یک پرسش
با آى كه دلن ًوي خَاهذ دًباله رٍ ٍ هقلذ دیگراى باشن ٍلي هعوَال ایٌگًَه ام .براین
سخت است چيسي هخالف دیگراى بگَین ٍ به هويي دليل هويشه از دیگراى پيرٍي هي
كٌين.آیا اشكالي دارد؟
ّوة اًساى ّا گاّي اٍقات دس پاسُ اي اص هسائل دًبالِ سٍي هي كٌٌذ اص جولِ هذ لباس ٍ هَاسدي هاًٌذ آى .اًجام
آًچِ ديگشاى اًجام هي دٌّذ يكي اص شيَُ ّاي ساصگاسي دس اًساى است .بِ خصَص دس هياى داًشجَياى پيشٍي
اص هذّاي خاصي بيشتش باب هي شَد كِ دليل آى ّن سٍشي است :بشاي ايجاد احساس تعلق ٍ پيًَذ با سايش اًساى
ّاي ديگش.
بايذ بِ ياد داشتِ باشيذ كِ ّوٌَايي با ديگشاى دس هَاسدي كِ باعث ضشس ٍ صياى بِ اًساى شَد هاًٌذ هصشف هَاد
غيش قاًًَي ،سفتاسّاي ًاسالن ٍ ًاشايست اجتواعي ٍ هَاسدي اص ايي قبيل بِ شذت ًاسالن ٍ هشكل صاستٍ .قتي اص
ًظش سالهت جسوي يا سٍاًي احساس خطش هي كٌيذ بش اساس عقل خَد ٍ ًِ بش اساس ّوٌَايي ٍ تقليذ اص ديگشاى
عول كٌيذ.
ًكتة ديگشي كِ بايذ بذاًيذ ايي است كِ بسياسي اص شوا دس سٌي ّستيذ كِ بايذ ساُ صًذگي آيٌذُ خَد ،اسصش ّا
ٍ اعتقاداتي كِ داسيذّ ،ذف ٍ هسيش خَد سا دس آيٌذُ بساصيذ .بِ عباست ديگش بايذ َّيت خَد سا پيذا كٌيذ .تقليذ
ٍ ّوٌَايي با ديگشاى باعث هي شَد كِ شوا اص خَد ٍاقعي تاى دٍس شَيذ .بِ عباست ديگش ،فشآيٌذ َّيت يابي
چيضي ًيست كِ اص سٍي تقليذ ٍ ّوٌَايي كشدى با ديگشاى بِ دست آيذ .اگش فقط هطالبي سا بپزيشيذ ٍ قبَل كٌيذ
كِ ديگشاى هي گَيٌذ آى ٍقت ًوي تَاًيذ خَد ٍاقعي خَد سا بيابيذ .بشاي آى كِ بْتش بتَاًيذ خَد سا بيابيذ بْتش
است كِ افكاس ٍ تجاسب خَد سا بٌَيسيذ.ايي كاس بِ شوا اجاصُ هي دّذ كِ خَد سا بْتش بفْويذ .عالٍُ بش ايي سعي
كٌيذ كِ با افشادي غيش اص دٍستاى خَد ًيض تواس داشتِ باشيذ تا بتَاًيذ با ديذگاُ ّا ٍ ًظشگاُ ّاي هختلف آشٌا
شذُ ٍ اص هياى آًْا ،طشص فكشي كِ بْتش هي پسٌذيذ سا اًتخاب كٌيذ.
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