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ًیاص تِ ّیچ ٍجِ ضوا سا اص خَاًذى ول وتاب تی تَدًذ؛ تٌاتشایيهْوتش  اص سایش هغالة وتاب تِ ًظش هي ًىاتی است وِ ،ایي خالصِ

 تَاًذ تِ عٌَاى یادآٍس تعذ اص خَاًذى وتاب هَسد استفادُ لشاس گیشد.ًخَاّذ وشد ٍ صشفا هی

 تشای ایي وتاب ٍجَد داسد. دیگش اص دوتش علی صاحثییه تشجوِ 

 .است اص هغالة ایي وتاب تِ عٌَاى هشجع استفادُ وشدُ ضخصیت ضٌاسیدس دٍسُ  هتونسایت ٍصیي 
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ّا، عالالى ٍ دیَاًگاى دس یه دًیا ّا ٍ تذتیيتیيخَشوٌین. هثال تاسیىی ٍ فیل. العیت سا آًگًَِ وِ دٍست داسین، ادسان هیٍ

 وٌٌذ. صًذگی هی

ایي دًیای وَچه  گشدد.ضاى تشهیّا دس ادسان ٍالعیت تِ دًیای ویفیعثك ًظشیِ اًتخاب، تخص لاتل تَجِ تفاٍت ادسان آدم

ضَد. ایي دًیا، تْتشیي ساُ ضَد ٍ گاّی دٍتاسُ ًیض خلك هیّا تطىیل ضذُ ٍ اص لحظِ تَلذ خلك هیوَچىی اص عىس ضخصی اص گشٍُ

 :ایي سِ دستِ است ّا ضاهلایي عىس 1دّذ.اسضای ًیاصّای اساسی سا ًطاى هی

 آدهْایی وِ تیص اص دیگشاى خَاّاى تَدى تا آًْا ّستین. -1

 خَاّاى داضتي یا تجشتِ وشدًطاى ّستین.چیضّای وِ تیص اص چیضّای دیگش،  -2

 عمایذ حاون تش تخص اعظن سفتاس ها -3

داًٌذ، آًْا فمظ دس هَسد ّا تیص اص ّش چیض تا دًیای ویفی خَد تواس ًضدیه داسًذ. عوذتا دس هَسد ًیاصّای اساسی خَد ًویاًساى

شاسگیشی تصاٍیش دس دًیای ویفی، احساس تْتشی داًٌذ ٍ ایٌىِ دٍست داسًذ احساس خَتی داضتِ تاضٌذ. هعیاس لاحساسطاى هی

 تَاًین ایي اّویت سا هٌىش ضَین.آًچِ دس دًیای ویفی است، تشای ها هْن است ٍ ًوی وٌٌذ.است وِ دس ها ایجاد هی

دًیای ویفی ها تَاًذ ٍاسد آًىس وِ هخالف تصاٍیش دًیای ویفی ها تاضذ یا آًْا سا ًمذ وٌذ، اص ًظش ها اص ٍالعیت فاصلِ گشفتِ ٍ ًوی

تْشحال ها دس ًْایت ٍالعیت سا عَسی  گَیٌذ تستگی داسد.ّای هْن هیٍالعیت دس ًضد ها تا حذ صیادی تِ آًچِ دیگشاى یا آدم2ضَد.

ٍ دس ًتیجِ صحثت دس هَسد  سای اختالف ًظش تشای پشّیض اص جذلعذم تحث دس هَسد ًماط دا وٌین وِ تشای ها تْتش است.تعشیف هی

  3عیٌیت هغلك ٍ واهل افساًِ است. آب ٍ َّا!

ّا تا صهاى هفیذ تَدًطاى دس دًیای ویفی هي عىس وٌین.دس جشیاى اسضای ًیاصّایواى، پیَستِ تشای خَدهاى دًیای ویفی خلك هی

خیلی دسدًان است، حتی اگش دیگش آى ًیاصّای  وشدُوٌاس گزاضتي عىسی وِ تشای هذتْا یه یا چٌذ ًیاص هشا اسضا هی خَاٌّذ تَد.

-تاى تاضذ، اگشچِ ٍلتی ًتَاًیذ آًگًَِ وِ هیگاّی اٍلات هوىي است صشفِ تش ًگِ داضتي یه فشد دس دًیای ویفی هشا اسضا ًىٌذ.

 خَاّیذ تا اٍ تاضیذ، سًج خَاّیذ وطیذ.

                                                           
1
هفیذ تَدى ول ًظشیِ اًتخاب، یه هذل تشای تحلیل سفتاس اًساى است، دس ایٌجا، دسست یا ًادسست تَدى ایي هذل هغشح ًیست ٍ آًچِ اّویت داسد، هیضاى  

 ست.آًْا تْثَد ویفیت صًذگیّا ٍ دس ًتیجِ ایي هذل دس تْثَد سٍاتظ آدمیا ًثَدى 
2
ضًَذ ٍ دٍ ًفش دلطاى تشای یه چیض هطتشن تتپذ، هَسد لثَل یىذیگش ٍالع هیٍلتی  ّای هطتشن داسًذ.ّایی است وِ دغذغِهفَْم، ّواى ًضدیىی آدمایي  

 تِ تعثیش گلسش اهىاى ٍسٍدضاى تِ دًیای ویفی یىذیگش ٍجَد داسد.
3
تَاى تا لاععیت اص ٍجَد یه ٍالعیت ًویایٌىِ ٍ  هعشٍف هَالًاست )فیل ٍ تاسیىی( ، ّواى ضعشوٌینایٌىِ ها هَضَعات سا تستِ تِ دسن خَدهاى تحلیل هی 

تیٌطاى ًیض ٍجَد خَاّذ داضت ٍ هْن  ّا تاضٌذ، اختالف ًظشّاست. الثتِ تا اًساىّا سا سد وشد، دلیل اصلی اختالف ًظش آدمهغلك صحثت وشد ٍ سایش تشداضت

 ضیَُ وٌاس آهذى تا ایي اختالف ًظشّاست.
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ّشچِ  4حذالل یه دٍست سا دس دًیای ویفی خَد داسًذ. ّای ضاد دس یه سغح حذالل وساًی هثل عضیضاى، اعضای خاًَادُ ٍآدم

-ّا تِ دلیل هایَس ضذى اص وسة ضادی ًاضی اص سٍاتظ خَب، اص دیگشاى فاصلِ تگیشًذ، ایي فشضیِ وِ تَسظ دیگشاى عشد ضذُآدم

تحمیشضاى لزت تثشًذ، آًْا تِ ّا هتٌفش تاضٌذ ٍ اص ّا تٌْا ٍلتی هشد ّستٌذ وِ اص صىایي آدم گیشد.اًذ دس آًْا لَت تیطتشی هی

 دلیل ًیاص جٌسی تِ صًاى اص آًاى هتٌفشًذ!

 س دًیای ویفی آًْا لشاس گیشد.تایذ تِ هشٍس صهاى تىالیف د تشًذ.ّا ًیست، لزتی اص آى ًویچَى هذسسِ ٍ تىالیف دس دًیای ویفی تچِ

خَدهاى  ،اسًذ، ایي است وِ اتتذا تا تشلشاسی استثاطضاى دّای لزت ضذاجتواعی دس دًیای ویفیتٌْا ساُ ووه تِ وساًی وِ عىس

 5دّذ.عاللِ ًتیجِ عىس هیتٌثیِ دس هَسد داًص آهَصاى تی ضاى لشاس تگیشین.دس دًیای ویفی

گش تَدى تٌْا تا چٌذ دلیمِ دس سٍص فشاّن خَاّذ ضذ، اها تسیاسی اص هعلواى ٍ هذیشاى اّویت ایي تَجِ گشم تَدى، هْشتاى ٍ حوایت

 6فْوٌذ.وایت سا ًویٍ ح

 ّای دسًٍص هعتاد ضذُ.خَسد تِ اًذٍسفیيدختشی وِ تِ خاعش اسضای لذست )تِ خاعش وٌتشل خاًَادُ( غزا ًوی

تشسین دیگشاى عثك هیل ها عول ًىٌٌذ ٍ اص چیضی وِ تشای ها اّویت داسد اًتماد وٌٌذ، آًْا سا دس دًیای ویفی تشای ایٌىِ هی

است ٍ ایٌىِ تگَییذ چشا اص گفتٌطاى، تشس  تا ّوسشتاى تاىّای دًیای ویفیتْتشیي ساُ تیاى صشیح عىس وٌین.خَیص سْین ًوی

 (ایي تشس ها سا ًاساحت هیىٌذ. )تشس اص اًتماد اص عشف اٍ تِ آًچِ دس دًیای ویفی هاست. داضتیذ.

ساتغِ هثتٌی تش ًظشیِ اًتخاب( دس ها ایجاد اگش عىسی دس دًیای ویفی ها تاضذ وِ احساس توله ًسثت تِ یه فشد سا )تِ جای 

 ساص ًااهیذی، عصثاًیت ٍ اختالف است.وٌذ، تالی آى ساتغِ خَاّذ تَد ٍ صهیٌِ

 تَاًستٌذ تفْوٌذ آًچِ اص ًظش آًْا دسست است، لضٍها اص ًظش دیگشی دسست ًیست، دًیا ضادتش ٍ خَضایٌذتشهیطذ.ّا هیاگش آدم

 یفی ضوا، ّستِ صًذگی خَدتاى است ٍ ًِ ّستِ صًذگی دیگشاى.ًظشیِ اًتخاب هیگَیذ، دًیای و

-ّش وس غیش خَدهاى سا هی ضَد.اختالف عىس آسهاًی دًیای ویفی ها اص خَدهاى تا عىس دسٍى آیٌِ، هَجة عذم سضایت هی

خَدهاى سا تغییش دّین هاى خَب تاضذ ٍ ضوٌا ًخَاّین اگش عىس خَدهاى دس دًیای ویفیهاى تیشٍى وٌین. تَاًین اص دًیای ویفی

 تِ حزف تَدًواى )خَدوطی( تگیشین. تا تِ آى عىس تشسین، هوىي است تصوین

 

                                                           
4
ایٌىِ ٍجَد سٍاتظ اًساًی سالن ٍ وسة سضایت ًاضی اص آى، تخطی اص  ِ ًتایج یىساًی خَاٌّذ سسیذ؛ّای اّل خشد تتاص ّن تائیذی تش ایي اصل وِ اًساى 

لالة ولوات هختلف ، دس فشاّن خَاٌّذ وشد )لزت گزسا( ّا، دس تْتشیي حالت، تذلی اص ضادیٍ سایش ًسخِ فغشت هاست ٍ وسة ضادی دس پی ایي سٍاتظ است

 تیاى ضذُ است. دس هىاتة گًَاگَى ّای اّل خشدتَسظ اًساى
5
هعلن ٍ ضاگشد تش ویفیت آهَصش است ٍ ایٌىِ اگش فشدی اص سفتي تِ هذسسِ خَضحال تاضذ )تِ دلیل ایي هفاّین ًیض، ّواى تاثیش ضگشف ساتغِ عاعفی تیي  

 اد خَاّذ گشفت.تشخَسدّای هٌاسة، دٍستاى هٌاسة ٍ ...( لغعا تْتش ی
6
 ّا ایي است وِ عویما دسوطاى وٌین ٍ تا آًْا ّوذل تاضین.ًفَر حمیمی دس آدم ُتٌْا سا 
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  7ّای اضتثاُ دس دًیای ویفی، هوىي است تِ خالف وشدى، والّثشداسی ٍ ... هٌجش ضَد.آدم

تمشیثا توام  حال ها سا خَب وٌذ.ّا تِ ایي خاعش دس دًیای ویفی ها ّستٌذ وِ هعتمذین یا حذالل اهیذٍاسین تَدى تا آًْا آدم

ها اص سسیذى تِ  وٌذ.اًذ، چَى ایي پیًَذ همذاس صیادی اص خَضی ها سا فشاّن هیّا پیًَذ خَسدُچیضّای خَب دًیای ویفی ها تِ آدم

 8تشین وِ آًْا سا تا وساًی وِ دٍستطاى داسین، تمسین وٌین.چیضّای خَب ٍلتی لزت هی

 ضَین. آدهی سا وِ هعتمذین اسصش هتماعذ وشدى داسد هتماعذ ًىٌین، ًاساحت هیدس هَسد عمایذ ًیض، ٍلتی 

ًیای ویفی خَد سا تغییش دٌّذ، حك وٌتشل دًیای ّای دسٍى دتَاًیذ هشدم سا ٍاداس وٌیذ عىسضوا تا ّیچ تْذیذ ٍ تٌثیْی ًوی

 تَاًیذ اص دیگشاى تگیشیذ.ویفی سا ًوی

 9ّا ضًَذ.تَاًٌذ اص ایي ًظش جایگضیي آدمتاضذ، احتوال یادگیشی تیطتش است ٍ واهپیَتشّا ًویآهَص اگش هعلن دس دًیای ویفی داًص

وٌذ )هادس( هٌجش هاًذى )تا هىیذى ضیش( تَسظ وسی وِ ایي احساس خَب سفع ًیاص سا دس اٍ ایجاد هیداًص حیاتی هشتثظ تا صًذُ

خَاّذ تِ اٍ ووه وٌذ )حتی اگش ًتَاًذ( ٍ فْویذ وِ هادسش ّویطِ هیون خَاّذ ون ضَد.اش هیتِ لشاس دادى اٍ دس دًیای ویفی

فْوذ وِ گاّی تایذ خَدش تشای خَدش واسی تىٌذ تا احساس خَتی تا ضذت تیطتشی اٍ سا دًیای ویفی خَد ًگِ داسد. تِ هشٍس هی

ضَد. ّشچِ ی تِ ایي تشتیة واضتِ هیتزس اٍلیِ آصادی فشد دّذ.پیذا وٌذ ٍ تِ ایي تشتیة خَدش سا دس دًیای ویفی خَد جا هی

تَاًین هشالثت اص خَدهاى سا یاد وساًی وِ دس دًیای ویفی ها لشاس داسًذ اجاصُ تذٌّذ واسّا سا خَدهاى اًجام دّین، تیطتش هی

 تگیشین.

 کودک در حذود دو سالگی

 وشدى تچِ )هثل ٍاداس وشدى ٍالذیي تا گشیِ وٌٌذُتخطی اص واسّای وٌتشل خَاّذ.ّایص لذسی لذست هیاص ایي سي تِ دلیل طى اٍ

وَدن تِ  وٌذ.الثتِ سفتاسّای اٍ تِ هشٍس تِ آصادی ٍ تفشیح ّن ستظ پیذا هی تِ اًجام اهَس هختلف( تشای ّذف ًْایی لذست است.

اسًذ وِ دس دًیای ویفی وٌٌذ تا ایي حال ٌَّص اسصش ایي سا دخَاّذ تشای اٍ واسی ًویفْوذ وِ ٍالذیي آًمذس ّن وِ اٍ هیهشٍس هی

 خَد ًگِ داسد.

                                                           
7
 ّواى هفَْم دٍست ًاتاب! چَى دٍست هاست، هیخَاّین تا اٍ چیضّای هطتشن داضتِ تاضین ٍ واسّایی هطاتِ اٍ اًجام دّین. 
8
سٍصی وٌٌذ. الثتِ ضاى سا خشاب هیتِ چیضّای خَب )هاضیي، پَل، لذست، ضْشت ٍ ...( سٍاتظ اًساًی وٌٌذ افشادی وِ تشای سسیذىعجة اضتثاُ هْلىی هی  

ًذاضتِ تاضٌذ ایي حمیمت سا خَاٌّذ فْویذ، ٍلی  ٍیالی گشاى لیوتطاى، وسی سا وِ تشای پیذا وشدى یه دٍست تشای تمسین لزت چای خَسدى دٍ ًفشُ دس

 ضًَذ.دیش ضذُ است. سٍاتظ عویك اًساًی تٌْا دس عَل صهاى ٍ تا دسن هتماتل ایجاد هی
9
ىی(، تٌْا گشفتِ تا هعلوی ٍ پضض ٍ ساًٌذگی ّا تا خغای تسیاس ووتش لاتل اًجام است )اص خذهتىاسیّا تَسظ ستاتدس آیٌذُ ًضدیه وِ اوثش واسّای ها آدم 

پس هْاست ّوذلی ٍ دسن هتماتل دس دًیای فَق هذسى اص  .ّن جایی تشای اًساى ٍجَد داضتِ تاضذ تاص تاعث ضَد ّویي احساسات اًساًی است وِ ضایذ

 ضشٍسیات است.
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هتَلع ًثَدى سا یاد خَاّذ گشفت ٍ ایٌىِ تایذ دًیای ویفی خَدش سا تش  حذ وَدن تِ هشٍس دس حذٍد سي پیص دتستاًی تیص اص

ب تایذ ٍالذیي خَ تش عول خَاّذ وشد.تیٌاًِّا دس دًیای ویفی خَدش ٍالعدس هَسد لشاس دادى آدم اساس چیضّای هوىي تٌا وٌذ.

ّای ّا خَاٌّذ وشد ٍ آًْا تایذ چِ واسّایی تشای خَدضاى تىٌٌذ، تِ ایي تشتیة تچِسٍضي وٌٌذ وِ دیگشاى چِ واسّایی تشای تچِ

 دًیای ویفی هعمَلی خلك خَاٌّذ وشد.

وٌٌذ، سٍتشٍ خَاّذ هیتا ٍسٍد تِ هذسسِ تچِ تا دًیایی سشضاس اص وٌتشل تیشًٍی وِ اٍ سا هجثَس تِ اًجام واسّای خالف هیلص ٍاداس 

 ضذ.

 ّا، دس صَست سفتاس دسست ٍالذیي، خَاٌّذ فْویذ وِ ّوىاسی تْتش اص صٍس گفتي تِ ٍالذیي ٍ هَفك ًطذى است.تچِ

خَاٌّذ ضَد، چَى عشفیي هیدس سٌیي ًَجَاًی هی )تا ٍالذیي( ّا هٌجش تِ اختالفاتتچِ لذست دس-ّای سىسافضایص َّسهَى

ّا تیص اص ّش صهاى دیگشی ًیاص تِ حضَس ٍالذیي ّوذیگش سا هجثَس وٌٌذ واسّایی وِ دٍست ًذاسًذ اًجام دٌّذ. دس ایي سٌیي تچِ

 10دس دًیای ویفی خَد داسًذ.

َد سا دس دًیای ویفی فشصًذضاى حفظ وٌٌذ. تَصیِ تِ ٍالذیي: تِ اعوال فشصًذاى ًَجَاًتاى پذس ٍ هادس تایذ سعی وٌٌذ جایگاُ خ

 ّای آًْا خیلی تَجِ ًىٌیذ. ایي واس ّویطِ آساى ًیست.خیلی تَجِ وٌیذ ٍلی تِ گفتِ

ضَین ٍ اٍلات تا آًْا دسگیش هیگاّی  وٌذ.ًاتَاًی دس وٌاسآهذى تا وساًی وِ دس دًیای ویفی ها لشاس داسًذ، واسّا سا خیلی دضَاس هی

وٌین وِ تِ یىذیگش وٌین تِ ایي فىش ًویتشسین ٍ اجتٌاب هیّایی وِ اص آًْا هیًِ ها ٍ ًِ آدم وٌین.گاّی ّن اص آًْا اجتٌاب هی

 ٍ ضشٍط ًذاسد.ین عطك، ًیاص تِ تعلك خاعش، ضشط اگش ًگَی ًیاص داسین.
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ایي  ضَد وِیي دس دًیای ویفی فشصًذاى هیتٌاتشایي تشخَسدّای لْشآهیض ٍ وٌتشل تیشًٍی ًِ تٌْا ساُ تِ جایی ًخَاّذ تشد، تلىِ تاعث تضعیف جایگاُ ٍالذ 

 هٌجش تِ واّص واسوشد ٍالذیي دس تاثیشگزاسی تش فشصًذاى خَاّذ ضذ. اهش


