
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 ي تلفنـ  اس تمـ  كيـ  هستند كـه بـا        ي دوستان خوب  نهاي ا گراني د يبرا. كنند  يم

 كه فرد   كنند  ي و همواره در دسترس هستند همه فكر م        رسانند  يخودشان را م  

 حـساب   شهيـ  او هم  ي رو توان  ي و وفادار است كه م      يمي دوست صم  نيشرمگ

 .كرد

 بـه علـت    ي دارنـد ولـ  ي كمتـر  ي و خلـع درونـ     ي دوم احساس پوچ   گروه

 دوسـت شـدند      ي را ندارند اگر با كس      ي گفتن به كس     بودن قدرت نه   نيشرمگ

 قرار يركيده هر فرد ز و مورد سو استفاكند ي مري آنها را اس عي سر  ي دوست نيا

 آنهـا بهانـه     يسـالح دفـاع   . شـوند   ي مـ  ي قربـان  ي و در روابط اجتماع    رنديگ  يم

 هستند كه شـما آنهـا         تنها ييها   گروه انسان  نيا. باشد  ي و دفع دوستان م    يريگ

 زاريـ  بي اجتمـاع يهـا  تيـ  گـروه از فعال نيا. دينيرا تنها در حال رفت و آمد بب     

 به سـرعت  اي و به موقع . استي و ناپلئونيكي تاكت, با افرادي و ياست و دوست  

  ي كـس  كي هر شكست    ي هستند برا  يجو بهانه   يي آدمها .كنند  يقطع رابطه م  

 بـه ازدواج ندارنـد و خـود    ليـ  م،ستنديـ  ن ري پـذ  ري چـون تقـص    كننـد يرا متهم م  

 . در آنها معمول استيارضاع

 بـه كـار   اديـ  اعتاندتوي مادي اعتني دارند ا  ادي اعت نهي زم اي و   لي دو گروه م   هر

 بـه خانـه     ريـ  و د  رنديگ  ي را م  ياگر كارمند باشند تمام ساعت اضاف     .  باشد اديز

 . هم داردتي و جذابدهدي هم مي در آمد اضافيخوب كار اضاف.نديآ  يم

 تي در درون شخـص    شـوند   ي خـارج مـ    ي كه از مرحله خردسال    يكودكان

در . ود آگـاه اسـت    كه خـ   رديگ  ي شكل م  يا   خودخواهانه ي مرز بند  كيآنها  

 چـون اكنــون  شـود   ي آنهــا دشـوار مـ  تيآن مرحلـه لگـد مـال كـردن شخـص     
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 و لگـد مـال كـردن        شناسـند   ي را مـ   شانيـ ها   چـون مـرز    نـد ي بگو   نـه  تواننـد   يم

 و در اعمـال خـود از   نـد يگو  ي اسـت و بـه آن پاسـخ مـ        كل آنها مش  تيشخص

 .كنند  ي خودشان استفاده مزهيتجارب و غر

 اجازه ، شدنطوري است كه چطور شد انيش در مورد ا بخني آنجا كه ااز

جان برادشاو معتقد   . مي جان برادشاو بشكاف   يها   موضوع را مطابق با نماد     ديده

   . وجود داردة فرد دو چهركياست كه در 

 شود،يـ  مدهيـ  نام ي و شـخص عمـوم  ميشناسيـ  است كه مـا م    يا  ة چهر  ياول

 يخص خـصوص  شـ .شوديـ  م دهيـ  نام ي فرد شخص خـصوص    كي ة چهر نيدوم

 اسـت كـه انـسان بـا او           ياو همان كس  . فرد است  يقي حق تيهمان باطن و واقع   

 .كند  ي م ي و با او زندگزدير  ي و برنامه مزند  ي و حرف مكند  يمرتبا نجوا م

 بـاً ي تقري فـرد آشـنا هـستند و از شـخص خـصوص      ي عمـوم  ة با چهر  مردم

 اطـالع دارد و     گذارد  يخود فرد از آنچه در باطنش م      .  اطالع هستند   يكامال ب 

  يجان برادشاو شخص عموم   . كند  يآن رمز و راز اوست و از همگان پنهان م         

  يوم نماد اول فرد عم.دهدي نماد آدمك نشان م كي را با    يو شخص خصوص  

 فرد سالم نماد كي است در ي و نماد دوم فرد خصوص  ميشناس  ياست كه ما م   

 هـستند كـه     ي افراد نهايا.تند هس هي به هم شب   اري بس ي و خصوص   يشخص عموم 

 بشوند تي عصباناي دچار شرم    نكهي كنند بدون ا   اني خود را ب   يها  ازي ن توانند  يم

 ي و مـساله حـل نـشده بـرا         دهنـد   ي مـ  روني ب ماي آنرا مستق  نندي بب  يو اگر ناراحت  

  .گذارند  يخودشان نم
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 ي نماد شخص خصوص   ،ني فرد شرمگ  يها   نماد ي در بررس  گري طرف د  از

 تي شخـص  كي  يشخص عموم .  است  ي كوچكتر از نماد شخص عموم     رايبس

 بـه علـت     ي بزرگ شده است و شخص خـصوص       روني ب يكاذب است كه برا   

 ي تر باشد نماد فرد خصوصنيهر چه فرد شرمگ. لگد مال شدن كوچك شده

 كنـد تـا آنجـا كـه         دايـ  ادامـه پ   تواندي شدن م  ك كوچ ني و ا  شود  يكوچكتر م 

  .شود  ي و محصور مرديگ  ي قرار م يم درون شخص عمويشخص خصوص
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 كاذب اسـت  تي شخصكي بلكه ستي خود او نشودي م دهي از فرد د   آنچه

 در شـكم   ي فرد مانند كودك   تيخود.  گذارده است  شي به نما  روني ب يكه برا 

  ي منطقـ  ريـ  غ توانـد   ي مـ  دهـد يهرچه فرد انجام م   . است  ي قابل دسترس  ريمادر غ 

 ده دنـده چـپ بنـا شـ    يخانواده او بـر رو , ابط اورو, كار او, باشد، دوستان او  

 زهيـ قـوه غر  . گرفـت   ي مـ  يگـر ي شـكل د   زي نبود همه چ   نياست اگر او شرمگ   

 ي كـه و يروي ن،كند  ي را تجربه م  يزي و بال استفاده است و فرد هر چ        دهيخواب
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 چنـد سـاله     يهـا    كند وجـود نـدارد، مـسائل سـاده موضـوع بحـث             تيرا هدا 

  .نديآ  يوب شده و تحت كنترل شرم در ماحساسات فرد سرك. شود  يم

 .كند  ي مگراني تر از دني بودن و ناقص دار بودن و پائي احساس تهد فر

 ياسـ ي و ق  دهدي دور خود ادامه م    ي تارها دنيچي همچنان به پ   ني شرمگ فرد

  ي وقتي حتكند،ي نمگراني كشمكش د ي راحت و ب ي خود با زندگياز بد بخت

 ايـ  را رند پر رو      هي است، او بق   ني چن ني او ا   يا زندگ  كه چر  شود  يبه او گفته م   

 خود را   ون به خودش مطمئن است و چ      نيفرد شرمگ . خواند  يخوش شانس م  

 گـران ي سـر و گـردن بـاالتر از د         كيـ  خود را    ،داند  ي خواه و حق خواه م     ريخ

  . دانديم
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  ي نـسبت بـه ظلـم و بـ    يبـ ي به طرز عج   ني است كه فرد شرمگ    ني ا قتيحق

 گـر ي از عـوارض د  يكـ ي گفـت كـه   توان  ي مكهييحساس است، تا جا    يعدالت

 فـرد   ي خـواه ريـ  خليـ دل  اسـت يي و عـدالت جـو   ي خـواه ريـ شرم مـسموم خ   

 بـوده  انيـ  دراز در فكر آنهـا در جر   اني است كه سال   يي آن دادگاهها  نيشرمگ

به . است كرده  ي دفاع م   ي آن از حق و راست     يها  و مرتبا در شور و بحث     . است

 برجـسته  اري بس كند  ي م  ي كه در آن زندگ    ييممكن است در جامعه      سبب   نيا

  ي خان در حال نعره كشزيو خوش نام باشد هرچند در خانواده خود مثل چنگ

 ، را بـه همـراه دارد  يري پـذ تي شـك مـسئول   ي خواه بودن كه ب    ري خ نيا. باشد

ــرها ــيدرد س ــدگ ي بزرگ ــرا ي در زن ــ اي ب ــ  ني ــان م ــه ارمغ ــراد ب . آورد  ي اف

 از رد،يگ  ي به خود مي افراد از گذشته خود گاهاً حالت كمد    ني ا يها  تصحب

  ي كـس  هي بر عل   ي شدن توسط كس   كي تا تحر  ه ناخواست يها   شدن در دعوا   ريش

 خـرد و    شي رو سا  ي را جلو  سشي كه چطور رئ   گفت  ي م يمثالً كارمند .گريد

  كارمندان موافقت نداشته اسـت     گري د ي او با اضافه كار    يكوچك كرده وقت  

 افـراد بـه     نيـ  ا ي بـرا   ي بزرگ يها   درد سر  رفتني پذ تي خواه بودن و مسئول    ريخ

 با قضاوت زود هنگـام همـراه    يري پذ تي اگر مسئول  ديدان  ي م ،آورد  يارمغان م 

 ني ا رديگ  ي قرار م  ياسي س يها   گروه اي گراني آلت دست د   يا  شود فرد به نوع   

 جـذب   ،رديـ  بگ ار خود فرد دارد كه چگونه آلت دست قـر          ي به سادگ  يبستگ

 يـي  آنها فرد را بـه گونـه   شود،ي انجام مدهي توسط افراد با تجربه و دوره د روين

 ري تـصو  ني فرد شرمگ  ي كه به دنبال اهداف سازمان نباشد و برا        كنند  يشارژ م 

 فيـ  از تعر  ي حـالت  دي و سـف   اهي سـ  ريتصو. كنند  ي را خوب رسم م    دي و سف  اهيس
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 وجـود دارد و مثـل نبـرد خـدا و            ب و اشخاص است كه تنها بـد و خـو          عيوقا

 نيفـرد شـرمگ  .  اعتدال وجود ندارداي ي رو ةانيم. ستي ن ةاني در م  ي كس طانيش

 دسـت   ي و بعد خودش به هر كار خطرناك       شود  ي خود شارژ م   نهيبر حسب زم  

 و ي بـردار  ري از آنهـا اسـت بـه علـت تـصو            يكـ ي ي انتحـار  اتيـ  عمل ،زنـد   يم

 مفلـوك را خـوب   يهـا      چهـره  ني ا  ي خوب  به توان  ي م اتي قبل از عمل   يها  لميف

 خــود وارد در نــهي بــر اســاس زمني فــرد شــرمگ. كــرديقبــل از اتفــاق بررســ

 يهـا    به بحث  يي مثالً آنها    شود،  ي م ياسي س اي ي اجتماع ي خانوادگ يها يريگ

 و بعـد از آن      دهندي م ي كوچك يسر شام معموالً مهمان   .  دارند شي گرا ياسيس

 كنند  ي م ي و متكلم وعده سخنران    رنديگ  يست م  به د  ا سخن ر  ة رشت  يكي  يكي

 اسـت و شـنونده      يگري كردن افراد بعد از د     تي محافل نوبت رعا   ني ا  ينيريش

 .نبودن تمام آنها است

 اسـت و    ي اجتمـاع  ريـ  غ زيـ  وارد جامعه شدن ن    ني فرد شرمگ  ي واقع برا  در

 يحـوادث بـرا   .  است انگار جسد او وارد اجتماع شده است        زولهيفرد كامال ا  

 و كشورش   انهاي او روابط و جر    ،افتند  ي اتفاق م  يگري به شكل د   نيفرد شرمگ 

 باشـد  ماده كه از خارج از كشور آي فرديبرا. شناسد  ي مگري د ييرا به گونه    

  !! باشند  ي اطالع م ي قابل فهم است چون هر دو از كشور خود بنيفرد شرمگ

 كيـ  زيـ  ن نهـا ي ا ياسـ ي س يهـا   بحث.انگار هر دو سالها در كشور نبوده اند       

 ، باشند قابل ارائـه در جمـع هـستند   كي نزدتي خاص دارد اگر به واقع   يالگو

 آن معـذور  ي به خاطر نف ع از ارائه آن به جم     رديگ  ي فاصله م  اتيهرچه از واقع  

 كـه  ي و در موارد افراطـ رود  ي تر م ي و به محافل كوچكتر و خصوص      شود  يم
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ها آن     محافل درون درز كوه    ايها    روه ارائه آن ندارد، تنها گ     ي برا  يي جا گريد

  .رنديگ  ي مليرا تحو

 را محكـوم  يزيـ  چاي  يكس,  بعد از هر واقعه تلخ    ني فرد شرمگ  تي نها در 

 لـذا   ، اسـت  افتـه ي در خود ن   تي و حقان   ي خواه ري جز خ  ي بد زي چون چ  كند  يم

  و از آنجـا رود  ي مگري دي به تراژدي تراژدكي او بعد از هر واقعه از         يزندگ

, شـمارد   ي مـ  يمـد  را ك  ي و تكرار تراژد   داند  ي م ي را تراژد  خي تار نوههيكه س 

 و در تالش افتاد  ي ميي است و هر دفعه در چاله        ي كمد ني فرد شرمگ   يزندگ

 عـالوه  نيفرد شـرمگ . شود  ي رهسپار ميگري خروج از آن چاله به چاه د     يبرا

 خطرنـاك هـم     ايـ ر   مـض  تواند  ي جامعه و خانواده خود م     يبر ضرر به خود برا    

 در ي وراثي متي و در نها، استن بودني شرمگزاني بسته به نوع و م   نيا.باشد

 .   استي و جدلزي بحث بر انگاري بس يزندگ

 يي بــه خودارضــااديــ نوجــوان باشــد بــه احتمــال زني اگــر فــرد شــرمگ 

 يي خودارضـا  نيـ ا! ابـد ي ادامـه     ي تـا كهـن سـال      تواند  ي عادت م  ني ا پردازد  يم

 بـه حركـت   ايـ  لذت داشتن اي فشار اي  ي ارضائ جنسي است و تنها برا    هنينهاد

 انجـام  بلكـه هـر وقـت شـد آن را            شـود،  يدر آوردن شهوت به كار گرفته نم      

 باشد چه بخواهد مطالعه بكند چـه حوصـله اش     كاريفرد نوجوان چه ب   ! دهديم

 يي درمـان خودارضـا    ي بـرا  ياديـ  ز يها  كتاب. كند  ي م ييسر برود خودارضا  

 شده است كه اگر چـه       جادي درمان ا  ي برا راني در ا  يتيود دارند و چند سا    وج

 ،ني تـا فـرد شـرمگ      .كننـد ي را درمان نم    ي هرگز كس  دهند  ي م يدياطالعات مف 

  آورد  ي به دست نميتيشرم خود را متعادل نكند هرگز موفق
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   ،توضـيح دهـيم    شـرم مـسموم      ي راجع به حواشـ    اجازه دهيد كمي   خوب

 چنـد سـاعته   ناري راجع به ارتباطات رفتم، سم    يناري به سم  نيرل در ب  1997سال  

 ارتباطات فـرض  يها  ناري سم گري نداشت آن را مثل د     يحاتيبود، و چون توض   

 يهـا    و پرسـش   ناري شروع شد و با قطـع شـدن مكـرر سـم            ناريسمكرده بودم،   

 كـامال   يناري از حـضّار انتظـار سـم       كيـ چي متوجه شدم كـه ه     عي سر نيحاضر

 كردي مي كه سخنرانيلحن مهاجم خانم!! تباطات را نداشته استمتفاوت از ار

 آنجـا وجـود داشـت    يني شك اگـر فـرد شـرمگ       ي ب كردي تنگ م  شتريفضا را ب  

.  شـده بودنـد  ريهمـه غـافلگ  .  پرتاب كنـد   نيحاضر بود خود را از پنجره به پائ       

  مـا يايـ و رو.  از خود ما اطالع داشت شتري از باطن ما ب     ي بار بود كه كس    نياول

 . مسلط بود ي و بر همه مثل روحكرد  يرا نقد م

 شـركت   گـر ي د شـك  ي مـا داشـت بـ      ي را رو   ي اثر روحـ   نيشتري ب ناريسم

 را  يديـ  را رفته انـد و هـر كتـاب مف          ي مشابه ناري خودم، هر سم   ريكنندگان نظ 

 بيـ  ترت ني بـد  گـذارد   ي هر فـرد مـ     ي رو  ي اساس ريي مطالعه شرم تغ   .خوانده اند 

 .ود خودش بيها  ها و گفتهافتهي ري شك تحت تاث ي ب خود خانم روانكاويحت

 مـا   ي خـصوص  طي محـ  ميشناسـ   ي ما، وجود ما، آنچه به عنـوان خـود مـ           يايرو

 ناري اسـت كـه در سـم       يزيـ  آنچ نيـ  ا .دهند  ي م لي ما را تشك   يهستند كه آبرو  

 . شددهيدر

 خودش را آنچنان كـه      ستي گرفتم كه فرد با    ادي بود، من    ي پر بار  ناريسم

 نقد كنـد، افـراد در مواجهـه بـا روان كـاو      اي لي نزد خودش تحلستيهست با 

 بدسـت   ي آگـاه نيـ  با مطالعه شرم ا،نديگو  يآنچه خوب بدانند از خودشان م   
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 و شـرم    زديـ  خود بـه پره    بي خودش را بشناسد و از فر      ستي كه فرد با   ديآ  يم

آنچنـان كـه هـستند در نظـر         ,  خـود را درسـت     يها   و ضعف  ها يي و توانا  ايرو

 بـه او كلـه      ي برخورد كردم كه چون در كودك      ينيها به شرمگ    چه بعد . رديگب

در انـدازه   .  از سر بزرگ خـود شـرم داشـت          يگنده گفته بودند تا بزرگ سال     

 ايـ  نيمگفـرد شـر  !!  بدسـت آمـد  گـران ي انـدازه د  ي كله بزرگ او رقمـ   يريگ

 اسـت كـه ضـربه       ي خـوش بـاور    اري فـرد بـس    اي نديب  يضعف خود را بزرگ م    

 خواننـدگان   دارد ي نادرسـت  ني تخمـ  اي و از قضا   ستياو خود آگاه ن   . خورد  يم

 را تجربه نكـرده اسـت    ي نرمال ي زندگني كه فرد شرمگ   رندي در نظر بگ   ستيبا

  ي خـودش در جامعـه زنـدگ       تيـ  از هو  ريـ  غ يتي بـا هـو    يچنانچه گفته شـد و    

د  شـكل دو فـر   نيـ  به ا  م،يشناس  ي آن را م    ي كه به عنوان شخص عموم     كند  يم

 هنـوز در    ني شرمگ رد و ف  گذرنديها م    سال ،كنند  ي م  ي نفر واحد زندگ   كيدر  

 جــهي در نتكنــد،  ي اســت و احــساسات خــود را ســركوب مــيشگيــحــال هنرپ

 يگـر ي نبـود دوسـتان د  ني اگـر او شـرمگ  ، غلـط او اسـت   ي فرد زندگ  يزندگ

 شك فرد  ي همسر او ب ،بود  ي م يا   رابطه گري رابطه او با دوستان، د     اي داشت  يم

 ي حتبودند  ي مگري آنگونه ديو فرزندان تي و نوع رابطه و ترببود  ي ميگريد

 هـر چـه فـرد       بودند،  ي او متفاوت م   يها   رفت و آمد     اي  ي زندگ طيشغل و مح  

 راه بازگــشت او دشــوار تــر ايــ جبــران صــدمات ، باشــدشتريــســنّ و ســالش ب

 .شود  يم

 همواره ذهنشان نيفراد شرمگ آن خانم روانكاو معتقد بود كه ا      ناري سم در

نظـر   بـر خـالف      ابندي    ي و هرگز كامال بهبود نم     ماند  يبا افكار مختلط اشغال م    
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 گـر ي مثل تمام افراد دنيفرد شرمگذير است و پوي تكامل روحي فرد امكان      

 اگر پاك كردن ذهن از مجادله باشد او ي انجام دهد حتتواند  ي را ميهر كار

 همـواره   ي ولشدند  ي گرچه درمان مي ومارانيكثر ب  را داشت چون ا    دهي ا نيا

 آنهـا   كننـد   ي جام نگاه مـ    اي شهي انگار جامعه را از پشت ش      ماندند  ي م يتماشاچ

 او معتقـد بـود كـه        ني همچنـ  ،شـدند  ي امـواج جامعـه نمـ      يهرگز دوبـاره قـاط    

  ي ولدهند  ي ملي از شرم مسموم را تشكي گرا گروه كوچكل كاميها خانواده

 شـرم مـسموم در   جـاد ي ا ي اصـل لي دليي كافمان و برادشاو كامل گراطبق نظر 

 .ها است خانواده

 دوباره ورود به جامعه را تجربه كند را كندي نمداي فرد جرات پنكهي اليدل

 معضل آسان ني كه حل ادي ددي خواهم آورد و خواهلي به تفضبعددر كتاب 

 ني بشر شرمگ يكيرد  جامعه سه نوع فرد وجود داكي بطور خالصه در  .است

 بـشر  ل، تكامـ نـد يدر فرا.  اسـت  ي بـشر عـال   ي و سـوم ي بشر عاد  يگرياست د 

 خود را بـه بـشر       توانديسپس م .  شود لي تبد ي ابتدا به بشر عاد    ستي با نيشرمگ

 كنند افكار   ي ترق ي بشر عال  ي اگر بسو  ني شرمگ اي ي فرد عاد  . دهد  ي ترق  يعال

 .د دهني خود را به احسن افكار مي جايمنف

  ي بشر عال>-——— ي بشر عاد>-—— ني شرمگبشر

 كتاب دو بخـش كـامالً متفـاوت شـكل گرفـت،             ني ا ي در جمع آور   لذا

 اسـت  نيـ چون اعتقاد من بر ا  .پردازد  ي م نيبخش اول كامال به نقد بشر شرمگ      

 كيـ  كنـد او  دايـ  درمـان شـود تـا بتواننـد تكامـل پ      ستيـ  با نيكه فرد شـرمگ   

  ري او غ ي پس ترقكند ي م ي كاذب زندگتيهواو با .  ندارد يقي حقتيشخص
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 در نظـر    شهيـ  شـرم مـسموم را هم      ي از نكته ها   گري د  يكي ماند  ي م ن ممك

 ياري او از بس، در حال رنج بردن است    ني است كه فرد شرمگ    ني ا ديداشته باش 

 آن ،كنـد  ي مـ  ي اگر احساس خوش وقتـ برد ي نمي لذتي حت نيرياز اتفاقات ش  

 است اني دوره پر خاطره دانشجوين مثال دوره دانشجوبه عنوا. ستي ن يقيحق

 اسـت كـه او بـا        ي از دوران اسارت و ذلتـ       يكي ني شرمگ ي دانشجو يبرا  يول

 گذارنـد   ي او مـ   اريـ  كـه در اخت    يلـذا از امكانـات    .  كرده است  يكشمكش سپر 

 از  ياريبـس   هـم بـه شـود      ي بلكه ممكن اسـت عـصبان      شود  يخوش حال تر نم   

 ي ورزشـ  يروزي او را ناراحت كنند مثالً پ      تواند  ينده م اتفاقات خوش حال كن   

 يايـ  او ماف  دهيـ  چـون بـه عق     شـود   ي م يا   و او عقده   نديب ي نم  ي مل مي ت ستهيرا شا 

 ني فـرد شـرمگ    كيـ  دهيـ چي پ يايدن.  بوده است  اني مرب ايورزش پشت داوران    

 او كـامال  اليـ  شده در خ بافته ي و تاب است و تارها     چي پر پ  يمثل خانه حلزون  

 را ممكـن  ي كـه فـرد عـاد   يآن اخبـار ،دارد  ي مـ   فكر كردن وا    يو را از واقع   ا

 شـود   ي مـ لي تبـد نيقي ي نوعني بدارد در فرد شرمگ  واقي تحق اياست به تفكر    

 ابـان ي بـه خ   دي شـا  ايـ  دهـد،   ي ندارد لـذا او واكـنش نـشان مـ          قي به تحق  ازيكه ن 

ور كه شرم روابط همانط. استنيتر  بازنده ي در روابط جنسني شرمگزدمرديبر

 از روابـط    ي بـه عنـوان بخـش       ي روابـط جنـس    ،دهندي م لي فرد را تشك   ياجتماع

مـرد  . رنـد يگ  ي آن قـرار مـ     يهـا    تحـت كنتـرل شـرم مـسموم و تـابو           ياجتماع

چـون  . خـورد   ي ضربه م   ي در روابط جنس   ني از زن شرمگ   شتري ب اري بس نيشرمگ

 يروابـط عـاطف   كـردن عطـش خـود وارد      ري س ي برا ستي مرد است كه با    نيا

  . شود
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 تحـت كنتـرل   ايـ  قطـع كـرده اسـت     ايـ  را   ياما او كه تمام روابط اجتماع     

 كـه اگـر     ديـ  دان ي رابطه برقرار كند؟ م    تواند  ي در آورده است چگونه م     ديشد

 فـرد   ازمنـد ي فرد ن   يدر روابط جنس  , شودي باشد شرمنده م   ازمندي ن نيفرد شرمگ 

  يفرد دچار انحراف جنـس    و  .  شود ي م دي تول ي است پس شرم مضاعف    يگريد

 اسـت كـه بـه شـرم مـسموم نـسبت             ي از مـوارد   يا   نمونـه  ريـ موارد ز . شود  يم

 :دهند  يم

 از جنس مخالف شرم دارد سراغ نيچون مرد شرمگ: يكودك آزار -1

  . از خود دفاع كنندتواننديمي چون آنها ن،روديكودكان م

 از  يور انـسان  بطـ تواندي فرد نم يوقت جنس مخالفهياهانت و خشونت عل -2

 از آنجـا كـه      د،يـ آ  ي م دي با زن برخورد كند انحراف پد      ي رابطه اجتماع  قيطر

 او  ي و بطور مساو   شودي م مالي مرز ندارد و پا    ،دي نه بگو  تواندي نم نيمرد شرمگ 

  ي شرمانه است لذا او پاسـخ بـ         ي ب ي او دشمن  ي برا دنينه شن .  نه بشنود  تواندينم

 اهانـت و  ايـ  ، ي بـه خواسـتگار تـا چـاقو كـش     دني پاشـ دياز اس . دهد  يشرمانه م 

  كي ركيها حرف

 اورديـ  بي ممكن است به محارم خـود رو ني شرمگمرد، با محارم  يزنا -3

 گـر ي و داديـ  ممكـن اسـت اعت  ني فرد شرمگ ،بخصوص اگر خردسال تر باشند    

  . مرتبط با شرم را داشته باشديهايماريب

   ي و تماشاگر جنسيي گراانيعر -4
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 يـي  گرا اني با عر  ني تا فرد شرمگ   شود  ي باعث م   ي جنس  در روابط  شكست

 زدن ديـ  ممكـن اسـت بـه دنبـال د       نياو همچنـ  .  را جلـب كنـد     گـران يتوجه د 

 . باشدگرانيد

   يتجاوز جنس -5

 نهي خود را وارد كنند زممي كه بر شمرد ييها  در دستهتوانندي كه نميافراد

  يحت تجاوز جـسم    ت ي كه در كودك   ي افراد ني همچن ، را دارند   يتجاوز جنس 

 ي حتـ  ، وجـود دارد   رنـد ي انتقـام بگ    ي در بزرگسال  نكهيقرار گرفته اند احتمال ا    

 اسـت در    ن ممكـ  زيـ  شـده ن    ي بـه آنهـا تجـاوز روحـ        ي كـه در كـودك     يافراد

 .اورندي بي به تجاوز رو يبزرگسال

  ييهمجنسگرا -6

  ي شناسـ تي اختالل هويي معتقد است كه همجنسگرا  يسيكولي ن پروفسور

 در خانواده مرد همجنسگرا     ديگو  ياو م .  ال عالج  يماري ب كياست نه     يجنس

ها وجود دارد، مـادر حـاكم بـر خـانواده              خانواده گري رابطه متفاوت از د    كي

 پـسر  دارد رابطـه او بـا        ي قـو  تي و شخـص   شود  ي م اياست و پر شور وارد قضا     

 صـرف نظـر     ايـ  است از آن طرف پدر ساكت و خود دار است             يرابطه خاص 

 اسـت و ارتبـاط   فيارتباط او با مـادر ضـع  .كند ي مينينده است و عقب نش  كن

 شي تفتـ  ايـ  دنييـ  است و پدر مثل كالنتر در حـال پا         زيپدر و پسر مخالفت آم    

  .پسر است
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 بعـد از    كنـد   ي مادر رشد م   هي در سا  ي پسر تا سه سالگ    ديگو ي م يسيكولين

ند خود را از مادر      بتوا ستيو پسر با  . شودي آغاز م  تي جنس صيآن مرحله تشخ  

 مادر اجازه   اي دهد، اگر پدر با پسر دوست نباشد و          قي كند و با پدر تطب     زيمتما

 ، شـود ي مـ بيـ تكامـل كـودك را تخر  ,  كنـد زيندهد كودك خـود را متمـا    

 ي نـزاع مردانگـ    شـود،   ي مـ  يكودك مذكر دچار شرم از جهد و نزاع مردانگ        

  ي ولـ ،حب مونث شود انجام دهد تا صا    ستي است كه موجود مذكر با     يتالش

 ي تملـك مونـث وامـ   ياو را از تـالش بـرا  , ي جهد و نزاع مردانگ    نيشرم از ا  

.  اسـت  ييرا نطفه همجنسگ  نيا.  دعوت نشده است   ي مردانگ ياي او به دن   ،دارد
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 و  ، پـدر داشـته باشـد      ستيـ  پسر با  پس ستي كه او مذكر ن    ديگو يشرم به او م   

 نيهمچنـ . و دوستانه باشـد  با پسر دوست  ستي و پدر با   خواهد، يپدر خوب م  

 متوجـه شـده بـود كـه      مي كه از قد   ديگو  ي م يسيكولين.  باشد ي قو ستيپدر با 

 رد،يـ گ  ي او ترسـو اسـت خـودش را مـ       ، دارد  يفرد همجنسگرا صـفات خاصـ     

 اسـت قـدرت تـصور       گراني تر از د   ضع مردان است و خا    گري تر از د   يخجالت

 ي مردانگـ  ري تـسخ  يبـرا  تالش   ييو همجنسگرا .  دارد و هنرمند است    يباالتر

  .ديجو  ياست كه او م

 
 يي كه مشكل او همجنسگرا  ميگوئ  ي م ماري كه ما به ب    ديگو  ي م يسيكولين 

 بـه  ليـ  مي بردارد او به سو   انياگر او شرم را از م     .  مشكل او شرم است    ،ستين
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 اسـت كـه   يزيـ  شـرم آنچ  ،دشمن او شرم اسـت    . شود  ي هم جنس رانده م    ريغ

 .دارد  ي م  همجنس واري غليه م را از تكامل بماريب

 سـالم   هيـ  فـرد در ناح     ي كه مطابق نمـودار وقتـ      دهد  ي م حي توض يسيكولين

 فـرد سـالم در ارتبـاط فعـال بـا            افتـد   ي نمـ  يي به فكر همجنسگرا   چگاهياست ه 

 وارد مرحلـه    شوديـ  شـرمزده م    ي وقت  ي است و كنترل خود را دارد، ول       گرانيد

 ه شـد  ريـ  شـده و تحق     يد خـود را خـال      اسـت كـه فـر      ي شرم حالت  ،شوديشرم م 

  .پندارديم
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 ستي شخص ن  كي گري فرد د  ،شود  ي م ي خاكستر هي وارد ناح  ماري ب سپس

 است ي خلق و خوكي هي ناحني او شكسته شده است فرد در اتيبلكه شخص

 بـسته و مـرده و   ي خاكـستر هيـ ناح.او خودش را باخته است . تي شخص كيتا  

 را ي خاكــسترهيـ  ناحانيـ  همجـنس گرا ي مــن بـرا  يوقتـ . فاقـد ارتبـاط اسـت   

 خـود   ي است كه اكثر كودك     يي كه آن جا   كنندي آنها اقرار م   كنم ي م فيتوص

 .كننـد ي م ي است كـه آنهـا در آن زنـدگ   ييآن محله . را در آنجا گذرانده اند  

 . او آنجا استي گفت كه كد پست يكي يحت

 بـا همجـنس    ي اسـت كـه عمـل جنـس    يـي  آخر مرحله همجنسگرا   مرحله

 و ي خاكسترهي با خروج از ناح  خواهد ي مرتبا م  نيمرد شرمگ . ابدي  ي م تيرسم

 و بعد از شود  ي او موفق نم ي برهاند ولي خاكسترهي خود را از ناح يعمل جنس

 او يبدبخت داند  ياو نم. شود  ي پس زده مي خاكسترهي به ناح ي عمل جنسانيپا

 .كند  ي مبارزه مي خاكسترهياز مرحله شرم آغاز شده است لذا همواره با ناح

 كه مرد همجنسگرا در واقع مرد ميريگي را مجهي نت ني ا يسيكولي گفتار ن  از

 و او دوبـاره بـه   كـشد ي طـول نم شتري ب ي ساعت ي است چه عمل جنس   يخاكستر

 هيـ  در ناحزيـ  كـه بـالغ نبـوده ن      ي در كودك  ي و حت  گرددي بر م  ي خاكستر هيناح

 . قفل بوده استيخاكستر

 و  دهـد ي چـون نمـود م     مينيبي است كه ما م    يزيسگرا آن چ   مرد همجن  پس

 . استي مرد خاكسترهياصل قض. شود  يآشكار م

 صرفا اختـه كـردن      رود  ي م زي با شرم مسموم ن    دياي چه با شرم مسموم ب     هر 

 نـوع درمـان     ني بهتـر   ي بلكه خود آگاه   ستي ن  يتنها راه اصالح انحراف جنس    
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شـروع بـه پـاك كـردن سـوابق و       و كنـد  يسپس فرد خود را اصالح م    . است

 از ي درمــان باشــد چــون در صــدكيــ توانــديمجــازات نم. كنــد  يآدرس مــ

 خاكـستر   ري ز  ي و باق  ،شوند  ي گزارش م  ي مثل كودك آزار    ي جنس تانحرافا

 .مانند  يم

بـر خـالف    . . را كـم كنـد      ي انحرافات جنس  تواندي زنان نم  ي آزاد نيهمچن

 ي تمـام بـاً ي كـه تقر شـود   ي مـ اديـ ق ز طالنقدري زنان ، ايتصور در وقوع آزاد   

 از  ييايـ  و چند سال بعد در     شوند  يپسران توسط مادران مطلقه و تنها بزرگ م       

 يزاد زنــان آيلــذا در غــرب بعــد از آزاد. رديــگ  ي شــكل مــانيهمجنــسگرا

 . شكل گرفتانيهمجنسگرا

  

  فاكتورهاي اجتماعي شرم  

شـوند     مـسموم مـي    تر شدن شرم    مسائل اجتماعي كه باعث ايجاد يا عميق      

اند و قابل پياده شدن در مبحث روانـشناسي نيـستند و بيـشتر بـه                  بسيار گسترده 

 .آوريـم  شوند ولي براي نمونه فرازهايي را از آن مـي           شناسي مربوط مي    جامعه

  .توجه كنيد كه هر فاكتور اجتماعي به عمق شرم مسموم مي افزايد

اب توسعه و تضاد نقـد      پور گسترش صنعتي كشور را در كت         فرامرز رفيع  

گويد توسعه در ايران موجـع بـه هـم خـوردن تعـادل اجتمـاعي                  كند و مي    مي

افزايش نابرابري و تغيير ارزشها و پيدايش انواع مسائل و معضالت اجتمـاعي             

ها باعث تغيير سريع ارزشهاي معنوي به سوي ارزشـهاي      اين نابرابري . شود  مي

ويي باعـث نارضـايتي اجتمـاعي    ط فردگرايـي و سـودج   سشود و بابـ     مادي مي 
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 اسـم دسـتكاري افكـار بـه       ههمچنـين جـوزف كيرشـنر در كتـابي بـ          . شود  مي

تواند به دستكاري و تحريـك فـرد بـراي انجـام              كند كه مي    عواملي اشاره مي  

  . منظور خود بپردازند

  

  : خانواده -1

 ميـل آنهـا      خواهند كه فرزنـد مطـابق       پدر و مادر هركدام به نوبه خود مي       

خواهـد فرزنـد رشـته خاصـي تحـصيلي كنـد و او را         ر كند مثالً پـدر مـي      رفتا

ت ابتداي عالقه و استعداد سو باياكند حال آنكه   يا تهديد ميتحريكتشويق  

  . كودك را بسنجد و سپس مطابقاً به او پيشنهاد دهد

  

  ها و كتابها   روزنامه-2

 گاهاً دسـت بـه     كنند و   ها و كتابها هركدام عقيده خود را بيان مي          روزنامه

قورباغـه را   زنند چندي پيش كتـابي بـه نـام            مي تخريب و دستكاري افكار     

ت وقتـي تـصميمي     س منتشر شد متن كتاب اين است كه فرد بايـ          قورت بده 

 تفكر راجع به عواقب باعث .ميگيرد آنرا بدون توجه به عواقب آن انجام دهد       

نانچه نويـسنده بيـان   شود چ   دودلي و ترديد و در نهايت عدم انجام تصميم مي         

داشته اگر فرد قرار است روزي قورباغه بخورد بهتر اسـت آنـاً آن را ببلعـد و                

  . راجع به آن فكر نكند
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شد   توضيح ميميهاي هر تر اين كه اين كتاب توسط شركت    نكته جالب 

تا قربانيان شرمگين كه معموالً دو دل هستند دل به دريا بزنند و پولهاي خـود                

  !! ح كنندرا تقديم تمسا

  

   دوستان و آشنايان -3

تقريباً تمام دوستان و آشنايان فرد شرمگين بالي جان او هستند حتي اگر      

شما شرمگين نيستيد يك برگه سفيد برداريد و با هر تماس تلفـن و يـا ديـدن       

  . خواهد  نام او را بنويسيد و در جلوي آن بنويسيد او چه مي–هر دوستي 

اين مسئله در   . خواهد  يد كه هركس چيزي مي    شو  بعد از مدتي متوجه مي    

شناسـد در حيطـه دوسـتان         تر است چون او هركس را مي        فرد شرمگين بغرنج  

كنـد چنانچـه در بخـش         غيرقابل سوال در آورده است و آنهـا را چـك نمـي            

يد مرد شرمگين ارتباط خاص با مادر خود دارد و          دمنحرفين جنسي متوجه ش   

  . پندارد او را دوست مطلق مي

آورنـد نيـز بعنـوان دوسـت           مـي   بـا خـود    لهذا حتي افرادي كه دوستانش    

خواهند توجه داشته باشيد كـه جمـالت فـرد     داند آنها چه مي پذيرد و نمي    مي

 نيـز  فـي ي است و اگر منحرف جنسي باشـد ممكـن اسـت اعترا   خبرشرمگين  

او در مقابل جمالت پرسش ديگران سريعاً سوال و جواب يـا اسـتنطاق              . باشد

  . ودش مي

  

  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  كندوقتي شرم بيمار مي �  122

 

   راديو و تلويزيون -4

 دپـرداز   تلويزيون بطور گسترده دست بـه دسـتكاري افكـار عمـومي مـي             

كننـد منظـور      نگاهي به تبليغات تلويزيون بياندازيد هر جنسي را كه تبليغ مـي           

هاي مـاهواره بهتـر نيـستند داروهـاي      اين است كه شما آن را بخريد تلويزيون  

ا ايـن كـشور و آن كـشور سـالمت يـا      افزايش طول قد تـا خريـد آپارتمـان ر     

  . كنند دارايي مخاطبين را تهديد مي

بخشهاي سياسي ماهواره نيز بي دليل نيـستند يـك تلويزيـون خـارجي از               

گفت و سرعت قطار فرانـسوي، محكمـي خـودروي            ماندگي كشور مي    عقب

ها چيزي كه  البته بجز جذاب بودن اين برنامه .. .ژاپني و داروي آلماني و غيره     

ماند اين است كه حتي يـك ابرقـدرت نيـز داراي قطـار فرانـسوي صـنايع              يم

و اگر اين چيزها در يك كشور جمع ! اتوموبيل ژاپني يا داروي آلماني نيست

معمـوالً افـراد در مواجـه بـا       . شود منظور ايجاد يـك مـافوق ابرقـدرت اسـت          

   . كنند سريع باور مي آنرا تلويزيون

  

   جامعه -5

هـاي خـود    ا دستكاري افـراد آنهـا را در جهـت خواسـته      تواند ب   جامعه مي 

حركت دهد همچنين در بعضي جوامع غربي از خارجيـان سـپر بـال و مقـصر                 

معمـوال در يـك     . شـود   هاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي         شكست برنامه  ن در دانست

  .جامعه اكثريت اقليت را به گوشه اي مي راند و به آن شرم مسموم مي دهد

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 123  �درمان  : بخش چهارم 

ريـزي    ع در آلمان اتفاق افتـاده اسـت كـه بـا برنامـه             نمونه بارز اين موضو   

بلندمدت تمام مشاغل كم درآمـد بـه خارجيـان اختـصاص يافتـه اسـت و در                  

جرائم اجتماعي برگرده آنها گذارده .. .مواقع بحران هر نوع مشكل بيكاري و      

  .شود مي

عدم برابري اجتماعي و ظلم به اتباع غيرآلماني باعث شد كه سازمان ملل 

چرا كه ميليونها ناراضي در درون آلمـان وجـود دارد           . ان شكايت كند  به آلم 

  . كه غيرقابل برگشت هستند

تواند عوامل زير  ها مي  شرم مسموم خانوادهعواملي كه بر شمرديم   به جز   

  : باشد

 احـساسات، ايـن كنتـرل       – تالش براي كنترل خانواده يا كنترل بيانات         -

كند كه كسي نتواند او را دوباره شرم  يمعموالً براي آن است كه فرد تالش م

زده كند، وقتي فرد كنترل و قدرت زيادتري بدست بياورد، شرمنده كردنش            

  . شود تر مي مشكل

هــاي ديگــر شــرم در   انتقــاد و مقــصر دانــستن ديگــران يكــي از نــشانه -

هاي پياپي دارنـد   هاي شرمگين همواره ناكامي هاست، افراد يا خانواده   خانواده

شـود و بـا مقـصر دانـستن و انكـار       ث سـرافكندگي و تحقيـر آنهـا مـي     كه باع 

  . كنند  جاودان در واقع از خود دفاع مي مسئوليت

 خشم در كودكان و نوجوانان يكي از راههاي طبيعي آنهاست كه شرم          -

تواند بخشي از شخصيت آنها      زنند در نوجوانان اين مي      وارد شده را بيرون مي    

  . شناخته شود
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هاي شرمگين بودن است كـه بـه           مغرور بودن نيز يكي از نشانه       غرور يا  -

گذرند اين غـرور      وقتي كه ساليان مي   .منظور مخفي كردن خود شخص است     

ارتباط با دنياي حقيقي  كند و  فرد خود را گم مي در طي آن  دواند و     ريشه مي 

  . دهد را از دست مي

از . اسـت هاي شـرم كـاذب     قضاوت كردن ديگران يكي ديگر از نشانه     -

 خودشـان   كـردن عادات بسيار اعتيادآور است، كه افراد شرمگين براي خالي          

شـوند و مرتبـاً    تمـام افـرادي كـه قاضـي ديگـران مـي         . كنند  از آن استفاده مي   

فرزنـداني كـه در     . كنند دچار كامل گرايي نيز هـستند        ديگران را محكوم مي   

 سنگيني را بـه     موممسكنند، شرم     گرا و قضاوت كننده رشد مي       خانواده كامل 

   . برند ارث مي

هـاي شـرمگين بـودن         حساسيت و مراقبت از ديگران نيز يكي از نـشانه          -

وقتي فرد شرمگين باشد و پناهگاه روحي نداشته باشد خـود را سـرپناه               است  

 در نوجوانان بـي  ميكندكند و سعي در حمايت و مراقبت ديگران         ديگران مي 

   . هاي آن است  ديگران از نشانهنهايت سر زدن يا درس دادن مجاني

كنندگي اگـر بـصورت شخـصيت باشـد نيـز از               خوش زباني و سرگرم    -

گويند و بحث جدي را سـد         عالئم شرم مسموم است افرادي كه تنها بذله مي        

در حالـت  و. كنند راه نفوذ افراد ديگر را سد بكننـد         كنند با خنده سعي مي      مي

  يشرفت ديگران جلوگيري كنند،توانند از پ عادي بدليل نبود خشم نمي
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هاي دفاعي موفق افـراد شـرمگين اسـت چـون ايـن                اتفاقاً يكي از سيستم   

.  آنهـا نيـز شـرم آور اسـت    رافراد همواره نيك و خـوش صـحبت هـستند آزا    

  . گيرند معهذا نتيجه مي

 همياري و كمك به ديگران بخصوص وقتي ديگر از اصالً درخواست            -

هاي شرم كاذب است، افراد با شرمنده كردن افراد           هاند نيز يكي از نشان      نكرده

با لطف كردن و خجالت دادن ديگـران كمـي از شـرم كـاذب خـود را دفـع                    

  . كنند مي

آيـد كـه بـسيار در       تحقير ديگران يا حتي جامعه در افرادي بوجود مـي          -

انگيزي كودك را تحقيـر       اند معموالً والدين تا حد نفرت       كودكي تحقير شده  

تواند در حين تحصيل نيز اتفاق بيافتد و معلـم يـا معلمـين بـه                  ن مي كنند اي   مي

در اين حالت فرد ديگران يا جامعه را پست يا نـاچيز    . تحقير كودك بپردازند  

  . شمارد مي

 حسادت در حد غيرقابل كنترلي كه توسط همگي قابل احـساس باشـد       -

 درونـي   نيز از عالمت شرم مسموم است اين مورد بسيار شايع است، حقـارت            

شود كه نتوانند كسي را بهتر يا باالتر ببينند           فرد شرمگين در بسياري باعث مي     

حتي اگر از نزديكان باشد بـسته بـه جنـسيت و شـدت شـرم حـسادت كـم و                     

  .شود زيادتر مي

 اعتياد به هر چيز يا عادت به تكرار هرچيز ريشه در شرم مـسموم دارد،                -

تواند اعتياد به الكل يا عادت به تحـصيل         يتواند اعتياد به كار زياد يا م        اين مي 

تمام افراد شرمگين زمينه بسيار مناسبي براي اعتيـاد  . و مطالعه بدون وقفه باشد  
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كند معهذا يكي از سلسله مراتب دفـاع روحـي            دارند، اعتياد شرم را پنهان مي     

  . كند فرد است كه اتوماتيك عمل مي

ته باشـد كـه چنـدتايي از    تواند عوارض رفتاري نيز داشـ      شرم همچنين مي  

  . شماريم آنها را بر مي

ترين عارضه شرم كاذب است چون فرد افسرده است      پرخوري برجسته  -

بدن براي ايجاد هورمون خوشحال كننده سروتونين درمعده درخواست غـذا           

كند البته اين دقيقاً شبيه وقتي است كه افرادي كه بي تحرك هستند بـدن                 مي

شـود، ايـن دو نبايـست بجـاي       فرد مرتباً گرسنه مـي   كند و   درخواست غذا مي  

توانند احساس     مي  زياد ركح ت   بايكديگر گرفته شوند، افراد شرمگين حتي       

هاي مـسير     معهذا بسياري از آنها تمام اغذيه فروشي      . گرسنگي مضاعف كنند  

 دانـشجو باشـند     اگـر .روند  شناسند اگر پولدار باشند رستوران مي       روزانه را مي  

كنند اگر بي پول باشند سراغ اغذيه فروش سر خيابـان              را غرغ مي   ساندويچي

گفت ديگر دست من نبود اگر از         در صحبت با يك دانشجو مي     . گيرند  را مي 

شـد و وارد ســاندويچي   شــدم راهـم كـج مـي    كنـار يـك سـاندويچي رد مـي    

  . شدم مي

 مصرف مكـرر داروهـاي مـسكن بخـصوص عـادت و اعتيـاد مـصرف             -

معموالً ايـن  . ت روانگرداني دارند نشانه شرم كاذب استداروهايي كه خاصي 

كننـد و تحـت    بيماران بعلت افسردگي شديد بـه دكتـر اعـصاب مراجعـه مـي         

هـاي اعتيـاد آور قـرار         عنوان بيمار افسرده يا پارانوئيد تحت درمان بـا مـسكن          

  . كند سازي آنها را تهيه مي شود و با نسخه گيرند و بيمار به آنها معتاد مي مي
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هـايي كـه افـراد         هر نوع رژيم غذايي كـه افراطـي باشـد منظـور رژيـم              -

توانـد از شـرم باشـد         شوند نيز مـي     گيرند و به پوست و استخوان تبديل مي         مي

ور است كه به مرتاض بازي روي         براي بسياري كمي چاق بودن چنان مالل آ       

نيـز  آورند، بعقيده برخي روانشناسان ايـن موضـوع دعـوا بـر سـر خـانواده              مي

تواند باشد چون بـا       تواند باشد چون با تغيير رژيم غذايي ما در خانواده مي            مي

تغيير رژيم غذايي ما در خانواده نقش بيشتري بازي كند رژيم غذايي افراطي             

همچنـين بعـضي ديگـر از روانـشناسان         . شـود   اكثراً از طرف زنان اعمـال مـي       

تر عالقه دارد كه مـورد  معتقدند هرچه فرد مونث بيشتر داخلش پوچ باشد بيش     

توجه كسي مثل همسر قرار گيرد معهذا ميل به نزديكي و قرابـت بـه ديگـري         

  . كشاند آنها را به رژيم مضاعف مي

 نيز يكـي از راههـاي داخلـي        مثل شير غريدن   هميشه خشمگين بودن و      -

تواند از حقوق و مرزهاي خود دفاع كنـد بـا             شرم مسموم است چون فرد نمي     

توانـد همـه را وادار كنـد كـه      ا مرتباً خشمگين نـشان دادن مـي  خشم و خود ر   

گو كه با خنده      زبان و بذله    درست مثل فرد خوش   ! اصالً به وي نزديك نشوند    

كـرد و از آن صـحبت رفـت، افـراد        و غيرجدي بودن از مرزهايش دفـاع مـي        

 نكننـد  غـرش اگر . خواهند كسي نزديك مرزشان نيايد      مي غرشخشمگين با   

شـوند اگـر مثـال بچـه          در پيچيدگي روابط اجتماعي مغلوب مـي      خيلي سريع   

 يادتان باشد وي با يك كلمه نه تمام اين مسيرهاي صدسـاله را   ي اصفهان رروپ

  . كرد سريعاً پي مي
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شود يكي    هميشه خشمگني بودن چون يك بخش از شخصيت انسان مي         

عـد از   توانـد بگيـرد و ب       هاي دفاعي است كه فرد شرمگين مـي         از بدترين شيوه  

اينها معموالً پدران مهرباني هستند كـه از نيـاز   . ماند مدتي در وادي تنهايي مي    

دهند از تمام     كنند و اجازه مي     هايشان مي   چيز را وقف بچه     خود گذشته و همه   

مرزهاي خصوصي اثر عبوركنند ولي در يك نقطه با يك موضوع جنجال از             

ي ا و همه را آزرده و عقـده  كنند    روند و مثل آتشفشان فوران مي       كوره در مي  

اين آتشفشان دوره خواب و استراحت كوتاه دارد و در برابـر افـراد              . كنند  مي

خـصوصاً اگـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار            . كنند  ديگر كه وي را شرمگين مي     

  . كنند گيرند دوباره فوران مي

 گناه به گردن گرفتن يكي از عوارض شرم كاذب است كـه عموميـت          -

مگين از مادرشان تحت بيمار شود يا فرزندشـان تـصادف كنـد             دارد افراد شر  

اندازند و خودشان را مرتب سرزنش        گناه را به گردن خودشان و غفلتشان مي       

  . كنند اين احساس داخلي است مي

 اعتياد به فكر كردن مهمترين عارضه اين بيماران است و طـول درمـان               -

مشغول تفكرات است و منفـي      گيرد فكر اينها هميشه       كامل اين بيماران را مي    

بافي از مشخصات آن است حتي پـس از درمـان شـرم مرتـب فكـر كـردن و                 

تـرين    كنـد ايـن مهـم       ماند و به انزواي وي كمك مي        مشغول بودن معموالً مي   

 مـسموم دليل غير اجتمـاعي شـدن ايـن افـراد اسـت، معهـذا در درمـان شـرم                    

نـدرتاً ايـن افـراد      . د درصد بهبودي حاصل كر    90توان بيشتر از      هيچوقت نمي 

زنند و اگر نخندنـد       شوند كه زير لب نيز حرف مي        بقدري با خود سرگرم مي    
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وار شـناخته   جاي شكرش باقي است و اين دسته بـه ايـن نـوع شخـصيت خـل      

  . شوند مي

االنتقـال    عدم نوع آوري و عدم درك سريع يا در اصطالح عـدم سـريع            

 - سركار –ر كالس درس بودن از مشخصات برجسته شرمگين بودن است س     

در حال رانندگي سخت در تفكرات مشغول هـستند و در تـست هـوش نمـره        

د اگر دنبال كرده باشيد بسياري .كنند هر چقدر باهوش باشن كمي حاصل مي

  . نگران نمره هوش كشور هستند

كنند و نگران هستند ولـي   روانشناسان بسياري اين موضوع را پيگيري مي    

دانيد كل موضوع بي اهميت است و كم بودن           اكنون مي شما خواننده محترم    

دهد و     تنها شرمگين بودن و شرمگين شدن كشور را نشان مي          IQنمره هوش   

  ! ربطي به خود هوش ندارد

 نقد جزئيات از عالئـم شـرم كـاذب اسـت مـادري كـه جـزء بـه جـزء                      -

خواهـد اول دسـت شـسته شـود دوم از      آشپزخانه را تحت كنتـرل دارد و مـي    

دار براي برش سبزي روي تختـه پالسـتيكي زرد اسـتفاده شـده و              دندانه كارد

  . بعد از شسته شدن فوراً خشك شده و به محل برگردد

خواهد همه صبح از خـواب        تا پدري كه براي رنگ زدن درب حمام مي        

برخيزند يكي برش بياورد ديگري كهنه خيس كند سومي رنگ را بهم بزنـد              

ي ســيگار بكـشد و ايــن اركـستر ســمفونيك را   چهـارم چهارپايــه بيـاورد و و  

  . هدايت كند
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گير را كـه   و همچنين اگر در ايران تاكسي سوار شده باشيد مسافران بهانه 

كنند و قيمت لنت ترمز، اشتراك اتحاديه   براي قيمت و بهاي تاكسي بهانه مي      

دار  ساز كالچ طمـع صـنف تاكـسي    راني، دعواي ايران خودرو با قطعه     تاكسي

گي مسافرين بدبختي ملت و از ماست كه برماسـت را بـه رخ راننـده                عرض  بي

  . كشند مي

هاي شـرم كـاذب اسـت انـسان كـه        غرور كاذب يكي از اين نوع نشانه       -

شود و اگر وارد جمـع شـد ولـي بـه آن               گيرد و وارد جمع نمي      خودش را مي  

خواهـد يـا غـذاي ديـروز را هرچقـدر        كودكي كه هر غذايي نمـي     -دهد  نمي

خواهـد بـشكند، گرسـنگي     خورد و غروري دارد كه نمـي  ه باشد نمي خوشمز

هر نوع غرور كاذبي كه غير قابل درك     . خورد  كشد ولي غذاي كهنه نمي      مي

باشد بخصوص كه فرد به ضرر خود براي حفظ چهـارچوب راضـي باشـد از              

  . نشيني حتي تاكتيكي وجود ندارد در اين افراد عقب. نوع شرم كاذب است

دن وجداني كه سياست برخي والدين اسـت نيـز نـشانه شـرم      تربيت كر  -

اند را بهتـرين شـيوه        كاذب است اين والدين هر جور در كودكي تربيت شده         

  . دانند و اين بخشي از وجدان آنهاست براي تربيت كودك خود مي

اند، اين شيوه را روشـي مناسـب    خورده  پدراني كه در كودكي كتك مي     

مادري كه هرگز از خانه پدري خارج نـشد         . دانند براي تربيت فرزند خود مي    

  . كند دخترش نبايست آفتاب را ببيند تا به وقت ازدواج، فكر مي

 جرائم كودكان و نوجوانان تقريباً همگي بعلت شرمگين بودن خانواده           -

شناس اين قشر يك تخصص ويژه        گيرد جرم   و ضرب و شتم آنها صورت مي      
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انـد ولـي بطـور خالصـه         بندي شـده     دسته در روانشناسي است و جرائم در آن      

شود خشم خود را در بيرون از خانواده          وقتي كودكي در خانواده لگدمال مي     

كـاري نـدارد چـون بيـشتر لگـدمال            دهد در درون خـانواده جـرات        بيرون مي 

اين اعمال نظير شكستن تلفن عمومي خرد كـردن ايـستگاه اتوبـوس           . شود  مي

  . باشد مي.. .نوشتن شعار روي ديوار و
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قرن بيست و يكم شروع شده است و با شروع اين قرن بسياري از علوم به 

اگر تـاكنون ايـن كتـاب را دنبـال كـرده باشـيد               شوند    شدت دچار تحول مي   

ها مثـل رشـد و حـسد يـا ميگـرن از        دانيد عوامل بسياري از بيماري      بخوبي مي 

اگر ما . شوند  ميمسموم شرم شرم مسموم است و عدم تعادل احساسات سبب      

هـاي روانـي بـسيار      را بپـذيريم اوالً فهـم مـا از پديـده    مسموماين تئوري شرم   

چـون بـا    . يـابيم   هاي پيچيده كنوني نجـات مـي        شود و ثانياً از تئوري      عميق مي 

شود و هم   درك احساسات و بخصوص احساس شرم هم فهم بيمار آسان مي          

  . گردد درمان به حد يك خودآموز آسان مي

مهمترين مسئله در برخورد با يك فرد شرمگين اين است كه او بـه خـود         

اش را  بيايد و درك كند كه شرم ولـي زيـاد و فاقـد كنتـرل اسـت و زنـدگي               

احاطه كرده است افراد شرمگين ايمان خاص واجـب و محكمـي دارنـد كـه                

امـون  ديگران پررو و بي شرم و متجاوز هستند و بر عليه ديگران و جامعـه پير               

  .  كشند خود خطوط زرد و قرمز مي

همچنين در برخورد با جامعه و افراد شرمگين آن بايست توجه كـرد كـه    

توانـد بـه      سخن گفتن بايست همراه با احساس مسئوليت باشد هـيچكس نمـي           

! شرمي يا غرورش را بشكند و يا به خفت تن دهـد             فرد و جامعه بگويد كه بي     

 شرم مسموم را برمال كنيم خود فـرد بـا جامعـه بـا               توانيم با مثالهايي    ما تنها مي  

فكر خودش كه بهترين معيار است بهتـرين روشـن را جهـت اصـالح جزيـي                 

  . گيرد الزم بكار مي
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درمـاني   شكل، خودشـان خـود    مـ در عمل بيمـاران شـرمگين بـا دانـستن           

شود تولـد دوبـاره    كنند و در واقع يك رنسانس روحي در آنها پديدار مي       مي

س از افراد شرمگين، غم زده و مـأيوس، انـسانهايي وارسـته متفكـر و            يا رنسان 

كند كه در جامعـه خـود هـم سـربلند هـستند و هـم باعـث                    آبرومند توليد مي  

  . شوند سربلندي جامعه يا خانواده خود مي

به اعتقاد نگارنده مبارزه عليه شرم كـاذب تبليـغ بـي شـرمي نيـست بلكـه            

رسـند بـسيار    رك بـه يـك موضـوعي مـي    تقويت آن است، انسانهايي كه با د     

كننـد و     تر از آنهايي هستند كه كوركورانه در زنـدگي حركـت مـي              فرهيخته

  . كنند دانند كه چه مي نمي

رانـد    افراد اگر احساسات خودشان را نشناسند زندگي آنها را به پيش مي           

  . رانند و اگر با آن آشنا شوند زندگي را به پيش مي

عريف كلي از جامعه خودمـان برسـيم و بـدانيم           معهذا ما بايست به يك ت     

كه بسيار جامعـه شـرمگيني اسـت نگارنـده مـردان پرغـرور ايرانـي راخـوب                   

  .شناسد مي

براي مرد ايراني بسيار سنگين است كه آبرويي كه براي خود طي ساليان             

 در مقايـسه بـا ايـران در         – سوء تفاهم از دست دهـد         يك جمع كرده است با   

م اتوماتيك وجود ندارد بلكه طي سالهاي با ضبط ويـديويي           بريتانيا اين سيست  

كنند و در  خيابانها و مدارس سابقه تمام مردان و زنان و رفتار آنها را ضبط مي

  . دسترسي به اين پيشينه بسيار آسان و سريع است. گذراند پيشينه هر فرد مي
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د شود بعـ    مهمترين عاملي كه در جامعه ما باعث پيشرفت شرم مسموم مي          

اي اسـت و افـراد را از هـر گـروه يـا                از خانواده سيستم آموزشي است كه پله      

كند هيچ راهي نيست      طبقه هوشي باشند در مراحلي به مدارج باال هدايت مي         

  .تر اين مسير را طي كند كه فرد بتواند سريع

توجه كنيـد كـسي كـه بـا آن خـانواده رشـد كنـد و دچـار ايـن سيـستم                       

دوره راهنمـايي   . شـود   تـر مـي     ل به سال وخـيم    آموزشي كند شود وضعش سا    

چون . رساند  هايي است كه شديداً به ذهن كودكان و آسيب مي           يكي از دوره  

كنـد كـه      از خروج از دبستان و ورود به راهنمايي يـك آشـفتگي ايجـاد مـي               

  . شود دوباره در خروج از راهنماي و ورود به دبيرستان تكرار مي

ري از ايـن آشـفتگي حـذف دوره         يكي از راههاي خـوب بـراي جلـوگي        

  . راهنمايي و تقسيم آن بين دبستان و دبيرستان است

هاي  همانقدر كه دوره دبستان در رشد فكري محصلين خوب است دوره        

راهنمايي و دبيرستان در خـرد كـردن وضـع روحـي محـصلين شـرمگين رل                 

 پدر و مادرها بـي خيـال و بـي توجـه بـه محـصلين را              . كنند  اصلي را بازي مي   

انـد كـسي      سپارند چون خود ايـن مراحـل را تـرك كـرده             بدست مدارس مي  

حـال  .  سـال اسـت    24توجه ندارد كه عمر بشر در طبيعـت در حالـت طبيعـي              

كند توجه كنيد   سال طي مي  27ها تا گرفتن فوق ليسانس        آنكه فرد در سيستم   

 هـستند و بايـست بـه فكـر بازنشـستگي      هاين افراد سيزده سال بعـد چهـل سـال         

  . فتندبيا
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زندگي آدم كوتاه اسـت و بايـست از آن اسـتفاده كـرد نگارنـده معتقـد                  

برداري از سيستم آموزش غربي و اجراي بي بـديل آن             است كه تقليد و كپي    

  .در كشور يكي از مهمترين داليل گسترش شرم مسموم است

طـي ماههـاي تابـستان از       . شيوه آموزش نيز خود مـشكالت اساسـي دارد        

در سر كالسها نيـز معلمـين هماننـد         . گيرد  ليتي صورت نمي  تعطيل است و فعا   

گويند   گيران يك دست تا پايان ساعت درس متكلم الوحده سخن مي            معركه

  . نويسند كنند يا تكليف مي و محصلين در خانه يا تمرين حل مي

كالسهاي پرجنب و جوشي كه محصلين احساس وظيفه كنند و تكليـف          

ها در تكليفي و تمـرين   اند عدم فعاليت كالس   هو تمرين انجام بدهند، ناشناخت    

  . شود شب و خارج از مدرسه مشخص مي

سيستم موثر و مفيد بايست تمـام سـال برقـرار باشـد و محـصلين بايـست                  

بطـور فعـال    . ريزنـد   روند و عرق مـي      بتوانند همانطور كه پدرانشان سركار مي     

ت بـه انتهـا   درس بخوانند و اگر باهوش هستند واحـدهاي درسـي را بـه سـرع     

برسانند، برداشت فعلي ما از طول تحصيل برداشت سنواتي است و بايست بـه              

  . برداشت علمي تغيير كند

بــراي آنهــايي كــه هــوش كمتــري دارنــد ايــن شــانس وجــود دارد كــه   

. واحدهاي كمتري بردارند و طي ساليان بيـشتر تحـصيل را بـه اتمـام برسـانند              

 اسـت كـه نگارنـده از آن         مـردودي  ترين واژه سيستم سـنواتي كلمـه        وقيحانه

  . كنم چيزي درك نمي
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همچنين محصلين بايست بتوانند در تابستان چند واحد بگذرانند و بطـور            

شود كه فرد بطور فعـال        فعال خود را جلو بياندازند اين حالت يك مسابقه مي         

  .كشاند شكند و خود را جلو مي شرم را مي

 اجتماعي يا علمـي فـرد       هاي  شكست شرم حالتي است كه بعلت موقعيت      

در بسياري  . گيرد  كند و شرم در حاشيه قرار مي        احساس غرور و سربلندي مي    

شـود كـه آنهـا وارد زنـدگي           از بيماران يافتن يك تجارت پررونق باعث مـي        

  . شوند و فهم را در حاشيه بگذارند

براي اين افراد شرم هنوز وجود دارد و ديگران را بي شـرم يـا كـم شـرم                   

اند و ديگران  رتبه و رئيس شده دانند ولي چون خود كارمند عالي مي. ..وقيع و

روند و احـساس غـرور و رهـايي           برند كمتر زير بار فشار مي       از آنها فرمان مي   

  . كنند مي

كـرد كـه       آمريكايي بيان مـي    ماي يك خان    از موارد شكست شرم خاطره    

هــا گفــت كـه يــك شـب در دل بيابــان تن   بـسيار جالــب توجـه اســت وي مـي   

شود و چون كسي نبود وي را   اش پنچر مي    كرده است كه ماشين     رانندگي مي 

كمك كند مجبور شد با كمك كتابچه خودرو پنچرگيري را خودش انجـام            

دهد و چون توانست به اتكا به خود از مخمـصه نجـات يابـد غـروري در وي         

گي تواند زند ايجاد شد كه توانست اين نيرو را در وي تداعي كند كه وي مي

  . خود را در دست بگرد و به آن شكل بدهد

در روانــشناسي ايــن ســخن وجــود دارد كــه زنــدگي خــود را در دســت  

 غيـر و البتـه خواننـدگان      . بگيريد قبل از آنكه ديگري آنـرا در دسـت بگيـرد           
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شـود نگارنـده مردانـي را     ها بيان مي   اگي اين نقل قول   . شرمگين تعجب نكنند  

گدمال شده بودند كه وقتي اولين پنچرگيـري        ام كه بقدري در زندگي ل       ديده

و تعويض چرخ خودرو خود را انجام دادنـد شـعف و تغييـر روحـي خـود را             

  ! توانستند پنهان كنند نمي

در مبارزه با شرم دادن تحرك، پول، قدرت بـه جامعـه يـا افـراد مـأيوس             

    كند جامعه بطور معجزه آسايي عمل مي

انـد و بـا       شـرم در سـالهاي اخيـر بـوده        ها يكي از مراكز توسـعه          دانشگاه 

هــاي فــراوان و سيــستم واحــدي غيرقابــل انعطــاف و نداشــتن  كــسب شــهريه

  . اند هاي تابستانه باعث تأخير يا توقف توسعه روحي دانشجويان شده برنامه

سيستمي كه از دوره راهنمايي بعلت تقليدي بودن و غربي بودن با نيازهـا           

كنـد در   شكالت عظيمي براي جامعه ايجاد ميسازد و م هاي بومي نمي  و جنبه 

دهد اگر فصل قبـل را خوانـده باشـيد     دوره دانشجويي چهره خود را نشان مي  

دانيد كه يكي از داليل اينكه مردم فرزندانـشان را بـراي تحـصيل ترغيـب             مي

خواهند فرزندانـشان مثـل خودشـان      كنند شرمگين بودن آنهاست، آنها مي       مي

بـا كمـي تغييـرات     . كنند  د كه تحصيل آنها را سربلند مي      كنن  نباشند و فكر مي   

  . توان اميد آنها را برآورده كرد  البته مي

بيـشترين فـشار را از      ) بهمراه محـصلين  (دو گروه كارگران و دانشجويان      

پذيرترين گروهها هستند محصلين  گيرند و در اصطالح آسيب شرم كاذب مي

ي بروند بيشترين احتمال را براي      شرمگين اگر دانشجو بشوند يا سراغ كارگر      

  . شان دارند خراب شدن روحيه
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هاي پرجمعيت نيز فرزندان كوچكتر بيشترين و باالترين حـد            در خانواده 

دليل اين است كه آنها عالوه بر اينكه از پدر و           . شرمگين شدن را دارا هستند    

ا سـر   شوند فرزندان بزرگتر نيز شرم خـود ر         گيرند و شرمنده مي     مادر شرم مي  

شـرمگين بـودن    . كنند، اين در مورد كارگران نيز صادق اسـت          آنها خالي مي  

كارگر يك طرف فشار زندگي و خانواده يك طرف، روساي متعـددي كـه              

ريزنـد و در      يك كارگر دارد به اضافه مداخله همكاران روحيه او را بهم مـي            

  . رود گرداب شرم فرو مي

ه فرد شرمگين مغزي درگير و دانيد ك آموزان شرمگين مي در مورد دانش

آشفته دارد و بسيار در حال فكر است در دوره راهنمـايي و دبيرسـتان پـشت                 

 وحـده   آينـد و مـتكلم   نشينند و به معلمان كه يكي بعد از ديگـري مـي       ميز مي 

كننـد، زل     اندازنـد و مـار جمـع مـي          گيـر مـار مـي       كنند مثل معركه    حرافي مي 

رونـد تـا كمتـر        معموالً به ميزهاي آخر مـي     زنند، اينها محصلين هستند كه        مي

ديده شوند چـون حـضور ذهـن در كـالس ندارنـد و بعلـت شـرمگين بـودن                    

گيرند و تجديدي به همـراه        هاي بدي هستند چيزي سركالس ياد نمي        شنونده

شـود و خودآمـوزي     آورند بيشتر يادگيري آنها توسط خودشان انجام مـي          مي

. خصوصي يا كتب كمك درسي هستنددي آموزشي معلم  كنند دنبال سي مي

يعنـي هـر وقـت      . خودارضايي در ميان آنها رواج دارد و نهادينـه شـده اسـت            

 گيـر بياورنـد      حوصـلگي بكننـد يـا وقـت         احساس خوبي بكنند يا احساس بي     

دهند بعـدها اگـر بـه دانـشگاه برونـد دچـار مـشكالت                 خودارضايي انجام مي  

گيرند يا اگـر يـاد بگيرنـد     اد نميچون يا چيزي از كالسها ي. شوند عظيمي مي 
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گذرانند تا آن مرحله وضع روحي        مقدار آن ناچيز است و نا پلئوني واحد مي        

بينند و درجهت     آنها كامالً در هم ريخته است و هرچيزي را سياه يا سفيد مي            

هاي سياسـي يـا ورزشـي سـريعاً طـرف اقليـت يـا جريـان راديكـال را                      گيري

 مناقـشه دارنـد اگـر متأهـل باشـند ايـن مناقـشه             گيرنـد و پتانـسيل زيـاد در         مي

تواند سياسي باشـد اگـر ورزش         تواند خانوادگي باشد اگر مجرد باشند مي        مي

  . شود ست باشد مسئله اصلي ورزش ميود

خواهيم كه چهره حقيقـي خـود را          در درمان افراد شرمگين ما از آنها مي       

ه بـه دوران طفوليـت   آزاد كنند و چهره عمومي را برچيننـد و در واقـع دوبـار     

شما در فصل قبـل دانـستيد كـه         . چيز را از دوباره شروع كنند       برگردند و همه  

تحت فشار چهره حقيقي يا مطابق تـصوير فـرد حقيقـي توسـط فـرد عمـومي                  

تواند هويت خود را بروز دهد و وقتي كامالً احاطـه    شود و فرد نمي     احاطه مي 

دهد هرچنـد در درون     وز مي پسندي از خود بر     شد هويت بزك كرده و  عامه      

تـر باشـد بيـرون را     مايوس و ناخرسند يا خشمگين است هرچـه درون خـراب      

در حالت عادي چهره حقيقي و عمـومي فـرد برابـر اسـت و در                . كند  بهتر مي 

  . كند واقع چيزي را پنهان و جعل نمي
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براي خروج از اين بن بست بايست يـاد بگيرنـد تمـام اعمـال اتوماتيـك                 

 از حالت اتوماتيك خارج كنند و دوباره آنها را كنترل و تغييـر روش       خود را 

  . الزم را ايجاد و سپس آن اعمال را به جريان بياندازند

هـاي    شود بدون پـول بـه بـازار برونـد بـه بوتيـك               مثالً از زنها خواسته مي    

ايـن  . مختلف سر بزنند و چانه بزنند و بدون اينكه خريـد كننـد خـارج شـوند              

زدن اسـت تغييـر       اي و بدون چانـه      ماتيك خريد آنها كه سريع دقيقه     اعمال اتو 

 از ايـن خريـداران حتـي وقتـي جنـسي را گـران               بعـضي در مطالعـه    . دهـد   مي

كنند اگرچه  جنس خـوب        روند و ادعا مي     خرند با جعل قيمت به خانه مي        مي

  . نيست ولي چون قيمت خيلي ارزان بود خريدم

شود كه در مقابل      كه از آنها خواسته مي    مثال ديگر در مورد آقايان است       

دوستان و سمج بودن آنها براي پول قرض كردن مقاومـت كننـد و صـحنه را     

  . به شكل تمرين در بياورند و خودخواهي نشان بدهند

هايي براي پر كردن دارند، چـون      درمجموع تمام اين بيماران نياز به برگه      

شـوند از آنهـا       گيـر مـي     فـل اي سـريع قا     هـاي لحظـه     آنها در برابـر درخواسـت     

شود كه هيچ  تماسي و درخواستي را بالفاصله در جريان بياندازند  خواسته مي

. و با تأخير به هر تماس جنسي تلفني درخواست مالقات مهماني حاضر بشوند

اين . ها را دقيقاً پر كنند چون روابط بين انساني آنها ضعيف است بايست برگه  

  . و درخواست آنها را داردها نام تماس گيرنده  برگه

اند كه به تماس اجتماعي و وجـود ديگـران       افراد شرمگين انسانهايي بوده   

شوند و  اند و معموالً از هر تماس انساني خوشحال مي    در نزديكشان نياز داشته   
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كننـد هركـسي آمـد        برخالف انسانهاي طبيعي كسي را چك و بررسـي نمـي          

  . خوش آمد

 تماس انساني صرفاً براي شادماني يا خبرگيري اينها بايست ياد بگيرند كه

نيــست بلكــه بــراي دســتكاري افكــار مقابــل در جهــت منــافع خــود صــورت 

رود برخالف كودكي ديگر ديد و بازديـدها       سن افراد كه باالتر مي    . گيرد  مي

براي سرگرمي نيست و چون افراد شرمگين فكرشان با تعداد زيادي تفكرات            

توانـد بـا      مانند و هركسي مي     ت در همين حالت مي    و پردازش آنها پر شده اس     

  . شود كه چهارچوب ندارند آنها رابطه برقرار كند و در اصطالح گفته مي

ها و منظورها با تأخير زمـاني بـه آنهـا نـشان               در واقع نوشتن روزانه تماس    

دهد چه كسي دنبال چه چيزي است و چه كـسي نيـست خبـر دارد و چـه                مي

خواهند يا دوست دارند به نفع دختر  و مادر خير او را ميآيا پدر . كسي ندارد

خواهند؟ آيا برادري     عمو وارد ازدواج شود و در واقع خير آن ديگري را مي           

تواند پس بدهد آيا او از كـسان ديگـر قـرض            خواهد مي   كه از شما قرض مي    

كند، پدر و مادرش را  گرفته است؟ آيا خواهري كه شما را به شام دعوت مي   

  كند؟  كند؟ يا او دارد شغل شما را به شام دعوت مي ام دعوت ميبه ش

اينها سواالتي است كه يـك فـرد سـالم در سـالهاي رشـد آنهـا را بـراي                    

دانـد زنـدگي      خودش مشخص كرده است و در بزرگسالي مطابق با آنچه مي          

چيـز   فرد شرمگين بايست مثل كودك دوباره همـه . خود را تنظيم كرده است   

  .  رفتار خود را مطابق با اطالعات جديد تنظيم كندرا كشف كند و
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دنياي روابط انساني دنياي نفـوذ كـردن و يـا نفـوذ جـستن اسـت، پـدر و          

كنند دنبال نفوذ در ديگري براي آنچه  مادر، خواهر يا برادر وقتي صحبت مي      

باشند در فرد سالم معموالً با داستانهاي ديگران هـم داسـتاني     دانند مي   خير مي 

كنـد در آنهـا       دهد و سعي مي     داند انجام مي    د ولي آنچه به نفع خود مي      كن  مي

  . نيز نفوذ كند

شوند و يـا راه را غلـط    ها مي در فرد شرمگين آلت دست اين نفوذ جستن    

دهنـد، اگـر      روند يا اينكه راه تأيين شده توسط يك نفر ديگر را انجام مي              مي

ود به يك باره مثل آتشفـشان       تقاضا اطرافيان مثل همسر بسيار رسا و افراطي ب        

ــي ــر م ــوند منفج ــخ   . ش ــل اول پاس ــه آن در مراح ــي ب ــاي طبيع ــالف آدمه خ

كـشد و كـشمكش شـروع         گويند و در مراحل آخـر كـار بـه تـشنج مـي               نمي

هاي برجـسته شـرمگين بـودن خـانواده پـر تـشنج            شود معهذا يكي از نشانه      مي

  . است

 در زندگي متعـارف  چنانچه گفته شد افراد شرمگين هرهري نيز هستند و    

بحثهـاي شـبانه آنهـا    . كننـد  يعني سطح متوسط يا فقير خيلـي سـريع بـاور مـي         

انـد اگـر سـواد         خوانده  اند يا در روزنامه     چيزهايي است كه در تلويزيون ديده     

  . باالتري داشته باشند

اخبار تلويزيون يا روزنامه ابزار دستكاري افكار عمـومي اسـت در قـديم            

گرفـت جديـداً كـه        و گزارشات دلخواه اينكـار صـورت مـي        معموالً با اخبار    

  . گيرد ها زياداند با تهاجم خبري اين كار صورت مي تلويزيونها و روزنامه
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تهاجم خبري، آتشباري سـنگين خبـر و اطلعـت بـه مخاطـب اسـت اگـر               

كنيد اطالعـات زيـادي راجـع        نشينند را مطالعه مي     آنهايي كه پاي ماهواره مي    

ياست روز ايران دارند و اگر از آنها تحقيق كنيد چيـزي            به موضوعات مثل س   

  . دانند جز آن نمي

بيننده و شنونده هيچوقت از خـود سـوال نكـرده اسـت كـه چـرا اينهمـه                   

دهند و هيچوقت از آنها سـوال نكـرده اسـت كـه چـرا         اطالعات را به وي مي    

  . دهند راجع به خودشان اطالعاتي نمي

كننـد و كـاري       هاي علمي استفاده مي     رنامهبسياري نيز از تلويزيون براي ب     

هـاي سياسـي آن ندارنـد ولـي در عمـل نيـز تلويزيـون بـراي گـرفتن            به جنبـه  

  . اطالعات علمي بيشتر معني و دردسر آفرين است

هـاي    هاي علمي دستكاري افكـار عمـومي بوسـيله ايجـاد زمينـه              در زمينه 

ايجاد شود در بانكها شود مثالً اگر مشكل نقدينگي در جامعه  فكري انجام مي

رود آنوقـت     شود و همچنين تورم باال مي       انداز بلندمدت باز مي     حسابهاي پس 

ــتگاه ــي  دس ــت م ــا از دول ــرمايه  ه ــا س ــه ب ــد ك ــه   خواهن ــاد جذب ــذاري و ايج گ

دولت با اعطـاي وام مـثالً در بخـش مـسكوني            . گذاري را رونق دهد     سرماهي

بندنـد و در   ودهنگـام مـي   انـداز را ز     مردم حسابهاي پس  . كند  ايجاد جهش مي  

 از ي فكــريهــا كننــد، بــراي ايجــاد زمينــه گــذاري مــي بــازار مــسكن ســرمايه

شود هر كانالي يك برنامه آموزشـي   ها استفاده مي هاي علمي و روزنامه     شبكه

گذارد هر روزنامه يك گزارش از سوء استفاده در           راجع به ساخت و ساز مي     

و . كند  شام كارشناسي مسكن مي   كند و هركس بعد از         چاپ مي   بازار مسكن 
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اگر به اطراف بنگريد يمين يسار شمال و جنوب بازار مـسكن گـسترده شـده                

   گيرد گذارد كه تب مسكن باال مي ديري نمي. است

اي امالك در دبـي خريـده باشـيد و            شايد شما بعنوان يك بيننده ماهواره     

يزيونهـاي  يـا فـرش و تـابلويي از تلو        ! شك بردن ديگران شـده باشـيد      رباعث  

يا ! اند و چند سالي است كه منتظر هستيد آنرا دريافت كنيد اي خريده ماهواره

توانيد از درب منزلتان وارد شـويد         هاي افزايش قد ديگر نمي      با خريدن قرص  

  ! كنند و نجاران دارند دربهاي بزرگتر براي خانه شما نصب مي

افتـد و بعـد    ميسازي فكري براي بورس  وقتي آن تمام شد نوبت به زمينه      

گيرد  داري كام مي رود و عوامل قدرت مثل سرمايه     از آن به جاي ديگري مي     

بهترين راه حل حذف تلويزيون و روزنامـه از خانـه        . شوند  و مردمان ناكام مي   

 گذاشـتم  Amazon و بعـد     Ebayنگارنده تلويزيون خود را ابتدا در       . است

جـستجو و  . روش رفـت  خريدار نيامد ولـي در آمـازون براحتـي فـ    Ebayدر  

يافتن سرگرمي در اينترنت بهتر از ماهواره اسـت و اگـر دنبـال برنامـه علمـي                  

سـازي   هاي ويديويي استفاده كنيـد كـه بتوانيـد از زمينـه          دي  گرديد از سي    مي

  . هاي جمعي در امان بمانيد رسانه

چنينــي و  توانيــد حــدس بزنيــد كــه داشــتن اطالعــات ايــن  در واقــع مــي

كند كه در جهـت       سوادي مي   ر مدت كوتاهي پروفسور بي    بندي شده د    جهت

. يابنـد   هاي ديگر بي سواد و جاهل مي        مورد عالقه آنها علم داريد و در جهت       

  . شويد و در اصطالح آلت دست مي
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در صحبت با يك مدير بانك مشخص شد كه بانك زيـاد حـساس روي     

نج سـاله بـاز   مدت نيست همينكه افراد حسابهاي بلندمدت يا پ  حسابهاي كوتاه 

دهـد و مـسئله روي ميـز وزراي مربوطـه و        كردند بانك به دولت گزارش مي     

گيـرد در آن مرحلـه موضـوع لـوث شـده و               رئيس بانـك مركـزي قـرار مـي        

  .روند اين يك روند طبيعي در سراسر جهان است صاحبان حساب لو مي

عالوه بـر محـيط خـانواده و وسـايل ارتبـاط جمعـي و دوسـتان، سيـستم                   

گيـري افكـار كـودك يـا فـرد             و معلمان نيز نقش موثري در شـكل        آموزشي

گوينـد    كنند اگر از كارشناسان آموزشي صحبت بكنيد مي         شرمگين بازي مي  

اي باشد و هر فرد يك سال تحصيلي را تمام بكند و  پله ت پلهسكه آموزش باي

نگارنـده يـا بـسياري      . بعد به سال ديگر برود و جهش نبايـست در كـار باشـد             

 صـنفي  كردم و به نگارنده توضيح دادند كه اين نوع تـصميمات نيـز                صحبت

 در برخورد با روانشناس نيز تعداد زيادي تئوري وجـود دارد  –است تا علمي    

 بهـم بخـورد ممكـن  اسـت     آموزشـي  نظمگفت كه اگر    مثالً يكي از آنها مي    

ــايي    ــشتر از توانـ ــسيار بيـ ــات بـ ــت مطالعـ ــشان درخواسـ والـــدين از فرزندانـ

گفـت   كنـد و ديگـري مـي       آموزان بكنند و اين مسئله رواني ايجـاد مـي          دانش

آموزان به شنيدن معلمين و كسب تجربه زندگي كه از معلمين خود در               دانش

  . شود نياز دارند هاي كالس ايجاد مي بحث

معلمين و كـل    : ها حاصل شد    گيري  در بررسي جوانب مختلف اين نتيجه     

 شدن آموزش تابستانه و حذف تعطيلي وزارتخانه آموزش و پرورش از اضافه

  .و همچنين خالصه شدن آموزش و كوچك شدن وزارتخانه ناخرسند هستند
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همچنين مشخص شدن يادگيري تجارب زندگي از معلمـين نيـز تنهـا در           

در رياضــي و . گيــرد دروس علــوم علــوم اجتمــاعي و جغرافــي صــورت مــي 

در واقع تجربـه  . گيرد آورند و بحثي صورت نمي   انگليسي اساساً وقت كم مي    

آيد و اگر واقعـاً محـصلين بـه ايـن تجـارب زنـدگي نيـاز            زندگي بدست نمي  

  . شد بايست كتاب استانداردي براي آن تهيه مي داشتند مي مي

اي كـردن سـنوات تحـصيلي نيـز توجيـه علمـي           اي و مرحلـه     در مورد پله  

.  نـدارد  بدست نيامد و همچنين تعطيلي تابـستانه نيـز ربطـي بـه مـسائل علمـي                

براساس سيستم واحدي نيز يك سقف براي تعداد واحدهاي ممكن گـذارده            

توانـد بيـشتر واحـد بگذرانـد          تر است مـي     شده است كه هرچقدر فرد باهوش     

گذراننـد و در عمـل       تـر واحـدهاي كمتـري مـي         هـوش   بهمين شكل افراد كم   

  . شود مردودي حذف مي

ير معكـوس روي    بنا به پديـده گـرداب شـرم دوره تحـصيل طـوالني تـأث              

گذارد و براي فرار از اين پديده دو راه وجود دارد يكي از راهها  محصلين مي

دهد بهتر كردن وضع معيـشتي و دادن پـول مـستقيماً از               جا جواب مي    كه همه 

 راه دوم گــذاردن راهــي اســت كــه  آمــوزان اســت  طــرف دولــت بــه دانــش

 يـا بـسيار سـريع طـي     تـر و  محصلين و دانشجويان بتوانند همين مسير را سـريع  

گيرنـد كـه بجـاي        كنند كه به نظر نگارنده راه بهتري است چون افراد ياد مي           

رونـد تـا    اينكه سركالس بروند و بنشيند و گـوش كننـد، بـه سـر كـالس مـي             

ايـن رقابـت و داشـتن دسـت         . فعاليت كنند و سريعاً خود را به جايي برسـانند         
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كند و انقالب روحي در  يآورد چه مادي چه معنوي هر فردي را خوشحال م      

  . آورد او پديد مي

اي  با توجه به روانشناسي قرن بيست و يك سيستم آموزش طوالني و پلـه    

هاي قرون قبل خيلـي در ايـن مـورد دقيـق و               بسيار مطمئن است و روانشناسي    

  . اند دانيم كه در قبل شناخته شده نبوده معتبر نيستند ما اكنون چيزهايي مي

دهد، بايـست تـرك شـوند         محيطي كه به انسان شرم مي     والدين و هرنوع    

البته اين بدين معني نيست كه آنها بيماري العالجي دارنـد و بايـست از آنهـا               

دانيد هدف اول نجات خود بيمار است و بعـد بـستگان              فاصله گرفت ولي مي   

توانـد شـركاي    او در آنهايي كه ميگرن دارند وقتي محـيط نامناسـب كـه مـي      

. شـود  همسر بدخلق باشد، اين باعث كاهش چشمگير ميگرن مياند يا     تجاري

رود ولي ابتـدا دفعـات آن بطـور غيرمنتظـره      معموالً ميگرن يكباره از بين نمي   

شود اگر اين تغيير محيط مناسب با خروج از شهر محل سكونت باشد         كم مي 

گيرد و در نهايت حمالت ميگرن خفيـف          سرعت كم شدن ميگرن شدت مي     

  . شوند  چند ساعته ميقابل تحمل و

خواهنـد كـه فرزنـدان آنهـا را            معموالً اكثر آنهـا مـي       در بررسي والدين    

 اسـت   خـامي اين خيال   . هايي دارند   راضي كنند و هريك درخواست يا نهاده      

توانند والدين كـاملي   اند مي كه تصور كنيد افرادي كه فرزندي كاملي نداشته      

د كـه از ديـدن فرزندانـشان همـواره          آنها مانند والـدين معمـولي نيـستن       . شوند

  . كنند بلكه اعمال فرزندانشان آنها را خوشنود مي. خرسند باشند
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اگر والدين در حالت حسادت و خـساست باشـند بايـست خرجـي روي               

دست آنها نگذاشت و از پيشرفت ايـن فاميـل يـا آن فاميـل سـخني نگفـت و                  

ين سـنگين نبـودن     نكتـه مـشترك تمـام ايـن والـد         . بازديد بايست كوتاه باشد   

  . تواند با آنها بسيار جنجالي بشود شخصيت آنهاست و صحبت زياد مي

تواند بـه     بجز والدين و همسر محيط كار نيز يكي از عواملي است كه مي            

انسان شرم بدهد در موارد محيط كار بعلت سابقه كار يا نوع تجارت ترك و               

هـاي   اسـتراتژي مهاجرت همواره ممكن نيست يكي از راههـاي خـوب تغييـر       

دوران شرمگيني است قطع رابطـه يـا دشـمني بـا افـرادي كـه بـه انـسان شـرم                

تـوان آنـرا رفتـار را بـا دوسـتي             مي. اند  دادند، چون اكنون خلع سالح شده       مي

  . پاسخ داد

همچنين بايست ياد بگيريد كه به موقع پرخاش كنيد و در صورت لـزوم              

 به هر حركت عصباني به شـدت        طرف را به عقب برانيد در انسانهاي معمولي       

روند تا دوباره شرايط را بررسـي كننـد اگـر             حساس هستند و سريعاً عقب مي     

آيند ولي اگـر ببيننـد پرخـاش شـما بـي       عيب از آنها بود ديگر از اين راه نمي      

گرايانـه    كننـد و اقـدامات تالفـي        كنند يادگيري مـي     دليل بود انرژي جمع مي    

  . دهند انجام مي

اي پرخاش خود دليل اخالقي داشـته باشـيد در اينـصورت           شما بايست بر  

  . توانيد خوب شليك كنيد مي

 نيــز يكــي از راههــاي بــسيارخوب اســت دفــع محــيط  ناز انــزوا درآمــد

ايد كـه شـنوده       شما دوستاني تاكنون داشته   . نامناسب به تنهايي كارگشا نيست    
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چه خوب اسـت  ايد   كرده  اند و شما بطور متكلم وحده براي آنها نطق مي           بوده

اكنون تعداد زيادتري از اين شنودگان پيدا كنيد حتي اگر براي شـروع باشـد      

يعني فردي كه سالها   . دهد  اكثر هيجانهاي احساساتي در مرحله درمان رخ مي       

داليـل  . گيـرد   افسرده بوده يا با يافتن بيماري و درمانش قصد خودكـشي مـي            

مـاران روزي بـه نگارنـده       زيادي براي اين موضوع گفته شده ولي يكـي از بي          

گفت كه از بس افسرده و تاريك دل بود كه با هر قطع رابطه ترك ديگـران                 

آمـد كـه    شد و يك خلسه و لذت روحي و روي بوجود مي         دچار نعشگي مي  

  . ديگر دوست نداشت آن دنياي تاريك و سياه را ترك كند

ايــن مرحلــه كمــي بحرانــي اســت و نگارنــده مطمــئن اســت خواننــدگان 

 و دوسـت جديـد   يابيگذرند معهذا هرچه دوست  گين براحتي از آن مي شرم

گذرند و آن احساس تهي يا پوچ  گذرد روزها مي تر مي   در بساط باشد راحت   

هـاي خـشك و مرتبـاً نيازمنـد آب      بودن تنها رها شدن و تاريك بودن و دهن  

  . شود بودن كمتر و كمتر مي

 و اگـر اعتيـاد داشـتيد بـه          بمرور زمان نيـاز شـما بـه دوسـتان بـه خـانواده             

ديگـر نيـاز بـه حقـوق عـالي يـا تحـصيالت         . شـود   مشروبات يا مواد كمتر مي    

خنديد براي شما     آنچناني نداريد شما ديگر دوران كودكي كه شاد بود و مي          

  . كنيد غبطه و خاطرات يادماندني نيست شما كم كم به آن  دوره سفر مي

اي يـا     ونـگ از طريـق حرفـه      فعاليتهاي ورزشي مثل شـنا كاراتـه پينـگ پ         

ورزشگاهي يكي از راههاي خوب براي اين منظور است اگر جامعه مجـازي             

تواند  كند مي و اينترنتي باشد اگر پرهيجان و شلوغ است و سر شما را گرم مي
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شناسـند شـما    هـاي كـه شـما را نمـي       بخـصوص اينكـه در محـيط      . موثر باشـد  

 حقيقي خودتان را استفاده كنيد    توانيد با چهره خودتان ظاهر شود و چهره         مي

  . و مورد مهم زير را بكار بگيريد

 هميشه به غريظه توجه كنيد، فكر كنيد تازه متولد شديد و نه اطالعات              -

 داريد و نه دانش در شما موجود است تنها نيروي غريظـه و حـس شـشم                  فني

ها اگر احساس بدي راجع به كسي چيزي يا انتخابي داريد تن       . شما وجود دارد  

  . از نيروي غريظه استفاده كنيد و آن را رد كنيد

 "نـه "توانيـد زنـدگي كنيـد اگـر يـاد بگيريـد               اي مي    شما در هر جامعه    -

 است و تعادل شما را سـريعاً در جامعـه بهـم    كافيبگوييد يك عمر بله گفتن     

  . زند اول نه بگوييد مي

 و  وجـود نـدارد  ي براي هر چيزي يك زمان بگذاريد هيچ چيـز هرهـر      -

تماس تلفن فوري مالقات فوري، دوستي فوري يا سـفرخوري وجـود نـدارد              

يابي نيز بايـست زمـان         دوست –بندي باشد     چيز بايست طبق برنامه و زمان       همه

ست بر خانواده   ركنترل د .  براي آن بگذاريد تا صداقت آن روشن شود        يكاف

 خـانواده   بندي هر فرد خانواده يكي از راههاي مسئول كردن اعـضاي            و سابقه 

  . از كوچك تا بزرگ است

داري نظـام فردگـرا اسـت،        ايد كه نظـام سـرمايه       شما در دروستان خوانده   

چيزي كه در اين كتابها نوشته نشده است اين است كه در نظـام فردگـرا هـر                  

فردي يك شناسنامه در اسناد دولتي دارد كه هر روز بر آن اطالعاتي افـزوده        
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صي يا سياسي فرد فوراً بـه دولـت مـنعكس       شود يعني تمام تحريكات شخ      مي

  . شود مي

مثالً اگر در بريتانيا در انتخابات شركت نكنيد از ليست انتخابـات خـارج             

شـود و     دار مـي    شـويد و بعـد از آن سـابقه بـانكي و اعتبـاري شـما خدشـه                   مي

  . توانيد خانه بخريد وام بگيريد و يا حتي خط موبايل دائم بگيريد نمي

 حريم خصوصي وجود ندارد و هركس با هر عملي يك           در نظام فردگرا  

بدين ترتيب هويت هر فرد در مـدت كوتـاهي          . كند  بانك اطالعاتي را پر مي    

شود و در برخورد با فرد هر دسـتگاهي يـك سياسـت ويـژه بكـار                 آشكار مي 

  . برد مي

شود اين بدان معنا است كه اگـر          به اين سيستم، سيستم هوشمند گفته مي      

شويد مگر اينكه  جام دهيد در تمام كشور با آن خطا شناخته مي  شما خطايي ان  

بعنـوان مثـال اگـر شـما فرزنـدتان را بـه             . كشور را براي هميـشه تـرك كنيـد        

ــازي  ــدكودك در ب ــسئولين مه ــسپاريد م ــدكودك ب ــه از او  مه ــاي كودكان ه

  . خورد كند و چه غذايي مي خواهند پرسيد كه در خانه چه بازي مي

كنـد و آراء خـود را در         ده نيز تحقيق خـود را مـي       همچنين پزشك خانوا  

ها از آنجـا كـه تمـام ادارات بهـم وصـل               اين گزارش   . كند  كامپيوتر ثبت مي  

والـدين خـاطي در محـل    . دهنـد  هستند سريعاً هر نوع عدم تعادلي را نشان مي 

شـوند البتـه    كار خود تجارت خود يا بانـك خـود، از اشتباهاتـشان آگـاه مـي           

  .  دوستانه است ولي نه براي هميشهاخطارهاي اوليه
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هـا   اين سيستم تحقيق و تفصص نقش مهمـي در كنتـرل افـراد و خـانواده          

كند قبل از آنكه بخت خـود را امتحـان كنـد              دارد چون هركسي را وادار مي     

  !دوبار درباره آن فكر كند

 جاي خصوصي و امتحان و آزمايش يا خالي كردن عقده            محيط خانواده 

نيا زندگي خوب كار خوب و همـسر خـوب چيزهـايي امـانتي              نيست در بريتا  

شوند اگر قدر آنها را ندانـد همـه           هستند كه به يك فرد بعنوان عاريه داده مي        

  ! گيرند و فرد بايست برود دعا بخواند آنها را پس مي
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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