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ماهنامه سپیده دانایی درگذشت
وان شناسی ایران،   استاد برجسته ی ر

دکتر محمود منصور را به خانواده ایشان و 
وان شناسی ایران تسلیت می گوید. جامعه ر
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ماهنامه ی سپیده دانایی از اردیبهشت۱۳۸۶ وارد دنیای رسانه ای 
توانست  ُنه سال  طی  روزافزون  تالش های  با  و  شد  کشورمان 
پاسخ گوی  خود  سهم  به  علمی  البته  و  متنوع  مطالب  انتشار  با 
پرسش های خوانندگان در حوزه های زندگی باشد. پس از آن و 
در مهر ماه ۱۳۹۵ با توجه به وضعیت علم روان شناسی در ایران و 
درک شرایط دانشگاهی و رسانه ای مرتبط با این رشته، جامعه ی 
عالقه مندان  و  دانشگاهیان  به  مردم  عموم  از  را  خود  مخاطب 
خاص علم روان شناسی تغییر داد تا در فضایی بیرون از دانشگاه 
همین رو،  از  شود.  داده  مناسب  پاسخی  قشر  این  نیازهای  به 

یه بر اساس پنج محور پیش رو منتشر می شود: مقاالت نشر

سال هاست  متأسفانه  علمی.  وان شناسی  ر ادبیات  غنی کردن   .1
کتاب ها و مقاالت  که به رغم عالقه ی فراوان جامعه ی ایرانی به 
هستیم  شبه روان شناسی  ادبیات  گسترش  شاهد  روان شناسی، 
که عالوه بر بی اعتنایی به یافته های پژوهشی، اغلب ارتباطی به 
مبانی و آموزه های فرهنگ ایرانی ندارند. از طرف دیگر نیز، اغلب 
کنند،  پژوهش های دانشگاهی چندان نمی توانند این نیاز را رفع 
چراکه برخی از آن ها یا تکرار تحقیقات ایرانی و خارجی دیگری 
هستند، یا محصور در فرم مقاالت علمی  پژوهشی و یا چنان دربند 
که از پرداختن به دیگر  شاخه  های روان شناسی بالینی یا مشاوره 
را شامل  گسترده ای  که حوزه های  روان شناسی  شاخه های علم 
می شوند، بازمانده اند. بنابراین، ما در هر شماره به انتشار مقاالتی 
گسترده ی  و  علمی  ادبیات  یج کننده ی  ترو که  پرداخت  خواهیم 
روان شناسی  دورماندن  دلیل  به  متأسفانه،  باشند.  روان شناسی 
ین دستاوردهای این رشته ی ُپربار دانش،  دانشگاهی ایران از آخر

یم. یم بیشتر از آثار پژوهشگران غیرایرانی بهره گیر ناچار

وان شناسان برجسته و مؤثر جهان. هدف مان از این  گفت وگو با ر  .2
روان شناسی  یان  دانشجو و  اساتید  گاهی  آ افزایش  گفت وگوها، 
آثار  و  جدید  یه های  نظر درباره ی  علم  این  به  عالقه مندان  و 
یه پردازان فعلی جهان روان شناسی است. بسیاری از آثار این  نظر
یه پردازان در کشورمان یا ترجمه نشده اند و یا به آثار پیشین شان  نظر

کتفا می شود. یراست های جدیدی از آن ها منتشر شده ا که بعدها و

ایران  روان شناسی  یخ  تار ایرانی.  بزرگ  وان شناسان  ر معرفی   .3
مردان  تجربه می کند، شاهد  کنون  ا که  به رغم همه ی مشکالتی 
یش  ُوسع خو به قدر  هر یک  که  بوده  است  افتخاری  ُپر  زنان  و 
توانسته اند نقشی ماندگار بگذارند. سپیده دانایی در دوره ی جدید 
بخشی  در  که  ایرانی  برجسته ی  ۱۹روان شناس  با  طی ۱۸شماره 
به  داشته اند،  موثر  و  فعال  ایران حضوری  روان شناسی  یخ  تار از 
گفت وگو نشسته است. عالوه بر آن، به معرفی  بنیان گذاران این 
کبر سیاسی، دکتر محمود صناعی و دکتر  رشته در ایران؛ دکتر علی ا
محمدباقر هشیار پرداخته ایم. این محور نیز در شماره های آینده با 

پرهیز از تکرار به طور جدی پی گرفته خواهد شد.

از  بخشی  موضوع  ایرانی.  جامعه ی  مسائل  به  پرداختن   .4
ایران  امروز  جامعه ی  که  است  مسائلی  منتشرشده،  مقاله های 
برگزاری  با  یم  دار سعی  بیشتر  است.  یبان  گر به  دست  آن ها  با 
علوم  حوزه های  دیگر  صاحب نظران  حضور  با  میزگردهایی 
یکردی  با رو انسانی، به خصوص همکاران جامعه شناس خود، 
گذرای  خبرهای  نه  و  یربنایی  ز مسائل  تحلیل  به  بین رشته ای 
که از مطالب  یم. افزون بر این، بر آنیم  جامعه ی خودمان بپرداز
که  نیز  ایرانی(  غیر  هم  و  ایرانی  روان شناسان)هم  ارزشمند 
فرهنگ نابسته  البته  و  علمی  و  دقیق  و  خواندنی  تحلیل هایی 

باره ی این موضوعات ارائه کرده اند، استفاده کنیم.  در

گران قدری  میراث  اسالمی  ایران  ینه ی  دیر و  ُپربار  فرهنگ   .۵
روان شناختی  تحلیل  که  دارد  ادب  و  هنر  و  علم  حوزه های  در 
بخش هایی از آن می  تواند پیوند دانش امروزی ما را با سنت های 
معنوی و بنیادیمان استوار سازد  و دستاوردهای علمی و روزآمدی 
دانش آموختگان  از  بسیاری  هنوز  کند.  تقدیم  نیز  برای جهانیان 
مثنوی  شاهنامه،  در  که  نابی  گوهرهای  از  خبری  روان شناسی 
است،  بیهقی  یخ  تار یا  و  سعدی  و  حافظ  سروده های  معنوی، 
ندارند. این دغدغه نیز یکی دیگر از محورهای سپیده دانایی است.           

خط مشی سپیده دانایی



دکتر محمود گلزاری
مدیر مسئول

زندان  جدال والدین با فر
در همسرگزینی
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 یا پدر و مادرش را انتخاب کند یا دوست دخترش را!
 برکت از خانه ما می رود اگر پسرم با این دختر 

بی نماز ازدواج کند.

 این آقا چی دارد که دخترم عاشق و دل باخته ی 

او شده است؟

 همین که بدون اطالع ما با هم دوست شده اند 

ولی می خواهند ازدواج کنند مخالفم!

 درست است که جوانی موفق و تحصیل کرده 

است اما خانواده هایمان به هم نمی خورند!

پیش  مشاوره ی  حوزه ی  در  که  روان شناسی  هر 

از ازدواج فعالیت می کند بارها این گونه سخنان را 

از پدر و مادر مراجعان جوان خود که فردی را خارج 

شنیده  برگزیده اند،  همسر  انتخاب  سنتی  روال  از 

است: 

درگیری جوانان با والدین خود درباره ی عروس ها 

و دامادهای آینده یادآور ستیز دیرینه عشق و عقل 

در آثار ادبی فرهنگ های بشری است: 

فرمان عشق و عقل به  یک جای نشنوند
غوغا بود دو پادشه اندر والیتی )سعدی(

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو ای خواجه عاقل  ، هنری بهتر از این!  )حافظ(

شیوه  ی  ایران،  در  پیش  سال  پنجاه  همین  تا 

و  پدرها  عاملیت  جوانان ،  همسرگزینی  برای  رایج 

یا بزرگان فامیل بود. وقتی پسری به سن  مادرها و 

برایش  را  دختری  او  مادر  معموالً  می رسید  ازدواج 

در نظر می گرفت و با مشورت و نظر همسر خود به 

خواستگاری آن دختر خانم می رفت.

پس از گفت وگوها و توافق سرپرستان دو جوان، 

آن  دو به  هم معرفی می شدند و دیری نمی گذشت 

که به عقد ازدواج هم در می آمدند و زندگی مشترک 

را آغاز می کردند. تا اواسط دوره ی پهلوی اول، در 

مراحل ازدواج، زن و شوهر آینده، دخالتی نداشتند 

و حتی نمی توانستند با هم دیدار داشته باشند. 

فرد ریچاردز در سفرنامه ی خود، ضمن توصیف 

اوضاع ایران در اوایل روی  کار آمدن رضا شاه می نویسد: 

پل  هاللی شکل  اتاق های  این  »در 
باره ی  در جوان  مردان  خواجو)اصفهان( ، 
در  آن ها  یبایی های  ز که  خود  آینده ی  زن های 
است  پنهان  چادر  و  ضخیم  نقاب های  پشت 
است  عروسی  شب   در  فقط  چه  می اندیشند. 
که پدر و مادر، به شوهر اجازه  می دهند تا همسر 

  آرنت، روان شناس معروف معاصر، براین باور 
است که بیشتر ازدواج ها در فرهنگ های سنتی 
ازدواج های ترتیب داده توسط بزرگ ترها هستند 
که با همسرگزینی های اختیاری و از روی عشق 

در جوامع غربی متفاوت است و می افزاید که 
با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، جوانان 

دیگر کشورها برای  انتخاب همسر خود آزادی 
بیشتری پیدا کرده اند. از این رو، در بسیاری 

فرهنگ ها  سنت ازدواج ترتیب داده تعدیل 
و اصالح شده است. به طوری که امروزه 

در بیشتر فرهنگ های شرقی میزان ازدواج 
نیمه ترتیب داده رو به افزایش گذاشته است.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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خودمان  دوست شدن  بودند:  داده  پاسخ  نفر   106

) محل  خانوادگی  موقعیت  از  خارج  مکان هایی  در 

مجازی،  فضای  تفریحی،  سفرهای  دانشگاه،  کار، 

محفل های دوستانه(

در سال 1399 از بین 170زوج مراجعه کننده، 110 

زوج پس از معرفی دختران به مادرهای مردان جوان 

و گفت وگو و پیگیری های خانوادگی و 60 زوج پس 

و  از دوستی  از گذشت چندماه و حتی چند سال 

بودند.  ازدواج گرفته  به  تصمیم  یکدیگر،  با  ارتباط 

با این حساب در سال 1398، 36.4 درصد، در سال 

مجموع  از  سال  دو  این  در  و  درصد   35/3  ،1399

431 زوج، 166 زوج یعنی 36 درصد جوانان با میانگین 

سنی حدود 29 سال برای مردان و 25 سال برای زنان، 

الگوی  این  برگزیده اند.  را  غیرسنتی  ازدواج  سنخ 

ازدواج را که برخی بر آن نام ازدواج مدرن نهاده اند، 

از نظر تاریخی و اجتماعی بررسی می کنیم، آن گاه 

در آیینه ی مطالعات تجربی به فایده ها و پیامدهای 

نگاهی  سنتی  ازدواج  با  مقایسه  در  آن  منفی 

تدبیرهای  و  مشاور  نقش  پایان،  در  و  می اندازیم 

 راه گشای او را در  به تفاهم رساندن جوانان و پدران 

و مادران شان یادآور می شویم.

نظر  از  را  ازدواج ها  اجتماعی  علوم  دانشمندان 

عامل تصمیم گیری در چهار گروه قرار می دهند: 

ی ر جبـــا ا و  تحمیلـــی  ی   ج هـــا ا و د ز ا  

یا  و  مادر  و  پدر   :)Forced Arranged Marriage(

اقدام  او  برای همسرگزینی  فرزند جوان،  سرپرست 

می کنند و در این مورد نه نظرش را می خواهند و نه 

حتی بیش از ازدواج چیزی در این باره به او می گویند.

فقـــی ا تو ه ی  د ا تیـــب د تر ج  ا و د ز ا  

یا  والدین   :)Consensual Arranged Marriage(

خود را برای اولین بار ببیند و سلیقه ی پدر و مادر 
خود را بستاید.« 

پیرمردهای  بین  روزها  » این  می دهد:  ادامه  و 

است  شایع  عجیبی  افسانه های  بازار  حنایی  ریش 

و می گویند که پسرهایی که به مدرسه می روند و 

سابق  مانند  می کنند،  تحصیل  باال  کالس های  در 

مطیع و حرف شنو نیستند. در مدرسه باشگاه هایی 

تشکیل داده اند و اعضای این جمعیت های مخفی، 

او  خود  زن  دیدن  از  قبل  که  کرده اند  یاد  سوگند 

حالی که  در  پیرمردان  نکنند.  قبول  همسری  به  را 

مسی رنگ  ریش های  میان  در  را  خود  انگشتان 

خویش فرو می برند، سر را تکان می دهند و متحیرند 
که کار دنیا به کجا خواهد کشید!«1

ازدواج،  در  مسلط  گرایش   1353 سال  در 

حالی که  در  بین خویشاوندان  بود،  از  همسرگزینی 

در  را  مسیر عکس  تاکنون   1358 سال  از  روند  این 
پیش گرفته است.2

در طول سی سال گذشته ازدواج های غیر سنتی، 

بدون  پسران  و  دختران  دوستی  و  آشنایی  یعنی 

رابطه ی  برقراری  بزرگ ترها،  اجازه ی  و  آگاهی 

عاطفی و گاه جنسی با هم و سپس عالقه مند شدن 

به ازدواج با یکدیگر و سرانجام مطرح کردن تصمیم 

خود با والدین روند افزایشی داشته است.

به یک نمونه ی کوچک و غیر ُمعّرف اشاره می کنیم: 

مرکز  در  در سال 1398  که  291 زوج  از مجموع 

مشاوره ی بیدار با من جلسه های مشاوره ی پیش از 

ازدواج را برگزار کردند، 185زوج در پاسخ مکتوب 

با  ازدواج  برای  طریق  چه  » از  پرسش  که   این  به 

ُمعّرف  نوشته  بودند: »از طریق  آشنا شدید؟«،  هم 

و  پسرها،  مادران  جست وجوی  یعنی  واسطه«  و 

آشنایان و  از طریق دوستان و  معرفی شدن دخترها 
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در نظر  خود  فرزند  ازدواج  برای  را  فردی  سرپرست 

می گیرند و سپس با او مشورت می کنند که رضایت 

خود را اعالم کند. هرکدام از دو طرف، قدرت رد کردن 

و نپذیرفتن را دارند . بعضی وقت ها، دو جوان پیش 

مکانی  در  و  خانوادگی  فضای  در  عقد  و  نامزدی  از 

خصوصی با هم دیدار و گفت وگو می کنند تا با ویژگی ها 

و روحیات هم آشنا شوند. این رسم همسر گزینی به نام 

شیِدک)Shidduch( در یهودیت راست آئین رایج است. 

 :)Self- Selected Marriage(خودگزین ازدواج   

را  مطلوب شان  فرد  خود،  ازدواج،  آماده ی  افراد 

با والدین  برمی گزینند و آن گاه نظر موافق خود را 

یا سرپرست شان اعالم می کنند و بزرگ ترها قدرت 

مخالف و رد کردن )حق وتو( دارند. 

 :)Autonomous Marriage(خودمختار ازدواج   

جوان فرد مورد نظر خود را بر می گزیند، نه با والدین 

نه  و  می کند  مشورت  این باره  در  بزرگ ترهایش  و 
پیش از ازدواج، چیزی در این باره به آن ها می گوید.3

 

در آثار نویسندگان و پژوهش گران ایرانی تعریف 

غیر سنتی  و  سنتی  ازدواج  از  رسایی  و  مشخص 

نمی بینیم. به چند نمونه ی بارز اشاره می کنیم: 

پیربنیادی در کتاب ازدواج سنتی، ازدواج مدرن: 

ازدواج سنتی یا کالسیک و قدیمی همان گونه که از 

نامش پیداست ازدواجی که همواره نگاه به گذشته 

و  مصلحت  حکمت،  عقل،  از  آمیخته ای  و  دارد 

پسر  مدرن،  ازدواج  در  اما  است.  زمان  اقتضای 

از ازدواج  قبل  باید حتماً  باورند که  این  و دختر بر 

شناخت کافی از یکدیگر  پیدا کنند تا در زندگی به 

مشکلی برخورد نکنند. آن ها به نظر اعضای خانواده 

توجهی ندارند و نظر کسی را باالتر از خود نمی دانند. 

با وجود نظر مثبت نویسنده به ازدواج سنتی - 

به دلیل این که بنیان آن بر پایه ی عقل بنا می شود و 

نه عشق - اما اذعان می کند: در دنیای امروز اگر 

عقل  به  عشق  دخالت  بدون  صرفاً  ازدواج  موضوع 

برگزار  ازدواج  به نام  جشنی  به ندرت  شود  واگذار 

خواهد شد و هر روز تعداد دختران و پسران مجرد 
افزایش می یابد.4

این ناهماهنگی در پژوهش ها و مطالعات تجربی 

بیشتر  همسرگزینی  سنخ های  طبقه بندی  مورد  در 

را  طبقه بندی ها  این  ُمفصل ترین  می آید.  چشم  به 

کرده اند.  پیشنهاد   )1385( همکاران  و  مظاهری 

آن ها در یک مطالعه با پرسش نامه ای که شیوه های 

سبک های  » رابطه ی  می سنجد؛  را  همسر  انتخاب 

با  را  ازدواج«  پایداری  و  کیفیت  با  همسرگزینی 

از زنان متأهل ساکن تهران  پنج سبک در نمونه ای 

مطالعه کردند و براساس یافته های آن در مطالعه ی 

  به طور کلی، سنخ های همسرگزینی با 
دو شاخص »عاملیت کنش گر« و »رضایت 

تصمیم گیرنده« طبقه بندی می شوند. بر این پایه، 
جامعه شناسان و روان شناسان خانواده  به طور کلی 

بر دو شیوه ی همسرگزینی که در بیشتر جوامع 
معاصر رواج دارند تأکید می کنند: ترتیب داده و آزاد. 

در شیوه ی نخست، پدر و مادر یا بزرگان فامیل در 
فرایند انتخاب همسر برای پسر و دختر دخالت 

می کنند و در شیوه ی دوم جوانان ابتدا با هم آشنا 
می شوند و مدتی پس از ارتباط و عالقه مند شدن به 

هم، خودشان تصمیم به ازدواج می گیرند.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی



    تیر   101400

سرمقاله     

شش  شهر  چند  مردان  و  زنان  از  نمونه ای  با  دوم 

سبک انتخاب همسر را پیشنهاد کردند:

ازدواج  )قصد  اجباری  ازدواج  و  آشنایی   .1
نداشتم، مجبور شدم(

2. خواستگاری و ازدواج اجباری) تحمیل خانواده(
3. ازدواج با انتخاب خوِد ولی برای فرار از خانه 

4. آشنایی و ازدواج با موافقت خانواده
5. خواستگاری و ازدواج با رضایت خود وخانواده 
مخالفت  به رغم  ازدواج  و  هم  به  شیفتگی    .6

خانواده ها

اگر دو شیوه ی اول و دوم را اجباری ) تحمیل و 

فشار از بیرون(، شیوه ی سوم را اضطراری ) از روی 

پنجم  و  چهارم  شیوه ی  درونی(،  فشار  و  ناچاری 

خودمختاری  را  ششم  شیوه ی  و  ترتیب داده  را 

پژوهش  یافته های  برپایه ی  بنامیم،  شیفتگی  و 

یادشده، 21 درصد همسرگزینی ها اجباری، 10درصد 

21درصد  و  ترتیب داده  57 درصد  اضطراری، 
خودمختاری و شیفتگی بوده اند.5

سیار و همکاران )1391( می نویسند: »در ازدواج 

مجدد  انتخاب  در  افراد  اختیار  حیطه ی  سنتی 

نه عشق  و  براساس طبیعی  و تشکیل زندگی  است 

و عالقه ی پیش از ازدواج صورت می گیرد، ولی در 

در  را  اصلی  نقش  پسر  و  مدرن، دختر  ازدواج های 

به  را  مدتی  ازدواج  از  بیش  و  دارند  تصمیم گیری 

دوستی و مصاحبت با یکدیگر می گذارنند و علت 

در  که  است  عالقه ای  و  عشق  اغلب  آن ها   ازدواج 
دوران دوستی ایجاد شده است.«6

رویکرد  با   )1393( احمدنیا  و  فرهمند 

کنش  نظریه ی  چارچوب  در  و  جامعه شناختی 

متقابل، ازدواج سنتی را با مدل نهادی و همسرگزینی 

جدید را با مدل رابطه ای تبیین کرده اند.

در مدل نهادی ازدواج، آزادی فردی در انتخاب 

و  اجتماعی  الزامات  از  تأثیرپذیری  و  کم تر  همسر 

خویشاوندی بیشتر است. هم چنین بیشتر بر ابعاد 

اقتصادی ازدواج و کم تر بر تمایالت جنسی متقابل 

تأکید شده است. در مدل رابطه ای ازدواج، عکس 

و  ابعاد عاطفی  بر  این موارد صادق است و بیشتر 

بین فردی و انتخاب شخصی مبتنی است. هم چنین 

بر مسائل جنسی به عنوان نمادی از مسائل زندگی 
زناشویی اهمیت داده می شود.7

جواهری محمدی و همکاران )1394( ، در پژوهش 

خود پرسش نامه ی اولیه ی مظاهری و همکاران را که 

پنج شیوه ی: 

1. خواستگاری با رضایت خود و والدین
ازدواج  و  خود  رضایت  بدون  خواستگاری   .2

اجباری

3. آشنایی قبلی و موافقت خود و خانواده برای 
ازدواج

4. شیفتگی به فرد مورد عالقه و ازدواج به رغم 
مخالفت خانواده

5. آشنایی قبلی و اجبار برای ازدواج 
شیوه ی  تنها  و  کاربرده اند  به  می سنجد،  را 

همسرگزینی برپایه ی شیفتگی به محبوب و ازدواج 

بدون رضایت خانواده با او را به عنوان سبک ازدواج 

از  کرده اند.  وارد  خود  محاسبات  در  غیرسنتی 

این رو به نظر می رسد نویسندگان چهار سنخ دیگر 
را ازدواج سنتی می دانند.8

رجبی و همکاران )1394( شیوه ی انتخاب همسر 

همسرگزینی  »سنتی«،  را  جوان  والدین  توسط 

توسط خود و والدین را »ترکیبی« و ازدواج براساس 



11  شماره ی 152    

انتخاب شخصی را »آزاد« نام نهاده اند.9 

آن  در  که  را  شیوه ای   )1395( هنرپروران 

او  که  دختری  انتخاب  از  پس  پسر   »خانواده ی 

پس  می بینند،  خود  پسر  و  خانواده  مناسب  را 

خود  پسر  ازدواج  عقد  به  را  وی  خواستگاری  از 

در می آورند و در این ازدواج ها دختر و پسر شناختی 

از ازدواج از خصوصیات و  تا پیش  از هم  ندارند و 

رفتارهای درونی و شخصی فرد موردنظرشان بی خبر 

سبک  این  تنها  و  می دانند  سنتی  سبک  هستند«، 

این  نظر  از  بدون آسیب معرفی می کند.  را مثبت 

که  » ازدواج هایی  جمله  از  شیوه ها  دیگر  نویسنده، 

یا تحصیل،  و  آشنایی در محیط کار  از  نفر پس  دو 

با هم رفت و آمد و گفت وگو می کنند و بعد  مدتی 

از تصمیم به ازدواج خانواده های خود را در جریان 

می گذارند«، منفی و مخاطره آمیز هستند.10 

با  خود  پژوهش   در  نویسنده  باور،  این  به رغم 

نمونه ی دانشجویی با استناد به طبقه بندی مظاهری 

و همکاران دو سبک »خواستگاری و ازدواج با رضایت 

موافقت  با  ازدواج  و  »آشنایی  و  خانواده«  و  خود 

خانواده ها« را در کنار هم در مقابل چهار شیوه ی 

از  سنتی  سبک  نیست  معلوم  می دهد.  قرار  دیگر 

مظاهری  طبقه بندی  در  پنجم  شیوه ی  ایشان  نظر 

پنجم؟! و  چهارم  شیوه های  یا  است  همکاران  و 

ازدواج  سبک   )1396( پرتوی  و  خان محمدی 

سنتی و مدرن را این گونه تعریف می کند: 

در سبک سنتی، خانواده ها هم دیگر را می سنجند 
که مطابق اصول و هنجارهای یکدیگر  تا ببینند 
گر مطابقت داشت از دختر و  هستند یا نه و بعد ا
پسر نظرخواهی می کند. در سبک مدرن، دختر 
و پسر بدون هیچ قصدی برای ازدواج وارد یک 
بدون  می شوند،  عاشقانه  و  عاطفی  رابطه ی 

یان این رابطه باشند و  این که خانواده ها در جر
یکرد جنسی نیز   به رو

ً
این رابطه ی عاطفی بعضا

می انجامد و بعد از مدتی به دلیل احساس تعهد 
ایجاد  مقابل  طرف  به  نسبت  که  مسئولیتی  و 

می شود، تن به ازدواج می دهند.۱۱

 
ایرانی،  پژوهش گران  و  نویسندگان  اگرچه 

تقسیم  مدرن  و  سنتی  سنخ  دو  به  را  ازدواج ها 

می کنند، تقریباً در هیچ یک از آثار روان شناسی و 

جامعه شناسی این دو اصطالح به کار نرفته است.

جفری آرنت، روان شناس معروف معاصر، براین 

فرهنگ های  در  ازدواج ها  بیشتر  که  است  باور 

بزرگ ترها  توسط  ترتیب داده  ازدواج های  را  سنتی 

روی  از  و  اختیاری  با همسرگزینی های  که  هستند 

می افزاید  و  است  متفاوت  غربی  جوامع  در  عشق 

که با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، جوانان دیگر 

  آنکوریتی و همکاران، دو سنخ ازدواج های 
سنتی و عاشقانه را فراگیرترین شیوه های 

همسر گزینی در بیشتر جوامع معاصر می دانند 
و با یادآوری تحلیل داده های بین فرهنگی 

لی و استون با 117 جامعه ی بشری در روزگار 
کنونی بر این باورند که ازدواج های بر پایه ی 

عشق بیشتر در خانواده های هسته ای و با 
زیست نومکانی )جدا زندگی کردن همسران از 

خانواده های اصلی خود( رواج دارد. عوامل دیگر 
هم بسته با این شیوه ی ازدواج عبارتند از: سطح 

آموزش باالی زن و شوهر، شاغل بودن زن، 
شهرنشینی.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی



    تیر   121400

سرمقاله     

بیشتری  آزادی  خود  همسر  برای  انتخاب  کشورها 

پیدا کرده اند. از این رو، در بسیاری فرهنگ ها  سنت 

است.  شده  اصالح  و  تعدیل  ترتیب داده  ازدواج 

شرقی  فرهنگ های  بیشتر  در  امروزه  که  به طوری 

 Semi-Arranged(نیمه ترتیب داده ازدواج  میزان 

Marriage( رو به افزایش گذاشته است.12 

نزدیک«  »رابطه ی  کتاب  در   )2011( رگان 

و  اجتماعی  علوم  »دانشمندان  می نویسد: 

ُبعد  دو  با  را  ازدواج ها  گونه گونی  رفتاری  علوم 

مشخص کرده اند: یک ُبعد به میزان آزادی فرد در 

تفاوت  بر  دیگر  ُبعد  و  دارد  اشاره  همسر  انتخاب 

بعد  همسران  از  هرکدام  مسئولیت های  و  نقش ها 

نظر  از  ازدواج ها  نخست،  شاخص  با  ازدواج«.  از 

ازدواج های  گروه  دو  در  همسرگزینی  شیوه ی 

قرار  آزاد  انتخاب  ازدواج های  و  ترتیب داده شده 

می گیرند. در گروه اول، والدین و اعضای خانواده 

که  دوم  گروه  در  و  بر می گزینند  همسر  فرد  برای 

می توان به آن »ازدواج از روی عشق« هم گفت خود 

جوان پس از یک مدتی برقراری  روابط صمیمانه  و 

عاشقانه، اقدام به ازدواج می کند. 

کار  تقسیم   و  وظایف  موضوع  که  دوم  ُبعد  در 

یا ازدواج ها  زنان و شوهران در نظام خانواده  است 

»سنتی« هستند و یا »تساوی گرایانه«.13 

با  همسرگزینی  سنخ های  کلی  به طور 

»رضایت  و  کنش گر«  »عاملیت  شاخص  دو 

این  بر  می شوند.  طبقه بندی  تصمیم گیرنده« 

خانواده   روان شناسان  و  جامعه شناسان  پایه، 

در  که  همسرگزینی  شیوه ی  دو  بر  کلی  به طور 

بیشتر جوامع معاصر رواج دارند تأکید می کنند: 

و  پدر  نخست،  شیوه ی  در  آزاد.  و  ترتیب داده 

همسر  انتخاب  فرایند  در  فامیل  بزرگان  یا  مادر 

و در شیوه ی  برای پسر و دختر دخالت می کنند 

مدتی  و  می شوند  آشنا  هم  با  ابتدا  جوانان  دوم 

خودشان  هم،  به  عالقه مند شدن  و  ارتباط  از  پس 

ازدواج می گیرند.  به  تصمیم 

دو  پیوند  اصل،  در  ترتیب داده،  ازدواج های 

زندگی  فرزندان شان  آن  متن  در  که  است  خانواده 

استواری  بر  و  می کنند  آغاز  را  یکدیگر  با  مشترک 

آن پیوند می افزایند. همسر گزینی آزاد که اشاره به 

عاملیت و رضایت جوانان در گزیدن شریک زندگی 

مردم  زندگی  در  فراگیر  و  غالب  شیوه ی  دارد، 

انتخاب  شیوه ی  این  پایه های  است.  غربی  جوامع 

برآورده شدن  و  ظاهری  جاذبه های  بر عشق،  همسر 

نیازهای عاطفی و جنسی بنا شده است. 

با  همسر  انتخاب  ایرانی،  پژوهشگران  برخی 

او را »شیوه ی  توافق و رضایت فرد جوان و والدین 

ترکیبی« نام نهاده اند.14 

برای  را  زیادی  سنخ های  می توان  آن که  با 

برپایه ی  اما  کرد،  پیشنهاد  همسرگزینی 

تجربی،  یافته های  و  ایران  جامعه ی  واقعیت های 

برای  ازدواج  اجباری،  ازدواج  مانند  شیوه هایی 

ناچاری(   روی  )از  اضطراری  ازدواج  و  خانه  از  فرار 

شیوه ای  چهار  حالی که  در  دارند.  اندکی  فراوانی 

توضیح  کوتاهی  به  را  آن ها  شکل گیری  مراحل  که 

می دهیم رواج بیشتری دارند: 

 شیوه ی اول: به سن ازدواج رسیدن فرزند )جوان( 
با  او  گفت وگوی  ازدواج،  به  او  تمایل  اظهار  یا 

مورد مالک های  در  توافق رسیدن  به  پدرومادرش، 

به خصوص  مادر،  و  پدر  فعال شدن  همسرآینده، 

مادر تا پیدا کردن فرد مطلوب، برگزاری جلسه های 

در  یا  منزل  در  جوان  دو  گفت و گوی  و  دیدار 
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مکان های عمومی خارج از منزل. پایان این فرایند 

پسندیدن  یا  می کشد،  به طول  سه ماه  از  کم تر  که 

و  )والدین  کنش گران  همه ی  تفاهم رسیدن  به  و 

ترتیب:  به  آن  بعدی  مراحل  که  است  فرزندان( 

موقت،  عقد  مورادی  در  بله برون،  خواستگاری، 

مشترک(  زندگی  )تشکیل  عروسی  تا  دائم  عقد 

به  از کنش گران  اگر هرکدام  یا  و  صورت می گیرد 

و دیگر  نفر قطع می شود  ارتباط دو  نرسند،  توافق 

سراغی از هم  نمی گیرند. این همان شیوه ای است 

که در جامعه ی ما »ازدواج سنتی« نام دارد و در 

ترتیب داده«  »ازدواج  به  آن  از  روان شناسی  منابع 

و در آثار جامعه شناسی به عنوان »ازدواج نهادی« 

یاد می شود.

با هم  و دوستی دو جوان  آشنایی  شیوه ی دوم:   

) در محل تحصیل، محل  کار، محفل های دوستانه، 

از طرف  معرفی  مجازی،  فضای  تفریحی،  سفرهای 

با  هماهنگی  و  اطالع  بدون  غیره(،  دوستان  و 

خانواده ها، ادامه ی دیدارها و گفت وگوها، برقراری 

پیوندهای عاطفی و گاه جسمی و حتی جنسی. 

به اطالع پدران  یا دیر موضوع را  دو جوان زود 

و  دوستی  از  آن ها  یا  و  خود  می رسانند  مادران  و 

رابطه ی آن دو آگاه می شوند. پس از آن، اصرار بر 

جلب توافق والدین صورت می گیرد. یا آن که دور از 

انتظار نیست که چالش هایی بین والدین و فرزندان 

پیش  بیاید؛ ولی دو طرف می پذیرند که از مشاوره 

یا مشاورانی برای حل اختالف خود کمک بگیرند. 

در پایان این فرایند و در صورت رسیدن به رضایت 

و توافق ، مراحل بعدی )خواستگاری تا ازدواج( مانند 

می توان  را  شیوه  این  می شود.  طی  اولی  شیوه ی 

روان شناسان  برخی  تعبیر  به  یا  و  »نیمه سنتی« 

خارجی »نیمه ترتیب داده« نامید. 

دو  یا  کنش گران،  به توافق نرسیدن  صورت  در 

نفر از هم  جدا می شوند یا رابطه های دوستی خود 

وادار کردن،  برای  البته  و  ادامه می یابند  پنهانی  را 

بزرگ ترها به ازدواج آن ها تالش می کنند. سرانجام 

این کشمکش ها یا تن دادن والدین به ازدواج است 

و یا زیر بار نرفتن آن ها. هرکدام از دو طرف دعوا از 

راه های گوناگونی برای پیروزی خود بهره می گیرند، 

»تا کدامین غالب آید در نبرد«. ولی آن چه هست، 

در این شیوه فرزندان به دلیل وابستگی های مالی، 

عاطفی و پای بندی به ارزش های اخالقی و فرهنگی 

نمی توانند و یا نمی خواهند  بدون رضایت و حمایت 

زندگی  و  درآیند  هم  رسمی  عقد  به  والدین شان 

مشترک را بیاغازند.

آزاداندیشی،  با  تجربه  با  و  آگاه  مشاوران 

اخالق محوری و تدبیر می توانند کمک زیادی به دو 

طرف ماجرا بکنند.

همان سبک  نمی توان  را  شیوه  این  است  روشن 

روان شناسی  آثار  از  که  دانست  خودمختار  و  آزاد 

به عنوان سبک ازدواج غربی از آن یاد می شود.

برقراری  هم،  با  نفر  دو  دوستی  سوم:  شیوه ی   

  پژوهش گران خانواده تغییر محسوِس 
گرایش به ازدواج  غیرسنتی را به سه عامل 

اصلی: 1. افـزایش فـردگرایی نسبت به 
جمع گرایی؛ 2. گرایـش به تجـدد گرایی؛

3. استقالل اقتصادی و اجتماعی جوانان نسبت 
داده اند.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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سرمقاله     

گاه  و  جنسی  اغلب  و  عاطفی  طوالنی  ارتباط های 

و  »هم باشی«  به صورت  یکدیگر  با  زندگی کردن 

روی  از  آن گاه  و  ازدواج  به  تصمیم گرفتن  سرانجام 

آن ها  اطالع  به  را  موضوع  خود،  والدین  به  احترام 

رسوم  و  آداب  چارچوب  در  ازدواج شان  تا  رساندن 

فرهنگ جامعه صورت پذیرد.

به  نزدیک  سنی  گروه  در  افرادی  چنین  تقریباً 

اقتصادی  نظر  از  و  دارند  قرار  بیشتر  یا  سال  سی 

شیوه  این  هستند.  خانواده ها یشان  از  مستقل 

یا ازدواج از  همان سبک ازدواج آزاد و خودمختار 

روی عشق است که در فرهنگ غربی بین جوانان 

است.  رایج  هم  سال  سی  از  کم تر  سنی  گروه  در 

هم  و  غربی  جوامع  فرهنگی  هنجارهای  هم  اما 

شیوه ی  به صورت  آن را  فرزندان  مالی  استقالل 

فراگیر در آورده است. 

شیوه ی  ترتیب:  به  شیوه،  چهار  این  بر  من 

شیوه ی  با رضایت،  نیمه سنتی  شیوه ی   سنتی، 
ً
کامال

نیمه سنتی بدون رضایت و شیوه ی آزاد و خودمختار 
آن  سنجش  برای  را  پرسش نامه ای  و  نهاده ام  نام 

تنظیم کرده ام که در پایان این نوشتار آمده است. 

تاریخی  زمینه های  بررسی  به  توضیحات  این  با 

و  آزاد  و  )ترتیب داده(  سنتی  ازدواج های  سبک  دو 

عوامل شکل گیری آن ها در آثار خارجی می پردازیم.

با  هم زبانی  و  تفاهم  برای  می شود  یادآوری 

از  را  ترتیب داده  ازدواج  همه جا  ایرانی  نویسندگان 

دواج سنتی ترجمه کرده ایم. 

گابریالروبریو )2014( در مقاله ی پژوهشی بلندی 

با عنوان »چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد: نظریه ی 

مستندی بر ناپدید شدن ازدواج سنتی« می نویسد: 

» بررسی های جامعه شناختی و مردم شناختی نشان 

که  است  راهبردی  سنتی  ازدواج های  که  می دهد 

برای  اتحاد و استواری پیوندهای خانواده ها، گروه ها 

و طایفه ها، در ِسیر تاریخ و در بیشتر جوامع بشری 

تحکیم  با  همراه  اروپا،  در  است.  داشته  وجود 

ازدواج  کلیسا  توسط  کاتولیک  مذهب  پایه های 

سنتی کم فروغ شد. گودی، دانشمند مردم شناس 

می نویسد که ازدواج سنتی در روم باستان، یونان 

ظهور  زمان  تا  آنگلوساکسون  قبیله های  باستان، 

کلیسای کاتولیک که ازدواج خودگزین و تک همسری 

این  هدف  داشت.  رواج  می دانست  مناسب  را 

قوانین، محدود کردن توان مالی خانواده ها و وارثان 

به جامانده  میراث  راه  این  از  تا  بود  آن ها  قانونی 

به سوی کلیسا سرازیر شود. 

یکسان  همه جا  انقالب  این  شتاب  و  شکل 

و  غالب  شیوه ی  وسطا  قرون  اواخر  در  نبود. 

تک  اروپایی  کشورهای  در  خانواده  گسترده ی 

بود.  خودگزین  ازدواج های  و  هسته ای  همسری 

صنعتی،  انقالب  آغاز  تا  اجتماعی  طبقه های  البته 

فرزندان خود را با روش ازدواج های سنتی به خانه ی 

بخت می فرستادند.

در کشورهای آسیایی و آفریقایی، ازدواج سنتی 

دهه های  تا  نهادی،  ازدواج  غالِب  سنخ  به صورت 

اخیر ادامه داشت. 

یا  72درصد  میالدی،  بیستم  قرن  طلیعه ی  در 

اعضای  از طریق  آفریقا  و  آسیا  در  ازدواج ها  بیشتر 

می گرفت.  صورت  زوج ها  خویشاوندان  یا  خانواده 

40درصد  ازدواج ها  نوع  این  گذشته  قرن  طول  در 

کاهش یافت.

هجده  در  ازدواج  وضعیت  بررسی  با  همچنین 

کشور آسیایی و آفریقایی )ترکیه، عربستان سعودی، 

تایوان،  چین،  جنوبی،  کره  ژاپن،  اشغالی،  فلسطین 

نپال،  سریالنکا،  ویتنام،  کامبوج،  مالزی،  اندونزی، 
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شد  معلوم  بنگالدش(  و  پاکستان  هند،  غنا،  توگو، 

که جوانان شهرنشین این کشورها دورشدن خود از 

بیش  هنوز  هرچند  کرده اند.  آغاز  را  سنتی  ازدواج 

از 90درصد ازدواج ها در هند، پاکستان و بنگالدش 

در  که  می شود  برآورد  هستند.  سنتی  ازدواج های 

ازدواج های  هندوستان،  شهرنشین  منطقه های 

عاشقانه نسبت به چند سال پیش رشد ده درصدی 

یافته  باشند.15 

آنکوریتی و همکاران)2017( دو سنخ ازدواج های 

شیوه های  فراگیرترین  را  عاشقانه  و  سنتی 

همسر گزینی در بیشتر جوامع معاصر می دانند و با 

یادآوری تحلیل داده های بین فرهنگی لی و استون 

بر  کنونی  روزگار  در  بشری  117 جامعه ی  با   )1980(

این باورند که ازدواج های بر پایه ی عشق بیشتر در 

)جدا  نومکانی  زیست  با  و  هسته ای  خانواده های 

خود(  اصلی  خانواده های  از  همسران  زندگی کردن 

شیوه ی  این  با  هم بسته  دیگر  عوامل  دارد.  رواج 

ازدواج عبارتند از: سطح آموزش باالی زن و شوهر، 

شاغل بودن زن، شهرنشینی.16 

این که  ایده ی  پیشینه  ی   )2018( آرنت  جفری 

زمینه ساز  را  نفر  دو  بین  رمانتیک  عشق  غربیان 

قبل  سال   300 به حداکثر  می دانند  ازدواج   اصلی 

پایه ی  دانشوران  از  بسیاری  مانند  و  برمی گرداند 

ازدواج های سنتی را اتحاد و همبستگی دو خانواده 

تأثیر  خاطر  به  می نویسد  این  وجود  با  می شناسد. 

جهانی شدن انتظار می رود که از شمار ازدواج های 

برای  غیر غربی کاسته شود.  سنتی در کشورهای 

نمونه، امروزه در هندوستان که ازدواج های سنتی 

سابقه ای بیش از 6000 سال دارند، 40درصد گرایش 

دارند که خود همسر آینده شان را برگزینند.17 

به  را  محسوس  تغییر  این  خانواده  پژوهش گران 

سه عامل اصلی: 

1. افزایش فردگرایی نسبت به جمع گرایی
2. گرایش به تجدد گرایی

3. استقالل اقتصادی و اجتماعی جوانان 
نسبت داده اند.

فردگرایی و تأثیر آن بر شیوه ی همسر گزینی
از  را  ارزشی، فرهنگ ها  ُبعد  پنج  با   )2011( هوفستد 

هم متمایز می کند: 

1. فردگرایی در مقابل جمع گرایی
2. فاصله ی قدرت

3. مردانگی در مقابل زنانگی
4. اجتناب از عدم قطعیت 

5. جهت گیری درازمدت در مقابل جهت گیری 
کوتاه مدت

برابر  در  لذت جویی  ُبعد  مطالعات  برخی  در 

خویشتن داری را نیز افزوده اند.

ُبعد  به  تاکنون  میان فرهنگی  پژوهش های  در 

فردگرایی در مقابل جمع گرایی بیش از سایر ُبعدها 

  تریاندیس، فردگرایی را چنین تعریف می کند: 
»الگوی اجتماعی که در آن افراد پیوند چندان 
استواری با دیگران ندارند و خود را مستقل از 

جمع می دانند، با توجه به ترجیحات، نیازها، 
حقوق و قراردادهای شخصی خود با دیگران 

برانگیخته می شوند، اولویت را به اهداف 
شخصی خویش می دهند تا هدف های دیگران 

و در برقراری ارتباط با دیگران بر تحلیل منطقی 
سود و زیان روابط تأکید می کنند.«  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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تبیین  و  پیش بینی  برای  آن  از  و  اهمیت داد ه اند. 

استفاده  میان فرهنگی  تفاوت های  از   بسیاری 

را  جمع گرایی  و  فردگرایی  تریاندیس،  کرده اند. 

است.  نامیده  دگر محوری  و  فردمحوری  به ترتیب 

»الگوی  می کند:  تعریف  چنین  را  فردگرایی  او 

اجتماعی که در آن افراد پیوند چندان استواری با 

دیگران ندارند و خود را مستقل از جمع می دانند، 

با توجه به ترجیحات، نیازها، حقوق و قراردادهای 

می شوند،  برانگیخته  دیگران  با  خود  شخصی 

می دهند  خویش  شخصی  اهداف  به  را  اولویت 

با  ارتباط  برقراری  در  و  دیگران  هدف های  تا 

دیگران بر تحلیل منطقی سود و زیان روابط تأکید 
می کنند.«18

این پژوهش گر چنین  از نظر  تعریف جمع گرایی 

پیوندهای  شامل  که  اجتماعی  »الگوی  است: 

نزدیک افراد با دیگران است. افراد خود را بخشی از 

یک یا چند جمع )جمع هایی مثل خانواده، همکاران، 

هنجارها  طریق  از  عمدتاً  می دانند،  ملت(  قبیله، 

برانگیخته  جمع  سوی  از  شده  وظایف  ِاعمال  و 

بر  را  جمع  اهداف  تا  دارند  گرایش  می شوند، 

هدف های شخصی خود مقدم دارند و بر ارتباط و 
پیوستگی با جمع تأکید می کنند«.19

با  هوفستد  شاخص های  با  کشور   50 از  بیش 

میزان  شده اند.  رتبه بندی   100 درجه ی  حداکثر 

کشور  ده  با  مقایسه  در  ایران  فردگرایی  شاخص 

که باالترین رتبه را دارند و همه ی آن ها کشورهای 

غربی هستند و 9 کشور نزدیک به ما در جدو ل زیر 

به چشم  می خورد:

48هند

41ایران

40لبنان

39روسیه

38کشورهای عربی

37ترکیه

30عراق

25عربستان

14پاکستان

)The Hofsted Center Report 2016(

91ایاالت متحده آمریکا

90استرالیا

89انگلستان

86مجارستان

80کانادا

80هلند

79نیوزلند

76ایتالیا

75بلژیک

74دانمارک
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در  فردگرایی  نظر  از  ایران  که  می بینیم 

زیاد  سرعت  به  توجه  با  و  قراردارد  میانی  سطح 

از  بسیاری  اخیر  سال های  در  که  چشم گیری  و 

فردگرایی  به سوی  جمع گرایی  از  جهان  کشورهای 

پیدا کرده اند؛ ارزش های فرهنگ فردگرایی از جمله 

ازدواج  از  پیش  مخالف  جنس  با  رابطه  برقراری 

نظام  چارچوب  از  بیرون  همسرگزینی  به  اقدام  و 

خانوادگی بیش از پیش بر نگرش های نسل جوان ما 

نیز حاکم شده است. 

آنتونی گیدنز بر این نکته به روشنی تأکید کرده 

 است: 

بسیار  فرصت های  افراد  حاضر،  عصر  در 
یش  خو زندگی  به  شکل دادن  برای  بیش تری 
بسیار  نفوذ  سنت  و  رسم  این،  از  پیش  دارند. 
داشت.  مردم  زندگی  خط ِسیر  بر  نیرومندی 
جنسیت،  اجتماعی،  طبقه ی  مثل  عواملی 
می توانست  دینی  عقیده ی  حتی  و  قومیت 
در  بگشاید.  یا  ببندد  افراد  روی  را  دروازه هایی 
یت های شخصی افراد در بستر  گذشته هو ادوار 
همان اجتماعی شکل می گرفت که در آن به دنیا 
می آمدند. ارزش ها، سبک زندگی و اخالقیاتی 
 
ً
که در آن اوضاع رواج داشت رهنمودهای نسبتا

را  خود  زندگی  مردم  که  می کرد،  ارائه  ثابتی 
براساس آن ها می گذراندند. 

اما در اوضاع و شرایط جهانی شدن، ما با حرکت 
ینی روبه رو هستیم  که مردم  به سمت فردگرایی نو
و  بسازند  فعاالنه  را  یش  یشتن خو ناچارند خو
یش را بنا کنند. همراه با افزایش  یت های خو هو
وزن  جهانی،  نظم  با  محلی  اجتماعات  تعامل 
افول  به  رو  فردی  ارزش های  و  سّنت  نیروی  و 
این  از  پیش  که  اجتماعی،  ضوابط  می رود. 

هدایت  را  مردم  فعالیت های  و  انتخاب ها 
است.  فاحشی سست شده  به صورت  می کرد، 
یت رو به اضمحالل،  چهارجوب های سنتی هو
است  ظهور  حال  در  یت  هو ین  نو الگوهای  و 

)ص۹۱(.20

گسترش تجدد گرایی 
از سوی دیگر مارکوس و کتیایاما معتقدند که هر 

فرد دو تکلیف فرهنگی بنیادی دارد که باید با آن ها 

مواجه شود. اولی با هم بودن یا دل بستگی متقابل 

این که  از  این تکلیف فرهنگی عبارت است  است. 

آیا به گروه بزرگ تری که عضو آن هستید پیوستگی 

و دل بستگی دارید یا خود را درگیر می کنید یا نه. 

وابستگی متقابل مشتمل است بر روابط فرد با دیگر 

اعضای گروه و تثبیت جایگاه فرد در گروه. 

عبارت   – استقالل  یا  عاملیت   – دوم  تکلیف 

استقالل،  بزرگ تر.  گروه  از  فرد  تمایز  از  است 

دربردارنده ی توانایی های منحصربه فرد انگیزه های 

و  فرد  شخصیتی  خصلت های  درونی،  شخصی 

  چند پژوهشگر، هم به لحاظ نظری و هم با 
توجه به زمینه های مستند، به انتقاد از نظریه ی 

مارکوس – کیتایاما پرداخته اند که حاکی از آن 
است که از دیدگاه غربی ها مستقل است ولی خوِد 

افراد آسیایی وابسته به همدیگر است. از لحاظ 
نظری، جرج معتقد است که »تالش برای تعریف  

و مشخص ساختن فرهنگ های افراد برحسب 
چنین مقوله های فرهنگی دوگانه و گسترده ای 

ممکن است ساده انگاری بیش از اندازه باشد«.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی



    تیر   181400

سرمقاله     

خود  آن ها  به وسیله ی  فرد  که  است  شیوه هایی 

متعلق  مردم  می کند.  جدا  بزرگ تر  گروه  از  را 

تعادل  نحوه ی  در  مختلف،  فرهنگ های  به 

از  متفاوت  بسیار  تکلیف  دو  این  بین  برقرارکردن 

هم عمل می کنند. بر اساس این نظریه، مشخصه ی 

در  آن ها،  در  است.  استقالل  غربی  فرهنگ های 

گفت وگوها بر انتخاب های فردی تأکید می شود. 

فرهنگ های  از  بسیاری  مشخصه ی  عوض،  در 

غیرغربی – مانند ژاپن و چین – وابستگی متقابل 

است. در این فرهنگ بر پیوند های بنیادینی تأکید 

بر  افراد درون گروه وجود دارند.  بین  می شود که 

اساس این دیدگاه، خود یا خویشتن فقط با ارجاع به 

از  بخشی  شخص  که  می یابد  معنا  بزرگ تری  گروه 

فرهنگی  تکالیف  مذکور  فرهنگ های  در  است.  آن 

عمده، سازگارشدن، ارتقای هماهنگی و اتحاد گروه 

است. تمایالت و خواسته های شخصی باید محدود 

و کنترل شوند، نه این که به شکلی خودخواهانه ابراز 

گردند. این تمایز بنیادی بین استقالل و وابستگی 

از  بسیاری  که  است  تمایزی  همان  شبیه  متقابل 

در  فردگرایی  از  بحث  در  فرهنگی  روان شناسان 

مقابل جمع گرایی قائل شده اند. 

به لحاظ نظری  این  حال، چند پژوهشگر، هم  با 

انتقاد  به  مستند،  زمینه های  به  توجه  با  هم  و 

که  پرداخته اند  کیتایاما   – مارکوس  نظریه ی  از 

مستقل  غربی ها  دیدگاه  از  که  است  آن  از  حاکی 

همدیگر  به  وابسته  آسیایی  افراد  خوِد  ولی  است 

است. از لحاظ نظری، جرج)2000( معتقد است که 

»تالش برای تعریف  و مشخص ساختن فرهنگ های 

و  دوگانه  فرهنگی  مقوله های  چنین  برحسب  افراد 

گسترده ای ممکن است ساده انگاری بیش از اندازه 

باشد.«

در فراتحلیلی که بر ده ها بررسی انجام گردید، 

در  فرهنگی  تفاوت های  تعمیم  در  که  شد  توصیه 

بیشتر  احتیاط  و جمع گرایی  فردگرایی  مقوله ی  دو 

قبیل  از  توصیف هایی  این،  بر  عالوه  می شود. 

استقالل - وابستگی متقابل و فردگرا - جمع گرا به 

این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته اند که خیلی کلی  

هستند. 

بر  فراخوانده  فرهنگ  و  تکامل نگر  روان شناسان 

این باورند که طی تکامل همه ی انسان ها برای هر 

روان شناختی  سازوکارهایی  از  خودپنداره،  نوع  دو 

انطباقی  مزیت های  به  بسته  و  شده اند  برخوردار 

می توانند از یک سبک به سبک دیگر تغییر وضعیت 

به عبارت دقیق تر، وقتی گروه تحرک کمی  دهند. 

در  زیادی  بستگان  و  است  محدود  منابعش  دارد، 

همسایگی هم زندگی می کنند، مزیت انطباقی در 

متقابل  وابستگی  و  جمع گرایی  به سوی  روآوردن 

است. بستگان ژنتیکی فرد اغلب از این گرایش های 

جمع گرایانه بهره مند می شوند. از سوی دیگر وقتی 

مکان  به  مکانی  از  اغلب  مردم  و  باالست  تحرک 

دیگر می روند، منابع نسبتاً فراوان است و بستگان 

می کنند،  زندگی  هم   نزدیکی  در  اندکی  ژنتیکی 

و  فردگرایی  سمت  به  گرایش  در  انطباقی  مزیت 

استقالل بیشتر است.21 

گسترش تجدد گرایی و تأثیر آن بر خانواده
به  روی  و  سنت  در  پای  که  ایرانی  جامعه ی  در 

ارزش ها،  در  آشکاری  دگرگونی های  دارد،  مدرنیته 

تجددگرایی  از  برگرفته  رفتارهای  و  هنجارها 

می بینیم. مولفه های اساسی این پدیده عبارتند از: 

1. اومانیسم )انسان مداری( : انسان مداری یا باور 
به اصالت بشر، روح غالب و مهم ترین ویژگی عصر 



19  شماره ی 152    

در  را  غیبی  ساحت  نقش  اومانیسم  است.  جدید 

هدایت و راهبری انسان انکار می کند. 

دین  حذف  امور(:  سکوالریسم)عرفی کردن   .2
سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  از  آن  مرکزی  نقش  و 

بشر  که  است  عقیده  این  بر  سکوالریسم  انسان. 

می تواند با تکیه بر ِخرد خود بنیاد، زندگی فردی و 

جمعی خود را اداره کند. 

3. نسبی گرایی: ترویج این دیدگاه که رسیدن به 
واقع، به نحو مطلق میسر نیست.

از  برخورداری  بر  افراطی  تأکید  لیبرالیسم:   .4
همه نوع آزادی ها.

معیار  یگانه  این که  بر  پای فشردن  5. فردگرایی: 
حقیقت، فرد است و تأکید بر برابری ها و آزادی های 

فردی در همه ی زمینه ها. 

برآیند این نگرش ها و رفتارها بیش از هر چیز در 

تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده نمایان شده 

است: 

خانواده ی  به  گسترده  خانواده ی  تبدیل   

شبکه  ی  حمایت  نقش  کاهش  و  هسته ای 

خویشاوندی

نقش  اهمیت یافتن  و  فردگرایانه  همسرگزینی   

عشق و رابطه ی جنسی قبل از ازدواج رسمی

مناسبات  در  زنان  قدرت  و  جایگاه  افزایش   

خانوادگی

 بی توجهی به فرزندآوری و فرزندپروری

اثرگذاری استقالل اقتصادی و اجتماعی جوانان بر 
شیوه ی همسرگزینی آنان 

روان شناسان  قول  از  پیش  فراز  در  که  را  آن چه 

توان  »مدل  با  روبیو  بیان کردیم،  تکامل نگر 

او  مدل،  این  در  است.  داده  توضیح  اقتصادی« 

آموزشی  سطح  از  که  جوانانی  فاصله گرفتن  دلیل 

باالیی برخوردارند، شهرنشین هستند و به استخدام 

رسمی آمده اند این گونه تبیین کرده است: »والدین 

کودکان کشورهای آسیایی و آفریقایی برای تحصیل 

سال ها  از  می کنند.  سرمایه گذاری  خود  فرزندان 

پیش از آن که به سن ازدواج برسند،  برای دختران شان 

جهیزیه و برای پسران شان هزینه های مراسم ازدواج  

و اگر بتوانند مسکن را آماده می سازند و پس انداز 

»بیمه ی  نوعی  سرمایه گذاری ها،   این  می کنند. 

پذیرفتن  با  دارند  انتظار  که  است  غیررسمی« 

رضایت  با  همسر  انتخاب  سنتی،  ازدواج  شیوه ی 

چنان چه  حال  باز پرداخت شود.  والدین  موافقت  و 

فرزند جوان از روستا که همه ی اعضای خانواده و 

  تعریف جمع گرایی از نظرتریاندیس چنین 
است: »الگوی اجتماعی که شامل پیوندهای 

نزدیک افراد با دیگران است. افراد خود را 
بخشی از یک یا چند جمع )جمع هایی مثل 
خانواده، همکاران، قبیله، ملت( می دانند، 

 از طریق هنجارها و وظایف  ِاعمال شده 
ً
عمدتا

از سوی جمع برانگیخته می شوند، گرایش 
دارند تا اهداف جمع را بر هدف های شخصی 

خود مقدم دارند و بر ارتباط و پیوستگی با جمع 
تأکید می کنند«.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی



    تیر   201400
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خویشاوندان روی زمین های مشترک کشاورزی کار 

می کنند به شهر بیاید،  مدارج تحصیلی خود را باال 

ببرد و شغل ثابت و ُپردرآمدی به دست آورد،  دیگر 

به حمایت مالی خانواده ی خود و زندگی مشترک با 

آن ها نیاز ندارد و می تواند زیر فشار ِدین آن ها قرار 

نگیرد و نماند. رهایی از وابستگی عمدتا اقتصادی 

فرزند رشد یافته،  به او این حق و جرئت را می دهد 

آینده اش  با همسر  آزاد  با ازدواجی خودگزین و  که 

آشنا شود،  ارتباط عاطفی و فیزیکی بلند مدت برقرار 
نماید و اگر به تفاهم رسیدند با هم ازدواج کنند «.22

که  را  اصفهانی  دانش آموزان  رفتار  می توان  آیا 

در  درس خواندن  پشتوانه ی  به  پیش  صد سال  در 

پایه های باالتر با تشکیل گروه های مخفی هم پیمان 

شده  بودند که تا همسر آینده خود را نشناسند با او 

ازدواج نکنند، تأییدی بر این نظریه گرفت؟

رویارویی عقل و عشق در همسر گزینی جوانان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  تحوالت  سهم  بر  افزون 

اقتصادی در تبیین کاهش شمار ازدواج های سنتی 

از  برخی  خودگزین،  و  آزاد  همسرگزینی  رشد  و 

و  والدین  ترجیحی  معیارهای  تفاوت   روان شناسان 

فرزندان را در انتخاب همسر که ریشه در بنیان های 

تکاملی دارد، عامل مهم درگیری دو نسل می دانند. 

نسل گذشته که بر مالک های اصیل، ژرف و پایدار 

و به یک معنا ِخردپذیر تأکید می کند و نسل جدید 

احساس، عشق و هیجان های خوشایند، هرچند که 

کوتاه مدت باشند، برایشان مهم است.

آپستولو، روان شناسی تکاملی دانشگاه نیکوزیای 

 467 زن،   512 دقیق  و  علمی  پژوهش  در  قبرس، 

مرد میان سال در گروه سنی 40 تا 50 سال به عنوان 

والدین و 295 دختر جوان و 349 پسر جوان در گروه 

تا 30 ساله به عنوان فرزندان را که به طور  سنی 20 

آن ها   از  و  کرد  انتخاب  خانواده   541 از  تصادفی 

خواست  که ویژگی هایی را که برای عروس و داماد 

مطلوب  همسران  برای  یا  و  )والدین(  خود  آینده ی 

خویش )فرزندان( می پسندند از بین 75 صفت در 

ده حیطه ی:

  مهربانی و یاری رسانی

  زیبایی و جذابیت ظاهری

  خوش فکری، فروتنی و معاشرتی بودن

  تمیزی و داشتن مهارت های رسیدگی به امور خانه

  همسانی مذهبی و قومی

 اصالت و موقعیت اجتماعی خانواده

  قابل اعتماد بودن، آرامش و بردباری

  سالمت، انسجام و هدفمندی خانواده

  داشتن چشم انداز روشن اقتصادی

و  آسان گیر  ُپرشور،  شخصیت  از  برخورداری   

خوش برخورد

در یک مقیاس درجه بندی شده مشخص کنند.

با  مادرها،  و  پدرها  ترجیحی  ویژگی های  تفاوت 

پسرها و دخترهای جوان دو به دو )پدرها با پسرها، 

پدرها با دخترها، مادرها با پسرها، مادرها با دخترها( 

به دست آمده، نتیجه ی کلی نشان داد که فرزندان 

و  )زیبایی  دوم  حیطه های  در  که  ویژگی هایی 

از شخصیت  )برخورداری  جذابیت ظاهری( و دهم 

والدین  از  بیشتر  معناداری  به طور  را  ُپرشور( 

پسندیده بودند. و گروه بزرگ ترها با نگاه والدینی، 

مذهبی  )همسانی  پنجم  حیطه های  ویژگی های 

اجتماعی  موقعیت  و  )اصالت  ششم  قومی(،  و 

هدفمندی  و  انسجام  )سالمت،  هشتم  و  خانواده( 

خانواده( را بیشتر ترجیح داده بودند. 
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پژوهشگر در پایان مقاله ی خود می نویسد:

در  یشه  ر که  تحقیق  این  » یافته های   
حوزه ی  مشاوران  به  دارد  تکاملی  روان شناسی 
ازدواج کمک می کند تا دو گروه والدین و فرزندان 
یکدیگر  طبیعی  و خواسته های  برداشت ها  از  را 
یک  در  و  متقابل  درک  با  بتوانند  تا  کند  گاه  آ

بده بستان منطقی به تفاهم برسند«.2۳

عشق هایی کز پی رنگی بود
روان شناسان و جامعه شناسان غربی وقتی از تفاوت 

معاصر  جهان  در  همسرگزینی  رایج  شیوه ی  دو 

خود  جوانان  ازدواج  گونه ای  به  می گویند،  سخن 

غربی  انگار  خانواده های  که  می کنند  توصیف  را 

آکنده از گرما، نور، احساس خودمختاری و عشق 

آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای  در  زنان  ولی  است 

زیر سلطه ی مردان زورگو و ناهمدل در انزوا به سر 

می برند و به دشواری روزگار می گذرانند! به چند 

مورد از این داوری های بی پایه اشاره می کنیم: 

»روان شناسان   :)1396( همکاران  و  ارونسون 

عشق  زمانی که  کرده اند،  خاطرنشان  اجتماعی 

رمانتیک و پایه ای مهم و حیاتی در جوامع فردگرا 

جمعی  مسائل  بر  کمتری  تأکید  می رود،  به شمار 

این  در  می شود،  خانواده(  افراد  رضایت  )جلب 

جوامع، عشق رمانتیک و خیال پردازانه، تجربه ای 

کسی  است.  پذیرفتنی  و  شر  و  ُپرشور  و  شخصی 

عماًل   می کند،  غرق  جدیدی  فرد  در  را  خود  که 

چشم  خود  خانواده  و  دوستان  از  مدتی  برای 

کسی  چه  با  این که  بر  تصمیم  زیرا  می پوشد 

بیشتر  در  کند  ازدواج  یا  باشد  داشته  سروکار 

موارد شخصی است . 

باید  عاشق  فرد  جمع گرا،  جوامع  در  مقابل  در 

خواسته های خانواده و سایر اعضای گروه را در نظر 

وادار  سنتی  ازدواج  به  موارد  بعضی  در  که  بگیرد 
می شود.«24

آرنت )2018(: »انتظاراتی که از ازدواج سنتی 

پایه ی  بر  ازدواج های  در  که  آن چه  با  می رود 

غرب  در  دارد:  تفاوت  است  غربی  جوانان  عشق 

را  خود  ازدواج  از  که  هستند  این  پی  در  جوانان 

و  شور  صمیمیت،  یعنی  عشق  مولفه ی  سه  هر  با 

جوان،  فرد  این رو،  از  کند.  آغاز  تعهد  و  شهوت 

می کند  ترک  را  خود  خانواده ی  ازدواج،  از  پیش 

عاشقانه ی  و  نزدیک  پیوند  که  دارد  انتظار  و 

بماند .  پایدار  عمر  پایان  تا  همسران شان  با  آن ها 

از  بسیاری  و  شرقی  جوامع  در  حالی که  در 

قبلی  آشنایی   بدون  ازدواج   سنتی،  فرهنگ های 

و  شور  می گیرد،  شکل  تعهد  مولفه ی  با  زوج ها، 

شهوت بعد از ازدواج آرام آرام پدید می آید و اگر 

به تدریج  باشد  آغاز وجود داشته  در  میل جنسی 

و  محبت  ولی  می یابد.  افزایش  زندگی  طول  در 

این رو  از  نمی یابد.  گسترش  چندان  صمیمیت 

  ایران در درجه بندی هوفستد از نظر فردگرایی 
در سطح میانی قراردارد و با توجه به سرعت زیاد 

و چشم گیری که در سال های اخیر بسیاری از 
کشورهای جهان از جمع گرایی به سوی فردگرایی 

پیدا کرده اند؛ ارزش های فرهنگ فردگرایی از 
جمله برقراری رابطه با جنس مخالف پیش از 

ازدواج و اقدام به همسرگزینی بیرون از چارچوب 
نظام خانوادگی بیش از پیش بر نگرش های نسل 

جوان ما نیز حاکم شده است.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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زن ها نیازهای عاطفی خود را با اعضای خانواده ی 
پدری و فرزندان شان برآورده می سازند! «25

ازدواج های سنتی  ندارد که  ِابا  آنتونی گیدنز 

کتاب  در  و  بنامد  فرمایشی«  »ازدواج های  را، 

»ازدواج  بنویسد:  جامعه  شناسی  خود  معروف 

غربی  فرهنگ  سنت های  از  که  عشق  برای 

فرمایشی  ازدواج های  روش  با  وفور  به  است 

می کند.  پیدا  تعارض  آسیایی  اجتماعات  در 

اعضای  و  والدین  از طرف  ازدواج هایی که  چنین 

استوار  باور  این  مبنای  بر  مقرر می شود  خانواده 

و  پسران  است.  ازدواج  حاصل  عشق  که  است 

خواهان  اکنون  اجتماعات  این  جوان  دختران 

دادن  ترتیب  در  بیشتری  مشورت  و  دقت 
)ص257(.«26 هستند  ازدواج های شان 

پژوهشگران  این  که  است  انگیز  شگفت 

دردناک  فراوانی  روی  بر  را  خود  چشم  باتجربه، 

قرارهای  در  تجاوز  و  خشونت  افزایش  به  رو  و 

مردان،  همسرکشی  و  همسرآزاری  عاشقانه، 

چندگانه  قربانی شدن  فرازناشویی،  روابط  افزایش 

که   - ازدواج  در  و  عاشقانه  رابطه های  در  زنان 

در ده ها پیمایش علمی به دست آمده است و در 

صدها مقاله پژوهشی و ده ها کتاب علمی منتشر 

عبارت های  نمونه  برای  می بندند.   - شده است 

و  بیکر  کالین  پژوهشی  مقاله ی  نخست  فراز 

کانزاس  ایالتی  دانشگاه  استاد   ،)2008( اسمیت 

بینی کننده  پیش  »عوامل  عنوان:  با  را  آمریکا 

خشونت در قرارهای عاشقانه ی دانشجویان پسر 

و دختر« را از نظر می گذاریم: 

از  یکی  عاشقانه  قرارهای  در  خشونت 

دهه  دو  از  است.  ما  جامعه  مسایل  مهم ترین 

تمرکز  روان شناسی  پژوهشگران  تاکنون  پیش 

برآورد  طبق  کرده اند.  موضوع  این  بر  زیادی 

نفر  یک  دست کم  او،  همکاران  و  جاکسون 

خشونت های  معرض  در  دانشجو،  نفر  سه  از 

مطالعات  از  برخی  قرارگرفته اند!  خود  عاشقان 

دانشگاهی  جوانان  50درصد  که  می دهد  نشان 

دیده اند!  آسیب  عاشقانه  خشونت های  از 

جسمی  آسیب های  یعنی  خانگی  خشونت های 

این  در  می کنند  وارد  خود  همسران  به  افراد  که 

افزایش  60درصد  به  30درصد  از  سال،  بیست 

خشونت بار  رفتارهای  این  پیامد  یافته است. 

به خصوص  روانی  بیماری های  گرفتن  شدت 

روانی  فشار  سندرم  نشانه های  و  افسردگی 

است.27  پس آسیبی 

چنین  آغازی  که  عاشقانه ای  رابطه ای  آیا 

پرورش  بستر  می تواند  دارد  خون بار  و  دردناک 

وفادارانه  و  گرم  ارتباط  و  تعهد  صمیمیت، 

شود؟  زناشویی 

نغمه  که  سنتی  فرهنگ های  در  حالی که  در 

مقدس  کانون های  در  پاک  عشق های  دل انگیز 

معنا  عناصر  می شود  طنین انداز  خانواده ها 

را  رحمت  و  مودت  آرامش،  زندگی بخش،  آفرین 

روشنی می بینیم. سزاوار  به  کریم  قرآن  تعبیر  به 

صمیمانه  رابطه ی  به  تحسین  از  ُپر  نگاهی  است 

بیش از چهل سال زندگی مشترِک نادر ابراهیمی، 

ایرانی  نامدار  روزنامه نگار  و  فیلم ساز  نویسنده، 

آن  از  کوتاهی  به  منصوری،  فرزانه  همسرش،  که 

بیندازیم.  است  یاد کرده 

  »شما چطوری با نادر ابراهیمی آشنا شدید؟

- در فامیل ما خانمی بود که همه به ایشان احترام 

ساله   21 زمان  آن  که  را  من  ایشان  گذاشتند؛  می 
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بود،  همسرشان  خواهرزاده  که  نادر  برای  بودم 

مادرم  و  پدر  به  را  موضوع  این  و  کرد  انتخاب 

خواستگارانی  که  بودم  سنی  در  هم  من  گفت. 

درس  می خواهم  که  می گفتم  همه  به  و  داشتم 

این  اما  نیست  ازدواجم  وقت  االن  و  بخوانم 

بگیرد. صورت  آشنایی  تا  دادم  رضایت   بار 

اولین مراسم آشنایی، مهمانی در خانه همان فامیلی 

که معرف ما بود صورت گرفت چند بار دیگر هم در 

میهمانی های خانوادگی دیدار و گفت وگو داشتیم 

و با منش و نظرات هم آشنا شدیم. از نظر ظاهر هم 

اجازه دادند  بزرگترها  اینکه  تا  به دل هم نشستیم 

صحبت  از  بعد  کنیم.  صحبت  هم  با  اتاقی  در 

کردیم. اعالم  را  قطعی مان  نظر  ابتدایی  های 

درست  نبوده،  کار  در  عاشقی  و  عشق  اول  آن  پس 
است؟

کردیم  شروع  داشتن  دوست  و  بی عشق  ما  نه.   -

اما به یاد می آورم در همان اولین سالی که با هم 

زیر یک سقف رفتیم، نادر به من گفت »دوستت 

دارم« و یکی دو سال بعد به من گفت »تو را چون 

خاک می خواهم همسر من«. نادر ابراهیمی عاشق 

وطنش  خاک  در  اش  عالقه  نهایت  و  بود  خاکش 

خالصه می شد.

ازدواج  از  بعد  به  نامه های عاشقانه مربوط  آن  یعنی 
است؟

عاشقانه  »یک  و  همسرم«  به  کوتاه  نامه  »چهل 

نادر  که  شد  نوشته  ازدواج مان  از  بعد  آرام« 
بخشی  کرد.«)  پیدا  مشترک  زندگی  در  تجربیاتی 

با  امروز  تماشاگران  هفته نامه ی  گفت وگوی  از 

خانم فرزانه منصوری(

نادر ابراهیمی که در سال 1344 در سن 29سالگی 

و  مشترک  زندگی  43سال  از  پس  کرد،  ازدواج 

داشتن سه دختر به نام های هلیا، الیکا و رایکا پس 

درگذشت.   1387 خرداد   16 در  بیماری  9سال  از 

گزیده هایی از دو نامه ی او به همسرش از کتاب 

»چهل نامه کوتاه به همسرم« را که نشان دهنده ی 

آغاز  در  که  است  عشقی  ژرف  و  راستین  مفهوم 

زندگی  سال ها  از  پس  و  زد  جوانه  آن دو  ازدواج 

در  پربرگ و بار  و  تناور  استوار  شد  درختی  مشترک 

پی خواهد آمد.

     

یز من! »عز
حالی،  یشان  پر های  لحظه  در  گه گاه، 
را  عشق  است  ممکن  چیز  چه  که  می اندیشم 
کینه، دوست داشتن را به بیزاری، و محبت  به 
این پرسش،  که  زمانی  کند.  تبدیل  نفرت  به  را 
بیاید،  میان  به  تو  و  من  ی  رابطه  باب  در 
هرگز  اینکه  به  دارم  خدشه ناپذیری  اطمینان 
نخواهد  پیش  منهدم کننده ای  واقعه ی  چنین 
آمد... اعتمادبه نفسی به وسعت تمامی آسمان 
ارادتی  تو  به  من  ارادت  که  چرا  باش؛  داشته 
 مصرفی نیست و به وسعت تمامی آسمان است.

قول می دهم:

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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به  را  عشق  که  ندارد  وجود  قدرتی  جهان،  در 
کند و این نشان می دهد که جهان،  کینه تبدیل 
عشق،  قدرت  برابر  در  عظمتش،  همه ی  با 

چقدر حقیر است و ناتوان.
یز! ای عز

عشق،  انهدام  باب  در  تو  همچون  نیز  من 
گمان  داستانهای بسیار خوانده ام و شنیده ام؛ اما 
که علت همه ی این  می کنم - یعنی اعتقاد دارم - 
 سست بودن اساس بنا 

ً
ویرانی های تأسف بار، صرفا

بوده است، و بیش از این، حتی حقیقی نبودن بنا...
یز من! عز

این  خاک  عمرم،  همیشه ی  از  بیش  که  امروز 
چیزی  نمانده  و  عاشقم،  را  دردمندم  وطن 
آوارگی  و  جنون  به  عاشقی  از  همه  کارم  که 
که  کوتاه  جمله ی  آن  همیشه  از  بیش  بکشد، 
باره ی تو می گفتم، به دلم می نشیند  روزگاری در
را  »تو  می کنم:  احساس  را  بودنش  خالصانه  و 

چون خاک می خواهم، همسر من!«.
در عشق من به این سرزمین، آیا امکان تقلیلی 

هست؟
)نامه ی هفدهم(

یز من! عز
که  و دیدم  افتادم،  گذشته ها  به دام  باز،  امروز، 
کاسته  ما  فروردین  یازده  نخستین  از  چیز  هیچ 
یباتر شده است.  نشده، بلکه همه چیز ژرف تر و ز
زمان، تو را برای من بی رنگ و کهنه نکرده سهل 
است، به جست و جو و شناخِت دنیایی که هرگز 

نمی شناختم نیز وادار کرده است.
چنان  بل  شیء ،  یک  همچون  هرگز  را  تو  من 
مجهول محبوبی دیدم که می بایست با رخنه به 
یب وجودش خبری  درون روح او از غوغای غر

با خود بیاورم.
به خاطر داری که روزگاری می گفتم:» زمان، زنان و 
شوهران خوب را برای هم عتیقه می کند و بر ارزش 
و اعتبار آن هاـ  برای همـ  می افزاید « . امروز، این نظر 
یم: دوست داشتن، هیچ گاه  را پس می گیرم و می گو
عتیقه نمی شود. زنان و شوهران خوب ، هر لحظه 
برای هم تازه و تازه تر می شوند؛ و دوستی شان، و 

عشق شان، ابعاد گسترده تری پیدا می کند.
یز! ای عز

که  می بینی  می شود.  سفید  موهایم  که  می بینی 
جوانی را از دست می دهم. می بینی که فرزندان ما 
چون درختان معجزه قد می کشند، و می بینی که 
ین دوستان من ـ دوستان ما ـ راهی سفر  نزدیک تر
به بیکرانه ها می شوند. تحت چنین شرایطی ست 
یم،  که ما بیشتر از همیشه به هم نیازمند می شو
و تکمیل کننده ی هم ، تکیه گاه هم، دادرس هم، 
هم،  راهنمای  هم،  ُمحّب  هم،  اعتراف نیوش 
و  هم  دردشناس  هم،  هم سفر  هم،  راه گشای 
غمگسار هم. پس چگونه ممکن است این ِسیر 
تکاملـ  که در بسیاری از لحظه ها با اندوهی عمیق 
باشد؟ ین  قر بی رنگی  و  کهنگی  با  ـ  است  توأم 

گر ممکن باشد هم  نه... این ممکن نیست، و ا
در  را  چیزی  یکی  تار و  سقوط  جز  امکان  این 

درون خود نمی پرورد و به بار نمی نشاند.
یز من! عز

که به حق ،  گذشته ها افتادم ـ  امروز، باز، به دام 
روح  دیدم  و  ـ  ینی ست  شیر گذرای  اسارت  چه 
تو ، معنای تو، و اندیشه های تو، برای من بسیار 

تازه تر از گذشته هاست، و تازه تر نیز خواهد شد.
گر چه  ا باش:  داشته  خاطر  به  را  سخن  این 
یم نسبت  درست است و منطقی که ما حق ندار
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گهگاه،  که  یم؛ اما از آن جا  به هم خشمگین شو
می شود،  تحمیل  انسان  به  که  شرایطی  تحت 
اختیار  از  فورانی  و  آنی  خشمی  نگهداشت 
انسان بیرون است. و بدا به حال انسان ـ هرگز 
نباید و حق نیست که لحظه های نادر خشم را ، 
کنیم و آن چه در این  لحظه های قضاوت تلقی 
بان می آید  ین شده ی شرم آور بر ز لحظه های نفر

معیار و مدرک قرار بگیرد.
لحظه های خشم، لحظه های قضاوت نیست ، 
و انسان، بدون خشمی گه گاهی، انسان نیست، 

گر چه در لحظه های خشم نیز.
یز! اینک ای عز

کنم  کنار تو فرصت آن را پیدا  که در  آرزو می کنم 
کوه معایب و نقائص و ضعف های خود  که این 
را از میان بردارم و به چنان موجودی تبدیل شوم 
یسند  که به واقع مایه ی سربلندی تو باشد ، و بنو
بود  همسرش  پناه  در  او،  که  یسند  بنو بارها  و 
و  یابد.  دست  قله هایی  چنان  به  توانست  که 
که  برای من همانی  تو  باز،  نیز ،  گر چنین نشد  ا
تکیه گاه.  و  پایگاه  کامل کننده،  و  گفته ام: خوب 

یک سرود خوش از اعماق. )نامه ی سی ونهم(

آشتی دادن والدین و فرزندان
دانستیم که روی آوردن جوانان به شیوه ی غیرسنتی 

است،  تاریخی  جبری  نگوئیم  اگر  همسرگزینی، 

روزافزون  فردگرایی  است.  زمانه  روح  از  جلوه ای 

بر  تجددگرایی  غلبه ی  بشری،  جوامع  گسترده ی  و 

آداب و رسوم گذشته، حضور چشمگیر  و  سنت ها 

و پویای جوانان در عرصه های آموزش های پیشرفته  

از  آن ها  برخورداری  اجتماعی،  فعالیت های  و 

وابستگی  سست شدن  نتیجه  در  و  مالی  استقالل 

همه،  از  نمایان تر  و  خود،  والدین  به  اقتصادی شان 

که   - تازه بزرگ ساالن  این  شخصیتی  ویژگی های 

سخن  پای  نشستن  از  را  آن ها  تند  هیجان های 

شورآفرین  وادی  در  و  بازمی دارد  خردمندان 

 - می کشاند  تکاپویشان  به  آتشین  عشق های 

به صورت  را  سنتی  همسرگزینی  از  دورشدن 

پس  است.  ساخته  برجسته  انکارناشدنی  پدیده ای 

تأسف  جوانان  سنت گریزی  برای  اگر  مشاوران  ما 

بخوریم و نسل تجددگرا را بردگان هوس بشناسیم، 

قضاوت مان  در  بلکه  نمی بریم  جایی  به  راه  نه تنها 

و  درست پندار  جوانان،  رفتار  ماهیت  درک  از 

برحق  نیستیم. هم پژوهش های خارجی و هم چند 

مطالعه ی داخلی نشان داده است که میزان رضایت 

نتیجه های  همسرگزینی  سبک های  با  زناشویی 

ناهمسان و تردیدپذیری دارند. 

گیدنز  با  اجتماعی  علوم  صاحب نظران  بیشتر 

ازدواج  گذشته،  »در  که  هستند  هم داستان 

یا  والدین  ابتکار  به  اغلب  که  بود  قرارداد  نوعی 

تحقق  به   – امر  طرفین  خوِد  نه  و   – خویشاوندان 

شدت  به  معموالً  ازدواج  قرارداد  می پیوست. 

  در فراتحلیلی که بر ده ها بررسی انجام 
گردید، توصیه شد که در تعمیم تفاوت های 

فرهنگی در دو مقوله ی فردگرایی و جمع گرایی 
احتیاط بیشتر می شود. عالوه بر این، 

توصیف هایی از قبیل استقالل - وابستگی 
متقابل و فردگرا - جمع گرا به این دلیل مورد 
انتقاد قرار گرفته اند که خیلی کلی  هستند.  

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی
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تحت تأثیر مالحظات اقتصادی قرار داشت و بخشی 

را  وسیع  اقتصادی  شبکه های  و  دادوستدها  از 

تشکیل می داد. ولی در جوامع مدرن این الزام های 

ریشه کن شدن  حال  در  »پیش ساخته«  و  بیرونی 

است. پدیده ای که در اصل همراه با ظهور عشق و 

عالقه های رمانتیک و تخیل آفرین به عنوان انگیزه ی 

از  بیش  ازدواج  بدین ترتیب،  بود.  ازدواج  اساسی 

دلیل  که  است  درآمده  رابطه ای  به صورت  پیش 

پیدایش – و ادامه ی آن – احساس رضایت عاطفی 

با  نزدیک  ارتباط  و  هم زیستی  از  که  است  خاصی 

همسر مطلوب حاصل می شود.«

این واقعیت، گیدنز می پذیرد: »تجدد  با وجود 

نه  ولی  است،  سنتی  جامعه ی  از  پس  نظم  نوعی 

آن چنان نظمی که در آن احساس امنیت و قطعیت 

ناشی از عادات و ُسنن جای خود را به یقین حاصل 
از دانش عقالنی سپرده باشد.«28

اگر ازدواج را سرنوشت سازترین رویداد زندگی انسان 

بدانیم که هست و اگر انتخاب همسر را، گزینشی 

بدانیم که در همه ی عرصه های زندگی و بر همه ی 

ابعاد وجودی فرد اثر خود را به جا می گذارد، پس باید 

بنای ازدواج در کنار لذت آفرینی و هیجان برانگیزی 

پایه ی عقل و دوراندیشی نهاده شود. و دیدیم و  بر 

از  و تشخص  تجدد   نویسنده ی کتاب  خواندیم که 

روی انصاف یادآور شد که تجدد را یاری آن نیست که 

احساس امنیت و قطعیت ناشی از سنت را ارزانی دارد. 

مشاوِر عالِم، با تجربه، زمان آگاه و دلسوز بهترین 

آشتی دهنده ی دو گروه است: والدین، پای در ِگل 

سنت ها فروبرده و از مسیر آزادی طلبی و فردگرایِی 

سازنده بازمانده اند؛ و فرزندان تجددخواه آن ها که 

اسیر لذت های ناپایدار و گذرایند و دوردست های 

را  خود  فرجامین  مصلحت  و  اصیل  شادکامی 

نمی نگرند. مشاور دانا، نه باید مدافع سرسخت آداب 

و رسوم رنگ باخته باشد و با پدران و مادرانی که بر 

دیدگاه های نادرست خود اصرار می ورزند هم نوایی 

کند و نه با پذیرفتن هیجان خواهی های خردناپذیر 

بگذارد. نمایش  به  را  خود  متجددبودن  جوانان، 

مروان دویری، روان شناِس عرب زبان که سال های 

به  است  پرداخته  درمانگری  به  آمریکا  در  زیادی 

روان شناسانی که با مردم مسلمان و یا آن ها که در 

فرهنگ های جمع گرا بزرگ  شده اند یادآوری می کند: 

به  نیز  و  خانواده  درون  روابط  به  باید  »مشاور 
توجه  خانواده  در  مراجع  موقعیت  و  جایگاه 
انکار  را  خانواده  که  مشاورانی  کند.  خاصی 
مسائل  به  را  خود  توجه  عوض،  در  و  می کنند 
مسیر  از  احتمااًل  می سازند  معطوف  شخصی 
که  را  مراجعی  و  می شوند  منحرف  درست 
احساس می کند در خانواده در دام افتاده و راِه 
نمی کنند.  درک  خوبی  به  ندارد  پیش  و  پس 
عبارت  مشاور  وظایف  اولین  از  یکی  بنابراین 

  کالین بیکر و اسمیت، استادان دانشگاه ایالتی 
کانزاس آمریکا: خشونت در قرارهای عاشقانه 
یکی از مهم ترین مسایل جامعه ما است. از دو 

دهه پیش تاکنون پژوهشگران روان شناسی 
تمرکز زیادی بر این موضوع کرده اند. طبق برآورد 
جاکسون و همکاران او، دست کم یک نفر از سه 

نفر دانشجو، در معرض خشونت های عاشقان 
خود قرارگرفته اند! برخی از مطالعات نشان می دهد 

که 50درصد جوانان دانشگاهی از خشونت های 
عاشقانه آسیب دیده اند!  
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است از سنجش سطح جمع گرایی و اقتدارگرایی 
باره ی  در قضاوت  از  باید  خانواده.  و  مراجع 
فرمانبرداری و اطاعت مراجع از اقتدار خانوادگی 
کنند منطق این  پرهیز نمود. مشاوران باید سعی 
اطاعت پذیری را از دورن بشناسند و به مراجع 
و  پیوند  و  بیابد  را  الزم  حمایت  تا  کنند  کمک 

ارتباط بهتری با خانواده داشته باشد...
تا  کنند  فراوانی  تالش  گاهانه  آ باید  مشاوران 
نگرش ها و رفتارهای ُمراجعان و خانواده هایشان 
را مطابق ارزش ها و هنجارهای غربی نسنجند و 

مورد قضاوت قرار ندهند. 
درمانگران باید در تقابل بین خود و فرهنگ بدانند 
که قدرتشان محدود است و نباید از خود فراتر روند. 
درمان ابزاری برای تغییر فرهنگ ُمراجع نیست، 
درمانی  تغییر  ایجاد  برای  باید  را  فرهنگ  بلکه 

به کار گرفت.«

دویری با هوشمندی تأکید می کند:

»البته مشاوران و درمانگران در حرکت به سمت 
برعهده  مهمی  نقش  فرهنگی  و  اجتماعی  تغییر 
درمان  و  مشاوره  مرکز  و  کلینیک  ولی  دارند. 

میدان چنین تغییری نیست!«2۹

آپوستولو«،  با سخن »منه الئوس  را  نوشتار  این 

روان شناس معاصربه پایان می بریم:

پژوهش های  یافته های  یم  دار »انتظار 
کمک  روان شناسی به مشاوران حوزه ی ازدواج 
کند تا دو گروه والدین و فرزندان را از برداشت ها و 
گاه کنند تا بتوانند  خواسته های طبیعی یکدیگر آ
با درک متقابل و در یک بده بستان منطقی به 

تفاهم برسند.«۳0 

    جدال والدین با فرزندان در همسرگزینی

پرسش نامه

برای  یر  ز گذشت پرسش نامه ی  با آن چه  با توجه 
بی می توان به کار برد.  وهش های تجر اجرای پژ

کدام یک از شیوه های  ازدواج شما با همسرتان با 
ینه ی خود را با عالمت  گز گرفته است.  یر صورت  ز

کنید. ضربدر مشخص 
یق واسطه به هم معرفی  الف. من و همسرم از طر
و  پسند  و  گفت وگو  از چند جلسه  شدیم. پس 
رضایت خودمان و موافقت والدین مان با انجام 

مراسم رسمی ازدواج کردیم.
کار یا تحصیل و یا از  ب. من و همسرم در محل 
یق های دیگر با هم آشنا شدیم و پس از آن  طر
گذاشتیم.  با پدر و مادرمان در میان  را  موضوع 
انجام  با  آن ها  توافق  و  رضایت  اعالم  از  بعد 

مراسم رسمی ازدواج کردیم.
یا  و  تحصیل  یا  کار  در محل  و همسرم  من  ج. 
با هم آشنا و دوست شدیم  یق های دیگر  از طر
هم  به  یاد  ز و عالقه ی  ارتباط  مدتی  از  و پس 
دادیم  اطالع  خود  خانواده های  به  را  موضوع 
اما با مخالفت بعضی یا همه ی بزرگ ترها روبرو 
یاد،  شدیم. سرانجام پس از مدت ها با اصرار ز
ما  ازدواج  با  قلبی  رضایت  بدون  والدین مان 

موافقت کردند.
بودیم  دوست  هم  با  مدت ها  همسرم  و  من  د. 
از  پس  داشتیم.  هم  با  یادی  ز ارتباط های  و 
ارزش ها  هماهنگی  و  به  هم  از عالقه  اطمینان 
و  گرفتیم  ازدواج  به  تصمیم  برنامه هایمان  و 
برای احترام به بزرگ ترها و انجام مراسم رسمی 

موضوع را به آن ها اطالع دادیم.
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یادداشت     

عمومی  مجمع  1400؛  خرداد  سیزدهم  پنج شنبه   
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی کشور پس از 

بعد  و  این سازمان می گذرد  تأسیس  از  17 سال که 

حدنصاب نرسیدن  به  یک بار  و  بسیار  جدل های  از 

باالخره برگزار می شود. از میان 35هزار عضو سازمان، 

برگزاری دعوت  برای حضور در سالن محل  نفر   70

شده اند و تا پایان جلسه حدود 4800 نفر نیز به صورت 

آنالین در جلسه حضور می یابند و به تماشای یکی 

از غم انگیزترین صحنه های تاریخ روان شناسی ایران 

می نشینند. توهین، تحقیر و تهدید در میان سخنان  

می شود.  شنیده  به وفور  خشمگین  روان شناسان 

یکی فریاد می زند: وقت شما تمام شده دکتر...، و 

او اعتنایی نمی کند و می شنود: اتاق فرمان بلندگو 

به  صحبت هایش  میان  در  دیگری  کنید.  قطع  را 

»حاکمیت دروغ، پنهان کاری، سوءاستفاده و توهم« 

اشاره می کند  روان شناسی کشور  نظام  در سازمان 

فریادها  »خودتی!«.  که  می شنود  پاسخ  تلویحاً  و 

همه ی  احتماالً  که  است  خشمگینانه  و  بلند  چنان 

آن هایی که در منزل و محل کارشان به صورت آنالین 

قضاوت نشدن  و  آزارندیدن  برای  یافته اند   حضور 

توسط اطرافیان شان مجبور به استفاده از هندزفری 

می شوند. کاش بزرگتری در جمع بود تا به این جلسه 

آرامشی بخشد و یادآوری کند که همکاران محترم 

و  خودتان  به  لطفاً  کشورید،  این  روان شناسان  شما 

در  روزگار  متأسفانه  اما  بگذارید.  احترام  حرفه تان 

این سال ها چنان رقم خورده که بزرگ ترهای قوم یا به 

کناری گذاشته شدند و سخنان شان شنیده و تحمل 

نمی شود یا از میان ما رفته اند. 

همدیگر  سر  بر  فریادکشیدن  حال  در  سخنرانان 

یاد صحبت های دکتر رضا زمانی،  به  هستند و من 

پیش  سال  دو  که  ایران  روان شناسی  انجمن   رئیس 

طرف  از  بین المللی  برجسته ی  روان شناس  عنوان 

انجمن روان شناسی آمریکا دریافت کرد، می افتم: 

روان شناسی  نظام  سازمان  با  ارتباطی   
ً
یبا »تقر

شخصیتی  مسائل  کمی  متأسفانه  نداشته ام. 
به  خیلی  که  شد  وارد  سازمان  قضیه ی  داخل 
جامعه ی روان شناسی صدمه زد. نظر عامه ی مردم 
درباره ی اتفاقات رخ داده در سازمان را نمی دانم 
ُمراجع می خواستم به  گر من به عنوان یک  ا ولی 
داشت  احتمال  کنم،  مراجعه  روان شناس  یک 
را  خودشان  مشکل  روان شناسان  این  یم  بگو
کنند، چگونه مشکل من را حل  نمی توانند حل 
یه ی سپیده دانایی؛ شماره ی  خواهند کرد.«)نشر

۱۳۳-۱۳۴، ص ۱2۵(

در مجمع عمومی  دعوا  دو طرف  که  همان طور 

می کنند،  وارد  همدیگر  به  نسبت  را  اتهاماتی 

برجسته ی  استاد  عابدی،  جمال  دکتر  صحبت های 

روان سنجی دانشگاه کالیفرنیا، به خاطرم می آید:  

هیئت  آن  و  من  بین  چرا  این که  دلیل  »هنوز 
پاک سازی که نمی دانم اسمشان چه بود اختالف 
به  وجود آمد، نمی دانم. چراکه من قبل از انقالب 
کمیته ی علمی و مرکز تحقیقات دانشگاه  رئیس 
سیاسی  جنبه ی  این ها  از  هیچ کدام  و  بودم 
 هنوز برایم مبهم است چرا دوستان 

ً
نداشت. واقعا

یه ی  کردند.« )نشر کارم من شدند و اذیت  مانع 
سپیده دانایی؛ شماره ی ۱۳۱-۱۳2، ص ۹۹(

جلسه با همه ی حواشی اش به پایان می رسد.
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از  پس  هفته  یک  1400؛  خرداد  بیستم  پنج شنبه 
دکتر  که  می رسد  خبر  عمومی،  مجمع  برگزاری 

را  فانی  دار  سالگی   91 سن  در  منصور  محمود 

زمینه ی  در  کتاب هایش  که  او  است.  گفته  وداع 

روان شناسی تحولی سال ها یکی از مهم ترین منابع 

بود ند،  ایران  روان شناسی  دانشکده های  در  درسی 

سال های پایانی عمر خویش را در تنهایی به سر ُبرد 

ایرانی  روان شناسان  میان  در  مورد،  چند  از  غیر  و 

حضور نداشت. خرداد سال 1397 به دعوت دکتر 

با  گفت وگو  به  و  آمد  رشد  انتشارات  به  گلزاری 

وضعیت  به  انتقادهایش  و  نشست  دانایی  سپیده 

روان شناسی ایران را با صراحت این گونه مطرح کرد:

»هر کسی یک تکه از روان شناسی را گرفته و برای 
صحبت  آن  از  و  کرده  درست  میدانی  خودش 
می کند ولی پایه ی آن را نمی شناسد؛ نه گذشته اش 
کند  را می شناسد و نه می تواند بعدش را ترسیم 
ولی از آن استفاده می کند و سود می برد... ]موقعی 
که در سازمان نظام روان شناسی حضور داشتم[ 
این  از  و وضعیتی است.  این چه سازمان  گفتم 
ید. این ها روان شناسی نیست.  کارها دست بردار
نمی توانستم  برخورد.  عده ای  قبای  به  خب، 
دعوا  من  با  آن جا  هم  عده  یک  بمانم،  آن جا 
کردند و حتی شاخ و شانه کشیدند. افرادی بودند 
که تحصیالتی نداشتند، به خارج رفته و برگشته 
کرده اند.  درست  دکانی  خودشان  برای  و  بودند 
چرا چنین  که  یقه شدند  به  من دست  با  آن ها 
حرف هایی را می زنید.« )نشریه ی سپیده دانایی، 

شماره ی 117-118، ص 183( 

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره که او سال ها 

در زمان حیاتش در آن نقش و جایگاهی نداشت، پس 

از درگذشتش مراسمی مجازی به عنوان یادبود برگزار 

کرد و رئیس این سازمان پیشنهاد می کند که بنیادی 

به نام دکتر منصور تأسیس شود.

     

وضعیت روان شناسی ایران در سال های اخیر به 

گواه پیشکسوتان این رشته، قصه ی ُپرغصه ای شده 

است که شاید مهم ترین علت آن بی توجهی به بزرگان 

این عرصه است. به چند نمونه از این بی توجهی ها 

توجه کنید.

وقتی دکتر محمود گلزاری می نویسد: »دل بستن 

به پهناوری بدون ژرفا و قحط معنا در میان لفظ ها، 

درختچه های  از  ُپر  را  دانش  این  ُخّرم  گلستان 

کوتاه قامت و بی بار و چمن های چشم نواز چند روزه  

کرده است.« )نشریه ی سپیده دانایی، شماره ی 148-

149، ص 22(

چرا باز هم مسئوالن سازمان نظام روان شناسی  در 

مجمع عمومی برای دفاع از عملکر د خود به آمار – 

که می تواند بسیار گمراه کننده باشد –  پناه می برند 

و برای مثال از تعداد باالی مصاحبه های انجام شده با 

متقاضیان پروانه ی اشتغال سخن می گویند؟ 

هنگامی که دکتر جمال عابدی در تابستان سال 

98 در گفت وگو با سپیده دانایی گفت:  

کاری از دستم  گر  که ا » همیشه تمایلم این بوده 
و  دهم  انجام  خودم  هم وطنان  برای  برمی آید 
یکا خیلی  تردیدی در این موضوع ندارم. در آمر
ملی  جایزه ی  ین  مهم تر پیش  سال  دو  کارکردم. 
یافت  در روان سنجی  زمینه ی  در  را  کشور  این 
انجام  که  کارهایی  می خواهد  دلم  ولی  کردم. 
یه ی  بود.«)نشر ایرانی  یان  دانشجو برای  داده ام 

سپیده دانایی، شماره ی ۱۳۱-۱۳2، ص ۱0۱( 
تصمیم گیرندگان  و  سیاست گذاران  از  احدی  آیا 
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منظومه ی  یا  ایران  روان شناسی  نظام  سازمان 

انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره ی کشور که 

متشکل از سیزده انجمن علمی است، به این موضوع 

اندیشید که چگونه از دانش گسترده ی دکتر عابدی 

و دیگر دانشمندان روان شناس ایرانی که در خارج از 

کشور حضور دارند برای ارتقاء رشته ی روان شناسی 

در ایران استفاده کنند؟   

یا آن هنگام که دکتر رضا زمانی به آسیب شناسی 

وضعیت روان شناسی در ایران پرداخت و گفت:

»متأسفانه روان شناسی در مملکت ما نصفه نیمه 
علم  از  بخشی  یک  بعنی  است؛  شده  پیاده 
دیگر  بخش  و  آمد  ما  کشور  به  روان شناسی 
متأسفانه  است...  صفر  به  نزدیک  یا  نیامد  یا 
و  شد  شروع  دنیا  در  که  به صورتی  روان شناسی 
جنبه های سخت آن بر جنبه های نرم مقدم بود در 
ایران شکل نگرفت. چند آزمایشگاه روان شناسی 
احساس  روان شناسی  آزمایشگاه  یک،  یولوژ فیز
به  یادگیری  روان شناسی  آزمایشگاه  یا  ادراک  و 
سپیده دانایی،  یه ی  یم؟«)نشر دار واقعی  معنای 

شماره ی ۱۳۳-۱۳۴، ص ۱2۷(

در  نقشی  که  آن هایی  در  هّمتی  و  انگیزه  آیا 

رشته ی  برای  تصمیم گیری  و  سیاست گذاری 

روان شناسی در دانشگاه ها دارند، شکل گرفت تا با 

نگاهی نو و اصالح گرا به سوی کاهش مشکالت جاری 

آموزش و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیالن 

بردارند  گام  انسانی  علوم  مهم  شاخه ی  این  در 

جزء  بنیانگذارانش  که  را،  ایرانی  روان شناسی  و 

موثرترین دانشمندان سرزمین مان بوده اند، به جایگاه 

این  به  رسیدن  چنان که  سازند؟  رهنمون  واقعی اش 

جایگاه درخواست برخی از برجسته ترین روان شناسان 

جهان از جمله استیون هیز، بنیانگذار درمان مبتنی 

بر پذیرش و تعهد )ACT(، هم هست: 

کشورتان  در  قوی ای  بسیار  علمی  ُسنت  »شما 
عادی تری  وضعیت  به  بتوانیم  وقتی  و  ید  دار
برگردیم و یک دنیا باشیم، بسیار مشتاقم که بتوانم 
که  کسانی  به  باید  کنم...  دیدن  شما  کشور  از 
آن جا عالقه مند »درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد« 
کنید به آن چه در جامعه ی  یم سعی  هستند بگو
ید و از  جهانی در حال ُرخ دادن است، وصل شو
کنید. اما حواس تان باشد  این فرایندها استفاده 
که این فرایندها در همه ی عرصه ها باید مدام به 
ین روش های  روزرسانی و اندازه گیری شده و با بهتر
یه ی  )نشر شوند.«  ترکیب  علمی  دسترس  در 
)۱0۴ ص   ،۱۴0-۱۳۹ شماره ی  سپیده دانایی، 

و البته نباید نادیده گرفت که در میانه ی دعوای 

صنفی و با همه ی مشکالت موجود در آموزش این 

رشته، بخشی از جامعه ی روان شناسی ایران بی اعتنا 

به آن ها که بر سر همدیگر فریاد می کشند و ناسزا 

می گویند مسیر پیشرفت علمی خود را در سایه ی 

تصمیم گیری های  از  کنارگذاشته شده  پیشکسوتاِن 

صنفی ادامه می دهد، تا بدان جا که رابرت استرنبرگ، 

برجسته ترین روان شناسان معاصر جهان در  از  یکی 

این باره چنین می گوید: 

کارتان  جای  یک  الاقل  باید  ایران  در  »شما 
که من سه همکار ایرانی دارم  درست باشد، چرا
کارشان عالی است. پس یک چیزی آن جا  که 
یه ی سپیده دانایی،  درست پیش می رود.« )نشر

شماره ی ۱۵۱، ص ۷2(

امید که چنین باشد. 

یادداشت     



روان شناسی  اجتماعی

|1|

دیدگاه تکاملی شرمگین کردن  
از شنبه ...  
خصیصه ای کهن  

   روان شناسی اجتماعی، حوزه ای به روز و جذاب و جامع در علم روان شناسی 
است. این بخش از روان شناسی آن را از کلینیک های شخصی به سطح جامعه 
می آورد و افراد را به صورت یک کل می بیند که باید هیجانات آن را درک کند، افکار 
آن را بسنجد و رفتارهای آن را پیش بینی کند. در این بخش می کوشیم از منظر 
این شاخه علم روان شناسی، پدیده های اجتماعی رایج در جوامع  را تبیین کنیم.

در این شماره، در مقاله ای  به نگاه تکاملی نسبت به شرم و در دو مقاله به اهمال کاری 
پرداخته شده  است.   



ِاد یانگ
یزدان شناس

مدیریت  و  یزدان شناسی  دانش آموخته ی  یانگ،  اد   
در  تعمیدیان  یزدان شناسِی  مدرسه ی  از  دینی 
سرپرست  یا   )Pastor(َشبان شمالی،  کالیفرنیای 
از  فرقه  این  است.  هوستون  دوم  تعمیدی  کلسیای 
وی  پدر  و  می رود  شمار  به  پروتستان ها  زیرشاخه های 
سرپرست ارشد یا شبان ارشد این کیش بوده است. 
اد یانگ چهره ی رسانه ای و سخنوری شناخته شده در 
موضوعات مختلف روز، حتا موضوعات نامتعارف برای 
و  پرفروش  کتاب  چند  نویسنده ی  وی   . است  کلیسا، 

موفق در زمینه ی روان شناسی همگان پسند است.    

مونس نظری
مترجم

دیدگاه تکاملی 
شرمگین کردن
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سوارشــدن  از  پیــش  ارتباطــات،  مدیــر  یــک   
اشــتراک  بــه  را  نامناســبی  توئیــت  هواپیمــا،  بــه 

را  شــیری  دندان پزشــک،  یــک  می گــذارد. 

ــاً هیچ وقــت حــرف  ــد ترامــپ تقریب می ُکشــد. دونال

مهمــی بــرای گفتــن نــدارد. در تمــام ایــن مــوارد، 

ــر اســت  ــی کــرده کــه ُپ اینترنــت خــود را وارد فضای

بعضــی،  بــرای  شــماتت.  و  خشــم  قضــاوت،  از 

نشــان دهنده ی  شــرم آور  تکــرارِی  الگــوی  ایــن 

مــردم  عمــوم  رفتــار  در  نادرســت  جهت گیــری 

ایــن عالمــِت نوعــی  بــرای عــده ای دیگــر،  اســت؛ 

اســت  کم رنگــی  صداهــای  و  اجتماعــی  پیشــرفت 

بــرای جیلیــان  امــا  شــده اند.  شــنیده  باالخــره  کــه 

ُجــردن از دانشــگاه ِییــل، ایــن نشــانه ای از یــک رفتــار 

»مجــازات  آن  بــه  کــه  اســت  بشــری جهان شــمول 

می شــود. اطــالق  ثالــث«  شــخص 

مجــازات شــخص ثالــث زمانــی اتفــاق می افتــد 

در  کــه  می کنیــم  مجــازات  را  افــرادی  مــا  کــه 

یــا  بــد  رفتــاری  اجتماعــی،  قواعــد  زمینــه ی 

خشــونت آمیز داشــته اند. و ایــن موضوعــی اســت 

مختلــف،  درجــات  بــا  فرهنگ هــا،  تمــام  در  کــه 

شــامپانزه ها  )البتــه  دیــده می شــود  و  دارد  وجــود 

ایــن کار را انجــام نمی دهنــد(. ایــن عــادت خــود 

را از اوایــل زندگــی نشــان می دهــد و غالبــاً هزینــه 

در بــر دارد: افشــاگران شــغل خــود را بــه مخاطــره 

یــا  می شــوند  دســتگیر  معترضــان  می اندازنــد، 

ــرادی کــه  ــا اف ــد، ب ــرار می گیرن مــورد ضرب و شــتم ق

می گذارنــد  اشــتراک  بــه  معترضانــه  توئیت هــای 

کلــی،  به طــور  و  می شــود  برخــورد  به شــدت 

شــماتت کنندگان، زمــان، انــرژی و روابــط اجتماعــی 

می دهنــد. دســت  از  را  خــود 

زحمــت  بــه  را  خودمــان  چــرا  پــس  ُخــب، 

به صــورت مســتقیم  کــه  می اندازیــم؟ چــرا کســی 

ــم؟ ــاد می گیری ــاد انتق ــه ب ــداده اســت ب ــا را آزار ن م

بعضــی از دانشــمندان معتقدنــد کــه ایــن کار بــه 

هنجارهــای  و  می انجامــد  جوامــع  یک دست شــدن 

اینکــه  ضمــن  می کنــد؛  تقویــت  را  اجتماعــی 

منجــر  بــد  و  خودخواهانــه  رفتارهــای  تقبیــِح  بــه 

می شــود. اگــر ایــن درســت باشــد، گروه هایــی کــه 

مجــازات شــخص ثالــث را انجــام می دهنــد عملکــرد 

بهتــری نســبت بــه آن هایــی دارنــد کــه ایــن کار را 

درســت  ایــن  کــه  فــرض  بــه  نمی دهنــد.  انجــام 

باشــد، منافــع جمعــی توضیحــی بــرای ایــن موضــوع 

ندارنــد کــه چــرا »افــراد« گاهــی تحمــل رنــج و بهــای 

آن هــا  چــرا  می خرنــد.  جــان  بــه  را  انتقاداتشــان 

ــد  خودشــان را عقــب نمی کشــند و اجــازه نمی دهن

کار انتقــاد را کســانی دیگــر انجــام دهنــد؟

ــن  ــن انتقاداتــی کــه به صــورت آنالی ُجــردن در ای

اســت.  کــرده  پیــدا  نشــانه ای  می افتــد  اتفــاق 

دوســتانم  از  دســته  آن  یــاد  »مــن  می گویــد:  او 

ــا عدالــت  افتــادم کــه درگیــر فعالیت هــای مرتبــط ب

اجتماعــی بودنــد. گفت وگوهــای اخالقــی بســیاری 

     دیدگاه تکاملی شرمگین کردن

  افراد فقط به این خاطر مجازات را انجام 
نمی دهند که شاهد آسیب دیدن فرد باشند، بلکه 
می خواهند قابل اعتماد نیز به نظر برسند. اگر راه 

بهتری برای اثبات قابل اعتماد  بودنشان وجود 
داشته باشد، تنبیه را انتخاب نمی کنند.  
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میــان آن هــا رد و بــدل می شــد کــه تمرکــزش بیشــتر 

بــر موقعیــت و شــغل کنونــِی خــود فــرد بــود«. 

کــه  گفــت  بتــوان  شــاید  دیگــر،  عبــارت  بــه 

ــاً اثبــات ایــن موضــوع  مجــازات شــخص ثالــث صرف

هســتید.  قابل اعتمــاد  فــردی  »شــما«  کــه  اســت 

در واقــع، شــما بــا ورود بــه ایــن دســت انتقــادات 

را  »خودتــان«  بــودن  قابلِ اعتمــاد  می خواهیــد 

بــه دیگــران ثابــت کنیــد: اینکــه مــن مشــتاقم کــه 

خودخواهــی را تقبیــح کنــم بــه ایــن معناســت کــه 

نیســت. شــما خودخواهانــه  بــا  خــودم  رفتــار 

ــد صحــت داشــته  ــی می توان ــن امــر فقــط زمان ای

ــه  ــاد، نشــانه ای »صادقان باشــد کــه مجــازات و انتق

و رو راســت« از قابل اعتمادبــودن باشــد؛ در واقــع، 

می دهنــد  انجــام  را  کار  ایــن  کــه  کســانی  یعنــی 

را  کار  ایــن  کــه  باشــند  آن هایــی  از  قابل اعتمادتــر 

نمی کننــد. ُجــردن اســتدالل می کنــد کــه دلیلــش 

ایــن اســت کــه فاکتورهایــی کــه بــه فــرد انگیــزه ی 

هســتند  همان هایــی  می دهنــد  قابل اعتماد بــودن 

رفتارهــای  تقبیــح  و  انتقــاد  ســوی  بــه  را  او  کــه 

شــما  اگــر  مثــال،  بــرای  می کشــانند؛  ناشایســت 

در  خــود  همســاالن  از  گروهــی  بــا  دائــم  به طــور 

ــک دانشــجوی دائمــی را مقایســه  ــاط باشــید )ی ارتب

ــا  ــه( ی ــرم تابســتانی گرفت ــا کارآمــوزی کــه ت ــد ب کنی

بــه مؤسســه ای تعلــق داشــته باشــید کــه ُکدهــای 

یــا  نظامــی  مؤسســات  )مثــل  دارد  خــاص  اجرایــی 

مذهبــی(. در چنیــن گروه هــا و مؤسســاتی، حتــی 

)چــون  دارد  هــم  مزایایــی  شــماتت  و  بازخواســت 

ــزرگ هســتید کــه  شــما عضــو کوچکــی از گروهــی ب

ــد( و مســتلزم صــرف هزینه هــای  ــق داری ــه آن تعل ب

کمتــری نیــز هســت )چــون افــراد بیشــتری پشــت 

می کننــد(. حمایتتــان  و  درمی آینــد  شــما 

ُجــردن، بــه همــراه دیوید َرنــد، از صدها داوطلِب 
تــرک1  مکانیــکال  آمــازون  طریــق  از  انتخاب شــده 

خواســتند کــه یــک بــازی را در دو مرحلــه انجــام 

دهنــد. در مرحلــه ی اول، امدادگــر )کمک رســان( 

دریافت کننــده  بــه  کــه  بگیــرد  تصمیــم  می توانــد 

)مخاطــب( پولــی قــرض بدهــد یــا نــه. اگــر آن هــا در 

ایــن مــورد خودخواهــی کننــد، فــرد تنبیه کننــده ای 

می کنــد.  جریمه شــان  کــه  دارد  وجــود 

کــه  هســت  میــان  ایــن  در  هــم  گزینش کننــده ای 

مرحلــه ی  در  اســت.  مســائل  ایــن  تمــام  بــر  ناظــر 

کــه  داده می شــود  آن هــا  بــه  پــول  بســته ای  دوم، 

بــا  بــه طــور اشــتراکی  از آن را  می تواننــد بخشــی 

تنبیه کننــده پس انــداز کننــد. پس انــداز ســه برابر 

می شــود و تنبیه کننــده تصمیــم می گیــرد کــه چــه 

مقــدار از آن را بــه گزینش گــر برگردانــد. بنابرایــن 

بــه  چقــدر  کــه  کنــد  ارزیابــی  بایــد  گزینش گــر 

تنبیه کننــده اعتمــاد دارد؛ او ایــن کار را بــر اســاس 

می دهــد. انجــام  اول  بــازی  در  عملکردشــان 

مبالــغ  گزینش گرهــا  کــه  شــد  متوجــه  ُجــردن 

کــه  می دهنــد  تنبیه کنندگانــی  آن  بــه  را  بیشــتر 

کــرده  تنبیــه  را  خودخــواه  کمک رســان های  واقعــاً 

بــه  را  مجــازات  »آن هــا  می گویــد:  او  باشــند. 

بــودن  خــوب  بــه  عالقه شــان  از  نشــانه ای  عنــوان 

انجــام داده انــد«. و حــق بــا آن هــا بــود؛ چــون کار 

بــا  بودنــد  شــده  تنبیــه  کــه  مجازات کنندگانــی 

برگردانــدن مبالــغ بیشــتری پــول بــه انتخاب کننــده 

تمــام می شــد. در واقــع می تــوان گفــت کــه آن هــا 

بودنــد. قابل اعتمادتــر 

پــس از آن، بــا انجــام جابه جایی هایــی در افــراد، 

بــار،  ایــن  داد.  انجــام  را  بررســی  مجــدداً  ُجــردن 

1. Amazon’s Mechanical Turk
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دوی«  »هــر  بــا  گزینش گرهــا  دوم،  مرحلــه ی  در 

مرحلــه ی  مجازات کننده هــای  و  کمک رســان ها 

فقــط  دیگــر  بــازی،  ایــن  در  کردنــد.  بــازی  اول 

قابل اعتمــاد  بــودن  و  درســتی  عالمــت  مجــازات، 

را  پیغــام  نیــز همیــن  کــردن  بلکــه کمــک  نیســت، 

ایــن  مــا  »پیش بینــی  می گویــد:  َرنــد  می رســاند. 

داشــته  را  شــانس  ایــن  چنانچــه  افــراد  کــه  بــود 

باشــند کــه بــه طریقــی دیگــر، خــوب باشــند، تمایــل 

کمتــری بــه مجــازات  کــردن از خــود نشــان خواهنــد 

بــار  ایــن  بــود:  درســت  آن هــا  پیش بینــی  و  داد«. 

قــرار  مجــازات  تأثیــر  تحــت  دیگــر  گزینش گر هــا 

ایــن  کمتــر  هــم  مجازات کننــدگان  و  نمی گرفتنــد 

می دادنــد. انجــام  را  کار 

کــه  می دهــد  نشــان  »ایــن  می گویــد:  ُجــردن 

انجــام  را  مجــازات  خاطــر  ایــن  بــه  فقــط  افــراد 

نمی دهنــد کــه شــاهد آســیب دیــدن فــرد باشــند، 

نظــر  بــه  نیــز  قابل اعتمــاد  می خواهنــد  بلکــه 

برســند. اگــر راه بهتــری بــرای اثبــات قابل اعتمــاد 

 بودنشــان وجــود داشــته باشــد، تنبیــه را انتخــاب 

زاویه دیــد  از  ترتیــب،  همیــن  بــه  نمی کننــد«. 

ایــن نیســت کــه  انتخاب کننــده، »اصــاًل موضــوع 

مجــازات کــردن دســتمزد و جایــزه ــــ هــر جایــزه ای 

بلکــه موضــوع پیش بینــی  نــه،  یــا  باشــد  ــــ داشــته 

باشــد«. قابل اعتمــاد  می توانــد  کــه  اســت  کســی 

می گویــد:  گلــف،  دانشــگاه  از  بارکلــی،  َپــت 

از  بعضــی  در  چــرا  کــه  می کنــد  روشــن  »ایــن 

در  و  هســتند  منتفــع  تنبیه کننــدگان  مطالعــات، 

ــه  ــر: کمــک کــردن ب ــاره ای دیگــر از مطالعــات خی پ

دیگــران نشــانه ی بهتــری از همــکاری فــرد اســت؛ بــه 

همیــن دلیــل اســت کــه افــراد در مواقــع لــزوم از آن 

می کننــد«. اســتفاده 

کــه  کرده انــد  پیش بینــی  دیگــران  و  بارکلــی 

و  معتبــر  شناســه ای  ثالــث  شــخص  مجــازات 

اســت.  داشــتن  همــکاری  نیــت  در  قابل اعتمــاد 

نیکــوال رایهانــی، از کالــج دانشــگاه لنــدن، می گوید: 

»امــا ایــن مقالــه ســند پشــتیبان معتبــری بــرای ایــن 

ایده هــای  همچنیــن  گــروه  ایــن  اســت«.  فرضیــه 

خــود را در یــک مــدل ریاضــی پیاده ســازی کردنــد 

تــا نحــوه ی تأثیر گــذاری مجــازات بــر افــراد مجــازی 

می دهنــد،  انجــام  اعتمــاد  بــازی  کــه  زمانــی  را، 

شبیه ســازی کننــد. نتایــِج به دســت آمده از مــدل، 

از  کــه  داشــتند  نتایجــی  بــا  بســیاری  مشــابهت 

شــده  کســب  واقعــی(  )تجربــه ی  تجربــی  آزمــون 

مناســب  ابــزاری  کــه  می دادنــد  نشــان  و  بودنــد 

ســیر  در  بیشــتر  یافته هــای  کســب  بــرای  اســت 

مجــازات. تکاملــی 

شــخص  مجــازات  ابتــدا  چــرا  اینکــه  مــورد  در 

ــد  ــردن و َرن ــوه کــرده اســت، ُج ــث در انســان جل ثال

اعــالم کرده انــد کــه ایــن یــک دیــدگاه »تکاملــی« 

ا ســت. بــه نظــر نمی آیــد افــرادی کــه خشــم خــود 

ابــراز  دیگــر  نحــوی  بــه  یــا  آنالیــن  صــورت  بــه  را 

بــرای منافــع شــخصی خــود  ایــن کار را  می کننــد 

ُجــردن  دهنــد.  انجــام  خــام  روی محاســبات  از  و 

  مجازات شخص ثالث زمانی اتفاق 
می افتد که ما افرادی را مجازات می کنیم 

که در زمینه ی قواعد اجتماعی، رفتاری بد یا 
خشونت آمیز داشته اند. و این موضوعی است 

که در تمام فرهنگ ها، با درجات مختلف، وجود 
دارد و دیده می شود.   

     دیدگاه تکاملی شرمگین کردن



روان شناسی اجتماعی     

    تیر   381400
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نمی خوانیــم؛  دروغگــو  را  افــراد  »مــا  می گویــد: 

مثــاًل نمی گوییــم هیــچ اهمیتــی برایشــان نــدارد و 

اســت.  برایشــان مهــم  کــه  تظاهــر می کننــد  فقــط 

بــه  افــراد  در  کــه  عصبانیتــی  و  خشــم  احســاس 

دالیــل اخالقــی بــروز می کنــد کامــاًل واقعــی اســت. 

دالیــل  از  یکــی  کــه  گفــت  می تــوان  الاقــل  امــا 

اهمیــت دادن آن هــا بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه 

بــرای اهــداف شهرت پســندانه ی  می تواننــد از آن 

کننــد«. اســتفاده  خــود 

کمــک  همچنیــن  امــر  »ایــن  می افزایــد:  وی 

می کنــد کــه بفهمیــم چــرا مــردم حتــی از اشــتباهی 

عصبانــی  اســت  داده  رخ  تصادفــی  کامــاًل  کــه 

می شــوند. توضیحــش ســخت اســت کــه آیــا شــخص 

ایــن  شــماتت  می کنــد  فکــر  واقعــاً  شــماتت کننده 

ــه«. ــا ن ــام خواهــد شــد ی ــع کســی تم ــه نف اشــتباه ب

امــا مجــازات هــم هزینــه دارد. گرچــه تجــارب 

افــراد  کــه  می کردنــد  تأییــد  به دســت آمده 

تحویــل  مجازات کننــده  بــه  را  بیشــتری  پــول 

بررســی ها  »بیشــتر  بارکلــی می گویــد:  می دادنــد، 

مــردم  نمی رســد  نظــر  بــه  کــه  داده انــد  نشــان 

مجازات کننــدگان را نیــز بیشــتر از کســی کــه مــورد 

شــماتت قــرار گرفتــه دوســت داشــته باشــند؛ شــاید 

ــه دلیــل تــرس از اینکــه خودشــان نیــز از ســوی آن  ب

بگیرنــد«. قــرار  شــماتت  مــورد  فــرد 

آریزونــا،  ایالتــی  دانشــگاه  از  ماتیــو،  ســارا  و 

شــاید  تحقیقاتــی  تیــم  ایــن  نتایــج  کــه  می گویــد 

ایــن  نباشــند.  گســترده  صــورت  بــه  قابل تعمیــم 

مطالعــات قطعــاً بــا کار پژوهشــی او بــر دامــداران 

او  نــدارد.  مطابقــت  شــرقی  آفریقــای  در  تورکانــا 

در  کــه  افــرادی  تورکانــا،  میــان  »در  می گویــد: 

معرفــی  بی فایــده  نمی کننــد  مشــارکت  جامعــه 

مجازات کننــده  نقــش  اهمیــت  دلیــل  می شــوند. 

بــرای فــرد شــاید ایــن باشــد کــه ایــن نقــش بــه او حس 

مفیــد  بــودن و همــکاری در اجتمــاع می دهــد. در 

واقــع ایــن نقــش نیــز یکــی از حوزه هــای همــکاری 

یــا شــرکت در  امداد رســانی  اســت، درســت مثــل 

جنــگ«.

ریشــه های  مطالعــه ی  کــه  می افزایــد  او 

یــک  بررســی  طریــق  از  ثالــث  شــخص  مجــازات 

ایالــت بــزرگ ممکــن اســت  گمراه کننــده باشــد. در 

چنیــن جوامعــی، نهادهــای رســمی، مثــل سیســتم 

قانونــی، بــار ســنگین نظــم اجتماعــی را بــر عهــده 

َرویــه ی »آن هایــی« کــه  ایــن خــودش   دارنــد؛ کــه 

مجــازات می کننــد را تغییــر می دهــد. و در بخــش 

ــی وجــود  ــن نهادهای ــا، چنی ــی م ــخ تکامل اعظــم تاری

درســت  کار  »ایــن  می گویــد:  ماتیــو  نداشــته اند. 

ــک نتیجــه  ــه ی ــرای رســیدن ب ــن اســت کــه ب ــل ای مث

در مــورد رژیم هــای انســانی، بــه مطالعــه و بررســی 

بپردازیــم«.  افــراد  شــیوه ی کشــاورزی 

  چرا کسی که به صورت مستقیم ما را آزار نداده 
است به باد انتقاد می گیریم؟

بعضی از دانشمندان معتقدند که این کار به 
یک دست شدن جوامع می انجامد و هنجارهای 

اجتماعی را تقویت می کند؛ ضمن اینکه به تقبیِح 
رفتارهای خودخواهانه و بد منجر می شود. اگر 

این درست باشد، گروه هایی که مجازات شخص 
ثالث را انجام می دهند عملکرد بهتری نسبت به 

آن هایی دارند که این کار را انجام نمی دهند.  

     دیدگاه تکاملی شرمگین کردن



ماریا کونیُکوا
روزنامه نگار

از  روان شناسی  دانش آموخته ی  کونیکوا  دکتر   
دانشگاه کلمبیا و نویسنده ای موفق در حوزه ی دانش 
چون  رسانه هایی  و  نشریات  با  وی  است.  همگانی 
نیویورکر، گاردین و ساینتیفیک امریکن همکاری داشته 
و برنده ی سه جایزه ی روزنامه نگاری است. سه کتاب 
از وی در زمینه ی روان شناسی منتشر شده که هر سه 

پرفروش و موفق بوده است.      

بهاره محبی
مترجم

چطور مقابله با پشت گوش انداختن
را پشت گوش نیندازیم؟

از شنبه...
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 می خواهید لطیفه ی محبوبم درباره ی اهمال کاری 
را برایتان تعریف کنم؟ بعداً تعریف می کنم! پِیرس 

طول  در  کلگری،  دانشگاه  روان شناس  استیل، 

این  از  بلندی  فهرست  اهمال،  درباره ی  تحقیقاتش 

خودش  که  او،  است.  کرده  جمع آوری  را  عبارات 

سابقاً یک اهمال کار تمام عیار بوده، معتقد است که 

کمی شوخ طبعی به کسی صدمه نمی زند. به اعتقاد 

او، شوخ طبعی قطعاً بهتر از انباشت مداوم اضطراب 

برای کاری است که باید همین حاال انجامش دهید، 

اما آن را به بعد و بعدتر موکول می کنید، کاری که 

به  برای  فرصت هایتان  آن،  انداختن  گوش  پشت  با 

سرانجام رساندنش را کمتر و عواقب تعلل در انجام 

آن را تشدید می کنید.  

اولیه ی  دوران  به  اهمال کاری  به  تمایل  تاریخ 

می گوید  من  به  استیل  بازمی گردد.  انسانی  تمدن 

که مصریان باستان از اوایل سال 1400پیش از میالد 

با مسئله ی مدیریت زمان دست به گریبان بوده اند. 

»رفیق، دست از تعلل بردار و اجازه بده که )با تمام 

شدن کار( در زمانی مناسب به خانه برویم!« این متن 

لپروهون،  رونالد  که  است  هیروگلیف هایی  از  یکی 

مصرشناس دانشگاه تورنتو کانادا، خوانده و ترجمه 

کرده است. ششصد سال بعد، در سال 800 پیش از 

میالد، هزیود شاعر یونانی تقریباً همین عبارت را بر 

زبان آورده و به ما هشدار داده است که »کار امروز 

خود را به فردا و پس فردا میفکنیم؛ زیرا کارگرِ تنبل و 

فرِد اهمال کار انبار غله شان خالی می ماند«. سیسرو، 

خطیب رومی، هم در سال 44 پیش از میالد ُکندی و 

تعلل در انجام امور را همواره نفرت انگیز می دانسته 

مطلبی   2010 سال  در  سورویکی  )جیمز  است 

درباره ی فیسوفان عالقه مند به تعلل نوشته است(. 

این نگرش به اهمال کاری در اعصار بعدی تاریخ 

در  داد. ساموئل جانسون  ادامه  به حیات خود  نیز 

خود  به  که  حماقت  »این  است:  گفته   1751 سال 

نهایت  انجام کاری که می دانیم در  تا  اجازه دهیم 

یکی  بیندازیم  تعویق  به  را  آن نیست  از  راه گریزی 

به رغم  که  است  انسان  عمومی  نقطه ضعف های  از 

دستورالعمل اخالق گرایان و نکوهش های منطقی، بر 

هر ذهنی کم وبیش مستولی می شود. حتی کسانی 

که همواره سرسختانه در برابر آن مقاومت می کنند 

هم متوجه اشتیاق شدید و سماجت آمیزشان به پشت 

گوش اندازی و حمالت تجدید قواشده ی آن هستند، 

اشتیاقی سوزان که گرچه غالباً سرکوب می شود، اما 

هرگز نابود نشده است«. جانسون نتیجه گرفته که 

»توجه ویژه به زمان حال ــ اگر نگوییم امری ستودنی 

ـ طبیعی است«. یا مطلوبـ 

در قرن بیست ویک هم به نظر می رسد که شرایط 

به جای  )هنوز هم(  دانشجویان  نکرده است.  تغییر 

انجام تکالیفشان، آن ها را به تعویق می اندازند. در 

یک تحقیق مشخص شد که 22 درصد از دانشجویان 

اهمال کار  عمیقاً  نظرسنجی  یک  در  شرکت کننده 

     از شنبه...

  مشکل کارهایی که از انجامشان پرهیز 
می کنیم این است که در ذهن خود این تصور 

را ایجاد کرده ایم که انجام دادنشان وحشتناک 
است. ُخب، این شبیه شیرجه زدن در استخر 

آب سرد است. چند ثانیه ی اول وحشتناک است، 
اما احساس بعدش فوق العاده است.   



روان شناسی اجتماعی     

    تیر   421400
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بودند. این بدان معنی است که پشت گوش اندازی 

مشکلی  به  و  رفته  فراتر  آزاردهنده  رفتاری  از  آنان 

واقعی تبدیل شده بود. این در حالی است که فقط 

در  که  بودند  کرده  ادعا  دانشجویان  از  درصد  یک 

انجام هیچ کاری اهمال نکرده اند.

دفتری خود،  امور  انجام  به جای  نیز  کارمندان 

نشان  نظرسنجی  یک  نتایج  می کنند.  اهمال کاری 

می دهد که یک کارمند به طور میانگین روزانه یک 

ساعت و 22 دقیقه در انجام امور مربوط به خود تعلل 

دارد؛ این مدت تأخیر به معنی از دست رفتن ساالنه 

تحقیقاتی  است.  کارمند  هر  ازای  به  دالر  ُنه هزار 

که در سال 2017 انجام شد به این نتیجه رسید که 

یک چهارم از بزرگ ساالن شرکت کننده در نظرسنجی 

از  یکی  گوش اندازی  پشت  که  کرده اند  گزارش 

خصایص بارز شخصیتی آنان است. این در حالی است 

که عالوه بر آمریکایی ها، این الگو بزرگ ساالن اروپایی، 

آمریکای شمالی و استرالیایی ها را نیز در بر می گیرد. 

استیل به من می گوید: »تمایل به تعلل در انجام 

کارها نبض مشترک انسانیت است«. احتماالً همه ی 

هست  پروژه ای  کرده ایم.  تجربه  را  حسی  چنین  ما 

که باید تمام شود، ایمیلی باید ارسال گردد و تماس 

تلفنی ای باید انجام شود، اما گاهی اوقات با وجود 

قصد و نیتی که برای انجام این کارها داریم، به نظر 

می رسد که هیچ وقت به انجام دادنشان نزدیک هم 

نمی شویم. استیل می گوید که اهمال به معنی فقدان 

قصد انجام کار نیست، بلکه دشواری پیگیری چنین 

قصدی است. برای اغلب ما اهمال تجربه ای خوشایند 

در  نکردن  شرکت  فقط  ساده  خیلی  اهمال  نیست. 

یک جلسه یا کالس و تجربه کردن حس آزادی ناشی 

از چنین تمردی نیست. معموالً احساسی که پس از 

فشار  است،  فزاینده  فشار  حس  دارید  اهمال کاری 

پشت  آنچه  با  مجبورید  نهایت  در  می دانید  اینکه 

گوش انداخته اید روبه رو شوید. نزدیک به 95 درصد 

از اهمال کاران آرزو می کنند که ای کاش می توانستند 

این تمایل خود به پشت گوش اندازی را کم کنند؛ و 

آن طور که استیل در کتاب خود با عنوان معادله ی 

سطح  کاهش  اهمال کاری  نتیجه ی  نوشته،  تأخیر1 

میانگین رفاه، بدتر شدن شرایط سالمت و حقوق های 

کمتر است. پس چرا اهمال کاری ــ با وجود این نتایج 

فاجعه بار ــ چنین پدیده ی متداولی است؟ و اگر ما 

واقعاً اهمال  را نمی خواهیم و این پدیده تا این حد ما 

را به زحمت می اندازد، چرا بر انجام آن اصرار داریم؟ 

شروع  زمان  در  را  استیل  ذهن  پرسش  این 

به  نود  دهه ی  در  اهمال کاری  درباره ی  تحقیقاتش 

خود مشغول کرده بود. یکی از نخستین تحقیقات او 
به عنوان دانشجوی دکتری تحت نظر توماس ِبرادر 

دانشجویانی  مشاهده ی  به  مینی سوتا  دانشگاه  در 

دوره های  طریق  از  را  خود  دروس  که  بود  مربوط 

می گوید:  باره  این  در  او  می گذراندند.  آنالین 

»یکی از اولین دوره های همگانی آموزش آزاد برخط 

برگزار  کامپیوتر  با  که  کالس هایی  بود؛  )موک2( 

هست  که  جا  هر  می توانست  کس  هر  و  می شدند 

توانستیم  ما  ترتیب،  این  به  کند.  شرکت  آن ها  در 

کارها  انجام  زمان  درباره ی  را  ارزشمندی  اطالعات 

با چه  و  اینکه چقدر کار می کنند  آوریم؛  به دست 

یک  توانستند  محققان  دیگر،  عبارت  به  سرعتی«. 

رفتار قابل مشاهده را رصد کنند؛ برای مثال، اینکه 

تا دانشجویان تکالیف خود را  چقدر طول می کشد 

انجام دهند یا اینکه کیفیت کار آن ها چطور است. 
1. The Procrastination Equation

Massive Open Online Courses(MOOC .2(: دوره های آنالینی 
است که از طریق وب و به طور آزاد به شرکت کنندگانی نامحدود ارائه 

می شود. این دوره ها معمواًل مشابه دوره های دانشگاهی هستند. اغلب 
آن ها زمان شروع و پایان مشخصی دارند.

     از شنبه...
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محققان سپس توانستند این داده ها را با داده های 

برآمده از خودگزارشِی دانشجویان، از جمله درباره ی 

دهند.    مطابقت  گوش اندازی،  پشت  به  تمایلشان 

یک  کامل کرد،  را  تحلیل خود  استیل  زمانی که 

یافته به طور مشخص توجه ها را به خود جلب کرد: 

اهمال کاران افراطی در خودتنظیمی وضعیت بدتری 

ــ  خودتنظیمی  در(  )اشکال  حقیقت،  در  داشتند. 

یعنی توانایی ِاعمال خودکنترلی و به تأخیر انداختن 

آینده  پاداش های فوری برای رسیدن به مزایایی در 

اهمال کارانه ی  رفتارهای  از  70درصد  به  نزدیک  ــ 

مشاهده شده را توضیح می داد. چنین ارتباطی میان 

ذهن  در  را  پرسش  این  اهمال کاری  و  خودتنظیمی 

استیل ایجاد کرد: آیا ممکن است اهمال کاری فقط 

آنجایی  از  باشد؟  تکانشگری  از  دیگر  جنبه ی  یک 

که تکانشگری ناتوانی در مکانیسم های خودکنترلی 

است، یعنی مثالً باید برای انجام کاری صبر کنیم اما 

با عجله برای انجام آن می شتابیم، پس اهمال کاری 

هم می تواند جنبه ی دیگری از این تکانشگری باشد، 

یعنی جایی که باید همین حاال کاری را انجام دهیم، 

تعلل می کنیم. 

تحقیقات  نتایج   2007 سال  در  سرانجام  استیل 

خود را منتشر کرد. او می گوید: »به طنز می گفتم 

را  سه ساله  پروژه ی  یک  تا  کشید  طول  10سال  که 

فاصله ی  در  استیل  درآورم«.  تحریر  رشته ی  به 

را  اهمال  تا  کرد  تالش  آن  انتشار  و  تحقیق  انجام 

از  پس  تحقیقی  در  او  دهد.  ارتباط  تکانشگری  به 

افرادی  یافت:  را  مشابهی  همبستگی  دیگر  تحقیق 

که مستعد رفتارهای تکانشی بودند به اهمال کاری 

افراطی نیز بیشتر تمایل داشتند. استیل خالصه ای 

از نتیجه گیری های خود در بیش از دویست تحقیق 

را در نشریه ای تخصصی1 منتشر کرد. او اعالم کرد 

که در بررسی داده ها به این نتیجه رسیده است که 

احتماالً رفتارهای تکانشی و اهمال کاری بنیان ژنتیکی 

مشترکی دارند. استیل به من می گوید: »تمام این 

و  خودکنترلی  خودانظباطی،  مثل  اولیه  سازه های 

مشابه  پدیده ای  تقریباً  اهمال کاری  دیگر  سوی  از 

هستند«. 

به  رفتاری،  ژنتیک  متخصص  فریدمن،  نائومی 

تن  دو  و  خود  دانشجوی  گوستاوسن  دنیل  همراه 

تصمیم  بولدر  در  کلرادو  دانشگاه  در  همکارانش  از 

همچنین  و  300نفر  روی  بر  تحقیق  با  تا  گرفتند 

مرکز  در  ناهمسان  و  همسان  همجنِس  47دوقلوی 

مسئله  این  کلرادو،  در  دوقلوها  طولی2  مطالعات 

را به طور مستقیم بررسی کنند. از آنجایی که این 

مشاهده  تحت   1980 دهه ی  در  تولد  زمان  از  افراد 

نائومی حجم  قرار داشتند، در زمان آغاز تحقیقات 

آنان وجود  تکانشی  رفتارهای  درباره ی  داده  زیادی 

داشت؛ از جمله اینکه آیا برای شروع تکالیف دشوار 

می گوید:  من  به  فریدمن  خیر.  یا  داشتند  مشکل 

»اساساً مسئله ی معیار، اهمال کاری بود«. فریدمن 

به تشویق گوستاوسن تصمیم گرفتند  و همکارانش 

تا ارتباط میان اهمال و رفتارهای تکانشی را با دقت 

بیشتری بررسی کنند. آن ها از دوقلوها خواستند تا 

پرسشنامه های سنجش اهمال، تکانشگری و مدیریت 

هدف را پر کنند تا بتوانند ارزیابی کنند که کدام یک 

از ویژگی های شخصیتی و رفتاری به لحاظ ژنتیکی با 

آنچه باید باشد در تضاد است.    

منطق این تحلیل نسبتاً ساده است: تمام دوقلوها 

مورد  در  اما  دارند.  مشترک  )خانه ای(  محیطی 

1. Meta-Analysis of the Literature
2. مطالعه ی طولی به دسته ای از مطالعات مشاهده ای گفته می شود که در 

آن گروه، در طول زمان، مورد مطالعه قرار می گیرد.
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دوقلوهای  خالف  بر  ناهمسان،  دوقلوهای  ژنتیک، 

فقط  دارند،  مشترک  کامالً  ژن هایی  که  همسان 

نیمی از ژن هایشان مشترک است. محققان، با توجه 

و  همسان  دوقلوهای  میان  رفتاری  تفاوت های  به 

ناهمسان، می توانند میزان وراثت پذیری یک ویژگی 

صد   دقت  روش  این  )البته  بزنند  تخمین  را  خاص 

محیط  که  دوقلوهایی  حتی  چون  ندارد؛  درصدی 

تأثیرات  تحت  است  ممکن  نیز  دارند  مشابهی 

نیز  فریدمن  تیم  بگیرند(.  قرار  متفاوتی  محیطی 

مانند استیل دریافت که اهمال و تکانشگری ارتباطی 

نزدیک با یکدیگر دارند. آن ها حتی فراتر رفتند و این 

تکانشگری  و  اهمال  آیا  که  کردند  بررسی  را  مسئله 

پایه ی ژنتیکی مشترکی دارند یا خیر.

اکنون مشخص شده است که این دو تمایل پایه ی 

که  دریافته اند  محققان  دارند.  مشترکی  ژنتیکی 

معنا  این  به  وراثتی هستند؛  تا حدودی  خصیصه ها 

و 49درصد  اهمال  به  تمایل  از  حدود 46درصد  که 

از تمایل به رفتارهای تکانشی قابل انتساب به ژن ها 

زده شده  تخمین  ژنتیکی  همبستگی  اما  بوده اند. 

بوده است که رقمی  تکانشگری یک  و  اهمال  میان 

تیم  براین،  عالوه  می شود.  محسوب  قابل توجه 

به  می توانند  خصیصه  دو  هر  که  دریافت  فریدمن 

توانایی مدیریت هدف ارتباط پیدا کنند: همان تنوع 

)68درصد(  قابل توجهی  طور  به  که  مشابه  ژنتیکی 

است.  مشترک  هدف  تحقق  در  قصور  به  تمایل  با 

این  واقع  آنچه در  فریدمن می گوید: »ممکن است 

خصیصه ها را به هم مرتبط می کند ناتوانی افراد در 

پیگیری اهداف بلندمدت شان باشد«.

عنوان  به  اهمال کاری  که  فکر  کنیم  ما  اگر 

ناتوانی در خودکنترلی ــ و نه لزوماً ناتوانی افراد در 

تکانشگری  از جنبه های  یکی  ــ  بزرگ  اهداف  تعیین 

پیش  در  آن  بررسی  برای  که  روشی  آن گاه  است، 

به  این  استیل  برای  کرد.  خواهد  تغییر  می گیریم 

رویه هایی  است،  قبلی  َرویه های  در  تغییر  معنی 

مبتنی بر این فرض که »فقط باید به ما گفته شود 

می گوید:  او  نیندازیم«.  گوش  پشت  را  کارها  که 

»به نظر می رسد که در عمل هنوز در همان رویکرد 

معیارهای اسمارت1 سال 1982 گیر کرده ایم. این در 

حالی است که امروزه واقعاً می دانیم چطور مشکالت 

کنیم«.  کم  کارآمدتری  طرز  به  را  تعلل  به  مربوط 

است، یک روشی که  از خودکنترلی  وقتی صحبت 

مؤثر نشان داده بازتنظیم اهداف بزرگ و جاه طلبانه 

قابل مدیریت  واقعی،  اهدافی  به  آن ها  تبدیل  و 

مدیریت  برای  که  روشی  است،  چندمرحله ای  و 

می کند:  اشاره  استیل  قابل اجراست.  نیز  اهمال 

ضرب االجل  زمان  شدن  نزدیک  با  که  »می دانیم 

زیادی  انگیزه های  طبیعی  طور  به  کار،  یک  انجام 

برای به پایان رساندن آن عمل در ما ایجاد می شود. 

۱. معیارهای اسمارت )SMART( یک سری معیار هستند که برای تعیین 
اهداف یک پروژه، مدیریت عملکرد کارکنان و رشد شخصی به کار می روند.

     از شنبه...

 تاریخ تمایل به اهمال کاری به دوران اولیه ی 
تمدن انسانی بازمی گردد. مصریان باستان 
از اوایل سال 1400پیش از میالد با مسئله ی 

مدیریت زمان دست به گریبان بوده اند. »رفیق، 
دست از تعلل بردار و اجازه بده که )با تمام شدن 

کار( در زمانی مناسب به خانه برویم!« این متن 
یکی از هیروگلیف هایی است که رونالد لپروهون، 

مصرشناس دانشگاه تورنتو کانادا، خوانده و 
ترجمه کرده است .  
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ضرب االجل های  می توان  آیا  است:  این  پرسش  حاال 

مصنوعی را برای ایجاد آن انگیزه ها هم تعیین کرد؟«

َرویه هایی  از  استفاده  اینجا  در  استیل  توصیه ی 

گلویتزر،  پیتر  و  اوئه تینگن  گابریله  که  است 

کرده اند؛  مطرح  نیویورک،  دانشگاه  روان شناسان 

کسانی که در زمینه ی خودکنترلی و تعیین هدف کار 

اهداف  تا جای ممکن  این است:  توصیه  می کنند. 

خود را کوچک، فوری و واضح کنید. استیل از مثال 

تعیین مهلت های ده دقیقه ای برای شروع تکالیفی 

استفاده می کند که تمایلی به انجام دادنشان ندارد. 

او می گوید: »مشکل کارهایی که از انجامشان پرهیز 

می کنیم این است که در ذهن خود این تصور را ایجاد 

کرده ایم که انجام دادنشان وحشتناک است. ُخب، 

این شبیه شیرجه زدن در استخر آب سرد است. چند 

بعدش  احساس  اما  است،  وحشتناک  اول  ثانیه ی 

که  کاری  گرفتن  نظر  در  با  پس  است«.  فوق العاده 

باید انجام دهید، ابتدا اهداف کوتاه مدت را تعیین 

و بعد از مدتی این اهداف را )با توجه به پیشرفتی 

که داشته اید( بازنگری کنید. زمانی که بر مانع پرش 

اول غلبه کنید، غالباً می توانید فعالیت خود را ادامه 

دهید. استیل می گوید: »نمی گویید که "می خواهم 

را  کلمه  چهارصد  "می خواهم  می گویید  بنویسم"؛ 

هدفتان  قدر  هر  کنم".  کامل  ساعت  دو  مدت  در 

مشخص تر باشد قدرتمندتر خواهد بود. این چیزی 

است که ما را وادار به حرکت می کند«.

بخشی دیگر از َرویه ی اوئه تینگن و گلویتزر مربوط 

به از میان برداشتن موانعی است که امکان دارد در 

مسیر دستیابی به هدفتان با آن ها روبه رو شوید. این 

َرویه شامل شناسایی شرایط دشوار برای کنترل تکانه، 

حواس پرتی  مستعد  بیشتر  شما  که  لحظاتی  یعنی 

مستقیم  رویارویی  برای  راه هایی  یافتن  و  هستید، 

ساده ترین  از  »یکی  می گوید:  استیل  است.  آن   با 

اصلی  مشکل  که  است  مسئله  این  تشخیص  کارها 

به  هستند.  شما  حواس پرتی های  که  اهدافتان،  نه 

این ترتیب، می توانید کاری کنید که حواس پرتی ها 

از  دهند.  انجام  را  خودشان  کار  نتوانند  به راحتی 

شدت وضوح این حواس پرتی ها بکاهید«. استیل به 

دسترسی  که  می کند  اشاره  »اندروید«  اپلیکیشن 

افراد به بازی های تلفن همراه را دشوار می کند. گروه 

تحقیقاتی استیل خودشان یک اپلیکیشن تلفن همراه 

تأخیری  مکانیسم  که  کرده اند  طراحی  رایانه ای  و 

باعث  اضافه می کند که  برنامه هایی  به  را  ساده ای 

حواس پرتی می شوند. برای مثال، وقتی روی برنامه ی 

بازی »Candy Crash« کلیک می کنید، به جای این که 

با  تلفن همراهتان  به طور مستقیم وارد بازی شوید، 

واقعاً  آیا  که  از شما می پرسد  معکوس  یک شمارش 

می خواهید وارد بازی شوید یا خیر. استیل دریافته 

تاکتیک  در  تا  است  کافی  تأخیر کوچک  همین  که 

مورد عالقه ی خود برای اهمال کاری )یعنی گذراندن 

وقت با بازی( تجدیدنظر کنیم. 

باشید،  تمام عیار  اهمال کار  یک  شما  اگر  البته 

بعید است که چنین برنامه ای را در تلفن همراه خود 

این جاست  »جالب  می گوید:  استیل  کنید.  نصب 

اهمال کاری  با  شدن  روبه رو  اهمال کاران  که 

ایده ای  من  پس  می اندازند«.  تعویق  به  را  خود 

است  قرار  به جای هر کاری که همین حاال  دارم: 

استیل  اهمال کاری  آنالین  آزمون  به  دهید،  انجام 

اندازه ی  به  را  کاری  هیچ  تقریباً  بیندازید.  نگاهی 

ارزیابی های شخصیتی آنالین دوست نداریم و این 

آزمون شاید حتی بتواند کمک کند که پشت گوش 

انداختن کارها را کنار بگذارید. 
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     از شنبه...



اریک جفی
نویسنده و روزنامه نگار علمی

بهاره محبی
مترجم

و  موفق  علمی  نگار  روزنامه  و  نویسنده  جفی  اریک   
دو  وی  است.  رفتاری  علوم  زمینه ی  در  صاحب نامی 
نخست  کتاب  که  است  کرده  منتشر  پرفروش  کتاب 
وی، بهترین شاهراه پادشاه: سرگذشت ازدست رفته ی 
در  ُمُرِنی  جایزه ی  برنده ی  بوستون،  پستی  جاده ی 
مجله ی  پایگاه  سردبیر  پیشتر  وی  شد.   2012 سال 
اسمیتسون بود و با رسانه ها و نشریات آمریکا از جمله 
و  ِای پی ِاس آبِزرِور   ساینس نیوز،  لس آنجلس تایمز، 

آتالنتیک فعالیت و همکاری دارد.    

بررسی علمی اهمال کاری 

خصیصه ای کهن 
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 باور داشته باشید یا نداشته باشید، اینترنت عامل 
پیشینه ی  است.  نبوده  اهمال کاری  به وجود آمدن 

باستانی  تمدن های  به  تردید  با  انسان  کشمکش 

بازمی گردد. هزیود، شاعر یونانی، در سال 800 پیش 

از میالد هشدار داده است که »کار خود را به فردا 

و فردای آن نینداز«. سیسرو، خطیب و سیاستمدار 

خوانده  نفرت انگیز  را  امور  اداره ی  در  تعلل  رومی، 

است )روی سخن او با مارکوس آنتونیوس است(. و 

انسان درباره ی  از دغدغه ی  این ها فقط نمونه هایی 

تا جایی که می دانیم،  تاریخ مکتوب اند.  اهمال در 

دایناسورها هم نزدیک شدن شهاب سنگ را  دیدند، اما 

)با بی اعتنایی( بازِی »چه کسی از همه خشمگین تر 

است« را ادامه دادند.

از دوران سیسرو تاکنون، کامالً مشخص شده که 

آسیب زا  بلکه کامالً  اهمال فقط نفرت انگیز نیست، 

که  افرادی  داده اند  نشان  تحقیقات  هست.  هم 

در انجام امور خود تعلل می کنند استرس بیشتر و 

واقعی،  دنیای  در  دارند.  کمتری  سعادت  احساس 

اهمال نامطلوب غالباً با پس انداز ناکافی برای دوران 

ناتوانی در پرداخت هزینه ی پزشکی  بازنشستگی و 

همراه است. با توجه به فصل مورد بحث، الزم است 

به نظرسنجی های گذشته ی شرکت »اِچ اَند آر  بالک«1 

با  افراد  دریافتند  که  نظرسنجی هایی  کنیم،  اشاره 

تعلل در پرداخت مالیات و به تعویق انداختن آن تا 

پایانی ضرب االجل 15آوریل، میلیون ها دالر  روزهای 

برای خود هزینه می تراشند.

در بیست سال گذشته، رفتار عجیب اهمال کاری 

۱. یک شرکت چندملیتی آمریکایی که در سال ۱۹55 تأسیس شده است.

جلب  خود  به  را  تجربی  مطالعات  از  موجی  توجه  

محققان  هزیود،  از  معذرت  عرض  با  است.  کرده 

روان شناسی اکنون تصدیق می کنند که اهمال کاری 

بسیار فراتر از »کار امروز را به فردا انداختن« است. 

تعلل واقعی اختالل جدی و ناتوانی در خودتنظیمی2 

است. کارشناسان این پدیده را تأخیر ارادی در انجام 

امور مهم تعریف می کنند، اموری که می دانیم تعویق 

آن ها ما را به دردسر خواهد انداخت، اما انجام شان را 

به زمانی دیگر موکول می کنیم. شاید درک ضعیف از 

زمان، این مسئله را تشدید کند، اما به نظر می رسد 

که اساس تعلل ناتوانی در مدیریت احساسات است. 

روان شناسی  علوم  انجمن  عضو  فراری،  جوزف 

دو پال،  دانشگاه  در  روان شناسی  استاد  و  آمریکا3 

ممکن  همه  گرچه  که  دریافته ام  »چنین  می گوید: 

است "امروز و فردا" کنند، اما هر کسی "اهمال کار" 

از محققان پیشتاز در تحقیق  نیست«. فراری یکی 

درباره ی تعلل است و تحقیقات وی نشان می دهد 

که بیش از 20درصد افراد ممکن است عادت مزمن 

پشت گوش اندازی داشته باشند. 
2. self-regulation
3. American Association for Psychological Science

 اهمال کاران همه مثل هم نیستند، بلکه در طول 
سال ها تحقیق چندین برداشت کلی از آنان وجود 
داشته است. افراِد دچار اهمال کارِی مزمن در به 
سرانجام رساندن وظایف )فارغ از نوع کاری که 
باید انجام دهند( مشکالتی همیشگی دارند، اما 
افرادی که با توجه به موقعیت دچار این عارضه 

هستند امور را بر اساس نوع کاری که باید انجام 
دهند به تأخیر می اندازند. 

     خصیصه ای کهن



روان شناسی اجتماعی     

    تیر   501400

فراری می گوید: »اهمال کاری واقعاً هیچ ارتباطی 

همه  به  که  همان طور  ندارد.  زمان  مدیریت  با 

می گویم، اینکه به پشت گوش اندازها می گویید "فقط 

است  این  مانند  بده!"  انجام  را  عقب افتاده ات  کار 

"خوشحال  بگویید  شدید  افسردگی  با  فردی  به  که 

باش!"«.

رنج بیشتر، کارایی کمتر
که  است  این  اهمال  درباره ی  بزرگ  سوءبرداشت 

در  که  است  بی خطر  عادتی  حالت،  بدترین  در 

باشد.  هم  مفید  می تواند  حتی  حالتش  بهترین 

مدافعان پشت گوش اندازی غالباً می گویند زمان به 

سرانجام رسیدن یک کار مهم نیست؛ زیرا هر قدر هم 

معتقدند  حتی  برخی  می شود.  انجام  کار  طوالنی، 

که با تعلل در انجام کار و نزدیک شدن ضرب االجل 

دارند.  بهتری  عملکرد  گرفتن،  قرار  فشار  تحت  و 

جان پری، فیلسوف دانشگاه استنفورد و نویسنده ی 

کتاب هنر پشت گوش اندازی1، معتقد است که افراد 

با بازترکیب فهرست کارهایی که باید انجام دهند، 

و  کنند  استفاده  خود  نفع  به  اهمال  از  می توانند 

همیشه کارهایی را انجام دهند که برایشان ارزشمند 

است. دانشمندان روان شناسی با چنین نگاهی مشکل 

جدی دارند. آن ها معتقدند که چنین نگاهی باعث 

ایجاد تداخل معنایی میان رفتارهای پیش گسترانه ای 

چون تأمل )که تالشی به منظور حل مسئله است( یا 

اولویت بندی )که مجموعه ای از مسائل و چالش ها را 

سازماندهی می کند( با عادت مضر و خودشکنانه ی 

کار  یک  در  پیشرفت  اگر  می شود.  محض  تعلِل 

می تواند شکل های مختلفی داشته باشد، تعلل فقدان 

پیشرفت است. 

1. The Art of Procrastination

برای  کار  دوجین  یک  »اگر  می گوید:  فراری 

کارهای  که  است  واضح  باشیم،  داشته  انجام دادن 

شماره ی 10، 11 و 12 باید منتظر بمانند. اهمال کاری 

برای  را  کار  دوازده  این  شما  که  است  این  واقعی 

ـ شاید هم یک یا دو مورد از  انجام دادن داشته باشیدـ 

این فهرست را انجام دهید و سپس ترکیب را به هم 

بزنید و یک نسخه ی اضافه از آن تهیه کنید. این فرق 

می کند. این پشت گوش اندازی است«.

مخرب  ماهیت  که  مطالعاتی  نخستین  از  یکی 

نشریه ی  در  می کند  مستند  را  پشت گوش اندازی 

علوم روان شناسی2 در سال 1997 منتشر شده است. 

دایان تیس، عضو انجمن روان شناسی آمریکا، و روی 

بامایستر، صاحب کرسی ویلیام جیمز در انجمن که 

آمریکا  رزرو  وسترن  کیس  دانشگاه  در  زمان  آن  در 

مقیاس های  از  یکی  اساس  بر  را  دانشجویان  بود، 

سپس  و  کردند  رده بندی  اهمال کاری  ثبت شده ی  

عملکرد تحصیلی، سطح استرس و سالمت عمومی 

دانشجویان را در طول ترم تحصیلی زیر نظر گرفتند. 

پشت گوش اندازی  که  می رسید  نظر  به  ابتدا  در 

مقایسه  در  زیرا  دارد؛  مزیتی  دانشجویان  این  برای 

با دیگران، سطح استرس کمتری داشتند که احتماالً 

نتیجه ی به تأخیر انداختن کارها برای دنبال کردن 

فعالیت های لذت بخش تر بوده است. با این حال، در 

پایان، هزینه های اهمال کاری بسیار بیشتر از مزایای 

موقت آن بود. پشت گوش اندازها در مقایسه با دیگر 

دانشجویان نمرات پایین تری گرفتند و سطح باالتری 

از بیماری و استرس در میان آنان گزارش شد. مسئله 

کیفیت  نبود؛  دیگر  زمانی  در  کار  کردن  تمام  فقط 

کار و سالمت اهمال کاران نیز تحت تأثیر این تأخیر 

قرار گرفته بود. تیس و بامایستر نتیجه گیری کردند 

2. Psychological Science
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مزایای  وجود  با  پشت گوش اندازی،  »بنابراین  که 

کوتاه مدتش، نمی تواند رفتاری سازگار یا بی ضرر در 

آنان، »اهمال کاران در  اعتقاد  به  نظر گرفته شود«. 

نهایت زحمت بیشتری متحمل می شوند و عملکرد 

ضعیف تری از دیگران دارند«.

تیس و فراری کمی بعد گروهی را برای مطالعه ی 

گسترده و دقیق تأثیرات منفی اهمال کاری تشکیل 

دادند. آن ها دانشجویان را به آزمایشگاه بردند و به 

آنان گفتند که قرار است در پایان جلسه یک معمای 

از دانشجویان گفته  به برخی  ریاضی را حل کنند. 

شد که این برنامه یک آزمون مفهومی برای بررسی 

به  که  حالی  در  است،  آنان  شناختی  توانایی های 

معما  این  که  شد  گفته  دانشجویان  از  دیگر  گروه 

بی معنی و صرفاً برای سرگرمی طراحی شده است. 

دانشجویان پیش از حل معما فرصتی کوتاه داشتند 

که می توانستند خود را برای حل معما آماده سازند 

یا خود را با انجام بازی هایی چون خانه سازی1 مشغول 

کنند. آنچه اتفاق افتاد این بود که پشت گوش اندازها 

به  که  انداختند  تعویق  به  را  معما  حل  زمانی  فقط 

آن ها گفته شده بود این کار برای ارزیابی توانایی های 

گفته  آنان  به  که  زمانی  اما  است.  آنان  شناختی 

شده بود این کار برای سرگرمی است، هیچ تفاوت 

رفتاری ای با دیگر دانشجویان نداشتند. تیس و فراری 

به  توجه  با  نتیجه گیری کردند که  در مقاله ی  خود 

اینکه پشت گوش اندازها بهترین عملکردهای خود را 

تضعیف می کنند، اهمال واقعاً رفتاری خودشکنانه 

است. فراری می گوید: »اهمال کار واقعی کسی است 

که پشت گوش اندازی امور را به عنوان یک سبک زندگی 

انجام می دهد. او ترجیح می دهد دیگران تصور کنند 

۱. خانه سازی یا ِتتریس )Tetris( نوعی بازی ویدئویی معمایی مصور رایانه ای 
شبیه به یک پازل بی انتهاست که در آن از قطعات یا مهره هایی چهارگوش 

به نام »ِتترومینو« استفاده می شود.

که او بیش از اینکه فاقد توانایی باشد، به اندازه ی 

کافی تالش نمی کند. اما مسئله اینجاست که تعلل 

در انجام امور یک سبک زندگی ناسازگارانه است«.

شکاف میان قصد و عمل 
طول  در  بلکه  نیستند،  هم  مثل  همه  اهمال کاران 

وجود  آنان  از  کلی  برداشت  چندین  تحقیق  سال ها 

به  در  مزمن  اهمال کارِی  دچار  افراِد  است.  داشته 

که  کاری  نوع  از  )فارغ  وظایف  رساندن  سرانجام 

اما  دارند،  همیشگی  مشکالتی  دهند(  انجام  باید 

عارضه  این  دچار  موقعیت  به  توجه  با  که  افرادی 

انجام  باید  که  کاری  نوع  اساس  بر  را  امور  هستند 

تمام عیاِر  طوفان  یک  می اندازند.  تأخیر  به  دهند 

فردی  که  می رسد   راه  از  زمانی  پشت گوش اندازی 

ضرورت  با  پایین  خودانضباطِی  و  باال  تکانشگرِی  با 

می شود  مواجه  نامطلوب  وظیفه ای(  )یا  کار  انجام 

یعنی  وظیفه شناسی،  یا  کاری  وجداِن  با  رفتار  )این 

یکی از پنج عامل ویژگی شخصیتی، ارتباطی محکم 

خودشکستی  به  تمایل  اهمال کاران  بیشتر  دارد(. 

منفی  حالت  طریق  از  هم  می توانند  آن ها  دارند؛ 

)مثالً ترس از شکست یا کمال گرایی( یا حالتی مثبت 

)لذت وسوسه( به این نقطه برسند. در مجموع، این 

را  تعلل  تا  است  داشته  آن  بر  را  محققان  ویژگی ها 

جوهره ی اختالل خودکنترلی بخوانند. 

کانادا،  کارلتون  دانشگاه  از  پیچیل2،  تیموتی 

به  تعلل  مفهوم  اساس  که  می کنم  »فکر  می گوید: 

است.  واضح  تقریباً  در خودتنظیمی  ناتوانی  عنوان 

شما می دانید که چه کار باید کنید و قادر نیستند 

که خودتان را برای انجام این کار ترغیب کنید. اما 

شکاف میان قصد و عمل است«. 

2. Timothy Pychyl
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این  اجتماعی  علوم  متخصصان  مباحث  از  یکی 

ناتوانی افراد در  از  با استفاده  آیا می توان  است که 

مدیریت زمان یا تنظیم احواالت و احساسات، وجود 

چنین شکافی را بهتر توضیح داد یا خیر. به طور کلی، 

و  قصد  بین  شکاف  که  دارند  تمایل  اقتصاددان ها 

عمل را با توسل به ناتوانی افراد در تنظیم احواالت 

و احساسات خود تعریف کنند. پیرس استیل، استاد 

دانشگاه کالگری و متخصص کسب وکار، در مقاله ای 

که سال 2007 در نشریه ی روان شناسی منتشر کرد، 

بسیار  که  ساخت  مطرح  تعلل  برای  را  فرمول  یک 

مورد حمایت قرار گرفت. نظر پیرس استیل این است 

تغییِر  حال  در  سودمندِی  پشت گوش اندازها  که 

کارهای  می کنند:  محاسبه  را  معین  فعالیت های 

لذت بخش بیشتر اولویت دارند و وظایف سخت تر 

اهمیت شان  بر  زمان ضرب االجل  به  نزدیک شدن  با 

افزوده می شود.

از سوی دیگر، روان شناسانی چون پیچیل و فراری 

معتقدند که چنین ایده ای درباره ی تعلل نقص هایی 

ــ  دارد. مثالً در یک مورد، اگر تأخیر در انجام امور 

پیرس  زمانی  لذت  بخش  برتری  نظریه ی  که  آن طور 

نیازی  اندازه منطقی است،  این  تا  ــ  مطرح می کند 

»مدیریت  و  بنامیم  تعلل«  »رفتار  را  آن  که  نبوده 

زمان« بیشتر برازنده ی آن بوده است. فراتر از این، 

پشت گوش اندازها،  که  دریافته اند  مطالعات  برخی 

همزمان با تصمیم خود برای به تعویق انداختن انجام 

این  دارند.  اضطراب  یا  شرم  گناه،  احساس  امور، 

داستان  این  که  است  آن  از  حاکی  احساسی  عامل 

چیزی فراتر از مدیریت زمان به تنهایی است. پیچیل 

در نخستین مطالعات خود، در اواسط دهه ی 1990، 

متوجه نقش خلق وخو و احساسات در تعلل شد و این 

یافته را با مطالعاتی بیشتر توضیح داد که سال 2000 

در نشریه ی رفتار اجتماعی و شخصیت منتشر کرد. 

تیم تحقیقاتی او به 45 دانشجو یک مقاله دادند و در 

پنج روز بعدِی منتهی به ضرب االجل دانشگاه، آن ها 

بار در روز، هر زمان که  را زیر نظر گرفتند. هشت 

زنگی به صدا درمی آمد، مشارکت کنندگان در آزمون، 

سطح تعلل و همچنین حالت احساسی خود را گزارش 

و  آمایشی سخت تر  تکالیف  می کردند. همچنان که 

به  بیشتر  را  آنان  دانشجویان  استرس زاتر می شدند، 

تعویق می انداختند تا به فعالیت های لذت بخش تر 

انداختن  تعویق  به  با  آن ها  حال،  این  با  بپردازند. 

گزارش  را  گناه  احساس  از  باالیی  سطح  تکالیف، 

حس  زیریِن  الیه ی  در  می داد  نشان  که  می کردند 

آسودگی ناشی از به تعویق انداختن انجام تکلیف، 

وجود  آن  گذاشتن  از  هم  پایدار  نگرانی  و  بیم  یک 

که  شد  باعث  بررسی  این  نتیجه ی  است.  داشته 

پیچیل دریابد اهمال کاران متوجه آسیب موقت کاری 

هستند که انجام می دهند، اما نمی توانند بر اضطرار 

کنند. غلبه  تکلیف(  )از  وارهیدگی  یک  احساسی 

مطالعه ی بعدی ای که تیس هدایت می کرد نقش 

غالبی را تقویت کرد که خلق وخو در اهمال داشت. 

 محققان روان شناسی اکنون تصدیق می کنند 
که اهمال کاری بسیار فراتر از »کار امروز را به 

فردا انداختن« است. تعلل واقعی اختالل جدی 
و ناتوانی در خودتنظیمی است. کارشناسان این 
پدیده را تأخیر ارادی در انجام امور مهم تعریف 

می کنند، اموری که می دانیم تعویق آن ها ما را 
به دردسر خواهد انداخت، اما انجام شان را به 

زمانی دیگر موکول می کنیم.   

     خصیصه ای کهن



روان شناسی اجتماعی     

    تیر   541400
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در  سال2001  که  مقاله ای  در  همکارانش،  و  تیس 

نشریه ی شخصیت و روان شناسی اجتماعی منتشر 

که  شرایطی  در  دانشجویان  دادند  گزارش  شد، 

تغییر  و  است  پایدار  احساسات شان  می کردند  فکر 

نکردند.  اهمال  هوش  آزمون  انجام  در  نمی کند، 

آن ها  خلق وخوی  می کردند  فکر  که  زمانی  برعکس، 

می تواند تغییر کند )به ویژه زمانی که احساس خوبی 

نداشتند(، انجام آزمون را تا آخرین دقیقه به تعویق 

انداختند. یافته ها حاکی از آن بودند که خودکنترلی 

انداختن  گوش  پشت  وسوسه ی  تسلیم  زمانی  فقط 

کارها می شود که احساسات فعلی فرد در نتیجه ی 

این اهمال بتواند بهبود یابد.

احساسی  تنظیم  من  »برای  می گوید:  پیچیل 

جدی ترین مسئله در مورد تعلل است؛ زیرا با به تأخیر  

و  بیایم  کنار  احساساتم  با  می توانم  کارها  انداختن 

می توانم کارم را ادامه دهم. وقتی از بی میلی و انزجار 

درباره ی یک کار صحبت می کنید در واقع صحبت 

احساسی  حالت های  این ها  است.  لذت  فقدان  از 

مربوط به سودمندی یک عمل یا کار نیستند«.

 

آزار خوِد آینده 
در مجموع، افراد از اشتباهات خود درس می گیرند 

بازبینی  معین  مشکالت  برابر  در  را  رویکردشان  و 

به طور  برای کسانی که  نظر می رسد  به  می کنند. 

و  بازخورد  دایره ی  این  هستند  اهمال کار  مزمن 

می افتد.  کار  از  مداوماً  اشتباهات  از  درس گرفتن 

آسیب ناشی از تعلل در انجام کاری به آنان نمی آموزد 

که دفعه ی بعد، کار خود را زودتر شروع کنند. به 

نظر می رسد که توضیح این تناقض رفتاری در ُبعد 

تالش  که  است  این  جالب  است.  تعلل  احساسی، 

است  ممکن  لحظه  در  استرس  تسکین  برای  بسیار 

آن  به چگونگی تسکین  از فکر کردن  را  اهمال کاران 

از دانشگاه  بازدارد. فیوشیا سیُریس1،  در بلندمدت 

تنظیم  که  می کنم  »فکر  می گوید:  کانادا،  بیشاپ 

حال  در  اگر  است.  تعلل  از  بزرگی  بخش  خلق وخو 

حالتان  بهتر کردن  برای  تالش  بر  شما  تمرکز  حاضر 

باشد، احتماالً در زمینه ی یادگیری چگونگی اصالح 

رفتار و اجتناب از اشتباهات مشابه در آینده، خیلی 

چیزها را از دست می دهید«.

هشتاد  حدود  گذشته  سال  چند  در  سیُریس 

دانشجو را به کار گرفت و رفتار آن ها را از لحاظ پشت  

گوش انداختن امور بررسی کرد. مشارکت کنندگان 

و  استرس زا  وقایع  از  خواندند  را  توصیفاتی  سپس 

ایجاد  غیرضروری  تأخیر  دلیل  به  که  اضطراب هایی 

شده بودند. در یکی از این توصیفات، شخصی پس 

آفتابی، متوجه  تعطیالت در منطقه ا ی  از گذراندن 

خالی مشکوک در بدن خود می شود، اما مراجعه به 

پزشک را برای زمانی طوالنی به تأخیر می اندازد، تا 

اینکه شرایطی نگران کننده به وجود می آید.   

که  پرسید  مشارکت کنندگان  از  سپس  سیُریس 

شد  متوجه  او  دارند.  نظری  چه  داستان  درباره ی 

این  شبیه  چیزهایی  دارند  تمایل  اهمال کاران  که 

خال  وضعیت  اینکه  از  پس  »سرانجام،  بگویند: 

1. Fuschia Sirois

     خصیصه ای کهن

  پشت گوش اندازی ممکن است نشانگر یک 
اختالل نامحسوس کارکردی در افرادی باشد 

که از سایر جنبه ها به لحاظ عصب  روان شناسی 
سالم اند. این بر چگونگی درک ما از رفتار و 

مداخالت احتمالی تأثیر مستقیم دارد.   



روان شناسی اجتماعی     

    تیر   561400

وخیم شد، به پزشک مراجعه کردم«. این پاسخ ــ که 

اصطالحاً پاسخ خالف واقع کاهشی1 نامیده می شود 

در  خلق وخو  بهبود  به  تمایل  منعکس کننده ی  ــ 

کوتاه مدت است. در همین زمان، پشت گوش اندازها 

از عباراتی استفاده کردند همچون »کاش  به ندرت 

ــ که  پاسخ  این  به پزشک مراجعه می کردم«.  زودتر 

در  ــ  می شود  نامیده  افزایشی2  واقع  خالف  پاسخ 

آینده،  برای  امروز  شرایط  از  گرفتن  درس  راستای 

باعث ایجاد تنش در لحظه می شود. به زبان ساده، 

تمرکز  حالشان  کردن  بهتر  چگونگی  بر  اهمال کاران 

دارند، آن هم به قیمت کشیده شدن به ورطه ای که 

حال شان را بد کرده است. 

بخش  که  کردند  تالش  اخیراً  پیچیل  و  سیُریس 

احساسی پشت گوش اندازی را با بخش موقتی یکی 

کنند که به خودی خود چندان رضایت بخش نیست. 

ارائه  تعلل  درباره ی  را  دوبخشی  نظریه ی  یک  آن ها 

کردند که بهبودهای کوتاه مدت مربوط به خلق وخو 

را با آسیب های بلندمدت مربوط به از دست رفتن 

زمان گره می زند. ایده این است که اهمال کاران در 

زمان حال خود را با این باور اشتباه آرام می کنند که 

»در آینده برای انجام کارشان از نظر احساسی مجهز 

خواهند شد«.

سیُریس می گوید: »خوِد آینده تبدیل به بارکشی 

زمان  در  امور  انجام  در  تعلل  سنگینی  که  می شود 

حال را بر دوش خواهد کشید. ما تالش می کنیم تا 

خلق وخوی فعلی مان را تنظیم کنیم و فکر می کنیم 

که خوِد آینده ی ما در شرایطی بهتر خواهد بود. تصور 

می کنیم که خوِد آینده ی ما بهتر می تواند احساس 

ناامنی یا آشفتگی ناشی از انجام کار یا وظیفه ای را 

مدیریت کند. ما این طور می اندیشیم که در آینده 
1. downward counterfactual
2. upward counterfactual

مهارت های معجزه آسایی را برای تعامل با احساساتی 

در  نیستم  آن ها  با  مقابله  به  قادر  حاال  همین  که 

خودمان تقویت خواهیم کرد«.

عصب روان شناسی اهمال کاری
از  فراتر  تعلل  درباره ی  رفتاری  مطالعات  اخیراً 

قلمرو  وارد  و  رفته  شخصیت  و  احساس  شناخت، 

ُقدامی  بخش  است.  شده  عصب روان شناسی 

با  که  دارد  ارتباط  فرایندها  از  شماری  با  مغز 

ــ  رفتارها  این  دارند.  هم پوشانی  خودتنظیمی 

خودکنترلی  برنامه ریزی،  مسئله،  حل  جمله  از 

اجرایی3  کارکردهای  تسلط  تحت  ــ  آن  مشابه  و 

بروکلین،  دانشکده ی  از  رابین،  لورا  هستند. 

کس  هیچ  تاکنون  که  است  »عجیب  می گوید: 

بود«.  نکرده  بررسی  را  تعلل  و  مغز  میان  ارتباط 

عملکردهای  نقش  به  توجه  »با  می دهد:  ادامه  او 

اجرایی در شروع و تکمیل رفتارهای پیچیده، برایم 

نظام مند  به طور  قبلی  تحقیقات  که  بود  عجیب 

و  اجرایی  عملکردهای  مختلف  ابعاد  میان  روابط 

رفتارهایی  بودند،  نکرده  بررسی  را  آکادمیک  تعلل 

نتوانسته ام  اما  می بینم،  دانشجویان  در  مرتباً  که 

کنم«. کمکی  بهبودشان  به  یا  درک  را  آن ها 

شکاف  این  کردن  پر  برای  همکارانش،  و  رابین 

را  دانشجو   212 از  متشکل  نمونه  گروهی  علمی، 

تعلل و سپس  از نظر  را  آنان  ابتدا  و  تشکیل دادند 

کردند  بررسی  اجرایی  عملکرد  بالینی  مقیاس  ُنه 

و  برنامه ریزی  خودنظارتی،  تکانشگری،  شامل  که 

executive functioning .۳: مجموعه ای از فرایندهای شناختی است 
که از بدو تولد در کودک وجود دارد و با رشد کودک این نیرو نیز رشد 

می کند و در دوازده سالگی کارکردهای اجرایی کودک عملکردی همچون 
بزرگ ساالن دارد. کارکردهای اجرایی شامل فرایندهای شناختی مختلفی 
هستند که در زندگی تمام افراد در هر سن و جنس، به فراخور سن، قدرت 

کارکردها و سالمت کارکردها، تأثیرگذارند.
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نظارت  کار،  شروع  فعالیت،  تغییر  سازماندهی، 

نظم  و  فعال  حافظه  احساسی،  کنترل  وظایف،  بر 

میان  داشتند که  انتظار  عمومی می شد. محققان 

تعلل و برخی از خرده مقیاس ها )به ویژه چهار مورد 

آنچه  بیابند.  ارتباطی  شد(  اشاره  پیش تر  که  اولی 

اتفاق افتاد این بود که پشت گوش اندازها با هر ُنه 

خرده مقیاس باال ارتباطی معنادار نشان دادند. تیم 

نشریه ی  در   2011 سال  را  تحقیق  این  نتایج  رابین 

علوم اعصاب بالینی و تجربی1 منتشر کرد. 

خود  مطالعات  محدودیت های  بر  رابین 

همبستگی  مورد،  یک  در  مثاًل  است.  کرده  تأکید 

آیا  که  نمی کند  مشخص  کاماًل  یافته ها  داشتن 

باعث  مستقیم  طور  به  اجرایی  کارکردهای  عناصر 

)ایجاد( تعلل می شوند یا خیر. همچنین ارزیابی ها 

آینده  در  اما  بوده اند،  متکی  خوداظهاری ها  به 

برای  کارکردی2  تصویرسازی  که  است  ممکن 

مغز  در  تأخیر  به  مربوط  مراکز  توسعه ی  یا  تأیید 

البته رابین می گوید که  مورد استفاده قرار گیرد. 

تحقیقاتش نشان می دهد پشت گوش اندازی ممکن 

کارکردی  نامحسوس  اختالل  یک  نشانگر  است 

لحاظ  به  جنبه ها  سایر  از  که  باشد  افرادی  در 

بر  »این  می گوید:  او  سالم اند.  عصب  روان شناسی 

احتمالی  مداخالت  و  رفتار  از  ما  درک  چگونگی 

تأثیر مستقیم دارد«.

    

مداخالت احتمالی
از  اولیه  درک  پیشرفت  با  محققان،  از  بسیاری 

مداخالت  بخش  در  که  امیدوارند  اهمال کاری، 

دست  به  بهتری  نتایج  نیز  چالش  این  حل  برای 

اجرایی  عملکرد  درباره ی  رابین  تحقیقات  آید. 

1. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology
2. functional imaging

ناخواسته  تأخیرهای  برای  را  راهکار  چندین  مغز 

پشت گوش اندازها  مثال،  برای  می کند.  پیشنهاد 

به بخش هایی کوچک تر  را  وظایف خود  می توانند 

می توانند  آنان  ترتیب،  این  به  کنند؛  تقسیم 

تکالیف  از  مجموعه ای  طریق  از  را  خود  کارهای 

هم  مشاوره  دهند.  انجام  قابل کنترل تر  وظایِف  و 

تا تشخیص دهند که  آنان کمک کند  به  می تواند 

و  فوری  خوشی های  برای  را  بلندمدت  اهداف 

کالوس  و  آریلی  دن  می اندازند.  خطر  به  زودگذر 

تعیین  ایده ی  پیش تر  رفتاری،  محققان  ورتنبورچ، 

ضرب االجل های شخصی را بررسی و کاربردی بودن 

آریلی و ورتنبورچ سال 2002  تأیید کرده اند.  آن را 

منتشر  روان شناسی3  علم  نشریه ی  در  را  مقاله ای 

تعیین  به  اهمال کاران  که  دادند  گزارش  و  کردند 

نشان  تمایل  شخصی  معنادار  ضرب االجل های 

توانایی  مهلت  تعیین  این  واقع  در  و  بودند؛  داده 

بهبود  را  کار  تکلیف/  رساندن  پایان  به  برای  آنان 

بخشیده بود. این تعیین مهلت شخصی به اندازه ی 

اعالم  دانشگاه  مثاًل  )که  خارجی  ضرب االجل های 

3. Psychological Science

 پیچیل معتقد است که تحقیقات به ما یادآوری 
 خودزنی ای است که 

ً
می کنند اهمال  واقعا

به تدریج ارزشمندترین منبع جهان را تحلیل 
می بَرد: زمان. او می گوید: »اهمال به لحاظ 

وجودی یک مشکل جدی است؛ زیرا با وجود آن، 
همراه زندگی پیش نمی روید، فقط به سال های 

عمرتان افزوده می شود و این پرسش مدام 
تکرار می شود: چه می کنید؟«   

     خصیصه ای کهن
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می کند( تأثیرگذار نیست، اما از هیچی بهتر است. 

مشکالتی  پشت گوش اندازی  احساسی  ابعاد 

جدی تر را پیش پای محققان می گذارد. راه مقابله 

با وسوسه ی پشت گوش انداختن امور، ر اهبردهای 

و  تفریحات  راه  کردن  سد  چون  مستقیمی 

حواس پرتی های خوشایند است، اما چنین کاری در 

که  دارد  نیاز  خودتنظیمی  نوعی  به  بزرگ تر  ابعاد 

اهمال کاران اساساً فاقد آن هستند.

سیُریس عقیده دارد که بهترین راه برای تضعیف 

نیاز به تنظیمات کوتاه مدت خلق وخو یافتن نکته ای 

مثبت و قابل اعتنا در خود وظیفه و تکلیف است. 

او می گوید: »چیزی که نتایج مطالعات ما پیشنهاد 

می کند این است که شما کمی عمیق تر بکاوید و یک 

سری معناهای شخصی در آن کار/ تکلیف بیابید«.

همچنان  عنوان  با  خود  کتاب  در  فراری 

بدون  کارها  انجام  راهنمای  پشت گوش اندازی؟ 

در  و  شده  منتشر   2010 سال  در  که  پشیمانی1، 

به  است،  کرده  پیشنهاد  را  مداخله  چندین  آن 

دگرگونی ای  دارد،  تمایل  فرهنگی  دگرگونی  نوعی 

انجام  در  تأخیر  تنبیه،  جای  به  آن  جریان  در  که 

موعد  از  پیش  که  )کسانی  پیشروها  به  امور 

شود.  داده  پاداش  می دهند(  انجام  را  خود  کار 

دولت  که  است  این  او  پیشنهادهای  جمله  از 

و  کوچک  مالیاتی  معافیت  ارائه ی  با  فدرال، 

را  افراد  مارس،  یا  فوریه   15 تا  مثاًل  مهلت  تعیین 

مالیاتی  اظهارنامه ی  موعد  از  زودتر  تکمیل  به 

پیشنهاد می کند که در  او همچنین  ترغیب کند. 

کنیم.  متوقف  را  اهمال کاری  شخصی مان  روابط 

ظرف های  دهید  »اجازه  می گوید:  فراری 

شوند،  تلنبار  هم  روی  ظرف شویی  در  نشسته 
1. Still Procrastinating? The No Regrets Guide to Getting 

It Done

انجام  بیفتد.  کار  از  و خودرو  بماند  یخچال خالی 

کارهای عقب افتاده را ضمانت نکنید« )تحقیقات 

اهمال  درباره ی  فراری  که  می دهند  نشان  اخیر 

دریافت  های مهمی داشته است. 

الی فینکل در مقاله ای در  گراین فیتزسیمونز و 

نشریه ی علم روان شناسی در سال 2011 گزارش دادند 

به  عاطفی شان  شریک  می کنند  تصور  که  افرادی 

آن ها در انجام کاری کمک می کند احتمال بیشتری 

وجود دارد که انجام آن کار را پشت گوش بیندازند(.

زوج ها  برای  عاشقانه  محکم  رویکرد  یک  شاید 

کارایی داشته باشد، اما احتماالً بهترین درمان برای 

فرد اهمال کار خودبخششی است. پیچیل چند سال 

کارلتون  دانشگاه  در  همکارانش  از  تن  دو  به  پیش 

اهمال کاری های  نظر  از  را  دانشجو   199 و  پیوست 

گروه  کرد.  بررسی  میان ترم  امتحانات  از  پیش 

در  سال2010  در  ووهل  مایکل  رهبری  به   تحقیقاتی 

گزارش  فردی2  و  شخصیتی  تفاوت های  نشریه ی 

کردند دانشجویانی که پس از اهمال کاری در امتحان 

نخست خود را بخشیدند کمتر احتمال داشت که 

بیندازند.  تأخیر  به  را  دوم  امتحان  برای  مطالعه 

سخنرانی ها  دارد  عالقه  که  می گوید  پیچیل 

چشم اندازی  با  را  کتاب هایش  فصل های  و 

است  معتقد  او  برساند.  پایان  به  امیدوارکننده 

یادآوری می کنند اهمال  واقعاً  که تحقیقات به ما 

ارزشمندترین منبع  به تدریج  خودزنی ای است که 

می گوید:  پیچیل  زمان.  می بَرد:  تحلیل  را  جهان 

است؛  یک مشکل جدی  لحاظ وجودی  به  »اهمال 

زیرا با وجود آن، همراه زندگی پیش نمی روید، فقط 

پرسش  این  و  می شود  افزوده  عمرتان  سال های  به 

مدام تکرار می شود: چه می کنید؟«  

2. Personality and Individual Differences
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روان شناسی اجتماعی     معرفی کتاب

روان شناسی روابط انسانی 
مهارت های مردمی

نویسنده:  رابرت بولتون

مترجم: حمیدرضا سهرابی

ناشر: رشد

این کتاب برای هر فردی که با دیگران رابطه دارد مفید 

است و چه کسی است که با دیگران رابطه نداشته باشد؟ 

گر چه به ظاهر آسان می نماید، اما ارتباط بین فردی موفق 

مستلزم آگاهی و کاربرد فنونی است که روان شناسان 

تجربه  بوته ی  را در  آن ها  بین فردی  روابط  و متخصصان 

داده اند.  قرار  تأیید  مورد  را  آن ها  کارآمدی  و  آزموده اند 

کتاب حاضر گزیده ای جامع از این فنون و مهارت هاست.

روان شناسی اجتماعی 
مقدمه ای بر نظریه ها و آیین ها در روان شناسی 

اجتماعی

نویسندگان: آن ماری روش بالو / ادیل بورونیون

مترجم: محمد دادگران

ناشر:  مروارید

نویسندگان در این کوشیده اند سیر تکوینی نظریات و 

آیین ها در روان شناسی اجتماعی را بررسی کنند، همچنین 

و  جامعه شناسی  و  روان شناسی  گوناگون  مکتب های 

اهمیت میزان تاثیر آن ها در فرایند شکل گیری روان شناسی 

اجتماعی را تبیین کنند. بخش دوم کتاب شامل مقاالتی 

است در باب اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری، نگرش ها، 

تفکرهای قالبی و سطح آرزو، گروه ها و انواع آن و روابط بین 

اشخاص.



با  روان شناسی  

گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند 
شهادت شاهد عینی 
همه گیری و واگیرِی اطالعات 
فقط ِخرد نجات مان می دهد 

  روان شناسی و روان شناسان در جامعه ما چندان شناخته  شده نیستند. بیشترین آشنایی جامعه ی ایرانی با 
 نویسندگان آن ها روان شناس نیستند. 

ًًً
روان شناسان از طریق کتاب های زردی است که معموال

جامعه ی علمی ایران و حتی جامعه ی روان شناسان نیز چندان آگاهی جامعی از روان شناسان برجسته ی
 تاریخ روان شناسی در جهان و ایران ندارند. بسیاری از دانشجویان روان شناسی فقط به صورت گذرا با 
بسیاری از روان شناسان که چه در جهان  و چه در ایران پایه های این علم را مستحکم کرده اند، آشنایی دارند. 
در این شماره  عالوه بر گفت وگویی اختصاصی با دکتر الیزابت الفتس، نظریه پرداز و روان شناس برجسته ی 
معاصر، سه مقاله نیز درباره ی حافظه ی شاهدان دادگاه ها، تأثیر اطالعات نادرست بر حافظه و رابطه ی هوش 
و ِخرد پرداخته شده است.   

|2|



مهدی ملک محمد
روان شناس

روح الله نخعی 
مترجم

 در میان روان شناسان برجسته ی معاصر شاید هیچ روان شناسی نباشد که زندگی اش به اندازه ی او مملو از تجربه های تلخ باشد. اما 
پس از عبور از همه ی این تجربه ها و در هفتاد و ششمین سال زندگی خود، ُپرشور از حضورش به عنوان روان شناس در دادگاه های 
بدنام کننده دفاع می کند. البته خوشحال نیست که سخنرانی مهمش در دانشگاه نیویورک لغو شد، عضو هیئت علمی دانشکده ی 
حقوق سر میز بوفه بر سرش داد و فریاد راه انداخت یا چند دانشجوی حقوق تالش کردند که از دانشگاه اخراج شود. اما از کارهایش 
پشیمان نیست، چون به اصلی مهم باور دارد؛ همه بی گناهند تا زمانی که گناهی اثبات شده باشد. دکتر الیزابت الفتس،  برجسته ترین 
روان شناس زن قرن بیستم ، متخصص حافظه و استاد مشهور دانشگاه کالیفرنیا که 45 سال روی حافظه تحقیق می کند باور دارد که 

حافظه ی ما ثابت نیست و خاطرات مان ممکن است با سوگیری ها و برچسب ها تحریف شوند و واقعی نباشند.     

گفت وگو با دکتر الیزابت الفتس
نظریه پرداز برجسته ی روان شناسی

گاهی خاطره هایمان                                          
واقعی نیستند
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 نظریـه ی شـما دربـاره ی ایـن اسـت  کـه حافظـه ثابـت 
نیسـت و امکان دارد خاطرات ارتباطی با حقایق نداشـته 
باشـند و سـاخته شـوند. بر اسـاس چنین نظریـه ای، آیا 
بـاز هـم می تـوان فـردی را به آزار جنسـی یـا جرایم دیگر 

متهـم کرد؟
روی  از  مستقل  هم زمان  تأیید  امکان  گاهی  ُخب، 

نکته ای  همان  این  دارد.  وجود  نیز  دیگر  شواهد 

نمی شود  کنم.  مطرح  تالش  کرده ام  من  که  است 

آیا با یک  فقط به داستانی گوش داد و پی برد که 

محصول  که  خاطره ای  یا  مواجهیم  اصیل  خاطره ی 

خواب  یک  نادرست  آوردن  خاطر  به  تخیل،  القا، 

به عنوان حقیقت یا فرایندی دیگر است. ما نیاز به 

تأیید مستقل داریم. به رغم مسحورشدن افراد وقتی 

جزئیات  با  خاطره  یک  درباره ی  کسی  می شنوند 

فراوان و اعتمادبه نفس زیاد و شور و احساس بسیار 

همین  می توانند  نیز  غلط  خاطرات  می زند،  حرف 

پرونده ها  از  بعضی  در  باشند.  داشته  را  ویژگی ها 

چنین تأیید مستقلی را در اختیار داریم. به نظرم 

در این باره باید کاماًل مطمئن باشیم.

از  پس  را  واینستین  هاروی  جنجالی  پرونده ی  چرا   
جایی  که  می دانیم  البته  پذیرفتید؟  چهارماهه  مقاومتی 
گفته اید: »متوجه شدم که به دالیل خودخواهانه ای قصد 
داشتم این پرونده را رد کنم و نمی خواستم با این احساس 
به خودم زندگی کنم«. اما به نظرم این دلیل سلبی است، 
حضور  برای  داشتید  ایجابی ای  دلیل  چه  ایجابی.  نه 
داد؟  قرار  قضاوت  معرض  در  را  شما  که  پرونده ای  در 
دپارتمان روان شناسی  آن ها واکنش رئیس  از  یکی  که 

جنس  نیز  ایجابی  دلیل  این  آیا  بود.  نیویورک  دانشگاه 
خودخواهانه ای نداشت؟ همان طور که خودتان گفته اید، 

جذابیت حضور در محاکمه ی قرن؟
طوالنی  زیادی  امیدوارم  است؛  طوالنی  داستانش 

تماس  من  با  کالیفرنیا  در  وکیلی  ابتدا  در  نباشد. 

گرفت که قباًل با او کار کرده بودم. این کمی بعد از 

آن بود که هاروی واینستین درگیر پرونده هایی در 

تماس گرفت  با من  بود. وکیلی که  کالیفرنیا شده 

با  قباًل  گفتم،  که  همان طور  که  است  عالی  وکیلی 

او کار کرده بودم. بنابراین مشتاق بودم که فرصت 

او کار کنم. شروع کردم به  با  داشته باشم دوباره 

کسب اطالعات درباره ی پرونده های کالیفرنیا ولی 

کار شروع نشد تا این که بعد از یک سال و نیم، کار 

تا  شد.  شروع  دیگر  پرونده ی  چند  با  نیویورک  در 

از مطالب رسانه ها درباره ی  بسیاری  آن زمان، من 

و  بودم  خوانده  را  واینستین  هاروی  علیه  اتهامات 

این پرونده احساس تردید داشتم و  کمی در مورد 

با خودم می گفتم که اگر چنین احساسی دارم، چرا 

یک کارشناس دیگر را به آن ها معرفی نکنم. بنابراین 

کارشناس دیگری را معرفی کردم؛ کسی که قباًل با 

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند

 من دهه ها فریاد  زده ام که به رسانه ها اجازه 
ندهید تصمیم بگیرند چه کسی گناهکار است 
و چه کسی نیست، اجازه ندهید داستان های 

احساسی شده ی رسانه ها، که می توانند بر 
نظر افکار عمومی تأثیر بگذارند، تصمیم 

بگیرند چه کسی به زندان برود و چه کسی 
نرود. این دنیایی نیست که ما می خواهیم در 

آن زندگی کنیم.   
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او کار کرده بودم، زنی که استادی در دانشگاهی در 

نواداست و در زمینه هایی تخصص هایی هم دارد که 

از تخصص من فراتر می رود و به نظرم آمد که برای 

نیویورکی،  وکالی  بود.  خواهد  مناسب  پرونده  این 

این دوست و همکار من را استخدام کردند. آن ها 

و  کردند  بررسی  را  دیگر  پرونده ای  در  او  شهادت 

خوششان آمد. من هم فکر کردم که او خوب است. 

احساس ناراحتی داشتم و مشکل را حل کرده بودم. 

بعد،  اما  شد.  تمام  من  کار  ُخب،  که  کردم  فکر 

هاروی واینستین با وکیلی مشهور در ایاالت متحده 

به نام آلن درشوویتز مشورت کرد که قباًل با او کار 

گفته  او  می شناختمش.  بود  سال ها  و  بودم  کرده 

باید حافظه ی الفتس  بود: »تو در این مسئله واقعاً 

وکالیش  سراغ  به  دوباره  او  پس  باشی«.  داشته  را 

می رود و می گوید: »می خواهم الفتس را هم داشته 

باشم«. من در این جا فکر کردم قاضی اجازه ی این 

کار را نخواهد داد؛ چون آن کارشناس دیگر بخش 

مربوط به حافظه را پوشش خواهد داد، به اضافه ی 

بعضی موضوعات دیگر. اما قاضی درخواست شان 

چرا  که  نبود  این  موضوع  این جا  در  کرد.  قبول  را 

چنین کاری کرده ام؛ موضوع این بود که چرا عقب 

آن موقعیت  اگر در  نه.  نگفتم  نکشیدم، چرا صرفاً 

و  خودخواهانه  بسیار  دالیلی  به خاطر  نه،  می گفتم 

پرونده  رسانه اِی  پوشش  توسط  اغواشدن  خاطر  به 

به رسانه ها  فریاد می زدم  و من دهه ها داشتم  بود 

گناهکار  کسی  چه  بگیرند  تصمیم  ندهید  اجازه 

است و چه کسی نیست، اجازه ندهید داستان های 

احساسی شده ی رسانه ها، که می توانند بر نظر افکار 

عمومی تأثیر بگذارند، تصمیم بگیرند چه کسی به 

نیست  دنیایی  این  نرود.  کسی  چه  و  برود  زندان 

بنابراین  کنیم.  زندگی  آن  در  می خواهیم  ما  که 

من نمی خواستم پوشش رسانه ای من را اغوا کند. 

به عالوه، می ترسیدم که پذیرفتن این کار به توانایی 

یا  آینده ضربه بزند  افراد دیگر در  من در کمک به 

دلیل  این  به  اگر  و  برساند  آسیب  من  به  نحوی  به 

بزدلی  احساس  می شدم،  دور  متهم  یک  کنار  از 

ممکن  ماجراست.  کامل تر  روایت  این  می کردم. 

توضیح  نظرم  به  نباشد.  راضی کننده  خیلی  است 

دادم که چرا عقب نکشیدم. اما امیدوارم متوجه 

باشید که من به نوعی همان موقع درگیر کار بودم 

و معنی نپذیرفتن کار، عقب کشیدن می بود. قطعاً 

این کار را برای پول نکردم.

از  پیش  تحقیقات  در  کارتان  شما  که  می بینم 

مصاحبه را خوب انجام داده اید. بی صبرانه منتظرم 

ببینم دیگر چه خوانده اید. 

 Project( من  کوچک  معصومیت  پروژه ی  وارد  چرا   
به  انتها  در  که  شدید   )Innocence Little Own My

کابوس اورولی و ترک دانشگاه واشنگتن انجامید؟
ایاالت متحده  ما در   ،1990 اواخر دهه ی  ُخب، در 

بود  مدتی  و  بودیم  حافظه ای  جنگ های  درگیر 

درمان  جلسات  به  مشکل  یک  دلیل  به  افراد  که 

چیزی  یا  اضطراب  یا  افسردگی  شاید  ــ  می رفتند 

که  داشتند  باور  می آمدند،  بیرون  وقتی  و  ــ  دیگر 

 من و تعدادی از همکارانم و دیگران به این 
پرداختیم که وقتی شما افراد را در فرایند تصوِر 

هدایت شده می برید، آن ها ممکن است چیزهایی 
 ساخته 

ً
را باور کنند یا به یاد بیاورند که کامال

شده اند.   
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مراسمی برای آزادشدگان بی گناهی که  پویش »معصومیت کوچک من« آن ها را از بند رها کرده است

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   661400

در  که  داشته اند  جنسی  عظیم  روان َگزیدگی1  یک 

ناخودآگاهشان سرکوب و مخفی شده بوده است. 

پرونده ها  این  از  بعضی  روی  کار  به  شروع  وقتی 

کردم، به دنبال این بودم که شاید شواهدی وجود 

داشته باشد از اینکه به فردی ده سال تجاوز شود 

و او کاماًل از آن بی خبر باشد. هیچ شواهد معتبری 

راه  از  کورون  نام  به  روان پزشکی  نداشت.  وجود 

اثبات  برای  جدیدی  شواهد  بود  مدعی  که  رسید 

»جین  نام  به  زنی  او  دارد.  سرکوب شده  خاطرات 

می شد  فرض  که  می کرد  روان درمانی  را  دو« 

را سرکوب  مادرش  توسط  آزار جنسی  از  خاطراتش 

بار  او یک  بود.  بازیافته  را  آن ها  کرده است و حاال 

وقتی این زن دختربچه ای پنج شش ساله بود و بار 

دیگر در بزرگ سالی اش با او گفت وگو کرده بود. او 

بازگشت  فکر می کرد  بود که  را ضبط کرده  چیزی 

را  ویدئوها  این  او  است.  سرکوب شده  خاطره ی 

آن  ارائه کرد و مقاله ای نوشت که در  در جلسات 

را  او  بود.  کرده  ارائه  را  پرونده  این  از  بخش هایی 

جین دو صدا می کرد. من خیلی به این کار مشکوک 

بودم. به نظرم خیلی بودار می آمد. اما مقاله تماماً 

با هویتی ناشناس بود. نام او جین دو بود و برادرش 

»جان دو«2. شهرها هم بی نام بودند. ُخب، من فکر 

سر  موضوع  این  از  می تواند  چطور  که  می کردم 

گرفتم  تصمیم  تابستان  یک  در  خالصه،  دربیاورم؟ 

اتفاقی که  خانواده ی »دو« را پیدا کنم و حقیقت 

افتاده بود را دریابم. به نظرم کاری تحسین برانگیز 

آمریکا  در  نفر  میلیون   280 شاید  زمان  آن  در  بود. 

زندگی می کردند و من خانواده ی دو را پیدا کردم. 

به  توانستم  و  یافتم  را  خانواده  نام  که  هم  وقتی 

دسترس  در  که  کنم  پیدا  دست  پرونده  اسناد 
1. Trauma

2. مشابه نام جین دو برای مردان، یعنی فرد بی نام یا با نام مخفی.

بودند و محرمانه نبودند، فقط باید می دانستم کجا 

دنبالش بگردم. آنجا شواهدی پیدا کردم که واقعاً 

متهم شده  مادِر  این  که  کردند  قانع  را  من  کم کم 

کاماًل بی گناه است. بنابراین خیلی عالقه مند شدم 

فرد  این  به  بدانم،  بیشتر  پرونده  این  درباره ی  که 

است  شده  متهم  به نادرستی  می دادم  احتمال  که 

کمک کنم و به اصالح مستندات عمومی در مورد 

افراد بی گناه  این پرونده بپردازم که داشتند علیه 

اثبات جدید خاطره ی  به عنوان  دیگر در دادگاه ها 

در  مقاله ای  می شدند.  گرفته  کار  به  سرکوب شده 

این باره منتشر کردم با یک همکار. ما همه چیز را 

ناشناس نگه داشتیم. او هنوز جین دو بود. اما او 

مقاله را نپسندید؛ خوشش نیامد که کسی جنبه ای 

دیگر از داستاِن او را گفته است. از من و چند نفر 

به  و  برد  بهره  خودش  اسم  از  و  کرد  شکایت  دیگر 

این دلیل، افراد فهمیدند که اسمش نیکول است. 

ولی  کند،  استفاده  خودش  اسم  از  نبود  مجبور  او 

این کار را کرد.

 حایل نازک )و گاه نامرئی( میان خیال و خاطره چیست و 
چه شواهد تجربی ای برای آن وجود دارد؟

که  گفتم  بروم.  عقب تر  قدمی  بگذارید  ُخب، 

درمان  برای  مشکل  یک  با  ُمراجعان  این  گاهی 

تغذیه،  اختالل  اضطراب،  افسردگی،  ــ  می رفتند 

با  و  ــ  دیگر  چیز  هر  و  زندگی شان  از  نارضایتی 

خاطراتی  مثاًل  می آمدند؛  بیرون  دیگر  مشکل  یک 

سرکوب  می شد  ادعا  که  تجاوز  دهه  چند  از 

این  در  بود:  این  سؤال  نتیجه،  در  است.  شده 

ُمراجعان  این  روان درمانی چه خبر است که دارد 

از  یکی  می کند؟  هدایت  کشف  این  سمت  به  را 

چیزهایی که گاهی در روان درمانی اتفاق می افتد 
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گزارش  را  عالئم  ُمراجع  است.  هدایت شده  تصوِر 

من  »می دانی،  می گوید:  درمانگر  و  می کند 

در  بیشترشان  که  دیده ام  عالئم  این  با  را  کسانی 

دوران کودکی شان آزار جنسی دیده بودند و دارم 

فکر می کنم که آیا چنین اتفاقی برای تو هم افتاده 

آزار  گونه  هر  ُمراجع  اینکه  با  و  خیر«.  یا  است 

»ُخب،  می گوید:  درمانگر  می کند،  رد  را  جنسی 

و فقط سعی نمی کنی  را نمی بندی  چرا چشمانت 

با تو  تصور کنی چه کسی ممکن است این کار را 

باشد،  بوده  است  ممکن  سالت  چند  باشد،  کرده 

این  ُخب،  باشد؟«  افتاده  اتفاق  است  ممکن  کجا 

را  تجربه  این  که  کسانی  با  هدایت شده  تصوِر 

نداشته اند چه می کند؟ من و تعدادی از همکارانم 

را  افراد  وقتی شما  که  پرداختیم  این  به  دیگران  و 

در فرایند تصوِر هدایت شده می برید، آن ها ممکن 

که  بیاورند  یاد  به  یا  کنند  باور  را  چیزهایی  است 

از  بود  مثال  یک  فقط  این  شده اند.  ساخته  کاماًل 

شبیه  و  برگردد  می تواند  تخیل  یک  چگونه  اینکه 

یک خاطره احساس شود.

به  توجهی  نظرتان چرا هیئت های منصفه چندان  به   
دفاعیات و بحث های مطرح شده ی شما نمی کنند و در 
اغلب پرونده ها رأی محکومیت متهمان صادر شده است؟ 
آیا پرونده هایی بوده است که دادگاه و هیئت منصفه به 
غلط  و  ساختگی   

ً
واقعا خاطرات  که  برسند  نتیجه  این 

بوده اند و شاکی دروغ نمی گوید، اما درباره ی خاطره اش 
اشتباه می کند و فرد بی گناه تشخیص داده شود؟

پرونده های بسیاری بوده اند که در آن ها کسی متهم 

شده و هیئت منصفه فرد را بی گناه تشخیص داده 

است. این اتفاق مثاًل برای مایکل جکسون افتاد.

آن ها  در  که  نیست  پرونده هایی   
ً
لزوما منظورم   

هیئت منصفه به این نتیجه برسد که شواهد کافی برای 
محکومیت وجود ندارد، بلکه بیشتر پرونده هایی است که 
هیئت منصفه شواهد و خاطرات را غلط بداند، نه اینکه 

 شواهد را ناکافی بداند.
ً
صرفا

ُخب، این چیزی نیست که هیئت منصفه درباره اش 

پرونده ی  یک  در  هیئت منصفه  بگیرد.  تصمیم 

جنایی باید تشخیص دهد که آیا او، فراتر از تردید 

پرونده های  اما در  یا خیر.  منطقی، گناهکار است 

آیا  که  دهد  تشخیص  باید  هیئت منصفه  مدنی، 

شاکی ادعایی با استاندارد اثباتی دیگر، که کثرت 

را  این  هیئت منصفه ها  نه.  یا  دارد  باشد،  شواهد 

قطعاً  می گویم.  چه  می دانید  ــ  نمی کنند  اعالم 

از  غلط  خاطراتی  افراد  که  بوده اند  پرونده هایی 

در  اما  بوده اند،  غیرممکن  که  داشته اند  چیزهایی 

آن مواقع هم هیئت منصفه صرفاً می گوید بی گناه. 

این را ذکر کنم که حتی در پرونده ی واینستین نیز 

از  برخی  او  که  رسید  نتیجه  این  به  هیئت منصفه 

اتهامات را مرتکب شده است، اما نه همه شان را.

 بعد از اینکه مادرم فوت کرد ــ که بسیار 
 درباره اش حرف نزده ام 

ً
تراژیک بود و واقعا

ــ در چهارده سالگی نمی دانستم چطور باید 
رفتار کنم و چگونه باید باشم. می ترسیدم که 
اگر غمگینانه و ناامیدانه رفتار کنم، طوری که 

تجربه می کردم، دیگر هیچ کس نمی خواهد 
با من باشد، در حالی که نیاز داشتم در زمان 

ناراحتی ام آدم ها کنارم باشند.  

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   681400

الیزابت الفتس در میان کتاب ها و جوایز دریافتی
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 در دو سال اخیر، چندین زن اتهامات آزار جنسی علیه 
چند مرد مشهور ایرانی در حوزه ی هنر را مطرح کرده اند. 
در یکی از آن ها، که گزارشش در روزنامه ی نیویورک تایمز 
مشهورترین  از  یکی  علیه  اتهاماتی  شده،  منتشر  هم 
رد  را  آن ها  همه ی  او  که  شده  مطرح  ایرانی  نقاشان 
کرده است. برخی هم معتقدند که این اتهام ها تخیلی و 

ساختگی است. نظرتان درباره ی این مورد چیست؟
تخیلی! ساختگی! فکر نمی کنم این ها لزوماً بهترین 

برای کسی  باشند  کلمات  مهربانانه ترین  یا  کلمات 

اتفاق  شاید  که  می دهد  گزارش  را  چیزی  دارد  که 

نیفتاده باشد. کسانی هستند که نیاتی خیر دارند 

و چیزهایی را گزارش می کنند که باور دارند اتفاق 

افتاده، اما اتفاق نیفتاده است. ما می دانیم این اتفاق 

می افتد. من اطالعات کافی درباره ی نمونه ی ایران 

ندارم؛ دانستنش سخت است. امکان دارد که این 

اتهامات کامالً دقیق و درست باشند یا ممکن است 

درست نباشند یا بعضی هایشان درست باشند و بقیه 

نه. این یک مشکل دیگر است. گاهی وقتی که یک 

پرونده ی واقعی آزار وجود دارد و بسیار شهرت پیدا 

پیدا می شوند و می گویند  می کند، کلی آدم دیگر 

»من هم«، در حالی که همه شان درست نیستند.

 البته این نقاش گفته است که هیچ وقت کاری را به زور 
است  ممکن  که  گفته اید  بارها  هم  شما  و  نداده  انجام 
خاطره ای در لحظه ی وقوعش روان َگزیدگی نباشد، ولی 
بعدها فرد قربانی آن را به صورت روان َگزیدگی تفسیر کند.
ممکن  چیزی  چنین  قطعاً  بگویم  دهید  اجازه 

می زنید،  چیزی  به  خاصی  برچسب  وقتی  است. 

ممکن است این خاطره افراد را در جهت آن برچسب 

دچار اعوجاج کند. افراد برخوردی با کسی دارند و 

بعدتر اسمش فقط یک اتفاق می شود که خنثا بوده 

یا اسمش دعوا و چیزی تهاجمی می شود و خاطره ی 

افراد می تواند به این صورت که اتفاق را تهاجمی تر 

از چیزی که بوده به یاد بیاورند، تغییر کند. بنابراین 

قطعاً ممکن است و به باور من، این در پرونده هایی 

رخ داده که افراد چیزی مبهم را تجربه می کنند و 

سپس فرد می شنود که آن چیز با عباراتی وحشتناک 

نظرم  »به  می گوید:  دوستی  می شود.  توصیف 

نوشیده  جام  چند  تو  چون  است؛  بوده  تجاوز  این 

بودی«. و ممکن است فرد کم کم اتفاق را به صورت 

نامناسب تر  و  ناراحت کننده تر  تهاجمی تر،  چیزی 

تفسیر کند، در مقایسه با زمانی که در معرض این 

توصیف های پیش از اتفاق قرار نمی گرفت.

در  اخیر  نمونه های  در  به خصوص  بوده اند،  مواردی   
ایران، که فرد اتهام زننده می گوید وقتی آن اتفاق افتاده، 
این اطالعات را و اینکه چنین اتفاقی افتاده را همان وقت 
یا فردایش به چند نفر از دوستان یا خبرنگاران گفته اما 
علنی اش نکرده است، اما حاال علنی اش می کند. سپس 
آن چند نفر می آیند و می گویند: »بله، به ما گفت، ولی ما 
حق نداشتیم بگوییم. اما حاال که او گفته است، ما تأیید 

 باید این حقیقت را بپذیریم که در 
ً
 ما صرفا

خاطرات، تکه هایی از حقیقت وجود دارد و 
 بعضی از آن 

ً
تکه هایی از داستان. احتماال

تکه های داستانی و ذات تغییرپذیر حافظه 
ارزشی انطباقی برای ما دارند؛ شاید در واقع 
گاهی به ما کمک می کنند که زندگی شادتر و 

سالم تری داشته باشیم و شاید ارزش هایی 
بقایی برای ما داشته باشند.  

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   701400

می کنیم که آن زمان به ما گفت«. ممکن است که حتی 
در چنین نمونه هایی همه ی این افراد چنین خطای ذهنی 
و شناختی ا ی مرتکب شده باشند یا در این حالت دیگر 

نباید تردید داشت؟
تأیید«  ـ  »اگر  که  می کنند  فکر  بعضی ها  ُخب، 

تأیید  می تواند  آن چه  چه؟  یعنی  اتفاق  یک  برای 

یا عکسی داشته  فیلمی  این است که  باشد  خوبی 

اینکه  فرض  با  باشد،  اتفاق  برای  سندی  که  باشید 

دستکاری نشده و »جعلی« نباشد. اما برخی دیگر 

به کسی  اتفاق  از  بعد  اگر کمی  که  می کنند  فکر 

گفته باشید، این می تواند تأییدی هرچند خفیف تر 

این  دارید،  را  چیزی  چنین  که  جایی  تا  و  باشد 

معموالً اتهام را تأیید می کند. معنایش این نیست 

که آن اتفاق قطعاً رخ داده؛ چون ممکن است فرد 

کمی بعد از اتفاق به سمت این باور هدایت شود 

که اتفاق نامناسب بوده و بعد به اشتراکش بگذارد 

الزم  کند.  مطرحش  دوباره  دیگر  سال  ده  یا  پنج  و 

و  خاص  پرونده ای  حقایق  درباره ی  بیشتر  است 

اشتراک گذاری اش بدانید.

 قبل از طرح دو سؤال بعدی، باید بگویم که این سؤاالت 
کمی شخصی تر هستند و می توانید به آن ها پاسخ ندهید. 
گویا در دوران نوجوانی در دفترچه ی خاطرات چرمی تان 
 10 به جز  البته  کرده اید،  اشاره  بودنتان  شاد  به  بارها 
دادید.  دست  از  را  مادرتان  متأسفانه  که   1959 جوالی 
به رغم داشتن پدری سرد و  آیا یک دختر نوجوان،  اما 
دسترس ناپذیر و مادری که گویا به افسردگی مبتال بوده 
است، می تواند شاد باشد؟ بر اساس نظریه تان، آیا شما 

هم خاطرات را دستکاری نمی کرده اید؟
ُخب، می دانید ... پیش از اینکه مادرم فوت کند، 

شادی های  نوجوانی ام  دوران  تجربه های  در  من 

که  داشتم  بسیاری  خوشی های  داشتم.  بسیاری 

نتیجه ی دوستی ها بود یا نتیجه ی توجه دوستانی 

با من  و می خواستند  به من زنگ می زدند  بود که 

بخوانند.  آواز  برایم  می خواستند  یا  بزنند  حرف 

لحظات غمگینی هم بودند؛ چون گاهی دخترهایی 

بودند که بدجنسی می کردند و شاید من درباره ی 

مادرم  اینکه  از  بعد  باشم.  ننوشته  چندان  آن ها 

فوت کرد ــ که بسیار تراژیک بود و واقعاً درباره اش 

حرف نزده ام ــ به یاد می آورم که در چهارده سالگی 

رفتار  باید  چطور  اآلن  نمی دانم  می کردم  احساس 

اگر  که  می ترسیدم  باشم.  باید  چگونه  و  کنم 

تجربه  رفتار کنم، طوری که  ناامیدانه  و  غمگینانه 

با من باشد،  می کردم، دیگر هیچ کس نمی خواهد 

ناراحتی ام آدم ها  نیاز داشتم در زمان  در حالی که 

در کنارم باشند. اگر هم شاد رفتار می کردم، آن ها 

دچار این تصور می شدند که مادرم برایم مهم نبوده 

است. در واقع، پس از مرگ مادرم، این دوراهی را 

رفتار  چگونه  باید  که  داشتم  خودم  با  و  پیِش رویم 

باشم  داشته  را  زندگی ای  شادترین  بتوانم  که  کنم 

که می توانستم داشته باشم.

برخی می گویند که در درک رنج قربانیان ناتوانید. آیا   
در  اسلیتر  لورن  که  همان طور  یا  است؟  این طور   

ً
واقعا

که  مخمصه ای  از  خروج  برای  است،  نوشته  کتابش 
خاطرات کودکی برایتان ایجاد می کند، تصمیم آگاهانه یا 
ناآگاهانه ای گرفته اید که در مسیری متفاوت پیش بروید: 

دفاع از متهمان به آزار جنسی.
او  نوشته های  است.  دیوانه  اسلیتر  لورن  ُخب، 

درباره ی من ُپر از دروغ های عمدی یا تحریف های 

هیجانی است. بنابراین، اگر جای شما بودم، توجه 

چندانی به گفته های او نمی کردم. من، به هر دلیل، 
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داشته ام،  متهم  افراد  به  طوالنی  و  مداوم  توجهی 

تحقیق  حافظه  زمینه ی  در  اینکه  از  پیش  مدت ها 

یادم  باشم.  درگیر  دادگاهی  پرونده های  در  و  کنم 

است که در دوران تحصیل دکتری، عضو کمیته ی 

شورای دانشجویی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس 

بودم. در این کمیته ی انضباطی، تصمیم می گرفتیم 

برای دانشجوهای متهم به بدرفتاری چه تنبیهی در 

نظر بگیریم. این بدرفتاری  ها معموالً جنسی نبودند؛ 

گرافیتی بودند یا تخریب اموال یا بردن کتاب ها از 

کتاب فروشی یا از کتابخانه بدون ثبتشان و از این 

قبیل. من معموالً حامِی دادن فرصتی دیگر به افراد 

نوعی  همیشه  که  می آید  نظرم  به  بنابراین  بودم. 

چیزی  به  متهم  که  افرادی  با  داشته ام  همدردی 

شده اند، مدت ها قبل از اینکه آن فرد متهم هاروی 

واینستین باشد.

شما محقق بزرگ حافظه هستید و 45 سال است که   
در این باره تحقیق می کنید. اینکه می گویید حافظه ی ما 
مدام در حال بازآفرینی خاطرات است و شاید حقیقت در 
آن بایگانی نشود، اهمیت حافظه را کاهش نمی دهد؟ به 
هر حال، آدم ها به چیزها و افراد بی ثبات و مدام در حال 

تغییر هم اهمیت کمتری می دهند.
این  باید  صرفاً  ما  نظرم  به  است.  سختی  سؤال 

از  تکه هایی  خاطرات،  در  که  بپذیریم  را  حقیقت 

حقیقت وجود دارد و تکه هایی از داستان. احتماالً 

تغییرپذیر  ذات  و  داستانی  تکه های  آن  از  بعضی 

در  شاید  دارند؛  ما  برای  انطباقی  ارزشی  حافظه 

واقع گاهی به ما کمک می کنند که زندگی شادتر 

و سالم تری داشته باشیم و شاید ارزش هایی بقایی 

به  است  شبیه  درست  این  باشند.  داشته  ما  برای 

مثاًل  می کنیم؛  زندگی  نقص هایمان  دیگر  با  اینکه 

لنز  یا  عینک  می شود،  کم  دیدمان  قدرت  وقتی 

می گیریم یا راهی پیدا می کنیم که جبرانش کنیم. 

رسمیت  به  را  حافظه  ویژگی  این  باید  نظرم  به 

راهی  و  کنیم  زندگی  آن  با  بگیریم  یاد  و  بشناسیم 

بیابیم که این مسئله به ما یا به دیگران صدمه نزند.

و  نظریه  درباره ی  مطرح شده  چالش های  از  یکی   
روان َگزیدگی  در  حافظه  نقش  مورد  در  شما  ایده های 
این است که از آزمایش ها در آزمایشگاه به دست آمده 
و متغیرهایش کنترل شده هستند. آیا این امر قابل تعمیم 

به جهان واقع است؟
درست است که بسیاری از ما روان شناسان تجربی 

انجام  آزمایشگاهی  زمینه های  در  آزمایش هایی 

کارهایی  با  یافته هایمان  و  ما  کار  اما  می دهیم، 

به  واقعی  دنیای  و  بیرون  در  که  می شوند  تکمیل 

صورت میدانی انجام می گیرند. چند مثال برایتان 

در سخنرانی چند سال  که من  مثال،  یک  می زنم. 

قبلم در تد جهانی درباره اش صحبت کردم، کاری 

است که با سربازان شده است. آن ها به مدرسه ی 

یاد  و  داده می شود  آموزش  آن ها  به  و  بقا می روند 

 من بسیار به تحریف انگیزه دار حافظه 
عالقه مند شده ام و نیز این ایده که احتمالش 

بیشتر است که اطالعات غلطی را که با 
سوگیری های پیشین تان هماهنگ باشد، 

بپذیرید و احتمالش بیشتر است که اطالعات 
غلطی که تصویری بد از رقیبان تان ارائه 

می دهند بپذیرید، در مقایسه با اطالعات غلطی 
که تصویری خوب از رقبایتان ایجاد می کنند.  

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   721400

برایشان  زندگی  شوند،  اسیر  اگر  که  می گیرند 

تجربه ای  تحت  آن ها  بنابراین  بود.  خواهد  چگونه 

بقا  مدرسه ی  در  ناراحت کننده  و  استرس زا  بسیار 

می شود،  آزموده  حافظه شان  وقتی  می گیرند.  قرار 

نشان  که  می شود  دیده  حافظه شان  در  خطاهایی 

می دهد آن ها مستعد توصیف های وحشتناک بعد 

اتفاق هستند. می شود کاری کرد که فردی که  از 

برخوردی تهاجمی با آن ها داشته است را اشتباهی 

شناسایی کنند. این فقط یک مثال است از افرادی 

از  به طور طبیعی  را  استرس زا  بسیار  تجربه ای  که 

بررسی  را  حافظه شان  داریم  ما  و  می گذرانند  سر 

چیزهایی  تکمیل کننده ی  نیز  یافته ها  می کنیم. 

هستند که ما در آزمایشگاه می فهمیم.

یک مثال دیگر هم هست. پژوهش آزمایشگاهی 

شبیه سازی شده  جرمی  وقتی  که  می دهد  نشان 

را  اشتباهی  را می بینید، در شرایطی خاص، فردی 

شناسایی می کنید. اشتباه می کنید و این شناسایی 

این  به  واقعی،  دنیای  و  بیرون  در  است.  نادرست 

و  این فرد ممکن است محاکمه شود  معناست که 

محکوم شود و به زندان بیفتد. تعدادی بررسی در 

نشان  که  است  شده  انجام  واقعی  مظنونان  صف 

می دهند وقتی شاهدان یا قربانیان واقعی چند بار 

فردی  می شوند،  برده  پلیس  مظنونان  صف  یک  به 

را  دارد  قرار  آنجا  پر کردن صف در  برای  که صرفاً 

اتفاق  بسیار  هم  این  می کنند.  شناسایی  به اشتباه 

موارد  درصد   25 یا   20 در  است  ممکن  می افتد. 

شناسایی  صف  در  را  کسی  آن ها  که  بیفتد  اتفاق 

هم  این  است.  بی گناه  کاماًل  می دانیم  که  کنند 

مثال دیگری است از چیزی که کار آرشیوی خوانده 

داده های  به  و  می روند  میدان  به  افراد  می شود. 

واقعی نگاه می کنند و نتیجه کارشان از آزمایش ها 

را تکمیل می کنند.

نام  به  می کنید  منتشر  کتابی  وقتی  می رسد  نظر  به   
پیش قضاوتتان  سرکوب شده،  حافظه ی  افسانه ی 
چنین  آیا  است.  سرکوب شده  حافظه ی  هر  نادرستِی 

است؟
بگذارید این سؤال را به دو شکل جواب دهم. من در 

1993 مقاله ی مهمی منتشر کردم به نام »واقعیت 

حافظه ی سرکوب شده« و در 1994 با همکارم کتابی 
سرکوب شده.  حافظه ی  افسانه ی  نام  به  نوشتم 

بنابراین من هر دوی این عناوین را در نوشته هایم به 

کار برده ام. عالوه بر این، شواهدی وجود دارند که 

نشان می دهند شاید افراد مدتی طوالنی به چیزی 

فکر نکنند و آن به یادشان آورده شود. حتی ممکن 

یاد  به  را  ناراحت کننده  بسیار  تجربه هایی  است 

آورند که مدتی طوالنی به آن ها فکر نکرده اند. هر 

این را می داند که می شود سرنخ  دانشمند حافظه 

بازیابی به فردی بدهید و او به چیزهایی فکر کند 

که مدت هاست به آن فکر نکرده است. این اتفاق 

حافظه ی  در  معمولی  فراموش کردن  این  می افتد. 

آن قدر شدید وجود دارد که  آیا چیزی  اما  ماست. 

آوردنش  یاد  به  و  معمولی  کردن  فراموش  با  بشود 

بی رحمی  سال  ده  می شود  آیا  داد؟  توضیحش 

تبعید  ناخودآگاه  به  را  آن  بگیرید،  را  وحشتناک 

  گاهی وقتی که یک پرونده ی واقعی آزار وجود 
دارد و بسیار شهرت پیدا می کند، کلی آدم دیگر 
پیدا می شوند و می گویند »من هم«، در حالی که 

همه شان درست نیستند.   
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     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند

روی جلد کتاب افسانه ی حافظه ی سرکوب شده



با روان شناسی     

    تیر   741400

را  تجربیات  این  اتکاپذیر  شکلی  به  بعد  و  کنید 

بازیابی کنید و این خاطرات شفاف را داشته باشید؟ 

ضرورت هم دارد که ُمراجع برای بهبودی این کار را 

انجام دهد. برای این هیچ تأییدیه ی علمی معتبری 

وجود ندارد. شاید یک روز این تأییدیه را پیدا کنیم، 

اما فعاًل آن را در اختیار نداریم.

تکلیف شهادت شاهدان در دادگاه ها چه می شود؟ با   
شهادت  ایده ی  برای  اتفاقی  چه  حافظه،  به  تردید  این 
شاهدان در دادگاه ها می افتد یا در واقع چه اتفاقی باید 

بیفتد؟
تغییرات  یا  اصالح  چندین  حافظه  دانشمندان 

روالی در نظام حقوقی پیشنهاد داده اند که ممکن 

و  به نادرستی  شناخته شدن  مجرم  احتمال  است 

ممکن  حداقِل  به  را  نادرست  حافظه ی  اساس  بر 

برساند. بعضی از این پیشنهادها به روش کار پلیس 

مربوط است. چندین پیشنهاد هستند که در چند 

سال اخیر ترویج شده اند. پیشنهادهای دیگری هم 

هستند مربوط به آنچه ممکن است در یک دادگاه 

که  نمی دانم  اصاًل  من  دهد.  رخ  هیئت منصفه  با 

می شوند  برگزار  هیئت منصفه  با  ایران  دادگاه های 

برگزار  ایران چگونه  در  دادگاه ها  کاًل  یا  قاضی  با  یا 

هیئت منصفه  با  دادگاه هایی  اینجا  در  می شوند. 

اعضای  به  باید  اکید هست که  توصیه ای  و  داریم 

حافظه  عملکرد  شیوه ی  درباره ی  هیئت منصفه 

آموزش داده شود تا وقتی به شهادت یک شاهد و 

دیگر شواهد پرونده توجه می کنند، بر اساس دانشی 

دقیق از حافظه درباره ی پرونده تصمیم بگیرند، نه 

بر اساس برداشت های نادرستی که از شیوه ی کار 

علمی  یافته های  که  باورهایی  یعنی  دارند،  حافظه 

آن ها را رد می کنند.

صدر  در  که  است  گفته  به شوخی  رابرت  برادرتان   
افراد تحت تعقیب حامیان جنبش »من هم« قرار دارید. 
نظرتان به عنوان یک روان شناس درباره ی این جنبش 

چیست؟
زد  زنگ  من  به  اآلن  که  بود  برادری  همین  این 

برادر دکتر الفتس  این سوال  از طرح  قبل  ]دقایقی 

باهوش  خیلی  برادرم  بود[.  گرفته  تماس  ایشان  با 

را  باشد و تشبیه  بامزه  است و می تواند خیلی هم 

هم دوست دارم.

اتهامات  واضح است که در جنبش »من هم«، 

بر  غالباً  که  جنسی،  آزار  یا  مزاحمت  درباره ی 

بررسی  جدی  طور  به  دارند  شده اند،  تحمیل  زنان 

اتهامات  این  از  بعضی  که  است  خوب  می شوند. 

ایجاد  وقتی  مشکل  اما  می شوند.  گرفته  جدی 

باور  را  »زنان  می خواهند  بعضی ها  که  می شود 

مشکوک  چقدر  اتهام  که  نیست  هم  مهم  کنند«؛ 

باشد. حتی اصاًل نمی خواهند تحقیقی انجام شود. 

نمی خواهند هیچ مداقه یا حتی ذره ای تردید وجود 

آن  به  نهایت  در  آنچه  نتیجه،  در  باشد.  داشته 

می رسید ماهی های بی گناه بسیاری هستند که در 

همان تور بزرگ در کنار گناهکاران به دام می افتند 

و این چیزی است که همه باید نگرانش باشیم.

 شما در برخی از مشهورترین پرونده های جنایی از جمله 
تد باندی در پرونده ی قتل های زنجیره ای و عبدالباسط 
المقراحی در حادثه ی الکربی حضور داشته اید. اکنون 
که مدت ها از این رویدادها گذشته است، به نظرتان اگر 
امروز هم این پرونده ها تشکیل شود، همچنان عالقه مند 
 پرونده هایی هست 

ً
به درگیری در آن ها هستید؟ آیا اصال

که اکنون از حضور در آن ها پشیمان باشید؟
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انفجار الکربی، من  نه، فکر نمی کنم. در پرونده ی 

بعد از اعالم حکم محکومیت وارد آن شدم، وقتی 

این محکومیت  این احتمال داده شد که شاید  که 

بررسی  برای  فرصتی  وقتی  است.  بوده  نادرست 

به  داشتم،  پرونده  این  در  عینی  شاهدان  شهادت 

مغازه داری  شهادت  در  جدی  بسیار  اشکاالتی 

لباس های  متهم  بود  شده  مدعی  که  برخوردم 

خریده  مالت  در  کوچک  مغازه ی  این  از  را  خاصی 

بمبی که در  بود،  پیچیده شده  بمب  ُدور  بود که 

هواپیما بود و باالی الکربی منفجر شد. قطعاً هیچ 

ندارم؛ چون  پرونده  آن  در  از درگیری  پشیمانی ای 

بود.  عینی  شاهدان  شهادت  در  فراوانی  اشکاالت 

مقاله ای هم درباره اش نوشتم که در صفحه ام در 

وب سایت دانشگاه کالیفرنیا در دسترس است. اگر 

می خواهید، خودتان ببینید که اشکاالت چه بودند.

در  مهمم  سخنرانی  که  نیستم  خوشحال 

که  نیستم  خوشحال  شد.  لغو  نیویورک  دانشگاه 

بوفه  عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق سر میز 

برای  من  چون  انداخت؛  راه  فریاد  و  داد  سرم  بر 

داده  شهادت  نیویورک  در  نامحبوب  متهم  یک 

حقوق  دانشجوی  چند  که  نیستم  خوشحال  بودم. 

تالش کردند که من اخراج شوم. از این همه حمله 

پشیمان  کردم  که  کارهایی  از  اما  نمی آید،  خوشم 

نیستم؛ چون به اصلی مهم باور دارم. من به نظام 

حقوقی مان که می گوید »همه بی گناهند تا وقتی 

باور  نیز  و  دارم  اعتقاد  باشد«  شده  اثبات  گناه 

از خود  دفاع  متهمان هم حق  منفورترین  دارم که 

را دارند. وقتی حق دفاع را از متهمان واقعاً منفور 

بگیرید، بعداً آن را از متهمان کمی منفور می گیرید 

و سپس از متهمان نسبتاً منفور و بعد از آن، از هر 

کس دیگر.

دولتی  مقامات  و  سیاسی  افراد  که  است  مرسوم   
نمونه ی  می کنند.  یادداشت  را  روزانه شان  کارهای 
بود  اف بی آی،  سابق  رئیس  کومی،  جیمز  معروفش 
 
ً
لزوما را می نوشت. بسیاری که  که هر روز مکالماتش 

در سیاست نیستند نیز چنین می کنند. آیا چنین کاری 

می تواند پادتن احتمال اشکاالت حافظه باشد؟ آن ها در 
پایان روز هرچه اتفاق افتاده است را می نویسند و سی 
مصاحبه ای  یا  بنویسند  کتابی  بخواهند  اگر  بعد،  سال 
انجام دهند درباره ی اتفاقی که در روزی خاص افتاده، 
 
ً
الزم نیست به حافظه شان تکیه کنند و می توانند صرفا
به  به درستی  را  اتفاقات  و  کنند  بررسی  را  یادداشت ها 

خاطر بیاورند.
کومی  شاید  است.  عالی  ایده ای  این  نظرم  به 

کتاب  خواست  خواهد  روزی  که  می دانست 

خاطراتی از سال هایش در خدمات دولتی بنویسد. 

این قطعاً کار بسیار بسیار مفیدی است که می شود 

مطلب  از  خودم  اخیر  تجربه ی  در  داد.  انجام 

معرفی ام در نیویورکر، باورم نمی شد تعداد دفعاتی 

روایت  کامل  اعتماد  با  را  خاطره ای  کسی  که  را 

می کرد و با خاطره ی من متفاوت بود، اما یک سند 

اثبات می کرد که خاطره ی من درست بوده است. 

مثاًل یکی از بستگانم اصرار داشت که او بدن مادرم 

 وقتی این همه مزخرفات به سمتم روانه 
می شود؛ حمله ها، ایمیل های زشت، نامه های 

زشت، تالش ها برای اخراجم، همه ی این 
مزخرفاتی که آدم های ناراحت به سمتم روانه 
می کنند، از طرف دیگر، این قدردانی هایی که 
گاهی ابراز می شوند آرامش بخش هستند.  

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   761400
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را در یک برکه پیدا کرده بوده است. در واقع دفتر 

خاطرات روزانه ام، که همان موقع نوشتم، می گفت 

که او در استخر غرق شده است و مقاله ای کوتاه 

در یک روزنامه که نویسنده ی مطلب نیویورکر پیدا 

کرده بود نیز غرق شدن مادرم در استخر را توضیح 

مطمئن  باره  این  در  بسیار  من  فامیل  این  می داد. 

آشکار کرد  وقایع  ثبت کردن همزمان  این  اما  بود، 

من  به  این همچنین  است.  می کرده  اشتباه  او  که 

افراد  ناراحت کننده است وقتی  یاد داد که چقدر 

حافظه و خاطرات شما را به چالش می کشند. من 

اصاًل خوشم نیامد که خاطره ام از جایی که همیشه 

چالش  به  شده  غرق  آن  در  مادرم  می کردم  فکر 

کشیده شده بود و این اندکی بینش بیشتری به من 

داد که چرا کسانی که متهم می کنند و تصورشان 

کشیده  چالش  به  دارد  خاطره شان  که  است  این 

می شود در این باره بسیار ناراحت می شوند.

جهان  مردم  از  که  بعد  سال  بیست  شما،  نظر  به   
درباره ی خاطرات دوران همه گیری کووید 19 سؤال کنند، 
در پاسخ هایشان شدت رنج این روزها را تقلیل می دهند 
یا چندبرابر می کنند؟ در ضمن، آیا راهی هست که وقتی 
یاد  به  تلخ  را چنین  این روزها می اندیشند، آن  به  افراد 

نیاورند؟
نیاز  احتماالً  است.  بسیار خوبی  تجربِی  این سؤال 

می توانید  کنید.  صبر  سال  بیست  که  ندارید  هم 

اآلن اطالعاتی از افراد بگیرید و چند سال بعد دوباره 

خاطرات  این  در  که  احساسی  ببینید  و  برگردید 

بهتر.  یا  بود  خواهد  بدتر  جهت  در  می کنند  ابراز 

به نظرم این پژوهش خوبی خواهد بود. این من را 

چشمک زن«  »چراغ  حافظه ای  پژوهش های  یاد  به 

معموالً  شده اند.  انجام  مکرر  بسیار  که  می اندازد 

این ها درباره ی اتفاقات روان َگزا1 منفرد هستند، نه 

چیزی که چهارده یا پانزده ماه یا بیشتر طول کشیده 

است؛ مثاًل برخورد دو هواپیما به برج های دوقلو در 

یا مرگ  نخست وزیر سوئد  ترور  یا  یازدهم سپتامبر 

پرنسس دایانا در آن تونل در فرانسه. وقتی از افراد 

با  می پرسید،  مهم  عمومی  اتفاقات  این  درباره ی 

ضبط آنچه کمی بعد از اتفاق به خاطر می آورند و 

نیز سال ها بعد، کلی تحریف حافظه پیدا می کنید.

اما  بوده اند،  وحشتناکی  اتفاقات  همه  این ها 

که  باشد  کرده  توجه  این  به  کسی  می دانم  بعید 

به  حال،  این  با  بوده اند.  بد  کمتر  یا  بوده اند  بدتر 

تحریفات حافظه توجه کرده اند. در اینجا می توانید 

پژوهش مشابهی هم انجام دهید که به نظرم بسیار 

جالب خواهد بود. بخش مهمی از آن به این بستگی 

خواهد داشت که افراد در دوران همه گیری چگونه 

خواربارفروشی  کارکنان  آن ها  اگر  کرده اند.  زندگی 

به سر کار می رفته اند،  بوده اند و هر روز همچنان 

ممکن است زندگی شان خیلی متفاوت بوده باشد 

با کسی مثل من، یک استاد دانشگاه، که هر روز در 

این دفتری نشسته که می بینید و از این جا آموزش 

با وکال صحبت کرده و به ندرت  از راه دور داده و 

سری به بیرون زده است.

1. Traumatic

 درست است که بسیاری از ما روان شناسان 
تجربی آزمایش هایی در زمینه های آزمایشگاهی 

انجام می دهیم، اما کار ما و یافته هایمان با 
کارهایی تکمیل می شوند که در بیرون و دنیای 

واقعی به صورت میدانی انجام می گیرند.  

     گاهی خاطره هایمان واقعی نیستند



با روان شناسی     

    تیر   781400

چرا به روان شناسی عالقه مند شدید و چرا به سمت   
روان درمانی نرفتید؟ و چرا به رشته ی حقوق هم عالقه 

پیدا کردید؟
وقتی در دانشگاه کالیفرنیا شروع به تحصیل کردم، 

دلیل  این  به  احتماالً  می خواندم.  ریاضی  داشتم 

ریاضی می خواندم که ریاضی ام خوب بود و به نظر 

می آمد که پدرم هم دوست داشت در این باره با 

من حرف بزند؛ چون در دوران تحصیلش، در ریاضی 

من  به  تمریناتم  در  او  بنابراین  بود.  گرفته  جایزه 

کمک می کرد و من نیز عاشق جبر و مثلثات بودم. 

دانشگاه را با ریاضی شروع کردم و وقتی به حسابان 

برایم جذاب  و  نیامد  آن خوشم  از  رسیدم، چندان 

و  برداشتم  اختیاری  روان شناسی  واحد  نبود. چند 

خیلی خوشم آمد. برایم بسیار از حسابان جذاب تر 

روان شناسی  واحد  چندین  دلیل،  همین  به  بود. 

روان شناسی  و  ریاضی  مدرک  دو  هر  با  و  برداشتم 

استنفورد  دانشگاه  به  سپس  شدم.  فارغ التحصیل 

ریاضی  روان شناسی  برنامه ی  یک  چون  رفتم؛ 

است،  عالی  من  برای  که  آمد  نظرم  به  و  داشتند 

نهایت  در  اما  می کرد.  ترکیب  را  رشته ام  دو  زیرا 

نشدم  عالقه مند  ریاضی  روان شناسی  به  چندان 

زمینه ی  در  مطالعه  به  آنجا  استادان  از  یکی  با  و 

حافظه پرداختم. با آن استاد کارهای نظری بسیاری 

در حوزه ی حافظه کردم و بعد از گرفتن دکتری ام 

تصمیم گرفتم  که  بود  کار خودم  و  تدریس  آغاز  و 

بیشتری  و کاربرد  باشد  اجتماعی تر  کاری کنم که 

در زندگی آدم ها داشته باشد. با این پیش زمینه در 

حافظه و نوعی عالقه به پرونده ها و مسائل حقوقی، 

ترکیب طبیعی آن ها این بود که درباره ی حافظه ی 

دیگر مسائل حقوقی  و  تصادفات  و  شاهدان جرایم 

مربوط به آن پژوهش کنم و شروع به انجامش کردم.

ارشد(،  کارشناسی  دوره ی  )در  اتکینسون  ریچارد   
و  بوور  گوردون  دکتری(،  دوره ی  )در  سوپس  پاتریک 
این  از  هرکدام  بودند.  شما  استادان  فریدمن  جاناتان 

استادان چه درس های ماندگاری به شما دادند؟
ریچارد  با  کار  به  شروع  تحصیلم  آغاز  در  ُخب، 

اتکینسون کردم. او استاد راهنمای تز کارشناسی 

ریاضی عالقه  روان شناسی  به  نیز  او  بود.  ارشدم 

رایانه ها  کمک  با  آموزش  زمینه ی  در  داشت. 

دیگری  موضوعات  به  بیشتر  او  اما  کردیم.  کار 

بود.  عالقه مند  رایانه  با  آموزش  حیطه ی  در 

پاتریک سوپس استاد راهنمای اصلی تز دکتری ام 

کمک  با  ریاضی  آموزش  موضوع  به  من  شد. 

ریاضی  موضوعات  آموزش  نیز  و  پرداختم  رایانه 

عالقه مند  همچنان  رایانه.  با  دانش آموزان  به 

دادم.  انجامش  حال،  این  با  نبودم؛  کار  این  به 

پایان نامه ام را نوشتم و مقاالتی هم با آن استادان 

جاناتان  همزمان،  کردم.  منتشر  زمینه  همان  در 

زمینه ی  در  داشت  که  بود  استادی  فریدمن 

که  کرد  دعوت  را  من  و  می کرد  مطالعه  حافظه 

واقعاً  کار  این  بپیوندم.  او  به  حافظه  پروژه ی  در 

و  شوم  حافظه  به  عالقه مند  من  که  شد  باعث 

و  دهم  انجام  زمینه  این  در  آزمایش هایی  بتوانم 

یک روان شناس تجربی شوم. گوردون بوور استاد 

جوانی بود که در کمیته ی مربوط به رشته ی من 

نبود، اما در طول زندگی با هم ارتباط داشته ایم. 

او در حوزه ی حافظه فعالیت داشت و از کار من 

گرفته  نظر  در  شغلی  برای  وقتی  و  کرد  حمایت 

برایم  توصیه نامه  او  جایزه ای،  برای  یا  بودم  شده 

بود.  من  کار  برای  عالی  مشوقی  کاًل  و  نوشت 

درگذشته اند.  چهارنفر  این  از  نفر  دو  متأسفانه 

بود.  دکتری ام  تز  مشاور  استاد  سوپس  پاتریک 
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]تابلویی را می آورد و نشان می دهد[ من به تازگی 

آمریکا  فلسفی  جامعه ی  از  را  سوپس  جایزه ی 

است.  بزرگش  جایزه ی  این  و  کرده ام  دریافت 

جایزه ی بیست هزار دالری اش را هم به دانشگاهم 

دادم. بسیار به این جایزه افتخار می کنم.

 تبریک می گویم و تحسین تان می کنم که مبلغ جایزه را 
به دانشگاه دادید. آیا عنوان پرنفوذترین روان شناس زن 

در قرن بیستم حس خاصی در شما ایجاد کرده است؟
]می خندد[ ُخب، وقتی این همه مزخرفات به سمتم 

روانه می شود؛ حمله ها، ایمیل های زشت، نامه های 

زشت، تالش ها برای اخراجم، همه ی این مزخرفاتی 

می کنند،  روانه  سمتم  به  ناراحت  آدم های  که 

گاهی  که  قدردانی هایی  این  دیگر،  طرف  از 

به خصوص  هستند،  آرامش بخش  می شوند  ابراز 

قدردانی های افرادی که به  نادرستی متهم شده اند 

و من در مسیر کاری ام به آن ها کمک کرده ام. این 

جایزه ها و افتخارات به من یادآوری می کنند که در 

قدر  رشته ام  دانشمندان  و  هستم  درست  مسیری 

کارهایم را می دانند.

 البته برای کسب این عنوان، شما رقبای ُپرقدرتی مثل 
آن ها  از  و  داشتید  پیِش رو  را  هورنای  کارن  و  فروید  آنا 

پیشی گرفتید.
را  فهرست  آن  که  کنید  توجه  باید  ]می خندد[ 

تهیه کرده  روان شناسی عمومی«  مجله ی »بررسی 

مثل  است  مسائلی  اساس  بر  فهرست  این  است. 

تأثیر یا ارجاعات یا عضویت در سازمان های معتبر 

و چیزهایی مثل این. بنابراین یک محاسبه است و 

شاید اگر این محاسبه را امروز دوباره انجام دهید، 

نمی کنم  فکر  البته  شود.  متفاوت  کمی  فهرست 

آنا فروید خیلی باالتر بیاید. این را هم باید در نظر 

داشته باشید که در باالی این فهرست، تعدادی از 

از جمله  دارند،  قرار  مردان سفیدپوست درگذشته 

ویلیام جیمز، ژان پیاژه و اسکینر.

فشرده  کار  و  تحقیق  سال   45 از  پس  نظرتان،  به   
علم  به  چیزی  چه  شناختی،  روان شناسِی  حوزه ی  در 
سال های  در  دارید  قصد  آیا  و  افزوده اید  روان شناسی 

آینده هم چیزهایی دیگر به آن بیفزایید؟
مقاله ات  مهم ترین  می پرسند  من  از  افراد  گاهی 

کدام بوده است یا چیزهایی مثل این. من نمی توانم 

در  محبوب تر  فرزنِد  یک  کنم.  انتخاب  را  یکی 

اضافه  من  که  چیزی  می آید  نظرم  به  نیست.  کار 

همه  آن  و  پژوهش هاست  از  مجموعه ای  کرده ام 

درکی  واقعاً  که  علمی  مقاله ی  صدها  و  کتاب 

آن  و  می کنند  ارائه  حافظه  تغییرپذیر  ذات  از 

ما  به  بسیاری  چیزهای  و  می دهند  گسترش  را 

می آموزند درباره ی تحریف حافظه و اینکه چگونه 

کسی  چه  در  و  می دهد  رخ  ِکی  و  می دهد  رخ 

در  دقیقاً  که  می آموزند  ما  به  آن ها  می دهد.  رخ 

افراد  ذهن  در  ساختگی  کاماًل  خاطرات  کاشتن 

می آید  نظرم  به  بروید.  پیش  می توانید  حد  چه  تا 

را به سمت  این مجموعه کارها می توانند دنیا  که 

 شواهدی وجود دارند که نشان می دهند 
شاید افراد مدتی طوالنی به چیزی فکر نکنند 

و آن به یادشان آورده شود. حتی ممکن است 
تجربه هایی بسیار ناراحت کننده را به یاد آورند 

که مدتی طوالنی به آن ها فکر نکرده اند.  
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حقیقتی درباره ی حافظه ی انسانی هدایت کنند و 

می کنم.  افتخار  آن  به  من  که  است  موفقیتی  این 

در سراسر جهان  دیگرم  و همکاران  دانشجویانم  با 

و  می کنیم  بررسی  را  حافظه  تحریف  همچنان 

به تحریف  بیشتر درباره اش می فهمیم. من بسیار 

ایده  این  نیز  و  انگیزه دار حافظه عالقه مند شده ام 

که احتمالش بیشتر است که اطالعات غلطی را که 

با سوگیری های پیشین تان هماهنگ باشد، بپذیرید 

که  غلطی  اطالعات  که  است  بیشتر  احتمالش  و 

بپذیرید،  می دهند  ارائه  رقیبان تان  از  بد  تصویری 

در مقایسه با اطالعات غلطی که تصویری خوب از 

رقبایتان ایجاد می کنند. اخیراً داریم از چند جنبه 

به این نوع تحریف انگیزه دار حافظه می پردازیم.

به نظرم این کار اآلن دارد به اخبار جعلی وصل 

می شود، به این مشکل بزرگ تر در جامعه که افراد 

مستعد دریافت اخبار جعلی ای هستند که ممکن 

از  یکی  با  مقاله ای  بزند.  صدمه  آن ها  به  است 

اخبار  درباره ی  کرده ایم  منتشر  سابقم  دانشجویان 

و  درمان  و  همه گیری  و  کووید 19  مورد  در  جعلی 

شرایط شیوع و امثال این ها.

این  در  انجام دادن  برای  بسیاری  کارهای  هنوز 

دوست  ما  چون  است؛  خوب  این  و  هست  زمینه 

داریم کارمان تمام نشده باشد.

 امروزه رشته ی روان شناسی برای بسیاری از جوانان به 
منظور تحصیل در دانشگاه جذاب است. برای مثال، در 
ایران رشته ی روان شناسی جزو ده رشته ی اولویت دار 
برای تحصیل محسوب می شود. توصیه ی شما به این 

تازه واردان به دنیای روان شناسی چیست؟
نه  است،  برای همه مهم  روان شناسی  باور من،  به 

را  روان شناسی  می خواهند  که  آن هایی  برای  فقط 

رشته  این  در  حرفه ای  موقعیتی  به  و  دهند  ادامه 

و  بالینی  کار  و  کنند  تدریس  روان شناسی  برسند، 

درمانی انجام دهند. دلیل اهمیت روان شناسی در 

زندگی همه ی افراد این است که آن ها را با فرایند 

یاد می گیریم که تالش  واقعاً  آشنا می کند.  علمی 

جمع آوری  برای  پژوهشی  یا  آزمایش  طراحی  برای 

شواهد به منظور تأیید یا رد یک فرضیه یعنی چه. 

پژوهش  و  کدام اند  خوب  شواهد  می گیریم  یاد 

انجام  با دقت  پژوهش  آیا  و  انجام می شود  چگونه 

داده ای  و  آماری  تحلیل های  آیا  و  نه  یا  است  شده 

به درستی انجام شده اند یا خیر. روان شناسی به ما 

ادعایی شنیدیم، درباره اش  می آموزد که هر وقت 

این  آیا  کدام اند؟  ادعا  این  شواهد  کنیم:  سؤال 

صرفاً  نفر  یک  نمی خواهیم  مناسب اند؟  شواهد 

انجام  زمینه  این  در  بسیاری  پژوهش های  بگوید 

پژوهش ها  آن  بگوید  ما  به  دقیقاً  باید  است.  شده 

چه هستند. به نظرم آموزش دیدن در روان شناسی 

مهارتی به ما می دهد که در جنبه های بسیاری از 

زندگی مان مفید خواهد بود.  

  خوشحال نیستم که سخنرانی مهمم در 
دانشگاه نیویورک لغو شد. خوشحال نیستم که 

عضو هیئت علمی دانشکده ی حقوق سر میز بوفه 
بر سرم داد و فریاد راه انداخت؛ چون من برای 

یک متهم نامحبوب در نیویورک شهادت داده 
بودم. خوشحال نیستم که چند دانشجوی حقوق 

تالش کردند که من اخراج شوم. از این همه 
حمله خوشم نمی آید، اما از کارهایی که کردم 

پشیمان نیستم.   
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دکتر الزابت الفتس در یک نگاه

با  ازدواج  از  پس  خانوادگی اش  نام  )که  فیشمن  الیزابت 
کتبر سال ۱۹۴۴  کرد( شانزدهم ا دکتر جفری الفتس، تغییر 
گشود.  کالیفرنیا چشم به جهان  میالدی در لس انجلس 
یاضی خوانده و سپس  ابتدا در دانشگاه کالیفرنیا رشته ی ر
یاضی شد. او مدرک دکتری خود  وارد رشته ی روان شناسی ر
در این رشته را از دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۷0 میالدی 
روان شناسی  برجسته ی علم  دانشمند  این  کرد.  یافت  در
واشنگتن  دانشگاه  استادیار  به عنوان  که   ۱۹۷۳ سال  از 
تاکنون به تحقیق درباره ی عملکرد  کار شد،  مشغول به 
یه های ساختارشکنانه ای در  حافظه پرداخته است و نظر
حافظه  ثابت نبودن  جمله  از  است؛  کرده  مطرح  این باره 
یه ی  نظر اساس  بر  در خاطرات. الفتس  تغییر  بنابراین  و 
مشهورش در شهادت هایی که علیه متهمان ارائه می شود 
از  دفاع  به  دلیل  همین  به  و  برانگیخت  را  تردیدهایی 
از جمله مایکل جکسون، هاروی  برخی متهمان مشهور 
یلی مک و آنجلو بونو  واینستین، سیمپسون، تد باندی، و
در پرونده های جنایی پرداخت که باعث واکنش جامعه ی 
از دانشگاه  او و حتی اخراجش  به  یکا نسبت  آمر علمی 
و  افتخارات  یه پرداز  نظر روان شناس  این  شد.  واشنگتن 

یادی نیز کسب کرده که برخی از آن ها عبارتند از: جوایز ز
روان شناس  هشتمین  و  پنجاه  به عنوان  یده شدن  برگز  
از  قرن  این  ن  ز روان شناس  ین  برتر و  بیستم  قرن  برتر 
انجمن  عمومی  روان شناسی  بررسی  مجله ی  سوی 

یکا در سال 2002 روان شناسی آمر

مدال  )این  دوبلین  دانشگاه  از   Ulysses مدال   
ین نشان این دانشگاه است( در سال 20۱۸ پرافتخارتر

جایزه ی یک عمر پیشرفت از انجمن روان شناسی غربی 
در سال 20۱۸

 جایزه ی John Maddox از بنیاد کوهن در سال 20۱۶

یکا   جایزه ی Issac Asimov از انجمن انسان گرایی آمر
در سال 20۱۶

جامعه ی  از   Howard Crosby Warren مدال   
روان شناسان تجربی در سال 20۱0

علم  انجمن  از  جیمز  یلیام  و همراهان  جایزه ی   
روان شناسی در سال 200۱

انجمن علم  از  کتل  جایزه ی همراهان جیمز مک کین   
روان شناسی در سال ۱۹۹۷

در  کار  و  تحقیق  سال  پنجاه  حدود  طی  الفتس  دکتر 
حافظه  خاص  به طور  و  شناختی  روان شناسی  حوزه ی 
از  برخی  که  است  نوشته  یادی  ز کتاب های  و  مقاالت 

ین کتاب های وی عبارتند از: مشهورتر
 Learning. Mednick, S.A., Pollio, R. H. & 

Loftus, E.F. )1973(. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall.

 Human Memory: The Processing of Infor-
mation. Loftus, G.R. & Loftus, E.F. )1976( 
Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.

 Cognitive Processes. Bourne, L.E., Domi-
nowski, R. L., & Loftus, E.F. )1979(. Engle-
wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 Eyewitness Testimony. Loftus, E.F. )1979(. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 
)National Media Award, Distinguished Con-
tribution, 1980(. )Reissued with new Preface 
in 1996(.

 Memory. Loftus, E.F. )1980(. Reading, MA: 
Addison-Wesley. )Reprinted by NY: Ardsley 
Press 1988(.

 Essence of Statistics. Loftus, G.R. & Loftus, 
E.F. )1982(. Monterey, CA: Brooks/Cole.
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 Psychology Today. Bootzin, R., Loftus, E., 
& Zajonc, R. )1983(. )5th ed.(. NY: Random 
House.

 Mind at Play. Loftus, G.R. & Loftus, E.F. 
)1983(. New York: Basic Books.

 Eyewitness Testimony—Psychological 
perspectives. Wells, G. & Loftus, E.F. )Eds.( 
)1984(. NY: Cambridge University Press.

 Statistics. Loftus, G.R. & Loftus, E.F. )1988(. 
New York: Random House.

 The Myth of Repressed Memory. Loftus, E.F. 
& Ketcham, K. )1994( NY: St. Martin’s Press.

 Eyewitness testimony: Civil & Criminal, 3rd 
edition. Loftus, E.F. & Doyle, J.M. )1997( 
Charlottesville, Va: Lexis Law Publishing.

 Psychology )5th edition(. Wortman, C.B., 
Loftus, E.F., & Weaver, C. )1999( NY: Mc-
Graw Hill.

 Eyewitness testimony: Civil & Criminal, 4th 
edition. Loftus, E.F., Doyle, J.M. & Dysert, J. 
)2008( Charlottesville, Va: Lexis Law Pub-
lishing.

 Forensic Psychology in Context: Nordic and 
International Approaches.)2017(.NY: Willan

 Human Memory: The Processing of In-
formation.Geoffrey R.Loftus & Elizabeth 
F.Loftus.)2019(. NY:Psychology Press
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فهرست اسامی
۹۹روان شناس برتر 

قرن بیستم
)به انتخاب مجله ی

بررسی روان شناسی 
عمومی(

نامرتبه

بی .اف. اسکینر1

ژان پیاژه2

وید3 یگموند فر ز

آلبرت بندورا4

لئون فستینگر۵

ز۶ کارل راجر

استنلی شاختر۷

نیل میلر8

ادوارد ثرندایک۹

آبراهام مزلو1۰

گوردون آلپورت11

یکسون12 یک ار ار

هانس آیزنک13

ویلیام جیمز14

دیوید مک کللند1۵

کتل1۶ یموند  ر

جان بی. واتسون1۷

کورت ِلوین18

. ِهب1۹
ُ
دونالد ا

جرج میلر2۰

کالرک ال. هول21

کیگان22 جورمی 

کارل یونگ23

ایوان پاولف24

والتر میشل2۵

هری اف. هارلو2۶

گیلفورد2۷ جی.پی. 

ونر28 ِجرمی اس. بر

ارنست هیلگارد2۹

ُکلبرگ3۰ لورنس 

مارتین سلیگمن31

یک ِنیسر32 اولر

کمپل33 دونالد تی. 

راجر براون34

ار. بی. زاینتس3۵

ِاندل تولوینگ3۶

برت ای. سیمون3۷ هر

نوام چامسکی38

ادوارد ای. جونز3۹

سگود4۰
ُ
چارلز ای. ا
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ش41
َ
سالومون ای. ا

گوردون اچ. باور42

ِکلی 43 ولد اچ.  هار

راجر اسپری44

ادوارد تولمن4۵

استنلی میلگرام4۶

آرتور آر. ِجنسن4۷

ونباخ48 کر لی. جی. 

جان بالبی4۹

ُکهلر۵۰ ولفگانگ 

دیوید وکسلر۵1

اس. اس. استیونز۵2

جوزف ولپی۵3

دی. ای. برادِبنت۵4

راجر ان. شپارد۵۵

مایکل پوسنر۵۶

تئودور ام. نیوکامب۵۷

الیزابت اف. الفتس۵8

کمن۵۹ پل ِا

رابرت استرنبرگ۶۰

شلی۶1
َ
کارل ل

ِکِنت اسپنس۶2

مورتون دوتسچ۶3

جولیان راتر۶4

ُکنراد لورنز۶۵

وود۶۶ بنتون آندر

آلفرد ادلر۶۷

میشل راتر۶8

یا۶۹ الکساندر لور

الینور ای. مکوبی۷۰

رابرت ُپلمین۷1

جی. استانلی هال۷2

لوئیس ِترمن۷3

گیبسون۷4 الینور جی. 

پل ای. میهل۷۵

لئونارد برکوویتز۷۶

کی. استس۷۷ ویلیام 

ونسون۷8 الیوت ار

وینگ ال. جانیس۷۹ ایر

وس8۰ یچارد اس. الزار ر

َکنون81 گری 

الن ال. ادواردز82

لئو ویگوتسکی83

وزنتهال84 رابرت ر

کیچ8۵ میلتون را

گارسیا8۶ جان 

گیبسون8۷ جیمز جی. 

دیوید راملهارت88

ال. ال. تورستون8۹

ن۹۰ مارگارت واشبور

رابرت وودُورث۹1

ینگ۹2 ادوین جی. بور

جان دیوئی۹3

اموس تیورسکی۹4

ویلهلم وونت۹۵

هرمان ای. ویتکین۹۶

ورث۹۷ ماری دی. اینز

ر۹8 وال هوبارت ماور ر
ُ
ا

وید۹۹ آنا فر



الیزابت اف.  الفتس
روان شناس

مونس نظری
مترجم

شهادت
شاهد عینی
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کاربرد  مجله ی  سالگرد  سی امین  مناسبت  به   

روان شناسِی شناختی، از من خواسته شد در مورد 
صحبت  روزنامه  در  انتشار یافته ام  مطلب  اولین 

کنم. از من دو مقاله در روزنامه چاپ شده بود که 

خیلی  که  »زمانی  بود:  چنین  آن ها  از  یکی  عنوان 

آرام گذشت« )الفتس، شوولر، بون و کالین، 1987(. 
مقاله به یافته هایی اشاره داشت که از سه آزمایش به 

دست آمده بودند که در آن ها از افراد خواسته شده 

بود فیلم سرقت از یک بانک را تماشا کنند و بازه ی 

تخمین ها  بزنند.  تخمین  را  اتفاق  این  وقوع  زمانِی 

واقع  در  بودند:  واقعی  مدت زمان  از  بیشتر  همه 

متوسط  اما  بود،  افتاده  اتفاق  ثانیه  سی  در  دزدی 

بازه ی زمانی ای که از پاسخ دهندگان دریافت کردیم 
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این  که  بودند  گفته  حتی  افراد  از  بعضی  دیگر(. 

اتفاق پنج دقیقه یا بیشتر طول کشیده است. فقط 

3درصد از افراد زمان را یا درست یا مقداری کمتر 

برای  که  زمانی  بودند.  زده  تخمین  واقعی  زمان  از 

باز  زدند  تخمین  دزدی  این  استرس آور تر  نسخه ی 

هم بیشتر بود. این یافته برای شاهدان عینی واقعی 

دستاوردهای مفیدی داشت: اگر یک شاهد عینی 

پنج دقیقه طول  بگوید که دزدی  به هیئت منصفه 

به مراتب  واقعی  زماِن  که  حالی  در  است  کشیده 

کمتر بوده باشد، هیئت منصفه بی دلیل تحت تأثیر 

قرار می گیرد و ممکن است فکر کند: »چطور ممکن 

است شاهد عینی چهره ی دزدی را به خاطر نیاوَرد که 

پنج دقیقه یا بیشتر فرصت نگاه کردن به او را داشته 

است؟!« مرور این خاطره در ذهنم باعث نمی شود 

به یاد بیاورم که چرا این موضوع را از دیدگاه نظری 

مورد بررسی قرار دادیم. فکر کنم این سؤال را باید 

در  که  شوولر،  جاناتان  یعنی  نویسنده ام  همکاِر  از 

آن زمان دانشجوی مقطع تحصیالت تکمیلی بود و 

حاال استاد تمام دانشگاهی در کالیفرنیاست، بپرسم. 

شاید او بتواند چیزهایی به خاطر بیاورد، اما اینکه 

او هم یادش  چند وقت پیش بوده است را احتماالً 

نمی آید.

روان شناسِی  کاربرد  مورد  در  مقاله ام  آخرین 

و  )پاتیسی  شد  چاپ  سی ام  جلد  در  که  شناختی 

الفتس، 2016( با این عنوان شروع می شد: »حافظه ی 

این  با   »2/0 سقوط  »حافظه ی  )البته   »2/0 سقوط 

فرض آخرین مقاله است که تفسیر بعدی ام را، که 

سروصدای زیادی هم به پا کرد، به حساب نیاوریم(. 

بود  مطالعه ای  گزارش  سقوط«  »حافظه ی  مقاله ی 

با  را  آن ها  گه گاه  )که  شرکت کنندگان  آن  در  که 

پوشش  داشتند  اعتقاد  می خوانیم(  عنوان  همین 

11سپتامبر  هواپیمای  سقوط  حادثه ی  کامل  خبری 

هیچ  دیده اند.  کامل  به طور  را  پنسیلوانیا  در   2001

پوشش ویدئویی ای از این حادثه وجود نداشت. اما 

  زمانی که من پژوهشم را شروع کردم، 
اکثر روان شناساِن شناختی داشتند درباره ی 

»حافظه« مطالعه می کردند، آن هم با استفاده 
از یک مشت واژه ی مزخرف و جمالت بی معنی 
 پیش پا افتاده. اما من کارم 

ً
و صحنه هایی کامال

را با نمایش فیلم و صحنه های تصادف رانندگی 
به افراد شروع کردم و خاطرات آن ها از این 

وقایع را با جزئیات ثبت و بررسی کردم. 

     شهادت شاهد عینی



با روان شناسی     

    تیر   881400

زمانی که به شرکت کنندگان القا کردیم چنین چیزی 

البته  هست، آن ها ادعا کردند که آن را دیده اند و 

سعی داشتند ادعای خود را با ارائه ی جزئیاتی کاماًل 

به مصاحبه ی  برسانند. وقتی کار  اثبات  به  اشتباه 

دیدن  مدعی  که  افرادی  تعداد  کشید،  رودررو 

اما هنوز  به مراتب کمتر شد،  بودند  ویدئوی کامل 

اقلیت قابل توجهی بودند که اصرار داشتند خاطره ی 

اشتباهشان را با آب و تاب تعریف کنند. این موضوع 

زمان  آن  در  که  پاتیسی،  الرنس  و  من  شد  باعث 

مفهومی  به  بود،  تکمیلی ام  تحصیالت  دانشجوی 

را »حافظه ی کذبی دائم«  آن  نام  جدید برسیم که 

گذاشتیم.

کامپیوترم  به  پاراگراف،  دو  این  نوشتن  از  بعد 

خیره شدم و از خودم پرسیدم: »چه کسی اهمیت 

روان شناسی  کالج  در  من  مقاله ی  آخرین  می دهد 

فقط  شاید  هیچ کس!  واقعاً  است؟«  کدام  آمریکا 

است  خسته کننده  چقدر  بود.  زنده  اگر  مادرم، 

از دیدگاه های  است  ُپر  که  را شروع کنی  مقاله ای 

شخصی و آرایی که به نظر خودت مهم می آید، آن 

هم در مورد سوژه ای مثل شاهد عینی، با مروری بر 

سی سالی که گذشته است. من که اصاًل حوصله ی 

است  بهتر  کردم  فکر  نداشتم،  را  دوباره  شروع 

سعی کنم این فاصله ی سی ساله را با بیان اتفاقات 

مختلفی پر کنم که رخ داده اند.

بیش  ...« چاپ شد،  وقتی مقاله ی »زمانی که 

از یک دهه بود که من داشتم در زمینه ی موضوع 

شهادت شاهد عینی مطالعه می کردم.

اکثر  کردم،  شروع  را  پژوهشم  من  که  زمانی 

»حافظه«  درباره ی  داشتند  شناختی  روان شناساِن 

یک مشت  از  استفاده  با  هم  آن  می کردند،  مطالعه 

صحنه هایی  و  بی معنی  جمالت  و  مزخرف  واژه ی 

کاماًل پیش پا افتاده. اما من کارم را با نمایش فیلم و 

صحنه های تصادف رانندگی به افراد شروع کردم و 

خاطرات آن ها از این وقایع را با جزئیات ثبت و بررسی 

کردم. من سؤاالت اصلی و سایر گونه های اطالعات 

که  دادم  نشان  و  کردم  جمع آوری  را  واقعه  از  پس 

آلوده  را  شهود  حافظه ی  می توانند  اطالعات  این 

»نقش  مورد  در  مطالعه  چندین  کنند.  تحریف  یا 

اطالعات غلط« انجام دادم و به دو دسته از افراد 

پرداختم: یکی آن هایی که مستعد تأثیر پذیری از این 

اطالعات هستند و دیگری گروهی که در مقابل این 

کتابی  مقاومت می کنند. همچنین  غلط  داده های 

کردم  منتشر  عینی  شاهد  شهادت  زمینه ی  در 

موضوع  گسترده ی  زمینه ی  از  بود  خالصه ای  که 

)الفتس، 1979(. من و دیگر روان شناسان در دادگاه 

شروع کردیم به شهادت دادن در مورد عواملی که 

احتماالً تأثیر منفی بر حافظه ی شاهد عینی دارند. و 

وقتی کتاب زمانی که ... چاپ شد، من در بیش از 

الفتس، 1986(. صد دادگاه شهادت دادم )

از محققاِن حیطه ی شهادت عینی  جمع بزرگی 

روان شناسِی  پس زمینه ی  با  بعضی شان  بودند،  نیز 

دیگر  یا  اجتماعی  روان شناسی  یا  و  شناختی 

بر  قابل توجهی  تأثیر  مجموعاً  که  زیر شاخه ها، 

پیشبرد این پژوهش داشتند. هریک از آن ها گرایش 

موضوع  و  می کردند  دنبال  را  خود  عالقه ی  مورد 

مد  نظر من نیز اطالعات غلط1 بود. موضوع جالب 

از نظر گری ولز)1978( چینش ها و سایر متغیر های 

حقوقی  لحاظ  به  که  بود،  متغیرهایی  سیستم 

پنرود  استیو  باشند. و موضوعی که  قابل پشتیبانی 

شهادت  بود  کرده  جذب  خود  به  را  شاگردانش  و 

موضوع  بود.  هیئت منصفه  تصمیم گیری  و  ِخبره 

1. misinformation
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استیو سیسی و همکارانش شهادت کودک بود. در 

اقدامات  نیز  انگلستان،  به ویژه  دیگر،  کشورهای 

مثال،  )برای  بود  انجام  دست  در  قابل توجهی 

شپرد،  و  آلیس  دیویس،  1978؛  بول،  و  کلیفورد 

یارمی،  مثال،  )برای  کانادا  در  همچنین  و   )1981

است.  زیاد  تعداد  کردن،  فهرست  برای   .)1979

زمان هیجان انگیزی بود برای حضور در این حیطه ی 

مطالعاتی: دانشمندان زیادی بودند که در آن زمان 

می شد  و  می کردند  کار  زمینه  همین  در  داشتند 

می شد  حس  کلی،  طور  به  کرد.  مشورت  آن ها  با 

عوامل مشکل آفرین، شهادت  که در صورت وجود 

شاهدان عینی، چالش زا باشد. در نتیجه، این تمایل 

وجود داشت که با کاربست برخی از سیاست ها و 

روند های قانونی در فرایندهای دادگاه و محاکمه، 

کنیم.  کم  چالش ها  این  حجم  از  امکان  حد  تا 

یکدیگر  با  مشترک  تحقیقات  در  بعضی هایمان 

همکاری داشتیم و ایده های خود را در کنفرانس های 

غالباً  مکان هایی  در  که  می دادیم  ارائه  متعددی 

دوستی ای  دیگر  می شدند.  برگزار  عجیب و غریب 

میانمان شکل گرفته بود، تا حدی که اگر کنفرانس 

مشترکی هم نبود، شانه های همکاران مرهِم درِد از 

دست دادن عزیزانمان یا طالق های عاطفی مان شده 

یک  با  داشتم  که خودم سعی  یادم می آید  بودند. 

عبارت شعار گونه، به یکی از همکارانم تسلی بدهم: 

ماهی های زیادی در دریا هست. در نهایت نیز این 

همکار ما، بعد از پشت سرگذاشتن طالق سختی که 

داشت، ماهی خوبی صید کرد! گاهی هم با یکدیگر 

است.  منطقی  طبعاً  البته  که  داشتیم،  اختالفاتی 

اما این اختالفات گاهی زیادی باال می گرفتند. فکر 

می کنم بد نباشد در اینجا به برخی از آن ها اشاره 

کنم.

بحث اطالعات غلط
یکی از مواردی که در موردش اختالف نظر داشتیم 

بحث تأثیر اطالعات نادرست بود. بگذارید این طور 

عینی  شاهدان  از  یکی  که  کنید  تصور  بگویم. 

چراغ  تصادف،  وقوع  زمان  در  که  بدهد  شهادت 

تقاطع سبز بوده و در این حال، اطالعاتی نادرست 

زمان  در  که  باشد  کرده  اعالم  دیگر  منبع  یک  از 

حادثه، چراغ قرمز بوده است. حاال شاهِد ما مطمئن 

فرض،  همین  با  و  است  بوده  قرمز  چراغ  که  شده 

اتفاقی  اطمینان در دادگاه گواهی می دهد. چه  با 

شاهد  ذهِن  در  که  افتاده  »سبز«  چراغ  آن  برای 

داستان وجود داشته است؟ آیا اطالعات غلط باعث 

این  شاید  یا  است؟  شده  فرد  ذهنی  تصور  تحریف 

اطالعات نادرست، داده های اصلی را در ذهن شاهد 

در  که  است  باعث شده  اما  گذاشته،  تغییر  بدون 

هزار توی ذهنش آن را به فراموشی بسپارد؟ پرسش 

یکی  شاید  ذهنمان  در  خاطرات  مانایی  مورد  در 

ماهیت  مورد  در  که  باشد  اساسی ترین سؤاالتی  از 

حافظه وجود دارد. من، به همراه همکارم وستبند، 

مجله ی  در  موضوع  این  درباره ی  مفصل  مقاله ای 

 تمایل داشتند گزینه ای را انتخاب 
ً
  افراد غالبا

کنند که بیشتر مرتبط با اصل داستان بود تا 
اینکه روی سوژه ی اصلی دست بگذارند. 

بنابراین او این فرض را مبنا قرار داد که اگر 
عکس ها تمامشان در یک لحظه )هم زمان( به 

نمایش درآیند، امکان تشخیص اشتباه به مراتب 
کاهش خواهد یافت. 

     شهادت شاهد عینی



با روان شناسی     

    تیر   901400
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روان شناس آمریکایی1 نوشتیم. 
کشف  برای  دیگر،  پژوهشگران  از  بسیاری 

سرنوشت حافظه ی اصلی که در ذهن سپرده شده 

مثال  )برای  دادند  ارائه  را  خودشان  ایده های  بود، 

و  واگنار  1980؛  تاچین،  و  تیورسکی  1989؛  بلی،   

ایده مطرح می شد که  این  نیز  بوئر، 1987(. گاهی 

را  اصلی  حافظه ی  است  ممکن  نادرست  اطالعات 

تضعیف کند، اما لزوماً آن را تغییر نمی دهد )برای 

مثال  مورتون، همرسلی و بکریان، 1985(. 

باالیی  اهمیت  من  برای  که  دیگری  نشریه ی 

مطرح  را  روان شناس  دو  از  نظریه ای  داشت  هم 

نمی توانند  هیچ وجه  به  نادرست  اطالعات  کرد: 

دهند،  تغییر  یا  کنند  مخدوش  را  اصلی  حافظه ی 

و ساراگوسا، 1985(.  )مک کلوسکی  عنوان!  هیچ  به 

نادرست،  اطالعات  اینکه  دلیل  آن ها،  عقیده ی  به 

می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  عینی  شاهدان  گزارش 

این است که ایشان موقعیتی برای تطبیق واقعیت 

دلیل،  همین  به  نداشته اند.  حادثه  صحنه ی  با 

به راحتی  شود  داده  آن ها  به  که  را  اطالعاتی  هر 

که  می کنند  قبول  طوری  را  جزئیاتش  و  می پذیرند 

انگار حرف خودشان نیز همین بوده است. به عالوه، 

هم  بیشتر  سبب  این  به  نادرست  اطالعات  تأثیر 

ــ  در اینجا چراغ سبز  می شود که آن ها هر دو داده 

ــ را در لحظه به یاد می آورند و گمان  و چراغ قرمز 

می برند که اطالعات جدیدی که دریافت کرده اند 

هیچ گونه  فرضی  فرایند  این  و  است.  بوده  درست 

فرد  اصلی  حافظه ی  بر  تأثیری  یا  تضعیف  اختالل، 

را  آن ها  یافته ی  این  که  می رسید  نظر  به  ندارد. 

بعضی »داده های نادرسِت اصالح شده« )که ترکیب 

غریبی است( پشتیبانی می کنند. اما یافته هایی که 

1. American Psychologist

دانش  بعضاً  می آمد  به دست  روِش عجیب  این  از 

به  نادرست  اطالعات  تأثیر  زمینه ی  در  چندانی 

دست نمی داد )آیرز و ریدر، 1998(. 

می توان  را  نادرست  داده های  تأثیر  به عالوه، 

نیز  غیر انسانی  و  غیر کالمی  گونه های مختلف  در 

مشاهده کرد )هارپر و گاری، 2000؛ روویـ   کولیر، برزا، 

آدلر و بولر، 1993(. از نتایج خوب و تحسین برانگیز 

این مطالعه این بود که توانستیم شناخت عمیق تری 

اطالعات  گاهی  اشخاص  چرا  اینکه  از  کنیم  پیدا 

نادرست را باور و حتی به عنوان مشاهدات خودشان 

تلقی می کنند. گاهی اوقات فرد جزئیات اصلی را 

ذهنش  در  جزئیات  این  یا  و  نمی کند  کد گذاری 

میان  را  خود  تعمداً  فرد  هم  گاهی  می شوند.  محو 

دو احتمال گیر می اندازد و ترجیح می دهد جزئیاتی 

تلقی  درست  است  شنیده  دیگری  زبان  از  که  را 

در  تأمل  روند  در  اصلی  خاطرات  نیز  گاهی  کند. 

به  فرایند،  می شوند.  کم رنگ  بعدی  جزئیاِت  مورد 

است  ممکن  نهایت  در  برود،  پیش  هم  ترتیبی  هر 

دهد  قرار  شرایطی  در  و  شهود  جایگاه  در  را  شاهد 

تماماً  درستی حرف هایش،  از  کامل  اطمینان  با  که 

اطالعاتی نادرست را به سمع هیئت منصفه برساند. 

     شهادت شاهد عینی

 در حالی که محققان درگیر بررسی این موضوع 
بودند که حافظه ی کاذب تا چه حد می تواند در 

ذهن و باور یک فرد ریشه بدواند، نبردی عمومی 
نیز در میان اتاق های دادگاه و مطبوعات در 

حال اوج گیری بود. بسیاری از محققان به آن 
دست شواهدی مشکوک شده بودند که سال ها 
سرکوب و وحشی گری را ممکن می دانستند.  
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    تیر   921400

این همان چیزی است که سیستم حقوقی در حال 

محققان  که  حالی  در  باشد،  نگرانش  باید  حاضر 

حافظه نیز، که به نظریات عالقه مندند، سعی دارند 

بیرون  دانشگاهی  نشریات  از خالل صفحات  را  آن 

بکشند. 

خطوط شناسایی شاهد عینی و سطح اطمینان
بررسی های  تاریخ  در  کتاب ها  جذاب ترین  از  یکی 

شهادت، شاهد واقعی است که به سرپرستی جیمز 

همچنین  است.  در آمده  نگارش  به   )2005( دویل 

در  زیرا  دارد؛  نیز  کتاب جنبه ی سرگرم کننده  این 

جاهایی به درون شخصیت های بسیاری از همکاران 

این حوزه ورود می کند. دویل فصلی از این کتاب را 

به گری ولز اختصاص داده است و ما می فهمیم او 

حتی زمانی که مستقیماً در حال ایفای نقش نبوده، 

و  ترکیب  روی  بر  هوشمندانه  آزمایش هایی  داشته 

سایر »متغیر های سیستمِی« تحت کنترل مستقیِم 

سیستِم قضایی انجام می داده است. دغدغه ی ولز 

شاهدانی بودند که هنگام انتخاب فرد مجرم، میان 

بلکه  فرد،  آن  خوِد  نه  عکس،  شش  درون  نفر  شش 

نزدیک ترین کسی که قبل یا بعد از او دیده بودند را 

به عنوان فرد مجرم انتخاب می کردند: »این همون 

یاروست«، ولی دلیل انتخابشان این بود که »او در 

نزدیک ترین فاصله ی زمانی نسبت به مجرم ایستاده 

بوده است«. 

داشتند  تمایل  غالباً  افراد  دیگر،  عبارت  به 

گزینه ای را انتخاب کنند که بیشتر مرتبط با اصل 

دست  اصلی  سوژه ی  روی  اینکه  تا  بود  داستان 

که  داد  قرار  مبنا  را  فرض  این  او  بنابراین  بگذارند. 

به  )همزمان(  لحظه  یک  در  تمامشان  عکس ها  اگر 

به مراتب  اشتباه  تشخیص  امکان  درآیند،  نمایش 

کاهش خواهد یافت. او و دیگران تحقیقات زیادی 

برای اثبات مزایای این ترتیب و توالی انجام دادند. 

فرا تحلیلی که در ادامه انجام شد نشان داد که این 

تا نصف  را  اشتباه  میزان تشخیص  توالی،  و  ترتیب 

کاهش می دهد )استبلی، دیسارت، فولرو و لیندسی، 

2001(. تعدادی از مراکز پلیس نیز تأثیر مثبت توالی 

را در تشخیص افراد و بهبود عملکرد تأیید کردند.

انجام  با  پژوهشگران،  از  اواخر، چند  تن  این  اما 

روش  که  گرفتند  نتیجه  مختلف،  تحقیقات 

صف بندی و توالی روش بهتری نیست )برای مثال 

 مایکس، فلو و ویکسِتد، 2012(. شورای تحقیقات 

در  همزمانی  بحث  که  شد  متقاعد   )2014( ملی 

مقابل توالی بحثی حل ناشدنی است، و بنابراین بهتر 

که  کند  پرهیز  توصیه ای  هر  ارائه ی  از  که  دانست 

حتی از خالل نتایج بهترین تجربیاتشان می شد داد. 

میزان  نیز  دیگر  موضوع  یک  ترتیب،  همین  به 

به  غالباً  عینی  شاهد  یک  است.  شاهد  اطمینان 

چندین  یا  پخش  حال  در  فیلمی  خالل  از  انتخابش 

همین طور  و  دارد  خاطر  اطمینان  متوالی  عکس 

است هنگامی که در مقابل هیئت منصفه ی دادگاه 

محققان  که  بود  سال ها  می کند.  دعوی  اقامه ی 

و  اطمینان«  »سطح  میان  ضعیف  ارتباط  مورد  در 

)برای مثال  کلیفورد و  »دقت« بحث می کردند 

اسکات، 1978؛ دفنباخر، براون و استورگیل، 1978(. 

عینی  شاهد  شهادت  اولم  کتاب  من  که  زمانی 

این طور  را  موضوع  کردم،  چاپ   1979 سال  در  را 

خالصه کردم: »مطالعات انجام شده ی بسیار نشان 

می دهند که هرچه اطمینان فرد از پاسخی که داده 

است بیشتر باشد، میزان دقت و صحت آن پاسخ نیز 

نیز نشان  از مطالعات  ... برخی  بود  بیشتر خواهد 

و  اطمینان  میزان  میان  ارتباطی  هیچ  که  می دهند 
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صحت وجود ندارد ... )گاهی( ممکن است افراد از 

پاسخ اشتباه، بیشتر از پاسخ صحیح مطمئن باشند. 

کنجکاو  فرد  یک  که  گرفتم  نتیجه  بدبینی  با  من 

حاصل  اطمینان  چیزی  صحت  از  قیمتی  هیچ  به 

نمی کند« )الفتس، 1979: 101(.

از آن زمان به بعد، کتاب های زیادی به نگارش 

پرداخته اند             اطمینان  و  صحت  باب  در  مطالبی 

به تازگی  که  تحلیلی   .)2013 ولز،  و  اسماالرز   (

انجام شده است نشان می دهد در صورت طبیعی 

میان  ارتباط  شرایط،  بودن  دست نخورده  و  ماندن 

بود.  خواهد  قوی  ارتباطی  »صحت«  و  »اطمینان« 

در مقابل، و در شرایطی غیر از آن، یا ارتباطی وجود 

ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد، ضعیف است. 

آسیب پذیر)خلل پذیر(  بحثی  نیز  اعتماد  به عالوه، 

است. شاهدان تا زمانی که آماده ی شهادت دادن 

در صحن دادگاه شوند، به طرق مختلف در معرض 

ناخودآگاهانه  که  می گیرند  قرار  مصنوعی  عواملی 

از دالیل  یکی  این  و  را متزلزل می کند.  اعتمادشان 

گزارش  زمان  در  اطمینان  سطح  مستند سازی  مهم 

)برای توضیحات بیشتر  ابتدایی است  حافظه ی 

ویکستد و ولز، 2017(.

شهادت کارشناس )متخصص(
کاربردی  شناختی  روان شناسِی  بحث  که  زمانی 

عینی  شاهد  حیطه ی  دانشمندان  شد،  مطرح 

درخواست های مکرری از سوی وکالی مدافع جنایی 

ممکن  کارشناس  یک  بنابراین  می کردند.  دریافت 

است حتی در مواردی خاص نظیر شناسایی نژادی 

پرونده(  واقعیت های  با  سازگاری  صورت  )در  نیز 

شهادت بدهد. در اواسط دهه ی 1980 معاف شدن 

امری  کارشناسان  برای  دادگاه  سوی  از  شهادت  از 

می دادند  خود  به  را  حق  این  قضات  بود.  عادی 

به  نحوی  هر  به  که  را  از خبرنگارانی  آن دست  که 

دادن  شهادت  از  می کردند  حمله  هیئت منصفه 

شهادت  از  محرومیت  دیگِر  دلیل  یک  کنند.  منع 

که  مواردی  می شد  داده  تشخیص  که  بود  زمانی 

موضوعاتی  دارد  را  آن ها  به  اشاره  قصد  کارشناس 

عادی اند و ارتباطی با اصل داستان دادگاه ندارند. 

یک متخصص به دادگاه نمی آید که در مورد مسائلی 

بزند.  حرف  خورشید  غروب  و  طلوع  چون  بدیهی 

یکی از لحظات بزرگ برای وکال و مجرم و متهم و 

متخصصان حیطه ی حافظه ی شاهد عینی زمانی بود 

که رأی محکومیت به قتل در دادگاه عالی آریزونا، 

با حذف شهادت متخصص در دادگاه، کاماًل وارونه 

شد )استیت وی. چپل، 1983(. 

در فاصله ی زمانی کوتاهی بعد از همین اتفاق، 

اِِگت،  و  مک کلوسکی  )به ویژه  روان شناس  چند 

عینی«  شاهد  »شهادت  موضوع  مقابل  در   )1983

که  بود  این  هم  استدالل شان  کردند.  موضع گیری 

از »شهادت  برای پشتیبانی  شواهد تجربِی موجود 

متخصص«، ضعیف هستند. آن ها معتقد بودند که 

نشده اند  ثبت  به خوبی  تحقیقات  در  یا  موارد  این 

     شهادت شاهد عینی

   گاهی اوقات فرد جزئیات اصلی را کد گذاری 
نمی کند و یا این جزئیات در ذهنش محو 

 خود را میان دو 
ً
می شوند. گاهی هم فرد تعمدا

احتمال گیر می اندازد و ترجیح می دهد جزئیاتی را 
که از زبان دیگری شنیده است درست تلقی کند. 

گاهی نیز خاطرات اصلی در روند تأمل در مورد 
جزئیاِت بعدی کم رنگ می شوند.   



با روان شناسی     

    تیر   941400

محرزند.  کاماًل  دادگاه  برای  که  مواردی هستند  یا 

تنش پرصدایی که در صفحات مجله ی روان شناس 

آمریکایی و پس از آن در مجله ی کار و سیاست به 

موقعیت  و  محقق  چندین  که  شد  باعث  افتاد  راه 

با همه ی  تردید آمیز آن ها به حاشیه کشیده شوند. 

این احوال، بحث داِغ پدید آمده چیزی بود که من 

بعد،  سال های  در  می کنم.  خطابش  سالم«  »بحث 

پروفسور مک کلوسکی گه گاهی پیش من می آمد و 

ارتقای شغلی  منظور  به  توصیه نامه ای  می خواست 

بحث ها  همیشه  که  بد  چقدر  اما  بنویسم.  برایش 

محترمانه پیش نمی روند!

گروهی  آریزونا،  در  ایجاد شده  وارونگی  از  پس 

مواردی  در  هیئت منصفه  احکام  مازاد  تغییرات  از 

را  خبرگان  دادرسی،  قضات  که  می شود  گرفته  پی 

این حوزه  به عالوه،  باشند.  از شهادت معاف کرده 

باور دقیق  زمینه ی  بود که در  ادبیاتی  شاهد رشد 

نگارش  به  عینی  شاهد  حافظه ی  از  هیئت منصفه 

ادبیات  این  که  کنم  تأکید  بگذارید  بود.  درآمده 

بلکه  ندارد،  عینی  شاهد  »دقت«  با  ارتباطی  هیچ 

افراد  که  می پردازد  موضوع  این  بررسی  به  بیشتر 

دارند.  درک  و  باور  عوامل  این  نقش  به  حد  چه  تا 

را  غلطی  باورهای  مطالعات،  این  از  زیادی  تعداد 

درباره ی  هیئت منصفه  اعضای  که  فاش می کردند 

راس،  بنتون،  مثال   )برای  دارند  حافظه  عملکرد 

تول،  اُ.  اشمخل،  2006؛  بردشاو،  و  توماس  بردشاو، 

ایسترلی و الفتس، 2006(. بنابراین، برای مثال، افراد 

عامی غالباً تصور می کنند که عملکرد حافظه مثل 

نیز  عوام  از  خیلی  است.  فیلمبرداری  دوربین  یک 

به تأثیر متقابل در این زمینه اعتقادی ندارند و آن 

را کاربردی نمی دانند: »بررسی متقابل باعث پدید 

 آمدن اشتباهات بیشتری نیز می شود«. بعضی نیز 

معتقدند که حمل سالح توسط فرد خاطی یا کسی 

به  کمکی  است  شده  جنایتی  و  جرم  مرتکب  که 

بورن استین،   ( نمی کند  پرونده  شناسایی دقیق تر 

.)2017

پرداختن  بر  عالوه  صورت گرفته،  بررسی های 

عینی،  شاهد  حافظه ی  مورد  در  عوام  باور  به 

نیز  »پیش بینی«  پژوهش های  از  مجموعه ای  به 

رسیده اند. در یک پژوهش پیش بینی، سوژه به طور 

معمول نظاره گر یک »شاهد عینی واقعی« است و 

بعد از آن است که قضاوت یا پیش بینی می کند که 

پاره ای  نه. در  یا  بوده  این شهادت درست و دقیق 

متن  یا  و  عینی  شاهد  گزارش  فقط  افراد  موارد،  از 

دست  این  می بینند.  را  هیئت منصفه  دادرسی 

بررسی ها غالباً نشان می دهند که افراد در تشخیص 

هم  خیلی  نادرست،  شاهداِن  از  درست  شاهداِن 

و  بیودری  مثال  )برای  نمی کنند  عمل  خوب 

سایرین، 2015؛ ریدسون و فیشر، 2011(. روی هم رفته 

مثبتی هستند  نقش  اثبات  نوعی  به  بررسی ها  این 

داشته  می تواند  متخصص«  شاهد  »شهادت  که 

به  جمعی،  تالش  این  که  می رسد  نظر  به  باشد. 

شاهد  »شهادت  برابر  در  را  دادگاه ها  کلی،  طور 

متخصص« پذیراتر کرده است. و این موضوع زمانی 

به اوج خود رسید که شورای تحقیقات ملی )2014( 

گزارش مفصلی ارائه داد که در آن با ارائه ی مدارکی 

پرونده های  در  عینی  شاهد  حضور  به  مشخص 

حقوقی اشاره کرده بود. به تعدادی از این توصیه ها 

در کتاب  500 الفتس پرداخته شده است؛ در آن ها، 

دیگر  مواردی  و  هیئت منصفه  آموزش  روش های 

در مرکز قرار دارند و از جالب ترین شان می توان به 

شهادت متخصص اشاره کرد.
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     شهادت شاهد عینی



با روان شناسی     

    تیر   961400

ظهور نبردهای حافظه
به طور معمول، زمانی که افراد به موضوع شهادت 

یک شاهد عینی فکر می کنند، تصور حضور در یک 

اداره ی پلیس یا تالش برای شناسایی مجرم از روی 

عکس یا فیلم های زنده به ذهنشان می آید. اما من 

مدت هاست استدالل می کنم که شهادت شاهدان 

نمی کند.  صدق  شرایط  این  مورد  در  فقط  عینی 

گاهی که افراد سعی دارند جزئیات اتفاقی خاص در 

برهه ای تأثیر گذار در گذشته را به خاطر بیاورند نیز 

این بحث مطرح می شود؛ مثاًل آن ماشینی که فرار 

کرد چه رنگی بود؟ مجرم چه نوع سالحی داشت )اگر 

سالحی داشته(؟ شهادت شاهد عینی در بسیاری از 

مواردی مطرح می شود که »نبردهای حافظه« پیش 

می آید. یکی از معروف ترین نمونه هایش محاکمه ی 

قتل جورج فرانکلین در سال 1990 بود که دهه های 

ایلین،  بود.  شده  متهم  ناسون  سوزان  قتل  به  قبل 

دختر فرانکلین، تنها کسی بود که مدعی شده بود 

پدرش مرتکب این قتل شده است. ایلین در شهادت 

عینی اش آن قدر با جزئیات به موضوع پرداخته بود 

که کسی باورش نمی شد واقعیت نداشته باشد. او 

به  ون  داخل  در  فرانکلین  که  گفت  کارآگاهان  به 

به حال خودش رها  را  او  بعد  و  سوزان تجاوز کرده 

کرده بوده است. ایلین با جزئیات تعریف کرده بود 

که آن روز هوا آفتابی بود و پرتو خورشید از البه الی 

برگ های درختان گذشته بود که او پدرش را دید. و 

او در حالی که دست راست و یکی از پاهایش جلوتر 

از سایر بخش های بدنش بوده اند، با سنگ روی سر 

سوزان ایستاده بوده است. ایلین می گوید زمانی که 

صدای خرد  شدن استخوان را شنیده جیغ کشیده 

است. دادستان معتقد بود که ایلین قطعاً تمام آن 

نیز  دیگری  فرض  اما  است،  بوده  دیده  را  جزئیات 

دارد  احتمال  که  است  این  فرض  آن  دارد.  وجود 

در  او  که  باشند  تمام چیزهایی  برآمِد  این جزئیات 

تلویزیون، روزنامه ها و گفت وگوهای افراد شنیده و 

پوشش خبری  حادثه  این  است؛ چون  بوده  خوانده 

باالیی در جامعه پیدا کرده بود. هیچ چیز گفته های 

ایلین را تأیید نمی کرد، اما هیئت منصفه در نهایت 

فرانکلین را به قتل متهم کرد. سال ها بعد از آن بود 

که دادگاه فدرال محکومیت فرانکلین را لغو کرد. با 

فاصله ی بسیار کمی بعد از آن، دو کتاب به چاپ 

رسید: یکی از ایلین که به گناهان پدر خود فرانکلین 

روزگاری  روزی  عنوان  با  دیگری  و  بود  کرده  اشاره 

توسط وکیل/ نویسنده هری مک لین )1993(. همین 

عنوان خود به تنهایی تمام آنچه را بیان می کند که 

الزم است در مورد این پرونده بدانید.

که  می شود  زمانی  به  مربوط  مشهور  مورد  این 

با  پس  این  از  )که  کاربردی  شناختی  روان شناسِی 

نو پا  علم  یک  هنوز  می کنیم(  اشاره  آن  به   »ACP«

بود. این پرونده باعث شد توجه بسیاری به سوژه ی 

منجر  به عالوه،  شود؛  جلب  سرکوب شده  حافظه ی 

به پژوهشی جدید در بحث حافظه شد. بررسی های 

شاهد عینی تا جایی پیش می روند که حافظه برای 

است،  افتاده  اتفاق  واقعاً  که  رویدادی  به  رسیدن 

را  سؤالی  فرانکلین  پرونده ی  اما  شود.  آماده  کاماًل 

در ذهنمان ایجاد کرد: آیا امکان ایجاد یک تصور در 

ذهن فرد وجود دارد؟ 

کردیم.  ابداع  کار  این  انجام  برای  را  روشی  ما 

در  کودکی  در  کنند  تصور  که  خواستیم  افراد  از 

یک مرکز خرید گم شده اند و از ناراحتی گریه شان 

گرفته و در نهایت فردی بزرگ سال یا مسن آن ها را 

به خانواده هایشان تحویل داده است )برای جزئیات 

بیشتر  الفتس و کچام، 1994، فصل هفتم(. 



97  شماره ی 152    

یک چهارم شرکت کنندگان تحت تأثیر این پرسش 

قرار گرفته و حافظه ی کاذب را، یا به صورت کلی یا با 

جزئیات، در ذهن خود شکل داده بودند. پس از آن، 

خیلی از محققان از این روش در مواردی عجیب تر، 

مثاًل  کردند؛  استفاده  نیز  غیر معمول تر  و  تراژیک تر 

فردی که مورد حمله ی حیوانی وحشی قرار گرفته 

بوده یا فردی که داشته غرق می شده و غریق نجات 

به دادش رسیده بوده است. این موارد گاهی باعث 

می شد افراد حتی احساس گناه کنند؛ چون گمان 

جرمی  یا  زده  سر  آن ها  از  بدی  کار  که  می کردند 

مرتکب شده اند که پای پلیس به میان آمده است. 

دانش  دیگر   »ACP« که  زمانی  بعد،  دهه ی  چند 

پخته ای شده بود، گروهی از پژوهشگران با استفاده 

گسترده«  »تحلیلی  داده ها  از  غنی  مجموعه ای  از 

)اسکوبوریا  دادند  انجام  کاذب  حافظه ی  باب  در 

پاسخ های  شامل  بررسی ها  این   .)2017 سایرین،  و 

از  یکی  در  که  می شدند  شرکت کننده ای   423

هشت پژوهش حافظه ی کاذب شرکت کرده بودند. 

محافظه کارانه  می توان  حدودی  تا  که  طرحی  با 

حدود  که  دادند  گزارش  آن ها  کرد،  تلقی اش 

30درصد از موارد به حافظه مربوط اند و 23 درصد 

مربوط به اتفاقی می شوند که فرد تا حدودی آن را به 

عنوان واقعیت قبول کرده است. این تحقیق باعث 

شد که بفهمیم افراد چقدر تحت تأثیر مصاحبه های 

ندارد که  قرار می گیرند. دیگر گفتن  صورت گرفته 

اگر کمی بیشتر مصاحبه کرده بودیم، آمارمان چقدر 

باالتر می رفت. عالوه بر این، الزم است بگویم فرد 

از حافظه ی کاذبی که در ذهنش شکل گرفته است 

قرار  نیز  آن  تحت تأثیر  بلکه  دارد،  اطمینان  نه تنها 

می گیرد.

این موضوع  در حالی که محققان درگیر بررسی 

در  می تواند  حد  چه  تا  کاذب  حافظه ی  که  بودند 

عمومی  نبردی  بدواند،  ریشه  فرد  یک  باور  و  ذهن 

در حال  و مطبوعات  دادگاه  اتاق های  میان  در  نیز 

دست  آن  به  محققان  از  بسیاری  بود.  اوج گیری 

شواهدی مشکوک شده بودند که سال ها سرکوب و 

وحشی گری را ممکن می دانستند. یکی از پژوهشگران 

تا حدی در این ناباوری پیش رفته بود که این باورها 

را صرفاً عقایدی »عامیانه و سنتی« اطالق کرده بود. 

او گفته بود: »تصوری عامیانه است اگر فکر کنیم 

از خاطرات  بعضی  دارد که  را  این قدرت  که ذهن 

مسموم و ناخوشایند را دور بریزد. چنین باوری نه 

قانع کننده است و نه اسناد تجربی پشتیبان دارد«. 

بسیاری از درمانگران نیز با این اعتقاد همراه شده اند 

)مثاًل آلپرت، 1995(. یکی از پزشکان، در حال نوشتن 

 ،)1995( آلپرت  مجموعه ی  پشت جلد  برای  متنی 

می کند.  اشاره  حزبی  سردرگمی  و  افراط گرایی  به 

تصویر  به  رامونا  معروف  پرونده ی  در  نبردها  این 

کشیده شده اند؛ جایی که یک پدر، به دلیل خاطرات 

ایجاد کرده  کذبی که درمانگران در ذهن دخترش 

بودند، از آن ها شکایت کرد )برای مطالعه ی گزارش 

کامل  گزارش مطبوعاتی موجود از رامونا و نبرد 

  زمانی که بحث روان شناسِی شناختی 
کاربردی مطرح شد، دانشمندان حیطه ی شاهد 

عینی درخواست های مکرری از سوی وکالی 
مدافع جنایی دریافت می کردند. بنابراین یک 

کارشناس ممکن است حتی در مواردی خاص 
نظیر شناسایی نژادی نیز )در صورت سازگاری با 

واقعیت های پرونده( شهادت بدهد. 

     شهادت شاهد عینی



با روان شناسی     

    تیر   981400
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متخصصان، که یکی از کتاب های مورد عالقه ی من 

شرورانه  اوایل  نبردها  این   .)1997 جانسون،  است، 

بودند. برخی از پزشکان تالش کردند گفت وگوهای 

محققان را در سازمان های حرفه ای لغو کنند. تهدید 

به  را  محققان  دانشگاه ها،  از  برخی  در  مرگ،  به 

جایی کشاند که برای خود محافظ مسلح استخدام 

این  بود.  شده  تشکیل  قضایی  پرونده های  کردند. 

نبردها ناخوشایند بودند و به همین ترتیب، اصطالح 

»جنگ های حافظه« نیز به اصطالحی مذموم تبدیل 

شد. گرچه دوران این نبردها هنوز به آخر نرسیده، به 

میزان قابل توجهی کاهش داشته است.

نتایج
در  بحث برانگیز  موضوعاتی  به  مقاله  این  در  من 

دوران  طول  در  عینی  شاهدان  شهادت  زمینه ی 

حیات کالج روان شناسی آمریکا اشاره کردم. اما این 

موضوعات نباید مانعی باشند در برابر قدرشناسی 

ما از زحماتی که در این حیطه کشیده شده است. 

مرتبط  ادبیات  تکمیل  در  بسیاری  پژوهشگران 

باعث  داشته اند.  نقش  عینی  شاهد  حافظه ی  به 

فرزندان  آن ها  از  بسیاری  بگویم  که  است  افتخارم 

و نوه های دانشگاهی خودم بوده اند )برای مثال  

هیویت، کین و گاری، 2013؛ استرنج، گری، برنشتاین 

 .)2010 هارپر،  و  نش  گاری،  وید،  2010؛  لیندسی،  و 

آن ها حاال در کالج ها و مؤسسات اقصی نقاط جهان 

مهمی  دستاوردهای  آن ها  فعالیت اند.  مشغول 

همکاری  در  نیز  بعضی شان  که  کرده اند  کسب 

در  هم  با  آن ها  است.  بوده  یکدیگر  با  مشترک 

کنفرانس شرکت کرده اند، دوستی شکل داده اند و 

حتی سر بر روی شانه های یکدیگر، اشک ریخته اند. 

خدا را شکر! آن ها هنوز به داستان »ماهی« اعتقاد 

این سال در  به رغم دانش وسیعی که طی  دارند. 

بر  بالغ  هنوز  شد،  کسب  آمریکا  روان شناسی  کالج 

مورد  در  درست  که  هستند  جامعه  در  نفر  صدها 

جرم های مرتکب شده یا نشده شان توجیه نیستند. 

صدها پدر و مادر و عمو و همسایه هستند که برای 

جرایمی که مرتکب نشده اند تحت پیگرد قانونی اند. 

دلیل عمده اش نیز همان حافظه ی خطاکار و معیوب 

است. اما دانشی که ما طی این سال ها اندوخته ایم 

نیز نوآوری هایی زیادی را نوید می دهد که بتوان در 

آینده از حجم این تراژدی ها کم کرد. مجریان قانون، 

متخصصان بهداشت روان و بسیاری دیگر، بر اساس 

حاال  صورت گرفته،  علمی  فعالیت های  مجموعه 

مشغول ِاعمال تغییرات هستند. »ACP« و نشریات 

خوب دیگر، کماکان به ارتباط شان با مخاطبان ادامه 

خواهند داد. و من امیدوارم که گستره ی مخاطبان 

نقش  بتوانیم  اگر  بشود.  نیز  بیشتر  روز به روز  ما 

کوچک خود را در تالش برای حفظ جهانی عادالنه تر 

به خوبی ایفا کنیم، دستمزد خودمان را گرفته ایم.1 

۱. این مقاله دارای منابع مفصلی است که به دلیل بهره گیری بهینه از فضای 
مجله، در این جا نشر نشده است و در دفتر مجله برای پژوهشگران موجود 

و قابل مراجعه است.

 بررسی های صورت گرفته، عالوه بر پرداختن 
به باور عوام در مورد حافظه ی شاهد عینی، به 

مجموعه ای از پژوهش های »پیش بینی« نیز 
رسیده اند. در یک پژوهش پیش بینی، سوژه به 
طور معمول نظاره گر یک »شاهد عینی واقعی« 

است و بعد از آن است که قضاوت یا پیش بینی 
می کند که این شهادت درست و دقیق بوده یا نه.  

     شهادت شاهد عینی



ریچل لی گرینسپان
حقوقدان و روان شناس

  دکتر گرینسپان استادیار گروه دادرسی کیفری و مطالعات 
اجتماعی  روان شناس  و  می سی سی پی  دانشگاه  حقوقی 
اجتماعی  رفتار  و  روان شناسی  دانش آموخته ی  وی  است. 
از دانشگاه کالیفرنیا در مقطع دکتری و پژوهشگر و مدرس 
فصل مشترک  روان شناسی و نظام دادرسی است که اغلب 
را  نادرست  خاطرات  پایداری  و  گسترش  و  شاهدان  هویت 
پژوهشی  بورس  دو  توانسته  گرینسپان  دکتر  دربرمی گیرد. 
نیوکیرک  جامعه ی  و  علم  مرکز  و  آمریکا  علوم  ملی  بنیاد  از 
دریافت کند.  این مقاله زیر نظر و با راهنمایی دکتر الفتس 

نوشته شده است.  

بهاره محبی
مترجم

بررسی تأثیر اطالعات نادرست بر حافظه

همه گیری و واگیرِی اطالعات
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 مقدمه

همچنان که جهان درگیر بحران شیوع ویروس کرونا 

است، شهروندان  خاکی  کره ی  این  نقاط  اقصی  در 

به طور طبیعی از حجم گسترده ی اطالعات مربوط 

راه های  آن،  ُکشندگی  جمله  از  بیماری،  این  به 

جلوگیری از ابتال به آن و از این قبیل موارد استفاده 

گرفتن  قرار  درباره ی  نگرانی ها  همزمان،  می کنند. 

جمله  )از  نادرست  اطالعات  معرض  در  افراد 

اطالعات گمراه کننده یا غلط( درباره ی ویروس نیز 

ادامه دارد، اطالعاتی که از سرخط خبرها گرفته تا 

شبکه های اجتماعی و مراودات فرد به فرد، همه جا 

دیده می شوند. این در حالی است که قرار گرفتن در 

معرض اطالعات نادرست می تواند تبعاتی جدی در 

پی داشته باشد. برای مثال، پس از شایع شدن اینکه 

تلفن همراه می توانند  برج های نسل پنجم شبکه ی 

ویروس کرونا را منتشر کنند، چندین برج در اروپا 

که  است  گونه ای  به  وضعیت  اکنون  شد.  ویران 

با توجه به  سازمان بهداشت جهانی در سال 2020، 

درباره ی  نادرست  و  درست  اطالعات  باالی  حجم 

را  رسانه ای  امروز  بی سابقه ی  فضای  کووید19، 

»اینفودمیک«1 نامیده است. افراد در طول پاندمی 

قابل اعتماد  و  دقیق  اطالعاتی  دنبال  به  طبیعتاً 

اینفودمیک  پدیده ی  ظهور  دلیل  به  اما  هستند، 

این  نادرست،  و  درست  معلومات  درآمیختن  و 

اطالعات مبهم اند. 

infodemic .۱: واگیرِی اطالعات، به شرایطی اطالق می شود که 
اطالعاتی وسیع درباره ی یک مشکل ایجاد شود و این وسعت اطالعات، 

پیدا کردن راه حل برای آن مشکل را دشوار سازد و انتشار اطالعات 
نادرست و شایعات مانع پاسخ گویی راهکارهای موثر سالمتی شود و 
همچنین نوعی سردرگمی و عدم اطمینان در بین مردم ایجاد کند.

و  نیست  جدید  اینفودمیک  اصطالح  البته 

سابقه ی استفاده از آن به پیش از همه گیری کووید19 

 2002 سال  در  آیزنباخ  گونتر  بار  اولین  بازمی گردد. 

درباره ی مفهوم »اینفودمیولوژی«2 صحبت کرد. او 

برای نخستین بار اینفودمیک را این طور تعریف کرد: 

»حجم عظیمی از اطالعات فیلترنشده درباره ی یک 

مشکل، به طوری که این حجم از اطالعات رسیدن 

به راه حل را دشوارتر  کند«. امروزه مباحث مربوط به 

با وجود گستردگی اطالعاتی که آحاد  اینفودمیک، 

دسترسی  آن  به  اینترنت  طریق  از  می توانند  مردم 

داشته باشند، داغ تر از همیشه شده است. 

افراد  کرونا(  ویروس  همه گیری  )با  مشخصاً 

در  سالمت  به  مربوط  اطالعات  دنبال  به  زیادی 

از  70درصد  به  نزدیک  هستند.  مجازی  فضای 

مجازی  فضای  در  که  کرده اند  گزارش  آمریکایی ها 

جست وجو  سالمتی  به  مربوط  مسائل  درباره ی 

کرده اند. این روند باعث شده است تا پس از چک 

خرید،  برای  محصول  جست وجوی  و  ایمیل  کردن 

جست وجو درباره ی سالمتی به یکی از محبوب ترین 

2. infodemiology 

     همه گیری و واگیرِی اطالعات

 با وجود همه گیری روزافزون اطالعات 
نادرست در زبان روزمره و توجه کارشناسان 

به آن، این اصطالح در ُبعد جهانی تعریف 
مشخصی ندارد. اطالعات نادرست را به طور 

کلی می توان این گونه تعریف کرد: »اطالعاتی 
که معلوم می شود صحت ندارند« یا 

»اطالعاتی که خالف اجماع معرفتی جامعه ی 
علمی است«.  
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این  در طول  افراد  تبدیل شود.  آنالین  فعالیت های 

جست وجوها احتماًل با اطالعات نادرست نیز مواجه 

اطالعات  این  معرض  در  گرفتن  قرار  و  می شوند 

می تواند تبعات منفی جدی ای داشته باشد. تقریباً 

جعلی  اخبار  که  گفته اند  آمریکایی ها  از  دوسوم 

درباره ی  آن ها  که  شده اند  باعث  غلط  اطالعات  یا 

شوند.  سردرگم  نیز  واضح(  غالباً  )و  اولیه  حقایق 

ساختگی  اخبار  که  معتقدند  آمریکایی ها  بیشتر 

و  غیرقانونی  مهاجرت  از  بزرگ تر  به مراتب  مشکلی 

جرایم خشن است. 

از  پس  غلط  اطالعات  تأثیر  و  رواج  از  نگرانی ها 

ایاالت متحده   2016 ریاست جمهوری  انتخابات 

سال  هفت  در  واقع،  در  یافت.  افزایش  به سرعت 
گذشته، اصطالحاتی مانند اخبار جعلی، فراحقیقت1 

و اطالعات غلط در واژه نامه های کالینز و آکسفورد 

و وب سایت »dictionary.com« عنوان »واژه ی سال« 

را به دست آورده اند. متقاباًل تحقیق درباره ی تأثیر 

افراد  رفتارهای  و  باورها  تفکرات،  بر  غلط  اطالعات 

نیز بیشتر شده است. 

گرچه تحقیق درباره ی وجود و تبعات اطالعات 

1. post-truth

نادرست در زمینه ی سالمتی در شبکه های اجتماعی 

بیشتر به عصر حاضر ارتباط دارد، متخصصان علوِم 

شناختی بیش از پنجاه سال است که در زمینه ای 

متفاوت درباره ی اطالعات نادرست )و تأثیرات آن( 

که  کرده اند  بررسی  به ویژه  آنان  کرده اند.  تحقیق 

چگونه اطالعات نادرسِت پساواقعه خاطرات افراد را 

تحت تأثیر قرار می دهد )به تحقیقات متخصصانی 

چون استفان لواندوفسکی و ِهنری اوتگار و یا مقاالت 

برینرد و رینا )2005( و الفتس )2005( مراجعه کنید(. 

با  غلط  اطالعات  رابطه ی  درباره ی  تحقیقات  این 

دید  یک  گرفتن  شکل  به  می توانند  احتماالً  حافظه 

کلی از گسترش اطالعات نادرست آنالین و تأثیرات 

برای  همچنین  کمک  کنند.  پاندمی  دوران  در  آن 

تحقق این هدف، ما در این مقاله برآنیم تا درباره ی 

و  کنیم  صحبت  غلط  اطالعات  از  متنوع  تعاریف 

مسئله  این  بررسی  به  شناختی  متخصصاِن  نگاه  از 

بپردازیم که افراد چه موقع مستعد پذیرش اطالعات 

بر  مبتنی  احتمالی  راه حل های  و  هستند  نادرست 

اطالعات  این  از گسترش  برای جلوگیری  تکنولوژی 

کدام اند.

تعریف اطالعات نادرست و مطالعه درباره ی آن 
با وجود همه گیری روزافزون اطالعات نادرست در 

زبان روزمره و توجه کارشناسان به آن، این اصطالح 

اطالعات  ندارد.  مشخصی  تعریف  جهانی  ُبعد  در 

تعریف  این گونه  می توان  کلی  طور  به  را  نادرست 

کرد: »اطالعاتی که معلوم می شود صحت ندارند« 

جامعه ی  معرفتی  اجماع  خالف  که  »اطالعاتی  یا 

علمی است«. برخی تعاریف از اطالعات نادرست 

بر عمدی بودن آن تمرکز دارند. بنا بر اعالم سازمان 

متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی  آموزشی، 

  بزرگ ساالن میان سال، به ویژه در مقایسه با 
جوانان، بیشتر احتمال دارد که اخبار جعلی را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. دلیلش 

شاید این باشد که افراد میان سال، در مقایسه 
با جوانان، سواد دیجیتالی کمتری دارند و در 

نتیجه، در تشخیص دادن اطالعات درست از 
نادرست بیشتر دچار مشکل می شوند.  
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یا  )یونسکو( در سال 2018، اگر اطالعات غلط سهواً 

بدون نیت مشخص منتشر شده باشند، می توان آن ها 

را اطالعات نادرست نامید، اما اگر دانسته و عامدانه 

منتشر شده باشند، اطالعات گمراه کننده1 محسوب 

عامدانه  کردن  مشخص  که  آنجایی  از  می شوند. 

دشوار  کاری  غلط  اطالعات  انتشار  نبودن  یا  بودن 

است، ما معنای رایج اطالعات نادرست را اطالعات 

می گیریم.  نظر  در  آن  عمدیت  از  فارغ  غیردقیق 

در مورد کووید19، فردی را تصور کنید که خبری 

را در شبکه های اجتماعی می خواند مبنی بر اینکه 

»شستن دست  به جلوگیری از انتشار ویروس کمکی 

عموماً  اطالعاتی  چنین  که  آنجایی  از  نمی کند«. 

و  علمی  جامعه ی  پذیرفته شده ی  اجماع  خالف 

غلط اند، اطالعات نادرست در نظر گرفته می شوند. 

می تواند  اطالعاتی  چنین  معرض  در  گرفتن  قرار 

پس  باشد.  داشته  واقعی  دنیای  در  جدی  تبعاتی 

باور  که  دارد  احتمال  خبری،  چنین  خواندن  از 

افراد به کارآمدی شست وشوی دست تغییر کند و 

ویروس  به  ابتال  از  جلوگیری  درباره ی  اطالعاتشان 

کرونا بیش از پیش غلط شود. البته تحقیق درباره ی 

این  که  نیست  این  به  محدود  نادرست  اطالعات 

افراد  دانش  و  باور  بر  می توانند  چطور  اطالعات 

اطالعات  بگذارند.  تاثیر  مسئله  یک  خصوص  در 

نادرست حتی می توانند حافظه ی افراد را نیز تحت 

تأثیر قرار دهند. 

قرن  نیم  از  بیش  شناختی  علوِم  متخصصان 

حافظه  بر  نادرست  اطالعات  تأثیرات  درباره ی 

چطور  و  چگونه  اینکه  درباره ی  کرده اند؛  تحقیق 

می تواند  گرفتن  قرار  نادرست  اطالعات  معرض  در 

بوده  واقعه ای  شاهد  پیش تر  که  فردی  حافظه ی 

1. disinformation

است را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیِق شناختی 

دارد،  ادامه  هنوز  که  نادرست،  اطالعات  درباره ی 

افراد  وقتی  می افتد  اتفاقی  چه  که  می دهد  نشان 

معرض  در  سپس  و  می کنند  تجربه  را  واقعه ای 

قرار  واقعه  همان  درباره ی  گمراه کننده  اطالعاتی 

می گیرند. در چنین تحقیقاتی، معموالً افراد واقعه ای 

)مثاًل یک تصادف یا صحنه ی جرم شبیه سازی شده( 

معرض  در  عامدانه  سپس  و  می کنند  مشاهده  را 

آنچه  درباره ی  می گیرند  قرار  نادرستی  اطالعات 

درباره ی  آنان  خاطرات  سپس  و  دیده اند  پیش تر 

واقعه مورد آزمایش قرار می گیرد. در بیشتر موارد، 

خاطرات  با  را  گمراه کننده  اطالعات  عناصر  افراد 

افراد  مثال،  برای  می آمیزند.  هم  در  واقعه  از  خود 

)شبیه سازی شده(  جرم  صحنه ی  یک  از  را  فیلمی 

می ببینند که در آن سارقی کیف پول زنی را سرقت 

و آن را در جیب خود پنهان می کند. ولی پس از قرار 

گرفتن در معرض اطالعات گمراه کننده، این طور به 

به  را دیده اند که  فیلم سارقی  یاد می آورند که در 

جای کیف پول، تلفن همراه دزدیده است. نام علمی 

به  است.  نادرست«2  اطالعات  »تأثیر  پدیده  این 

افراد در معرض اطالعات  قرار گرفتن  طور خالصه، 

نادرست می تواند بر خاطرات آنان از وقایع/ مطالب 

گذشته تأثیر منفی داشته باشد. 

نادرست  اطالعات  تأثیر  درباره ی  تحقیق 

درباره ی  امروز  مباحث  شدن  روشن  به  می تواند 

که  زمانی  کند.  کمک  کرونا  ویروس  اینفودمیک 

عمومی،  سیاست گذاری های  دست اندرکاران  میان 

اطالعات  سر  بر  عمومی  افکار  و  روزنامه نگارها 

تأثیر  بر  غالباً  می گیرد،  شکل  مباحثی  نادرست 

درباره ی  افراد  باورهای  و  دانش  بر  اطالعات  این 

2. the misinformation effect
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تمرکز  کووید19  عالئم  و  انتشار  نحوه ی  عوامل، 

نادرست  اطالعات  تأثیر  یافته ها درباره ی  می شود. 

نشان می دهند که این اطالعات جنبه ای دیگر نیز 

دارند که باید مورد توجه قرار گیرد: تأثیر اطالعات 

مقاله ای  خواندن  آن،  مثال  حافظه.  بر  نادرست 

کارآمدی  درباره ی  نادرست  اطالعاتی  حاوی  است 

نه تنها  که  اطالعاتی  ماسک ها در همه گیری کرونا، 

ارزش  درباره ی  افراد  عمومی  دانش  می توانند 

ماسک زدن را تحت تأثیر قرار دهند، بلکه همچنین 

این  در  را  افراد  خاطرات  بالقوه  طور  به  می توانند 

راحت  ماسک  زدن  با  »چقدر  که  دهند  تغییر  باره 

بوده اند« یا »چه اندازه با زدن ماسک احساس امنیت 

 کرده اند«. اگر افراد تجربه ای ناخوشایند از ماسک 

احتمال  یادآوری می تواند  این  آورند،  یاد  به  را  زدن 

ماسک زدن آنان در آینده را تحت تأثیر قرار دهد. از 

تحقیقات گسترده درباره ی تأثیر اطالعات نادرست 

که  نکاتی  آموخت؛  نیز  دیگری  درس های  می توان 

در  مردم  از  حمایت  دغدغه مندان  برای  می توانند 

کنند.   عمل  راهنما  یک  عنوان  به  پاندمی  دوران 

درس هایی از تحقیق درباره ی تأثیر اطالعات 
نادرست بر حافظه

بر  اطالعات  قدرت  درباره ی  تحقیق  دهه  چند 

حافظه نشان داده است که عماًل همه ی ما مستعد 

پذیرش اطالعات نادرست هستیم. حتی افرادی که 

مثاًل  دارند،  خارق العاده ای  حافظه ای  توانایی های 

جزئیات  تمام  گذشته  به  بازگشت  با  که  کسانی 

یاد  به  به خوبی  را  کودکی  دوران  در  خود  زندگی 

می آورند، هم مستعد پذیرش تأثیر اطالعات نادرست 

و  فردی  تفاوت های  از  برخی  حال،  این  با  هستند. 

محیطی شناخته شده  وجود دارند که آمادگی افراد 

برای پذیرش اطالعات نادرست را کاهش می دهند 

یا تقویت می کنند. یکی از این تفاوت ها سن است. 

تأثیر سوء اطالعات نادرست بر کودکان و بزرگ ساالن 

میان سال به مراتب بیشتر از جوانان است. 

با  مقایسه  در  به ویژه  میان سال،  بزرگ ساالن 

را در  اخبار جعلی  بیشتر احتمال دارد که  جوانان، 

دلیلش  بگذارند.  اشتراک  به  اجتماعی  شبکه های 

با  مقایسه  در  میان سال،  افراد  که  باشد  این  شاید 

جوانان، سواد دیجیتالی1 کمتری دارند و در نتیجه، 

نادرست  از  درست  اطالعات  دادن  تشخیص  در 

بیشتر دچار مشکل می شوند. فضای اجتماعی اغلب 

با  متفاوت  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  میان ساالن 

از  فضای گروه های جوان تر است. میان ساالن غالباً 

استفاده  اجتماعی شدن  برای  اجتماعی  شبکه های 

هدف  بنابراین  اطالعات؛  جمع آوری  تا  می کنند 

اصلی آنان )از حضور در شبکه های اجتماعی( غالباً 

digital literacy .۱: مهارت هایی که افراد را برای استفاده ی مؤثر از 
فضای دیجیتال آماده می سازند و به آن ها فرهنگ استفاده از رسانه ها را 

نشان می دهند.

 )با همه گیری ویروس کرونا( افراد 
ً
 مشخصا

زیادی به دنبال اطالعات مربوط به سالمت 
در فضای مجازی هستند. نزدیک به 70درصد 
از آمریکایی ها گزارش کرده اند که در فضای 

مجازی درباره ی مسائل مربوط به سالمتی 
جست وجو کرده اند. این روند باعث شده است 

تا پس از چک کردن ایمیل و جست وجوی 
محصول برای خرید، جست وجو درباره ی 

سالمتی به یکی از محبوب ترین فعالیت های 
آنالین تبدیل شود. 
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کسب اطالعات درست نیست. 

تحقیقات درباره ی حافظه همچنین نشان داده 

اطالعات  پذیرش  مستعد  بیشتر  افراد  که  است 

نگرش های  با  اطالعات  این  اگر  هستند  نادرست 

باشند.  داشته  همخوانی  آنان  باورهای  و  دیرین 

منفی  تصاویری  شرکت کنندگان  مطالعه،  یک  در 

و  دموکرات  سیاستمداران  از  دستکاری شده  و 

محافظه کار را مشاهده کردند. در اینجا گرایش های 

سیاسی افراد بسیار تأثیرگذار بود در پیش بینِی اینکه 

آن ها کدام  یک از این وقایع خیالی را به یاد خواهند 

سیاسی  لحاظ  به  که  مشارکت کنندگانی  آورد. 

محافظه کار بودند بیشتر احتمال داشت که تصاویر 

از یک سیاستمدار لیبرال را به خاطر  منفی خیالی 

حال  در  اوباما  رئیس جمهور  مثال،  )برای  آوردند 

که  افرادی  اما  ایران(.  رئیس جمهور  با  دست دادن 

خود را به لحاظ سیاسی لیبرال معرفی کرده بودند 

از  غیرواقعی  تصویر  یک  که  داشت  احتمال  بیشتر 

سیاستمداری محافظه کار را به یاد آوردند، تصویری 

عملی  دادن  انجام  حال  در  را  محافظه کار  فرد  که 

منفی نشان می دهد؛ برای مثال، رئیس جمهور بوش 

با یک ستاره ی بیسبال  در حال گذراندن تعطیالت 

در جریان طوفان کاترینا. بنابراین به نمایش گذاشتن 

است  تأثیرگذارتر  زمانی  به ویژه  نادرست  اطالعات 

که با باورهای بنیادین یک فرد هم راستا باشد. 

خود  نادرست،  اطالعات  مختلف  جنبه های 

قرار  تأثیر  تحت  هم  را  آن  تأثیر  احتمال  می تواند 

دهد. »تکرار« در اقناع کنندگی اطالعات نادرست 

تأثیرگذار دارد. قرار گرفتن در معرض تکرار  نقشی 

نظر  به  اطالعات  آن  که  می شود  باعث  اطالعات 

افرادی  وجود  بنابراین درست. حتی  و  برسند  آشنا 

را برای خودشان تکرار می کنند  که مرتباً شایعه ای 

تکرار  می دهد.  افزایش  را  شایعه  انتشار  احتمال 

اطالعات نادرست به ویژه از این لحاظ مخرب است 

که باعث می شود افرادی که چند بار در معرض آن 

قرار گرفته اند با به اشتراک گذاشتن این اطالعات، 

اطالعات  این،  بر  عالوه  کنند.  راحتی  احساس 

به مراتب  اصالحشان  می شوند  تکرار  که  نادرستی 

دشوارتر است. 

جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست 
مطالعه درباره ی تأثیر اطالعات نادرست بر حافظه 

بیشتر درباره ی زمان این تأثیرگذاری و نوع افرادی 

است که بیشترین تأثیر را از این اطالعات می پذیرند، 

اما مهم تر از آن، این تحقیق به توسعه ی روش هایی 

نابهنجار  تأثیرات  برابر  در  افراد  از  حمایت  برای 

متأسفانه  است.  کرده  کمک  نادرست  اطالعات 

بسیار  می تواند  نادرست  اطالعات  مؤثر  ردیابی 

در معرض  فردی  که  زمانی  باشد. همچنین  دشوار 

و  کامل  بردن  بین  از  بگیرد  قرار  نادرست  اطالعات 

چالش برانگیز  بسیار  می تواند  آن  تأثیرات  دقیق 

نادرست  باشد. در واقع، حتی زمانی که اطالعات 

کنار گذاشته می شوند نیز می توانند بر افراد تأثیر 

اطالعات  نفوذ  »تداوم  پدیده  این  نام  بگذارند. 

با  مقابله  رویکردهای  بنابراین  است.  نادرست«1 

از  جلوگیری  بر  تمرکزشان  که  نادرست،  اطالعات 

کارآمدتر  به مراتب  است،  اطالعاتی  چنین  انتشار 

از  پس  می کنند  تالش  که  هستند  َرویه هایی  از 

قرارگیری افراد در معرض اطالعات نادرست، از تأثیر 

آن بکاهند.

پیشنهادی  راه حل های  مرسوم ترین  از  یکی 

»هشدار دادن« است؛ به این صورت که پیش یا پس 

1. the continued influence effect/ the continued influence of 
misinformation
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افراد اطالع داده  از خواندن اطالعات نادرست، به 

احتماالً  خوانده اند  که  اطالعاتی  از  برخی  که  شود 

اجتماعی  شبکه های  از  بسیاری  نیستند.  درست 

اطالعات  انتشار  از  جلوگیری  برای  هشدار  پیام  از 

توییتر  در  مثال،  برای  می کنند.  استفاده  نادرست 

اگر توییتی حاوی اطالعاتی مناقشه برانگیز درباره ی 

یا  »اظهارات  پیام ها  نوع  این  باشد،  کرونا  ویروس 

تأیید  آن  اعتبار  یا  راستی  صحت،  که  ادعاهایی 

نظر گرفته می شوند  در  است«  نامشخص  یا  نشده 

که قابلیت تخریب باالیی دارند و سپس یک هشدار/ 

اخطار را برای محتوای مورد نظر منتشر می کنند. 

نظر  مورد  توییت  باالیی  نوار  در  متنی  مثال،  برای 

ظاهر می شود که به خواننده اطالع می دهد: »برخی 

یا تمام محتوای به اشتراک گذاشته در این توییت 

با دستورالعمل متخصصان سالمت عمومی درباره ی 

کووید19 تعارض دارد«.   

هشدارها  این  که  است  داده  نشان  تحقیقات 

می توانند در کاهش تأثیر اطالعات نادرست کارآمد 

باشند، اگر به افراد آشکارا هشدار داده شود اطالعاتی 

که قرار است بخوانند درست نیست. به طور کلی، 

اطالعات  معرض  در  افراد  اینکه  از  پیش  هشدارها 

نادرست قرار بگیرند مؤثرتر از زمانی اند که پیام مورد 

نظر خوانده شده است. با این حال، هشدارهای پس 

از خوانده شدن اطالعات نیز می توانند مؤثر باشند، 

از وجود اطالعات  را  افراد  نه تنها  به ویژه زمانی که 

چنین  وجود  چرایی  بلکه  می کنند،  مطلع  نادرست 

از  غیر  به  البته  می دهند.  توضیح  نیز  را  اطالعاتی 

چند  می توانند  هشدارها  خوش بینانه،  حالت  این 

نقطه ضعف بالقوه نیز داشته باشند. مثاًل مرسوم تر 

شدن استفاده از هشدارها در پلتفرم های شبکه های 

اجتماعی ممکن است انتظارات کاربران را باال ببرد 

که  محتواهایی  تمام  که  کند  ایجاد  را  تصور  این  و 

زده  برچسب  و  ردگیری  دارند  نادرست  اطالعات 

می شوند؛ بنابراین ممکن است محتواهایی که حاوی 

اطالعات نادرست اند اما برچسب هشدار ندارند به 

عنوان اطالعات درست و دقیق در نظر گرفته شوند. 

»مطالب  عنوان  با  دیگر  روش  یک  از  فیس بوک 

مرتبط«1 برای رسیدگی به مشکل اطالعات نادرست 

جای  به  اجتماعی،  شبکه ی  این  می کند.  استفاده 

استفاده از برچسب هشدار درباره ی وجود اطالعات 

نادرست، با نمایش گزینه ی »مطالب مرتبط«، کاربر 

را تشویق می کند که پیش از کلیک کردن بر محتوای 

را  آن  با  مرتبط  قبلی  مطالب  و  پست ها  نظر،  مورد 

مطالعه کند. 

نیز  بیشتر  پیام های  ارائه ی  بر هشدارها،  عالوه 

می تواند به جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست 

کاربر  اینکه  از  پیش  اخیراً  فیس بوک  کند.  کمک 

آن  به  را  محتوایی  بگذارد،  اشتراک  به  را  مطلبی 

اضافه می کند. برای مثال، اگر شخصی قصد داشته 

باشد مطلبی را که سال ها پیش منتشر شده بخواند 

و سپس آن را به اشتراک بگذارد، فیس بوک پیامی 

1. related articles

  با وجود همه گیری روزافزون اطالعات 
نادرست در زبان روزمره و توجه کارشناسان 

به آن، این اصطالح در ُبعد جهانی تعریف 
مشخصی ندارد. اطالعات نادرست را به طور 

کلی می توان این گونه تعریف کرد: »اطالعاتی که 
معلوم می شود صحت ندارند« یا »اطالعاتی که 
خالف اجماع معرفتی جامعه ی علمی است«.   

     همه گیری و واگیرِی اطالعات



با روان شناسی     

    تیر   1081400
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می دهد،  نمایش  کاربر  به  اطالع رسانی  برای  را 

پیامی با این مضمون که سال ها از عمر این مطلب 

از  اطالع  اعالم  از  پس  می تواند  کاربر  می گذرد. 

اشتراک  به  را  پیام  که  کند  انتخاب  موضوع،  این 

می توانست  سیستمی  چنین  نگذارد.  یا  بگذارد 

شبکه های  الگوریتم های  کند.  پیدا  توسعه 

اجتماعی می توانستند به گونه ای اصالح شوند که 

وقتی کاربری تالش می کرد اطالعاتی گمراه کننده 

این  بدهند.  پیام  او  به  بگذارد،  اشتراک   به  را 

اطالع رسانی حتی می تواند زمانی که فردی مطلبی 

ـ نه لزوماً زمانی که قصد دارد آن را به  را باز می کندـ 

اشتراک بگذارد ــ ظاهر شود. برای مثال، زمانی که 

می کند،  کلیک  گمراه کننده ای  مطلب  بر  شخصی 

به او پیام داده شود که این پست حاوی محتوای 

گمراه کننده  اطالعات  تکرار  از  تا  است،  نادرست 

کاسته شود. 

که  سیستمی  سطوح  تغییرات  بر  عالوه 

افراد  می گیرند،  پیش  در  اجتماعی  شبکه های 

اطالعات  انتشار  کاهش  در  سهمی  می توانند  نیز 

باشند.  داشته  خود  جامعه ی  در  گمراه کننده 

از دالیلی  یکی  که  نشان می دهند  اخیر  تحقیقات 

اطالعات گمراه کننده  افراد سهواً  است  که ممکن 

را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند این 

آنان  اصلی  هدف  خبر،  درستی  صحت/  که  است 

افراد  تا  شود  باعث  که  اقداماتی  بنابراین  نیست. 

تأمل  و  درنگ  مطالب  به اشتراک گذاری  از  پیش 

کنند ممکن است به کاهش احتمال انتشار مطالب 

و  اجتماعی  شبکه های  کنند.  کمک  گمراه کننده 

فرایند  این  آنالین هم می توانند  دیگر منابع خبری 

تأیید  برای  از کاربران  با درخواست  را  تفکر  تامل/ 

پیام های مربوط به محتوایی به کار گیرند که قصد 

می توانند  نیز  کاربران  البته  دارند.  را  انتشارش 

به اشتراک گذاری  از  پیش  تأمل  و  درنگ  عادت 

مطالب را در خود پرورش دهند. در اینجا هدف، 

ُکند کردن فرایند حرکت فوق سریع اطالعات و تغییر 

شرایط فعلی است. عمل درنگ کردن و تأمل پیش از 

آنالین می تواند به ویژه  به اشتراک گذاری اطالعات 

کند.  کم  را  گمراه کننده  اطالعات  انتشار  احتمال 

سخن پایانی
از بسیاری جنبه ها، زندگی روزانه ی افراد در دوران 

تجربه ی  تمام عیار  آینه  کرونا  ویروس  همه گیری 

با  حتی  است.  گمراه کننده  اطالعات  یکه تازی 

هدفشان  که  تکنولوژیکی  پیشرفت های  وجود 

کنترل و توقف انتشار اطالعات گمراه کننده است، 

این جریان در شبکه های اجتماعی و زندگی روزمره 

به شدت تقویت شده است. این مشکل احتماال در 

اطالعات  از  پیچیده تری  انواع  ظهور  با  نیز  آینده 

ویدئوهای  و  تصاویر  جمله  از  گمراه کننده، 

حالی  در  این  شد.  خواهد  تشدید  دستکاری شده، 

است که چند دهه تحقیق نشان داده که اطالعات 

در حوزه ی سالمت می توانند  به ویژه  گمراه کننده 

قرار  تأثیر  تحت  جدی  شکلی  به  را  افراد  زندگی 

باورها  بر  می توانند  گمراه کننده  اطالعات  دهند. 

جلوگیری  کارآمد  راه های  بیماری،  تأثیر  درباره ی 

از ابتال و حتی خاطرات افراد از تجربیات گذشته 

اثر بگذارد. بنابراین مقابله با اینفودمیک ــ در حال 

ـ با استفاده از َرویه ای بین رشته ای  حاضر یا در آیندهـ 

یافتن  هدف  با  که  َرویه ای  است،  رویکرد  بهترین 

فناوری  راه حل تحقیق و تخصص، رشته هایی چون 

اطالعات، روزنامه نگاری، سیاست گذاری عمومی و 

علوِم شناختی را کنار هم می آورد. 

     همه گیری و واگیرِی اطالعات



رابرت استرنبرگ
روان شناس

در  رشد  روان شناسی  استاد  اکنون  استرنبرگ  دکتر    
دانشگاه ُکرِنل و استاد افتخاری دانشگاه هایدلبرگ آلمان و 
عضو برجسته  ی مرکز روان سنجی دانشگاه کمبریج است. 
می توان  روان شناسی  در  وی  عمده ی  نقش های  جمله  از 
نیز  و  عشق  مثلث  نظریه ی  و  هوش  سه راهی  نظریه ی  به 
عشق به مثابه یک داستان و چندین نظریه ی تأثیرگذار دیگر 

درباره ی خالقیت ، خرد و سبک های تفکر اشاره کرد.  

روح اله نخعی
مترجم

ِخرد، بالهت و سّمی بودن
در رشد انسان

فقط ِخرد
نجات مان 

می دهد

فرانسیسکو گویا.  خواِب ِخرد هیوال می زاید. چاپ دستی. اوایل سده ی نوزدهم میالدی
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     فقط ِخرد نجات مان می دهد

ویژه ای  تأکید  جوانان  اجتماعی شدن  امروزه   
دانشگاهی  مهارت های  رشد  و  شناختی  رشِد  بر 

دارد. گرچه این مهارت ها مهم هستند، جامعه در 

دست کم گرفتن اهمیت مهارت های مبتنی بر ِخرد، 

دچار اشتباهی جدی است. در نتیجه، داریم نسلی 

از افراد را بزرگ می کنیم که شاید باهوش باشند، اما 

ممکن است ابله هم باشند یا حتی بدتر، با خودشان 

و دیگران، سّمی. این مقاله کمک جدیدی به بحث 

که  می پردازم  بحث  این  به  و  می کند  سّمی بودن 

مدارس و دانشگاه ها چه می توانند بکنند تا تأکید 

بیشتری بر آموزش برای ِخرد داشته باشند.

چالش هایی  با  می شناسیمش،  چنان که  تمدن، 

داشت  انتظار  کسی  کمتر  که  است  شده  مواجه 

آن ها  با  بیست ویکم  قرن  میانه ی  به  ورود  در حین 

مواجه شود. بعد از جنگ جهانی دوم، کمتر کسی 

داشت،  را  آزادی ستیز  دولت های  بازگشت  انتظار 

لهستان  مجارستان،  ترکیه،  ونزوئال،  در  آنچه  مانند 

و جاهایی دیگر در جریان است. اما مشکالت فراتر 

از دولت های بد هستند. این مشکالت شامل انکار 

هسته ای،  سالح های  تروریسم،  اقلیمی،  تغییرات 

سست عنصری  درآمد،  فزاینده ی  نابرابری  و  فقر 

رهبران  به اصطالح  از  انبوهی  تعداد  تمام عیار 

نتیجه ی  در  مرگ ومیر  فزاینده ی  تعداد  سیاسی، 

با  مقابله  در  مدرن  آنتی بیوتیک های  ناکامی های 

بیماری ها؛ و این فهرست ادامه دارد. 

بهتر  جنبه ها  خیلی  از  سال ها  طول  در  دنیا 

شده  بدتر  بسیار  دیگر،  جنبه هایی  از  اما  شده، 

ما  تمدن  تاریخ  طول  در  نابودی  ظرفیت  است. 

به دلیل  است،  نبوده  اکنون  به اندازه ی  هیچ وقت 

وجود سالح های هسته ای که برای نابود کردن دنیا 

کافی هستند و نیز رهبرانی که ممکن است از آن ها 

استفاده کنند.

جریان  دنیا  در  اکنون  آنچه  کنایه آمیز  نکته ی 

میانگین  بیستم،  قرن  طول  در  است:  چنین  دارد 

حدود  جهان  سراسر  در  هوشی(  )بهره ی  هوش بهر 

انحراف  دو  یعنی  است،  یافته  افزایش  30امتیاز 

یا  عقب ماندگی  مرز  بین  تفاوت  کامل،  معیار 

استعداد ویژه ی ذهنی با هوش متوسط. این رشدی 

رشد  این  به عالوه،  است.  هوش بهر  در  فوق العاده 

ایاالت متحده ی قرن بیست ویکم ادامه داشته  در 

توانایی های  رشد  تفاوت  عدد  این  نتیجه،  در  و 

شناختی سنتی در ایاالت متحده را دست کم گرفته 

است. این افزایش هوش بهر خود را به اَشکالی مهم 

است:  کرده  نمایان  واضح  موارد،  از  بعضی  در  و 

پیشرفت های سرسام آور در فناوری های پیشرفته و 

توانایی استفاده از آن فناوری ها، پژوهش های علمی 

و مهندسی بسیار سطح  باال و نیز این که برخی در 

میان »طبقه«ی باالی ذهنی دریافته اند که چگونه 

از هوش بهر باالیشان بهره برداری کنند تا پول فراوان 

  یکی از چیزهایی که کمتر دیده می شود انتقال 
ِخرد است یا به کارگیری مهارت های شناخت و 
دانِش فرد به سمت رسیدن به منافع عمومی؛ 

با برقرار کردن تعادل با منافع خود، دیگران و 
منافع بزرگ تر، از جمله منافع عمومی، در بازه ی 
زمانی بلندمدت و نیز کوتاه مدت، از طریق القای 

ارزش های اخالقی مثبت.   



با روان شناسی     

    تیر   1121400

فرانسیسکو گویا.  به ضدِّ عقل سلیم. چاپ دستی. اوایل سده ی نوزدهم میالدی
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درآورند؛ چه در وال استریت1، چه در سیلیکون َولِی2 

و چه در جاهای دیگر، به شکلی که هیچ وقت در 

طول تاریخ تمدن ممکن نبوده است.

رشدی که جهان در هوش بهر تجربه کرده است 

حتی  یا  ژنتیکی  تغییرات  از  ناشی  صرفاً  نمی تواند 

تا حد زیادی ناشی از آن ها باشد. این بازه ی زمانی 

باالیی  سطح  چنین  که  است  آن  از  کوتاه تر  اساساً 

هوش بهر  افزایش  باشد.  داده  رخ  آن  در  جهش  از 

جفت گیری های  حاصل  صرفاً  نمی تواند  هم  چنین 

گزینشی  جفت گیری  چون  باشد؛  گزینشی 

انحراف  ذهنی(  لحاظ  به  جفت ها  بهتر  )انتخاب 

معیار هوش بهر را در نسل بعدی افزایش می دهد، 

دارای هوش بهر  افراد  زیرا  نه،  را  میانه  احتماالً  اما 

پایین نیز، مانند افراد دارای هوش بهر باال، کسانی 

هماهنگ  هوش بهرشان  با  که  می کنند  انتخاب  را 

حاصل  هوش بهر  در  افزایش  این  اگر  باشند. 

اجتماعی شدن بهتر دانشجویان در خانه و آموزش 

باشد، شاید چیزی  و مدرسه  دانشگاه  بهترشان در 

در این اجتماعی شدن و آموزش کم است. چه چیز 

ممکن است کم باشد؟

ِخرد
یکی از چیزهایی که کمتر دیده می شود انتقال ِخرد 

است یا به کارگیری مهارت های شناخت و دانش فرد 

برقرار کردن  با  منافع عمومی؛  به  به سمت رسیدن 

از  بزرگ تر،  منافع  و  دیگران  خود،  منافع  با  تعادل 

جمله منافع عمومی، در بازه ی زمانی بلندمدت و 

اخالقی  ارزش های  القای  طریق  از  کوتاه مدت،  نیز 

مثبت. این ارزش ها تا حدی ممکن است در فرهنگ 

۱. مرکز شرکت های سرمایه گذاری
2. مرکز شرکت های فناوری و آی تی

از  اخالقی  ارزش های  از  برخی  اما  شوند،  تعریف 

نوع دوستی،  و  عدالت  درستی،  صداقت،  جمله 

بین فرهنگی به نظر می آیند و حتی ظاهراً از فرهنگ 

نیز فراتر می روند. البته تعریِف ارائه شده در این جا 

مربوط  تعریف  است.  ِخرد  برای  تعریف  یک  صرفاً 

اما متمایز دیگر ِخرد، پرداختن به مشکالتی سخت 

بر  دارد.  ارتباط  زندگی  و سلوک  معنا  به  که  است 

پایه ی این نگاه، ِخرد ادغام کامل دانش با شخصیت، 

نمایانگر  ِخرد  نتیجه،  در  است.  فضیلت  با  ذهن  و 

توانایی  نیز  و  برجسته  حقیقتاً  قضاوتی  و  دانش 

مشورت است. تعریف های دیگری هم هستند. اما 

ویژگی  متمایزکننده ترین  که  می کنم  استدالل  من 

در  را  ویژگی ها  بهترین  که  است  این  ِخردمندان 

ِخرد  نگاه،  این  پایه ی  بر  دیگران برجسته می کنند. 

تأثیر  اساس  بر  که  فرد،  عملکرد  اساس  بر  نه تنها 

به  مشترک  کمک  در  دیگران  بر  او  عملکرد  مثبت 

آن ها برای رسیدن به منفعتی عمومی نیز قضاوت 

می شود.

ِخرد  ارزیابی  برای  و مختلفی  متنوع  معیارهای 

     فقط ِخرد نجات مان می دهد

  ِخردمندان، با جست وجوی منفعت عمومی، 
بهترین ویژگی های افراد را بروز می دهند. حامی 

دیگران اند و به دنبال کاهش تبعیض هستند و 
به جایش تصمیم می گیرند تالش کنند تا افراد 

را کنار هم قرار دهند. از خالقیت شان برای 
 به لحاظ 

ً
اهدافی خوب استفاده می کنند و معموال

 
ً
تحلیلی بسیار باهوش هستند. همچنین معموال

سطح باالیی از عقـل سلیم را دارند که ممکن 
است قدر دانسته نشود.   
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ِخرد  از  قرائت هایی  این معیارها  پیشنهاد شده اند. 

یک فرد به دست می دهند، در انواعی گوناگون از 

کارها و وضعیت ها.

و  ِخرد  از  من  که  »تعادل«  از  نظریه ای  طبق 

ارتباطش با هوش پیشنهاد کرده ام، هوش عنصری 

نمی تواند  فرد  است.  ِخرد  از  کافی  نه  اما  الزم 

واقعاً ِخردمند باشد، اگر به میزان مناسبی باهوش 

محدود  تعریف  با  حتی  هوش،  چون  نباشد؛ 

می شود  تحلیلی ای  مهارت های  شامل  هوش بهر، 

است.  الزم  هم گرا  مشکالت  انواع  حل  برای  که 

مهارت های  داشتن  بدون  نمی تواند  فرد  اساساً 

بتواند  که  دارد  نیاز  فرد  باشد.  ِخردمند  تحلیلی، 

و  دهد  تمیز  بد  ایده های  از  را  خود  ایده های 

نتیجه،  در  ایده های مخرب.  از  را  مفید  ایده های 

مثبت  ارتباطی  هوش  و  ِخرد  که  می رود  انتظار 

افراد  ضمنی  نظریه های  واقع،  در  و  باشند  داشته 

از هوش و ِخرد می گویند که این دو ویژگی واقعاً 

ممکن  آیا  اما  دارند.  هماهنگ  و  مثبت  نسبتی 

هوش،  تحلیلی  جنبه ی  افزایش  با  هم زمان  است 

هوش بهر، ِخرد در واقع بتواند کاهش یابد؟ پاسخ، 

ِخرد  که  می گویم  من  است.  مثبت  من،  باور  به 

حد  تا  این  و  است  یافته  کاهش  میانگین  به طور 

در  انحراف یافته ای  پاداشی  نظام  نتیجه ی  زیادی 

نظام آموزشی و جامعه است.

هماهنگی مثبت بین ِخرد و هوش تا حدی که 

وقتی  که  بود  خواهد  دلیل  این  به  است،  مقدور 

جامعه مهارت های هوش تحلیلی را رشد می دهد، 

ِخرد  به  مربوط  مهارت های  رشد دادن  به  هم زمان 

هم می پردازد. اما اگر چنین نکند چه؟ اگر برعکس 

هوشی  مهارت های  یعنی  چه؟  کند  را  کار  این 

مبتنی بر هوش بهر را به قیمت مهارت های مربوط 

به ِخرد رشد دهد.

در زمان های گذشته، تربیت شخصیت در نظام 

تحصیلی تعبیه شده بود، اگر هم نه آشکارا، حداقل 

بر  مک گافی  اولیه  کتاب های  ضمنی.  به صورت 

تربیت شخصیت و رشد فضیلت ها همان قدر تأکید 

مهارت های  دیگر  و  خواندن  رشد  بر  که  داشتند 

بخشی  این که تربیت شخصیت معموالً  با  کالمی. 

بخشی  غالباً  نبوده،  آموزشی  تجربه ی  از  آشکار 

ضمنی بوده است، الاقل در گذشته. 

استانداردسازی شده،  آزمون های  عصر  در  اما 

محو شدن  حال  در  ِخرد  رشد  و  شخصیت  تربیت 

باشند.  نرفته  بین  از  هم  حاال  همین  اگر  هستند؛ 

را  شخصیت  استانداردسازی شده  آزمون های  اگر 

برای  دیگر  ِخرد  یا  شخصیت  نمی کنند،  ارزیابی 

بتوانند  که  طریقی  هر  به  که  مدارسی  مدیران 

دنبال نمره های باال در آزمون ها هستند، چه فرقی 

دانش آموزان  و  معلمان  مدیران،  مدارس،  دارد؟ 

آن  و  می بینند  آموزش  ِخرد  جز  چیزهایی  برای 

چیزهای دیگر اولویت دارند. این چیزهای دیگر، در 

قالب عملکرد موفق دانش آموزان  اول، در  وهله ی 

در انواعی از آزمون های استانداردسازی شده قرار 

در  است  ممکن  دیگر  چیزهای  این  می گیرند. 

باشند،  مهم  هوش  در  کلی تر  طور  به  و  هوش بهر 

ِخرد  به  مربوط  مهارت های  عماًل  است  ممکن  اما 

را از برنامه ی درسی بیرون بیندازند. ممکن است 

دست آخر دانش آموزانی داشته باشیم که در عین 

باهوش بودن، ابله نیز باشند.

بالهت
فقدان ِخرد را می توان »بالهت« نام گذاشت. چه 

می شود وقتی آدم های باهوش به شکلی قابل توجه 
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ابله می شوند؟ چنین آدم هایی ویژگی های مشخصی 

را نشان خواهند داد، ویژگی هایی که به نظر می رسد 

ما  جوامع  در  قدرتمند  و  بانفوذ  افراد  میان  در 

به شکلی فزاینده شایع باشند:

ایده های  به  غیرواقع گرایانه  خوش بینی   

آن هاست،  از  ایده ای  اگر  که  دارند  باور  خودشان: 
خوبی  ایده ی  قطعاً  باهوش اند،  خیلی  آن ها  چون 

است.

همه  که  می رسند  باور  این  به  خودمحوری:   

چیز درباره ی آن هاست. در شکل افراطی اش، آن ها 

خودشیفته می شوند، به طوری که دغدغه ی اصلی 

یا تنها دغدغه شان خودشان و پیشرفت شان است.

 همه چیزدانی جعلی: باور دارند که همه چیز یا 

همه ی چیزهایی که الزم است بدانند را می دانند. 

در دانستن اینکه چه چیز نمی دانند یا فهم این که 

مکان  یک  در  زمان مشخص  یک  در  الاقل  چه چیز 

مشخص دانستنی نیست، ناکام می مانند.

قدرت  که  باورند  این  بر  جعلی:  مطلق  قدرت   

مطلق دارند و می توانند هر کاری را بکنند.

آن قدر  باورند که  این  بر  آسیب ناپذیری جعلی:   

باهوش و قدرتمند هستند که می توانند هر کاری 

بکنند و عواقبی نبینند.

می رسند  باور  این  به  اخالقیات:  قید  از  رهایی   

آن ها  اما  هستند،  مهم  دیگران  برای  اخالقیات  که 

فراتر از مالحظات اخالقی اند.

تا  ملی،  سطح  در  سیاسی  رهبر  همه  این  وقتی 

باالترین سطح، این ویژگی ها را نشان می دهند، چه 

داشت؟  جوانان  به  می توان  واقع گرایانه ای  امید 

معلمان  و  والدین  که  باشیم  امیدوار  است  الزم 

منفی  الگوهای  به عنوان  را  ابله  سیاسی  رهبران 

برای نوجوانان و جوانان مطرح کنند، اما آیا چنین 

چنین  است  ممکن  متنوع،  دالیل  به  می کنند؟ 

تحسین  به  است  ممکن  آن،  به جای  نکنند.  کاری 

این رهبران بپردازند. چرا؟ چون اصل بنیادیِن توجه 

جذب  کسانی  به سمت  ما  که  است  این  بین فردی 

در  کسی  کمتر  و  باشند  مشابه مان  که  می شویم 

ابله ها  این میان ِخردمند است. مردم ممکن است 

آن ها«  »ابله های  ابله ها،  آن  اما  کنند،  انتخاب  را 

اساس  بر  پدیده  این  به  نگاه  دیگر،  راه  هستند. 

»ذهن درستکار« هایت است. ما خود را به قبیله ها 

او  باشد،  ابله  کسی  اگر  حتی  و  می کنیم  تقسیم 

»ابله ماست«، در مقابل »ابله آن ها«.

ِخرد  رشد  در  ناکامی  نتیجه ی  بدترین  بالهت 

نیست. بدترین نتیجه، سّمی بودن است.

     فقط ِخرد نجات مان می دهد

  اکنون تمدن با چالش هایی مواجه شده است 
که کمتر کسی انتظار داشت در حین ورود به 

میانه ی قرن بیست ویکم با آن ها مواجه شود. بعد 
از جنگ جهانی دوم، کمتر کسی انتظار بازگشت 

دولت های آزادی ستیز را داشت، مانند آنچه در 
ونزوئال، ترکیه، مجارستان، لهستان و جاهایی 

دیگر در جریان است. اما مشکالت فراتر از 
دولت های بد هستند.  
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سّمی بودن
درسراسر جهان، از جمله قاره ی آمریکا، دولت ها را 

به شکل فزاینده ای رهبرانی سّمی هدایت می کنند 

که بدترین ویژگی های انسانی را بروز می دهند. این 

رهبران معموالً بر اساس کاریزما و ادعاهای نادرست 

عوام گرایانه شان انتخاب می شوند؛ برای سودرسانی 

تصور  فعلی  سیستم  قربانی  را  خود  که  افرادی  به 

»شبه تحول گرا«  رهبران  آن ها  به  گاهی  می کنند. 

جذابیت  درباره ی  بلومن  لیپمن  می شود.  گفته 

یا  این رهبران سّمی، رهبرانی که سازمان های خود 

کشورهای خود و دنبال کنندگانشان را با خود پایین 

می کشند، نوشته است. این رهبران نقطه ی مقابل 

ارزش های  با  آن ها  ارزش های  هستند.  ِخردمندی 

ِخردمندان  است. در حالی که  متفاوت  ِخردمندان 

سّمی  افراد  دارند،  سازنده  و  اجتماعی  ارزش های 

ارزش های ضداجتماعی و مخرب دارند. 

به خصوص  سّمی،  افراد  ویژگی های  من،  نظر  از 

مغرورند،  معموالً  است:  قرار  این  از  سّمی،  رهبران 

هستند،  بدُخلق  می کنند،  نگاه  باال  از  دیگران  به 

عمل  استبدادی  مداوماً  دیگران  با  روابطشان  در 

و  شود  طی  خودشان  راه  می خواهند  می  کنند، 

یا  ندارند، خودبین  توجه  به نظرات دیگران  چندان 

نفع  برای  می کنند  که  کاری  هستند،  خودشیفته 

با  معموالً  تفرقه افکن اند،  است،  خودشان  تکریم  یا 

قرار دادن افراد یا گروه ها در مقابل هم به دنبال در 

خشمگین اند،  هستند،  امور  کنترل  اختیار گرفتن 

به  به ندرت  اما  می کنند  انتقاد  دیگران  به  مدام 

انتقاد از خود می پردازند یا هرگز چنین نمی کنند، 

مالحظه،  و  دغدغه  بدون  و  هستند  غیراخالقی 

دستورات اخالقی را زیر پا می گذارند؛ چون برایشان 

که  کسانی اند  غالباً  این ها  نیستند.  قائل  اهمیتی 

و  خودشیفتگی  ماکیاولیسم،  تاریک  سه گانه ی 

جامعه ستیزی را بروز می دهند.

به  جنبه ها  بعضی  از  است  ممکن  سّمی بودن 

قرار دادن  شامل  غالباً  که  باشد  مربوط  عوام گرایی 

گروهی  مقابلی  در  »خالص«  یا  »واقعی«  مردم 

می توانیم  می شود.  فاسد  نخبگان  از  فرضی 

طرح واره های چنین تفکری را نه تنها در میان رهبران 

پیروان شان  از  بسیاری  میان  امروز، که در  سیاسی 

هم ببینیم.

مشکل  سّمی بودن:  و  بالهت  ِخرد،  بین  رابطه ی 
عی جتما ا

در  هرکدام  سّمی  و  ابله  ِخردمند،  رهبران  و  افراد 

با  ِخردمندان،  دارند.  متفاوت  کارکردی  جامعه 

ویژگی های  بهترین  عمومی،  منفعت  جست وجوی 

افراد را بروز می دهند. حامی دیگران اند و به دنبال 

کاهش تبعیض هستند و به جایش تصمیم می گیرند 

از  دهند.  قرار  هم  کنار  را  افراد  تا  کنند  تالش 

خالقیت شان برای اهدافی خوب استفاده می کنند 

  شاید مهم تر از همه در آموزش ِخردورزی 
این است که به دانش آموزان اهمیت پیگیری 

منفعت عمومی با تعادل بین منافع خود، دیگران 
و منافع بزرگ تر آموزش داده شود. بسیاری از 

جوامع امروز قبیله ای شده اند. این جوامع به 
شکلی فزاینده به گروه هایی تقسیم شده اند 

که به نظر می رسد نه تنها هیچ نقطه ی مشترکی 
ندارند، بلکه به دنبال نتایجی هستند که به 

شکلی متقارن در مقابل یکدیگرند.  
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    تیر   1181400

افراد/ رهبران سّمیافراد/ رهبران ابلهافراد/ رهبران خردمند

آن چه در دیگران بروز 
می دهند

چیز زیادی از دیگران بیرون بهترین ویژگی های آن ها
نمی آورند

بدترین ویژگی های آن ها

خودشان و نوچه هایشان - منفعت مشترک همههدف اصلی دغدغه هایشان
نسبت به منفعت مشترک 

بی تفاوت هستند

ضرر مشترک برای همه به 
جز گروه های مطلوب شان

گرایش روش کار نسبت به 
بیرون گروهی ها

بسیار سازنده، حامیانه و 
یکپارچه

بسیار مخرب، تقابلی و درهم وبرهم، بی تفاوت
جداکننده

خالقیت چندانی در کار روشن، برای اهداف خوبنوع خالقیت
نیست

تاریک، برای اهداف بد

مهارت هایی استدالل 
تحلیلی

متنوع، هر چیزی ممکن معموالً برتر
است باشد

معموالً برتر اما برای اهداف 
خودخواهانه

معموالً برتر اما اغلب هوش عملی )عقل سلیم(
قدرنادانسته

متنوع، هر چیزی ممکن 
است باشد

معموالً برتر اما برای اهداف 
خودخواهانه

بسیار غیراخالقیبی توجه به اخالقیاتبسیار اخالقیگرایش اخالقی

ترسناک و به سختی جذابیت برای دیگران
قابل درک

باال برای ابله هایی مثل 
خودشان، افراد مشابه خود 
را جذب می کنند )کبوتر با 

کبوتر(

اغوایی و اغلب فریبنده

پذیرای تجربه، نوع دوست، مجموعه ی شخصیتی
مهربان

جزمی، بسته به تجربه، 
خودبین

سه گانه ی تاریک: 
ماکیاولیسم، خودشیفتگی و 

جامعه ستیزی

جدول 1. ویژگی های افراد و رهبران خردمند، ابله و سّمی

احمقباهوش

-باهوش و خردمندخردمند

احمق و ابلهباهوش و ابلهابله

احمق و سّمیباهوش و سمیسمی

جدول 2. انواع افراد و رهبران
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هستند.  باهوش  بسیار  تحلیلی  به لحاظ  معموالً  و 

را  سلیم  عقل  از  باالیی  سطح  معموالً  همچنین 

دارند، اما این عقل سلیم ممکن است قدر دانسته 

نشود. گرچه چنین افرادی بسیار اخالق گرا و عمیقاً 

بترسانند  را  کسانی  است  ممکن  هستند،  اخالقی 

اقدامات ِخردمندان هیچ  با  اقدامات خودشان  که 

نسبتی ندارد و ترجیح می دهند مواضع اخالقی ای 

شخصیت  با  بیشتری  مصالحه ی  که  کنند  اتخاذ 

خودشان دارند. 

پذیرش  ِخردمند  رهبران  است  ممکن  بنابراین 

که  مردمی  این که  مگر  بیابند،  سخت  را  ِخردشان 

رهبری شان می کنند ِخرد را قدر بدانند. 

افراد ابله معموالً هوای خودشان را دارند و نیز 

تبادلی  رابطه ی  نوعی  آن ها  با  که  کسانی  هوای 

احساس می کنند کس دیگری چیزی  یعنی  دارند، 

به آن ها بدهکار است و آن ها به کس دیگری چیزی 

قائل  اهمیتی  دیگران  برای  چندان  بدهکارند. 

نیستند. 

در مقابل، افراد سّمی، ُمخّرب اند، گاهی تعمداً، 

و نیز رهبرانی که بذر اختالف و آشوب می کارند. 

را  رهبری شان  تحت  سازمان های  معموالً  آن ها 

در  آن ها  با  که  کسانی  برابر  در  و  می کنند  نابود 

ارتباط اند ُمخّرب هستند. برای مثال، رئیس جمهور 

یا نخست وزیر جامعه ای دموکراتیک که می خواهد 

برای  تالش  با  است  ممکن  باشد  مستبد  حاکمی 

تحت  معموالً  دموکراتیک،  نهادهای  نابود کردن 

این  شوند.  ظاهر  ُمخّرب  نهادها  آن  نجات  پوشش 

کلکی قدیمی است مربوط به زمان روم باستان که 

در زمان حال نیز دیده می شود. گاهی رهبران سّمی 

اساساً به تمامی پلید هستند.

اگر ما دریابیم که: 

  هوش از ِخرد متمایز است، 

از  دانست  طیفی  به عنوان  می توان  را  ِخرد    

با  افراد  ویژگی های  بهترین  )بروز دادن  ِخردمند 

دنبال کردن منافع عمومی( تا ابله )بروز دادن چیزی 

جزئی از افراد و بی تفاوتی به منافع عمومی( تا فرد 

سّمی )نوعی ضدِخرد، بروز دادن بدترین ویژگی های 

آن چه  نیز  و  عمومی  مضّرات  دنبال کردن  با  افراد 

شبیه  دیگرانی  یا  نوچه ها  خانواده،  و  خود  منفعت 

خودشان است(،

افراد  نوع  چهار  از  طبقه بندی ای  به  آن گاه   

می رسیم: کسانی که کم وبیش باهوش اند و کسانی 

که ِخردمند، ابله یا سّمی هستند. 

عمومی«،  »مضّرات  دنبال کردن  مثال،  یک 

و  ثروتمندان  آن  رفاقتی است که در  سرمایه داری 

که  می چینند  گونه ای  به  را  حاکمیت  قدرتمندان 

برسد،  سود  خودشان  مثل  دیگرانی  و  خودشان  به 

برای  موفقیت  و  به باشی  فرصِت  مانع  حالی که  در 

دیگران می شوند.

مستلزم  سّمی بودن  که  باشید  داشته  توجه 

باهوش بودن نیست. ممکن است فردی سّمی باشد 

     فقط ِخرد نجات مان می دهد

  رشدی که جهان در هوش بهر تجربه کرده 
 ناشی از تغییرات ژنتیکی یا 

ً
است نمی تواند صرفا

حتی تا حد زیادی ناشی از آن ها باشد. این بازه ی 
 کوتاه تر از آن است که چنین سطح 

ً
زمانی اساسا

باالیی از جهش در آن رخ داده باشد. افزایش 
 حاصل 

ً
هوش بهر هم چنین نمی تواند صرفا
جفت گیری های گزینشی باشد.           



با روان شناسی     

    تیر   1201400

روال ها

1. شاگردان را تشویق کنید به خواندن آثار فلسفه، تاریخ و ادبیات کالسیک برای یادگیری و تأمل روی ِخرد نسل های 
پیشین.

2. شاگردان را تشویق کنید به شرکت در بحث های کالسی، پروژه ها و مقاالتی که آن ها را تشویق می کند، درباره ی 
درس هایی که از آثار کالسیک.

3. شاگردان را تشویق کنید به این که نه تنها دانش و »حقیقت« دریافت شده، بلکه ارزش های اخالقی را هم مورد مطالعه 
قرار دهند، چنان که در تفکر تأملیشان شکل می گیرد.

4. تأکید فزاینده ای داشته باشید روی تفکر انتقادی، خالقانه، عملی و خردمندانه در خدمت اهداف خوب.

5. شاگردان را تشویق کنید که تقریباً هر موضوعی که می خوانند، درباره ی این فکر کنند که چگونه می شود از آن برای 
اهداف بهتر یا بدتر استفاده کرد و درباره این که هر کدام از این اهداف چقدر اهمیت دارند.

6. به یاد داشته باشید که معلم همیشه الگوست! برای این که الگوی ِخرد شوید، رویکردی سقراطی به تدریس اتخاذ کنید 
و شاگردان را دعوت کنید که نقش فعال تری در یادگیری سازنده داشته باشند، از نظرگاه خودشان و از نظرگاه دیگران.

7. به شاگردان یادآوری کنید به جای این که تنها به دنبال منافع کسانی باشند که به عنوان شبیه خودشان تصورشان 
می کنند یا اعضای »قبیله« ی خودشان، به منافع عمومی و مشترک فکر کنند.

جدول 3. شش روال تدریس برای ِخرد

و مهندسی روش های عملی کردن این سّمی بودن را 

به افراد تحت امرش بسپارد، چنان که در آلمان نازی 

رخ داد )یک خانه در جدول 2 خالی است: هیچ فرد 

کم هوشی نیست که ِخردمند باشد(.

آموزش برای ِخرد: شش اصل
بهتر  مدارس  که  است  این  تحلیل  این  نتیجه ی 

را  دانش آموزان  باید،  گفت  بشود  شاید  یا  است، 

آزمون های  هم اکنون  دهند.  آموزش  ِخرد  برای 

استانداردسازی شده به معلمان هیچ انگیزه ای برای 

انگیزشی  به لحاظ  واقع  در  و  نمی دهند  کار  این 

و  درهم وبرهم  وضع  اما  می کنند.  عمل  منفی 

ممکن  آن  در  سیاست  و  ما  جامعه ی  آشوب زده ی 

تا  کند  ایجاد  جامعه  برای  اندک  انگیزه ای  است 

الگویش را تغییر دهد. برای مثال، سیل وحشتناک 

قابل اجتناب  هاروی  طوفان  نتیجه ی  در  هیوستون 

گرمایش  که  می کردند  تالشی  انسان ها  اگر  بود، 

زمین را ُکندتر کنند و اگر اهالی هیوستون مناطق 

مسکونی و تجاری شان را بر بسترهای سیل بنا نکرده 

بودند. تخمین زده شده که پورتوریکو 4600 نفر را 

در طوفان ماریا از دست داده است. پس چه کنیم؟ 

چه می توانیم بکنیم؟
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روال 1: تأمل
کنید  تشویق  را  دانش آموزان  است،  ممکن  هر جا 

که با تأمل بیندیشند: بر تفکر خودشان تأمل کنند 

یعنی  دهند،  افزایش  را  فراشناختی شان  قابلیت  تا 

و  احساسات  شناخت ها،  از  درک شان  و  آگاهی 

باورهایشان. این فرایند اتخاذ تصمیماِت ِخردمندانه، 

در  است؛  هدف محور  و  انعطاف پذیر  راهبردی، 

دارد  نیاز  راهبردهایی  بر  دائمی  نظارت  به  نتیجه، 

که فرد ساخته و نیز توانایی بهبود راهبردهایی که 

موقعیتی  نیازهای  با  بهتر  تا  بوده اند  موفق  کمتر 

هماهنگ باشند. معلمان می توانند به دانش آموزان 

کمک کنند که به تفکر تأملی بپردازند، با طراحی 

اجازه  دانش آموزان  به  که  آموزنده ای  فعالیت های 

دهند.  شکل  را  خود  اخالقی  ارزش های  می دهد 

دانش آموزان  به  به صراحت  می شود  این،  بر  عالوه 

فراشناختی  راهبردهای  از  چگونه  که  آموخت 

یا  خود  از  سؤال کردن  مثال،  برای  کنند؛  استفاده 

استفاده از فهرست های کاری نظارت بر خود.

روال 2: یادگیری پروژه محور
کالسی،  بحث های  در  فعاالنه  را  دانش آموزان 

درگیر  تأملی ای  مقاله های  و  پژوهشی  پروژه های 

مبتنی  می کنند،  تشویق  را  دانش آموزان  که  کنید 

ادبی و فلسفی  آثار  از مطالعه ی  آموخته هایشان  بر 

و دیگر آثاری که خوانده اند. این دانش آموزان نیاز 

دارند در این باره بیندیشند که این درس ها چگونه 

قابل ِاعمال  دیگران  زندگی  و  خودشان  زندگی  در 

بر  باید  تاریخ  برنامه ی درسی  مثال،  برای  هستند. 

شخصی  روزمره ی  تجربه های  و  تاریخ  بین  روابط 

مربوط تأکید کند.

معلم ها باید کاری کنند که دانش آموزان درگیر 

تفکر گفت وگویی و دیالکتیکی شوند، فراتر از تفکر 

تأملی که قباًل شرح داده شد. هرکدام از این انواع 

تفکر را در نظر بگیرید.

تفکر  چیست؟  گفت وگویی  تفکر  اول، 
گفت وگویی وقتی در کار است که فرد با مسئله ای 

پیچیده مواجه می شود، شامل چند نظرگاه که برای 

آن فرد نظرگاه های مختلف و چشم اندازهای متنوع 

را در نظر می گیرد تا بهترین راه حل ممکن را بیابد. 

وقتی  می آید،  به نظر  صحیح  پاسخ  ابتدا  در  آن چه 

منافع بلندمدت در نظر گرفته شوند یا وقتی منافع 

است  ممکن  گردند،  محسوب  کلی  به طور  جامعه 

تفکر گفت وگویی،  در  دربیایند.  کار  از  غلط  پاسخ 

تولید  برای  را  رجوع  متنوع  چارچوب  چند  تفکر 

چشم اندازهای مختلف در زمینه ی مسئله ی خاص 

پیِش رو و تدقیق آن ها به کار می گیرد.

دوم، تفکر دیالکتیکی چیست؟ در حالی که تفکر 
گفت وگویی شامل مقایسه و تضاد بین چند نظرگاه 

در نظر گرفتن  شامل  دیالکتیکی  تفکر  می شود، 

اولین  می شود.  متضاد  چشم انداز  دو  ادغام  و 

می شود  خوانده  تز  در نظر گرفته شده  چشم انداِز 

  در عصر آزمون های استانداردسازی شده، 
تربیت شخصیت و رشد ِخرد در حال محو شدن 
هستند؛ اگر همین حاال هم از بین نرفته باشند. 
اگر آزمون های استانداردسازی شده شخصیت 

را ارزیابی نمی کنند، شخصیت یا ِخرد دیگر برای 
مدیران مدارسی که به هر طریقی که بتوانند 
دنبال نمره های باال در آزمون ها هستند، چه 

فرقی دارد؟   



با روان شناسی     

    تیر   1221400

فرانسیسکو گویا. نمایِش شارالتان ها. چاپ دستی. اوایل سده ی نوزدهم میالدی
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جمله ی  بر عکس  یا  آنتی تز،  چشم انداز،  دومین  و 

باالخره  می شود.  گرفته  در نظر  آن  از  بعد  اولیه، 

سنتز شامل آشتی دادن دو جمله ی به ظاهر متضاد 

فرایند  متضاد،  نظرگاه  دو  مصالحه ی  با  می شود. 

دیالکتیکی پایان نمی یابد؛ برعکس، هر سنتز جدید 

در  می تواند  که  می شود  جدید  تزی  خود  بعداً 

شود.  ادغام  دیالکتیکی  تفکر  جدید  چرخه ی  یک 

منابع  دیدگاه های  مطالعه ی  فرصت  با  کالس،  در 

و  تشویق  دیالکتیکی  تفکر  باید  اطالعات،  مختلف 

پایگاه دانشِی  اجازه داده شود که  به دانش آموزان 

تکالیفی  می تواند  نیز  معلم ها  کنند.  بنا  را  خود 

و  آنتی تز  تز،  نیازمند  مشخصاً  که  بدهند  نوشتنی 

سنتز باشند.

روال 3: ارزش های اخالقی مثبت
ِخرد را نمی توان در غیاب ارزش های اخالقِی مثبت 

نه فقط  که  کنید  تشویق  را  دانش آموزان  آموخت. 

مطالعه  هم  را  اخالقی  ارزش های  که  »حقیقت«، 

کنند، چنان  که در تفکر تأملی شان شکل داده شده 

شرکت های  افتضاحات  از  حاصل  مشکالت  است. 

گلوبال کراسینگ  ُورلدکام،  ان ران،  قبیل  از  بزرگ، 

از  که  شکست  خورده  بانک های  از  دنباله ای  و 

دیگر  و  ِبرادرز  لمن  تا  و  شد  شروع  بیراسترنش 

ارزش های  رّد  با  یافت،  ادامه  بزرگ  بانک های 

برای  فارگو  ولز  اخیراً  مثبت شروع شدند.  اخالقی 

تعداد بی شماری از مشتریان پول گرفت تا برایشان 

می خواست  نه  مشتری  که  کند  باز  حساب هایی 

به شکل  این  اتفاقاتی مثل  آن خبر داشت.  از  نه  و 

فزاینده ای مرسوم هستند.

پیشنهاد  اخالقی  استدالل  برای  الگویی  من 

آموزش  خودم  اخالقی  کالس های  در  که  کرده ام 

می دهم و هشت گام دارد که عبارت اند از: 

  اذعان به وجود مسئله؛ 

  تعریف مشکل به عنوان مسئله ای اخالقی؛ 

  اتخاذ این تصمیم که مسئله به اندازه ی کافی 

بزرگ هست که ارزش توجه بیشتر داشته باشد؛ 

فرد  خود  آِن  از  مسئله  که  تصمیم  این  اتخاذ    

است و فرد مسئولیتی برای حل کردن آن دارد؛ 

یا  مربوط  اخالقی  قاعده ی  شناسایی    

مجموعه ای از قواعد برای حل مسئله؛ 

  ِاعمال قاعده یا قواعد؛ 

احتمالی  ناسازگار  پیامدهای  برای  آمادگی    

اقدام اخالقی؛ 

  اقدام. دانش  آموزان نیاز دارند که یاد بگیرند 

مدرسه،  در  نه فقط  کنند،  اقدام  و  استدالل  چطور 

بلکه در زندگی خودشان نیز.

روال 4: تفکر انعطاف پذیر
تأکید بیشتری بر تفکر انتقادی، خالقانه و عملی ای 

که  است  مثبتی  اهداف  خدمت  در  که  بکنید 

  در سراسر جهان، از جمله قاره ی آمریکا، 
دولت ها را به شکل فزاینده ای رهبرانی سّمی 

انسانی  ویژگی های  بدترین  که  می کنند  هدایت 
 بر اساس 

ً
را بروز می دهند. این رهبران معموال

نادرست عوام گرایانه شان  ادعاهای  و  کاریزما 
به  برای سودرسانی  انتخاب می شوند؛ 

افرادی که خود را قربانی سیستم فعلی 
به آن ها رهبران  تصور می کنند. گاهی 

»شبه تحول گرا« گفته می شود.   

     فقط ِخرد نجات مان می دهد
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می کنند.  کمک  عمومی  منافع  به  دستیابی  به 

رشد  معلمان  سّنتی،  و  مرسوم  کالس های  در 

دانش  آموزان شان  در  انتقادی  تفکر  مهارت های 

تالش  نیز  معلم ها  از  برخی  می کنند.  تشویق  را 

را  عملی  و  خالق  تفکر  مهارت های  که  می کنند 

آن ها  تشویق  با  دهند،  رشد  دانش آموزانشان  در 

دانش  آموزان  می کند  ایجاب  که  فعالیت هایی  به 

)تفکر  می کنند  مطالعه  که  بروند  متنی  از  فراتر 

خالقانه( و این دانش را در محیط خود ِاعمال کنند 

ِخردمندانه،  تفکر  تقویت  برای  اما  عملی(.  )تفکر 

شوند  تشویق  هم  این باره  در  باید  دانش آموزان 

به  چگونه  تفکرشان  خروجِی  بگیرند  در نظر  که 

منفعت  می رساند.  سود  خودشان  به جز  دیگرانی 

انتخاب بین  باید به عنوان اصل راهنما در  عمومی 

راه های مختلِف ممکن برای یک مسئله به خدمت 

که  است  معمول  چنین  امروزه  اما  شود.  گرفته 

ممکن  بسیاری  کنند.  فکر  جزمی  به صورت  مردم 

انعطاف پذیرتر  که  باشند  نداشته  عالقه ای  است 

بیندیشند.

روال ۵: تفکر درباره ی نتایج
درباره ی  تقریباً  که  کنید  تشویق  را  دانش آموزان 

تأمل کنند که چگونه  هر موضوعی که می خوانند 

گرفته  کار  به  بدتر  یا  بهتر  نتایج  برای  می تواند 

شود و نیز درباره ی این که آن نتایج چقدر مهم اند. 

چنان که در روال 4 توصیف شد، دانش آموزان باید 

سعی کنند راه حل های مختلف را بیابند و راه حلی 

منفعت  بر  مبتنی  همه  از  بیشتر  که  برگزینند  را 

فردی  منفعت  برای  این که صرفاً  نه  باشد،  عمومی 

باید دریابند  مناسب باشد. دانش آموزان همچنین 

برای  مختلفی  راه حل های  که  نسبت  همان  به  که 

مختلف سود  افراد  به  که  دارند  وجود  مسئله  یک 

دانشی  نظرگاه  یا  خاص  مفهوم  یک  می رسانند، 

بد  یا  خوب  نتیجه ای  برای  می تواند  هم  خاص 

به کار گرفته شود. اهدافی که فرد در راستای آن ها 

تصمیم می گیرد دانش جمع آوری شده اش را ِاعمال 

کند بسیار مهم هستند.

روال 6: الگوسازی
ِخرد،  الگوسازی  برای  باشد.  الگو  می تواند  معلم 

داشته  تدریس  در  سقراطی  رویکردی  باید  معلم 

فعال تر  نقشی  کند  را دعوت  دانش آموزان  و  باشد 

ایفا  و انعطاف پذیرتر در شکل دهی به آموزش خود 

کنند، از نظرگاه خودشان و از نظرگاه دیگران. تفکر 

ِخردمندانه صرفاً مجموعه ای از قواعد و تصمیمات 

دانش آموزان  تا  بخواند  بتواند  معلم  که  نیست 

بنویسند؛ نوعی از تفکر است که خوِد دانش آموزان 

باید برگزینند، بر مبنای آن عمل کنند و در آن مسلط 

شوند. شاید مؤثرترین راه تشویق به مهارت های تفکر 

ِخردمندانه در دانش آموزان از طریق مشارکت فعال 

مثال،  برای  است.  معلم  الگوسازی  و  دانش آموزان 

معلم می تواند اتفاقی منفی مانند درگیر شدن دو 

ابزاری به کار  دانش آموز در یک دعوا را به عنوان 

گیرد تا به دانش آموزان نشان دهد چگونه می توانند 

در موقعیت هایی مشابه، رویکردی سازنده تر داشته 

تفکر  الگوی  این ها  بیان  با  می تواند  معلم  باشند. 

ِخردمندانه شود:

این  مثل  اختالفی  وضعیت هایی  وارد  وقتی 

نظرگاه  از  را  اختالف  می کنم  تالش  می شوم، 

آیا  که  می اندیشم  این باره  در  نیز  و  بفهمم  دیگری 

بوده  سهیم  وضعیت  این  در  به نوعی  خودم  رفتار 

به  می توانستم  من  که  بود  چیزی  آیا  نه.  یا  است 



125  شماره ی 152    

شکل متفاوتی انجام دهم یا باید به شکل متفاوتی 

انجام می دادم تا از این تقابل خاص جلوگیری کنم؟ 

راه حلی برای این اختالف نظر ما هست که برای هر 

دوی ما قابل قبول باشد؟

و  شناسایی  فرصت  نباید  معلم ها  به عالوه، 

از  را  دانش آموزان شان  خوب  قضاوت های  تحسین 

دیگران  برابر  در  وقتی  مثال،  برای  بدهند؛  دست 

وقتی  یا  می دهند  نشان  مالحظه  ایده هایشان  و 

برای  که  می دهند  ارائه  مسائلی  برای  راه حل هایی 

برای  صرفاً  اینکه  نه  است،  مفید  کالس  همه ی 

خودشان به عنوان افراد چنین باشد.

روال 7: پیگیری منفعت عمومی
این  ِخردورزی  آموزش  در  همه  از  مهم تر  شاید 

پیگیری منفعت  اهمیت  به دانش آموزان  است که 

منافع  و  دیگران  منافع خود،  بین  تعادل  با  عمومی 

بزرگ تر آموزش داده شود. بسیاری از جوامع امروز 

فزاینده  شکلی  به  جوامع  این  شده اند.  قبیله ای 

می رسد  به نظر  که  شده اند  تقسیم  گروه هایی  به 

نه تنها هیچ نقطه ی مشترکی ندارند، بلکه به دنبال 

مقابل  در  متقارن  شکلی  به  که  هستند  نتایجی 

یکدیگرند. وقتی به منفعت عمومی فکر می کنند، 

واقعاً »عمومی« نیست، بلکه قبیله ای است، برای 

آدم هایی مثل خودشان. نتیجه ی این امر جامعه ای 

اعضایش  چون  باشد؛  ِخردمند  نمی تواند  که  است 

در ایدئولوژی های قبیله اِی متضاد گرفتار شده اند. 

متحد کردن یک جامعه و موفقیت آن به عنوان یک 

کل فقط وقتی به دست  می آید که مردم به دنبال 

برای  نه فقط  باشند،  همه  برای  عمومی  منفعتی 

کسانی که شبیه خودشان تصور می شوند.

نتیجه گیری
با  آموزش مان  در  امروزه  که  مسئله ای  بزرگ ترین 

آن مواجهیم کمبود مهارت های پایه ای یا نمره های 

پایین در آزمون ها نیست؛ فقدان عمیق ِخرد است 

گذشته،  در  است.  یافته  شیوع  جامعه مان  در  که 

به هر  بود؛  قابل تحمل  ِخرد  فقدان  هزینه ی  شاید 

حال هیچ کس نمی توانست تمام دنیا را نابود کند. 

نداشتیم،  هسته ای  سالح های  ما  که  بود  زمانی 

نابود کردن  حال  در  که  نداشتیم  زمینی  گرمایش 

سیاره به عنوان محیطی قابل سکونت برای انسان ها 

یا آلودگی هایی که به شکل غیرضروری باعث  باشد 

راه حل  آیا  از موعد می شوند.  میلیون ها مرِگ پیش 

مشکالتی  شناسایی  در  ناکامی  به  که  است  این 

هستند؟  ما  چشم درچشم  روز  هر  که  دهیم  ادامه 

هم  شما  است  بهتر  شاید  نباشد.  چنین  امیدوارم 

و  بچه ها  وگرنه  نباشد،  چنین  که  باشید  امیدوار 

نداشته  را  امید  گزینه ی  است  ممکن  نوه هایتان 

به  شروع  اگر  را.  دیگری  هیچ چیز  اصاًل  یا  باشند 

نمره های  هر قدر  نکنیم،  بچه هایمان  در  ِخرد  رشد 

چه  به  باشد،  باال  هم  شناختی شان  آزمون های 

دردشان می خورد؟ 

  هر جا ممکن است، دانش آموزان را تشویق 
کنید که با تأمل بیندیشند: بر تفکر خودشان 

تأمل کنند تا قابلیت فراشناختی شان را افزایش 
دهند، یعنی آگاهی و درک شان از شناخت ها، 

احساسات و باورهایشان. این فرایند اتخاذ 
تصمیماِت ِخردمندانه، راهبردی، انعطاف پذیر و 

هدف محور است.   

     فقط ِخرد نجات مان می دهد
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با روان شناسی     معرفی کتاب

قهوه با فروید

نویسنده: برت کار

مترجم: مهیار علینقی

ناشر: بینش نو

با  »مصاحبه  مجموعه  از  مجلد  دومین  حاضر،  کتاب 

بزرگان« است که پس از چای با وینیکات منتشر می شود. 

عضو  و  فروید  موزه ی  امنای  هیئت  کار)عضو  پروفسور 

انجمن روان کاوی بریتانیا( در این کتاب به بررسی زندگی 

و زمانه ی پدر روان کاوی می پردازد. در این بین، ما نیز 

سری به کافه النتمان خواهیم زد که سال ها میعادگاه فروید 

برای مطالعه ی روزنامه های محبوبش و صرف قهوه بود. 

مقدمه ای بر روان شناسی یونگ

نویسنده: فریدا فوردهام 

مترجم:  مسعود میربها

ناشر: جامی

شایسته ای  نحو  به  یونگ،  اندیشه های  کتاب،  این  در 

توسط نویسنده ای معرفی شده است که او نیز همچون 

یونگ، عالقه ی ویژه ای به کنجکاوی های نامشخص در 

ذهن ناخودآگاه ندارد، بلکه به جستجوی وسیع و بسیار 

تسکین ناپذیر در مشاهده و مطالعه ی خودنمایی های ذهن 

ناخودآگاه، از مانداالی نامعین و تقویم ناپذیر و ترانه ای از 

درون تا آخرین افکار برخی از متصوفین معاصر عالقه مند 

است.



روان شناسی  سالمت

|3|

آن چه باید بدانیم  
خوب، بد، زشت  

  روان شناسی سالمت شاخه ی مهم و روبه رشدی در علم روان شناسی 
است. با افزایش فزاینده ی استرس ها، تنش ها و مشکالت روانی ناشی 
از بیماری های جسمی، اهمیت این شاخه ی روان شناسی بیش از پیش 
نمایان می شود. در هر شماره در این بخش، به موضوعات مرتبط با 
سالمت جسمی که آثار روانی گسترده ای را در پی دارد خواهیم پرداخت.  
در این شماره در دو مقاله به آثار فن آوری بر سالمت جسم و روان 
پرداخته شده است.   



جان جانسون
روزنامه نگار

جان جانسون روزنامه نگار علمی و عضو تحریریه ی پایگاه   
Medical News Today است. این مقاله توسط دکتر تیموتی 

ِلگ، روان پزشک، ارزیابی و تأیید شده است.   

الهه یدالهی
مترجم

تأثیرات منفی فناوری بر سالمت جسم و روان

آن چه باید بدانیم
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 مردم، بیشتر از هر زمان دیگر، به طور گسترده به 
پیشرفت سریع تکنولوژی وابسته شده اند. در حالی 

تغییرات  فناوری  انواع  از  برخی  است  ممکن  که 

مثبتی در جهان ایجاد کرده باشند، شواهدی نیز در 

مورد تأثیرات منفی فناوری و استفاده ی بیش ازحد 

از آن وجود دارد.

همراه  تلفن  دستگاه های  و  اجتماعی  رسانه های 

جسمی ای  و  روحی  مسائل  به  منجر  است  ممکن 

مانند خستگی چشم و مشکل در تمرکز بر کارهای 

باعث  است  ممکن  همچنین  آن ها  شوند.  مهم 

شوند.  افسردگی  مانند  سالمتی  جدی تر  مشکالت 

تأثیر  است  ممکن  فناوری  از  بیش ازحد  استفاده ی  

داشته  نوجوانان  و  کودکان  رشد  در  قابل توجهی 

و  روان شناختی  تأثیرات  با  مقاله،  این  در  باشد. 

ایجاد  نحوه ی  همچنین  و  فناوری  جسمی  سالمت 

عادت های سالم و جلوگیری از استفاده ی بیش ازحد 

از فناوری آشنا می شوید.

 

تأثیرات روان شناختی
آن  به  وابستگی  یا  فناوری  از  بیش ازحد  استفاده ی 

ممکن است تأثیرات سوء روان شناختی داشته باشد:

انزوا
برای  اجتماعی  رسانه های  مانند  فناوری هایی 

گردهم آوردن مردم طراحی شده اند، اما ممکن است 

باشند.  داشته  عکس  نتیجه ی  موارد  از  برخی  در 

مطالعه ای در سال 2017 روی جوانان 19 تا 32 ساله 

افرادی که  اجتماعی در  انزوای  احساس  نشان داد 

می کنند  استفاده  اجتماعی  رسانه های  از  بیشتر 

از  مکرر  به طور  که  است  کسانی  برابر  سه  از  بیش 

رسانه های اجتماعی استفاده نمی کنند.

یافتن راه هایی برای کاهش استفاده از شبکه های 

برای  زمانی  محدودیت  تعیین  مثاًل  اجتماعی، 

برنامه های اجتماعی، ممکن است به کاهش احساس 

انزوا در برخی از افراد کمک کند.

افسردگی و اضطراب
محققان در یک مطالعه ی معتبر نظام مند در سال 

مسائل  و  اجتماعی  شبکه های  بین  ارتباط   2016

بهداشت روان، مانند افسردگی و اضطراب را بررسی 

به  داشت.  متفاوتی  نتایج  آن ها  تحقیقات  کردند. 

تعامالت  بسترها  این  در  که  افرادی  می رسید  نظر 

داشتند  بیشتری  اجتماعی  حمایت های  و  مثبت 

سطح افسردگی و اضطرابشان کمتر بود.

افرادی  بود.  صادق  نیز  آن  عکس  حال،  این  با 

اینترنت  در  بیشتری  منفی  اجتماعی  تعامالت  که 

داشتند و بیشتر مستعد مقایسه ی اجتماعی بودند 

افسردگی و اضطرابشان باالتر بود.

بنابراین، گرچه به نظر می رسد که ارتباطی بین 

رسانه های اجتماعی و سالمت روان وجود دارد، یک 

عامل تعیین کننده ی چشمگیر، انواع تعامالت مردم 

در این بسترهاست.

  مطالعه ای در سال 2017 روی جوانان 19 تا 
32 ساله نشان داد احساس انزوای اجتماعی 

در افرادی که بیشتر از رسانه های اجتماعی 
استفاده می کنند بیش از سه برابر کسانی است 
که به طور مکرر از رسانه های اجتماعی استفاده 

نمی کنند.  

     آن چه باید بدانیم



روان شناسی سالمت     

    تیر   1301400

تأثیرات بر سالمت فیزیکی
استفاده از فناوری ممکن است خطر مسائل فیزیکی 

را نیز افزایش دهد:

خستگی چشم
و  هوشمند  تلفن های  تبلت،  مانند  فناوری هایی 

را برای مدتی طوالنی  رایانه ها می توانند توجه فرد 

جلب کنند. این ممکن است منجر به خستگی چشم 

شود. عالئم خستگی چشم دیجیتال می تواند شامل 

چشم  خستگی  باشد.  چشم  خشکی  و  دید  تاری 

ممکن است منجر به درد در قسمت های دیگر بدن 

مانند سر، گردن یا شانه ها شود.

امکان دارد  نیز  تکنولوژیکی دیگر  چندین عامل 

منجر به خستگی چشم شوند:

 مدت زمان استفاده از نمایشگر؛
 تابش خیره کننده ی صفحه ی نمایش؛

 روشنایی صفحه؛
 مشاهده ی خیلی نزدیک یا خیلی دور؛

 وضعیت نامناسب نشستن؛
 مسائل اساسی بینایی.

هر کسی که به طور مستمر این عالئم را داشته باشد 

باید برای معاینه به دکتر بینایی سنجی مراجعه کند. 

استراحت منظم و فاصله ی دور از صفحه ی نمایش 

ممکن است احتمال خستگی چشم را کاهش دهد.

از  استفاده  هنگام  آمریکا  بینایی سنجی  انجمن 

مدت زمانی  در  دیجیتال  نمایش  صفحه ی  نوع  هر 

 20 ـ   20 ـ   20 قانون  از  که  می کند  توصیه  طوالنی تر 

استفاده کنید. برای استفاده از این قانون، پس از هر 

به  ثانیه   20 نمایش،  20 دقیقه مشاهده ی صفحه ی 

استراحت بپردازید و به چیزی در فاصله ی حداقل 

کار  این  انجام  کنید.  نگاه  دورتر  متر(  )شش  پا   20

ممکن است به کاهش فشار چشم در خیره شدن به 

صفحه در طوالنی مدت کمک کند.

آسیب به شکل بدن
روش بسیاری از افراد در هنگام استفاده از تلفن همراه 

و رایانه نیز ممکن است موجب آسیب  به شکل بدن 

شود که با گذشت زمان، امکان دارد منجر به مشکالت 

فناوری ها  از  بسیاری  گردد.  اسکلتی-عضالنی 

تشدید  را  جلو«  و  »پایین  به سمت  کاربر  موقعیت 

می کنند؛ به این معنی که فرد به جلو خم می شود 

و رو به پایین، به صفحه نگاه می کند. این می تواند 

فشاری غیرضروری به گردن و ستون فقرات وارد کند.

کاربردی  مجله ی  در  پنج ساله  مطالعه ی  یک 

ارگونومی نشان دهنده ی ارتباط بین ارسال پیام در 

تلفن همراه و درد گردن یا قسمت فوقانی کمر در 

بزرگ ساالن بود. نتایج نشان دادند که این تأثیرات 

افراد  از  برخی  گرچه  بودند،  کوتاه مدت  عمدتاً 

همچنان عالئمی طوالنی مدت را نشان می دادند.

به  را  نتایج  این  مطالعات  از  برخی  حال،  این  با 

در   2018 سال  در  مطالعه  یک  می کشند.  چالش 

که  داد  نشان  اروپا  فقرات  ستون  معتبر  مجله ی 

در  تفاوتی  هیچ  پیام  ارسال  هنگام  گردن  وضعیت 

  آکادمی اطفال آمریکا تأکید می کند که 
کودکان زیر هجده ماه نباید به صفحه ی نمایش 

نگاه کنند؛ کودکان دو تا پنج ساله نیز نباید بیشتر 
از یک ساعت در روز، آن هم با حضور یک 

بزرگ سال، به صفحه های نمایش موبایل، تبلت، 
لپ تاپ و ... نگاه کنند.  
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     آن چه باید بدانیم



روان شناسی سالمت     

    تیر   1321400

نتیجه  مطالعه  این  ندارد.  گردن درد  مانند  عالئم 

تأثیر  جوانان  گردن درد  بر  پیام  ارسال  که  گرفت 

پیگیری  این مطالعه شامل  این حال،  با  نمی گذارد. 

بر  دیگر  عواملی  است  ممکن  نبود.  طوالنی مدت 

گردن درد تأثیر بگذارند؛ مثاًل سن و سطح فعالیت.

از  اصالح مشکالت وضعیت بدن حین استفاده 

بهبود کلی وضعیت  به  فناوری ممکن است منجر 

برای  شود.  کمر  و  گردن  بدن،  مرکز  در  قدرت  و 

مثال، اگر شخصی ساعت ها در یک وضعیت یکسان 

کار(،  هنگام  میز  پشت  نشستن  )مانند  بنشیند 

ایستادن منظم یا کشش عضالت می تواند به کاهش 

استراحت  این،  بر  بدن کمک کند. عالوه  در  فشار 

کوتاه، مثاًل هر ساعت یک بار راه رفتن در محیط کار، 

می تواند موجب کمک به شل نگه داشتن عضالت و 

جلوگیری از تنش و وضعیت نامناسب بدن شود.

مشکالت خواب
استفاده از فناوری در زمان بسیار نزدیک به خواب 

ممکن است باعث ایجاد مشکالت بدخوابی شود. 

نور  که  می شود  مربوط  واقعیت  این  به  تأثیر  این 

تلفن های همراه، کتاب خوان های  از جمله نور  آبی، 

دیجیتال و رایانه ها، مغز را تحریک می کند. محققان 

در یک مطالعه در سال 2014 دریافتند که این نور آبی 

برای برهم زدن چرخه ی شبانه روزی بدن کافی است. 

یا  کند  دشوارتر  را  خوابیدن  می تواند  آشفتگی  این 

بعد شود. روز  در  فرد  احساس هوشیاری  به  منجر 

برای جلوگیری از تأثیر احتمالی نور آبی بر مغز، 

از  خواب،  از  قبل  ساعت  دو  یکی  می توانند  افراد 

آبی  نور  ساطع کننده ی  الکترونیکِی  دستگاه های 

خنثاکردن،  برای  آرام  فعالیت های  نکنند.  استفاده 

مثاًل خواندن کتاب، انجام حرکات کششی مالیم یا 

استحمام، جایگزین های خوبی هستند.

کاهش فعالیت بدنی
کم تحرکی  باعث  دیجیتال  فناوری های  بیشتر 

می شوند. استفاده ی بیشتر از این فناوری ها باعث 

منفی  تأثیرات  که  می شود  کم تحرک  زندگی  سبک 

شناخته شده ای بر سالمتی افراد دارد:

 چاقی؛
 بیماری های قلبی و عروقی؛

 دیابت نوع 2؛
 مرگ زودرس.

از  استفاده  در  وقفه  ایجاد  برای  راه هایی  یافتن 

فناوری های کم تحرک ممکن است به ارتقای سبک 

از  استفاده  همچنین  کند.  کمک  فعال تر  زندگی 

باشد.  مفید  است  ممکن  فناوری  دیگر  فرم های 

انجام شده در سال 2017 نشان می دهند  تحقیقات 

برنامه،  اعالن های  مثاًل  فعال،  فناوری های  که 

)مانند  پوشیدنی  هوشمند  ابزارهای  و  ایمیل ها 

تقویت  باعث  یا دستبندهای هوشمند( که  ساعت 

در  را  کم تحرک  رفتار  می توانند  می شوند،  ورزش 

افراد  به  می تواند  این  دهند.  کاهش  کوتاه مدت 

نظر  از  و  تنظیم کنند  را  الگوهای سالم  کمک کند 

جسمی تحرک بیشتری داشته باشند.

در کودکان
مغز کودکان درحال رشد است و امکان دارد بیشتر 

استفاده ی  و  فناوری  تأثیرات  به  بزرگ ساالن  از مغز 

بیش ازحد از آن حساس باشد.

در سال 2018 مطالعات مختلف درباره ی تأثیرات 

سوء احتمالی استفاده از فناوری های مختلف روی 
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این اساس، کودکانی که  کودکان بررسی شدند. بر 

بیش ازحد از فناوری استفاده می کنند ممکن است 

دچار بعضی مسائل شوند:

 عملکرد ضعیف تحصیلی؛ 
 نداشتن توجه؛

 خالقیت کم؛
 تأخیر در رشد زبان؛

 تأخیر در رشد اجتماعی و عاطفی؛
 نداشتن تحرک بدنی و چاقی؛

 کیفیت پایین خواب؛
مسائل اجتماعی، مثاًل ناسازگاری اجتماعی و   

اضطراب؛

 رفتارهای پرخاشگرانه؛
 اعتیاد به این فناوری ها؛

 »BMI« )شاخص توده ی بدنی( باالتر. 

آموزش  اهمیت  به  همچنین  تحقیق،  این  در 

طریق  از  فناوری ها  این  با  کودکان  تعامل  نحوه ی 

استفاده ی  مدت زمان  بر  نظارت  و  سالم  روش های 

آن ها از این فناوری ها و ارائه ی گزینه های جایگزین 

جالب توجه اشاره شده است.

مورد  در  معتبر  مطالعه ی  یک  این،  بر  عالوه 

نوجوانان پانزده تا شانزده ساله نشان داد در کسانی با 

استفاده ی زیاد از رسانه های دیجیتال، احتمال بروز 

 )ADHD( عالئم اختالل بیش فعالی یا کمبود توجه

افزایش می یابد. این بدان معنا نیست که استفاده 

می شود،   »ADHD« باعث  دیجیتال  رسانه های  از 

تحقیقات  دارد.  وجود  دو  این  بین  رابطه ای  بلکه 

ارتباط  این  تا مشخص شود که  بیشتری الزم است 

به چه معناست.

 2015 سال  در  معتبر  مطالعه ی  یک  در  محققان 

بر  فناوری  این  می رسد  نظر  به  که  کردند  اظهار 

سالمت کلی کودکان و نوجوانان در هر سنی تأثیر 

و  والدین  اهمیت  به  محققان  می گذارد.  منفی 

مراقبان در کنترل زمان صفحه ی نمایش در همه ی 

تأکید  کودکان اشاره کردند. آکادمی اطفال آمریکا 

می کند که کودکان زیر هجده ماه نباید به صفحه ی 

نمایش نگاه کنند؛ کودکان دو تا پنج ساله نیز نباید 

یک  با حضور  هم  آن  روز،  در  یک ساعت  از  بیشتر 

تبلت،  موبایل،  نمایش  صفحه های  به  بزرگ سال، 

لپ تاپ و ... نگاه کنند.

جمع بندی
قشر  زندگی  اخیر سبک  در سال های  فناوری  رونق 

حالی  در  است.  داده  تغییر  را  آمریکایی  متوسط   

دارد، خطراتی  بسیاری  مثبت  تأثیرات  فناوری  که 

احتمالی نیز در پی خواهد داشت. هرکسی که در 

مورد تأثیرات فناوری تردید دارد می تواند قدم هایی 

برای کاهش استفاده از این دستگاه ها و نگاه کردن 

به صفحه ی نمایش بردارد و دوباره احساس خود را با 

این دستگاه ها و بدون آن ها ارزیابی کند. 

  انجمن بینایی سنجی آمریکا هنگام استفاده 
از هر نوع صفحه ی نمایش دیجیتال در 

مدت زمانی طوالنی تر توصیه می کند که از 
قانون 20 ـ 20 ـ 20 استفاده کنید. برای استفاده 

از این قانون، پس از هر 20 دقیقه مشاهده ی 
صفحه ی نمایش، 20 ثانیه به استراحت 

بپردازید و به چیزی در فاصله ی حداقل 20 پا 
)شش متر( دورتر نگاه کنید.  

     آن چه باید بدانیم



فناوری های مدرن چگونه بر رشد بشر تأثیر می گذارند؟

خوب، بد، زشت
ِجی تایلور و همکاران

روان شناس

  این مطلب بر اساس پژوهش های جی تایلور، ک مک سپادن، 
ی میلفرد در گروه روان شناسِی تکاملی دانشگاه  تی رایزن و ِجِ
دانشگاه  این  اطالع رسانی  پایگاه  در  و  تنظیم  و  یه  ه ت والدن 

منتشر شده است.  

میرسبحان سادات
مترجم



135  شماره ی 152    

اسـت رشـد  فنـاوری دیجیتـال ممکـن  و  اینترنـت   
جسـمی و روانـی مـا را بیشـتر از آنچـه انتظـار داریـم 

تحـت تأثیـر قـرار دهنـد.

سـرعتی  بـا  فنـاوری  گذشـته،  دهـه ی  چنـد  در 

تلفن هـای  اسـت.  کـرده  پیشـرفت  سرسـام آور 

هوشـمند، اینترنـت، رایانـش ابـری و صدهـا اختـراع 

جملـه  از  مـا،  زندگـی  مختلـف  جنبه هـای  دیگـر، 

ارتباطـات، تجـارت، فعالیت هـای دولـت، مسـافرت، 

جمـع آوری سـرمایه و حتـی کشـاورزی را تحت تأثیـر 

قـرار داده انـد. امـا در مـورد مغـز مـا چطـور؟ آیـا ایـن 

همـه فنـاوری جدیـد در مـا تغییری ایجـاد می کنند؟ 

از  می کننـد،  ایجـاد  کـه  اسـت  ایـن  بسـیاری  نظـر 

روان شناسـی. متخصصـان  جملـه 

می گویـد،  امـروزی  روان شناسـی  کـه  همان طـور 

»شـکی نیسـت کـه همـه ی فناوری هـای جدیـد، بـه 

تفکـر  طـرز  دیجیتـال،  فنـاوری  و  اینترنـت  رهبـری 

و  عامدانـه  ظریـف،  و  آشـکار  روش هـای  بـه  را  مـا 

غیرعامدانـه، سـودمند و مخـرب شـکل می دهنـد«. 

تحقیقـات در ایـن زمینـه هنـوز در مراحـل ابتدایـی 

توافق شـده ای  علمـِی  نتیجـه ی  هیـچ  و  دارنـد  قـرار 

بـه دسـت نیامـده اسـت. چندیـن زمینـه وجـود دارد 

بـر  دیجیتـال مطمئنـاً  مـدرن  فنـاوری  آن هـا  در  کـه 

نحـوه ی تعامـل مـا بـا جهـان و رشـد مغـز کودکانمـان 

تأثیـر می گـذارد. ایـن تغییـرات مغـزی شـامل مـوارد 

هسـتند: زیـر 

توجه
و  اینترنـت  بـه  اتـکا  کـه  می دهنـد  نشـان  شـواهد 

مـا می شـود.  توجـه  کاهـش  باعـث  موبایـل  فنـاوری 

متوسـط    کـه  داده  نشـان  جدیـد  مطالعـه ی  یـک 

دامنه ی توجه ما چهار ثانیه کاهش یافته و از 12 به 

8 رسـیده کـه کوتاه تـر از ماهـی قرمـز اسـت. وقتـی 

داریـم  خـود  جیـب  در  کامپیوترهایـی  مـا  همـه ی 

کـه بـه مـا امـکان می دهنـد هـر زمـان کـه بخواهیـم 

دوسـتان  بـا  و  دهیـم  گـوش  موسـیقی  کنیـم،  بـازی 

بی حوصلگـی  بایـد  چـرا  کنیـم،  برقـرار  ارتبـاط  خـود 

دوره ی  ایـن  البتـه  کنیـم؟  تحمـل  را  کسـالت  و 

توجـه کوتاه مـدت احتمـاالً عواقبـی دارد. چنـد بـار 

اتفـاق می افتـد کـه بـه دلیـل غـرق شـدن در وسـایل 

یـا  یـا گوشـی های هوشـمند، مکالمـات  الکترونیکـی 

می دهیـم؟ دسـت  از  را  اطرافمـان  مهـم  لحظـات 

تصمیم گیری
داریـد.  جدیـد  اتومبیـل  یـک  خریـد  بـه  نیـاز  شـما 

اگـر  چیسـت؟  می دهیـد  انجـام  کـه  کاری  اولیـن 

انجـام  بـرای  هسـتید،  دیگـر  نفـر  میلیون هـا  ماننـد 

تحقیقـات، آنالیـن می شـوید. در واقـع مهـم نیسـت 

ـــ خـواه سـعی  کـه چـه نـوع تصمیمـی بایـد بگیریـد 

یـا بهتریـن راه  کنیـد بفهمیـد کجـا شـام بخوریـد و 

هـر  در  ـــ  بدانیـد  را  جدیـد  کار  یـک  شـروع  بـرای 

  به نظر می رسد که ما در حال بهبود 
توانایی های خود برای به خاطر سپردن مکان و 

نحوه ی قرار دادن اطالعات هستیم. برای مثال، 
ما در حال حاضر به یاد می آوریم که اطالعات را 

در چه پوشه ای ذخیره کرده ایم، بیش از آنکه 
خوِد اطالعات را به خاطر بسپاریم.  

     خوب، بد، زشت
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اینترنـت  بـه  مشـاوره  بـرای  می توانیـد  صـورت، 

مـا،  کـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن  کنیـد.  مراجعـه 

به عنـوان یـک گونـه، دیگـر مجبـور نیسـتیم این قـدر 

بـه غریـزه اعتمـاد کنیـم، بلکـه می توانیـم در تـالش 

را  دانـش  و  حقایـق  آگاهانـه،  تصمیم گیـری  بـرای 

کنیـم. جمـع آوری 

ایجاد رابطه
 2/9 حـدود   ،2021 سـال  تـا  کـه  می شـود  پیش بینـی 

میلیـارد نفـر در شـبکه های اجتماعـی حضـور داشـته 

برنامه هـای  بـا  یکدیگـر  بـه  افـراد  پیام هـای  باشـند. 

تجربـه ی  حـال  در  مـا  و  می شـود  ارسـال  پیام رسـان 

تغییراتـی اساسـی در ایجـاد و حفـظ روابـط هسـتیم. 

اگـر  یـا منفـی؟  یـک پدیـده ی مثبـت اسـت  ایـن  آیـا 

خـود  دوسـتان  یـا  خانـواده  بـا  شـام  مهمانـی  در  مـا 

اعضـای  از  یکـی  بـه  طـور هم زمـان  بـه  ولـی  باشـیم، 

یـا  و  بفرسـتیم  پیـام  کالیفرنیـا  در  خـود  خانـواده ی 

مـورد  در  خـود  دوسـتان  بـا  توییتربـازی  مشـغول 

یـک اتفـاق در ژاپـن شـویم، آیـا بـه طـور کامـل درگیـر 

برقـراری  بـه  قـادر  دوبـاره  آیـا  شـده ایم؟  روابـط  آن 

ارتبـاط بـا خانـواده  یـا دوسـتان خـود هسـتیم؟ تقریبـاً 

روابـط  بـرای  را  اینترنـت  آمریکایی هـا  درصـد   70

کودکانـی  آیـا  دیـد  بایـد  امـا  می داننـد.  خـوب  مـا 

انـواع  می شـوند  بـزرگ  هوشـمند  تلفن هـای  بـا  کـه 

روابـط  ایجـاد  منظـور  بـه  بین فـردی  مهارت هـای 

پیـدا  را  معنـی دار  و  عمیـق  روابـط  نیـز  و  ضـروری 

نزدیـک  تمـاس  از  مـا  فرزنـدان  اینکـه  یـا  می کننـد 

راحـت  آن  بـا  و  شـد  خواهنـد  منـزوی  شـخصی  و 

بـود. نخواهنـد 

حافظه
اینترنـت بـه مـا دسترسـی گسـترده ای بـه اطالعـات 

مـا  شـخصی  رایانه هـای  همچنیـن  می دهـد. 

می توانند هر لیسـت خرید و افکار گمراه شـده ای را 

ذخیـره کننـد و بـه مـا اجازه می دهنـد که در صورت 

نیـاز، بعـداً بـه اطالعـات دسترسـی پیـدا کنیـم. یـک 

مطالعـه ی جدیـد نشـان می دهـد کـه »این دسترسـی 

یـاد  بـه  مـا  آنچـه  نه تنهـا  اطالعـات  بـه  گسـترده 

تغییـر  نیـز  را  مـا  یـادآوری  نحـوه ی  بلکـه  می آوریـم 

توانایی مـان  اینترنـت  بـه  مـا  اتـکای  اسـت«.  داده 

بـرای حفـظ آسـان حقایـق را کاهـش داده اسـت. بـا 

ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد کـه مـا در حـال بهبـود 

و  مـکان  سـپردن  خاطـر  بـه  بـرای  خـود  توانایی هـای 

نحـوه ی قـرار دادن اطالعـات هسـتیم. بـرای مثـال، 

مـا در حـال حاضـر بـه یـاد می آوریـم کـه اطالعـات را 

در چـه پوشـه ای ذخیـره کرده ایـم، بیـش از آنکه خوِد 

اطالعـات را بـه خاطـر بسـپاریم. بـه همیـن ترتیـب، 

بـا یـک سـؤال روبـه رو می شـویم، بـه احتمـال  وقتـی 

زیـاد اصطالحـات جسـت وجو را بـه یـاد می آوریم که 

را  پاسـخ سـؤاالت مشـابه  تـا  مـا کمـک کرده انـد  بـه 

کشـف کنیـم، نـه اینکـه بخواهیـم خـوِد واقعیـت را 

بـه خاطـر بسـپاریم.  

  شواهد نشان می دهند که اتکا به اینترنت و 
فناوری موبایل باعث کاهش توجه ما می شود. 

یک مطالعه ی جدید نشان داده که متوسط   
دامنه ی توجه ما چهار ثانیه کاهش یافته و از 12 

به 8 رسیده که کوتاه تر از ماهی قرمز است.  
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روان شناسی سیاسی     معرفی کتاب

    تیر  1400

روان شناسی سالمت بالینی

نویسنده: توماس ج. بول

آقایی میبدی/   انجدانی/  فاطمه  انسیه  مترجمان: 

فریبا زرانی /  وحید صادقی
ناشر: ارجمند

کتــاب حاضــر گزیــده ای اســت از درس نامــه ی جامــع 

گســتره ی  آن  در  کــه  ســالمت  بالینــی  روان شناســی 

وســیعی از موضوعــات مرتبــط بــا حیطــه روان شناســی 

ســالمت به طــور تخصصــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

در  رفتــاری  و  روان شــناختی  عوامــل  نقــش  اســت: 

پزشــکی،  اختــالالت  برخــی  بهبــود  و  شــکل گیری 

و  ســالمت  وضعیــت  بــر  اثرگــذار  رفتــاری  عوامــل 

بــرای  روان شناســی  مدل هــای  و  نظریه هــا  بررســی 

ایجــاد چارچوبــی منســجم در تبییــن مســائل مرتبــط بــا 

ســالمت. حیطــه ی 

مفاهیم کلیدی در روان شناسی سالمت

نویسندگان:  یان آلبری / مارکوس مونافو

مترجمان: محدثه کاکوجویباری / احمد علیپور

ناشر: مانیا هنر

و  گرفته  نشأت  کجا  از  چیست؟  سالمت  روان شناسی 

چگونه توسعه یافته است؟ روان شناسی سالمت چگونه 

بخش  می شود؟  متمایز  روان شناسی  حوزه های  دیگر  از 

اول این کتاب به پاسخ این سواالت می پردازد. همچنین 

به تشریح مفصل دیدگاه های تاریخی درباره ی سالمت 

به  کلی  به طور  دیدگاه ها  این  می پردازد.  بیماری  و 

توسعه ی روان شناسی سالمت، به عنوان زیرمجموعه ای 

از روان شناسی کمک کرده اند. به عالوه، در این کتاب، 

نمایی کلی از روان شناسی سالمت و شاخص ها و اهدافی 

که اساس این حوزه مطالعاتی را تشکیل می دهند، ارائه 

خواهد شد.

روان شناسی سالمت      معرفی کتاب



روان شناسی  مثبت

|4|

سازمان مثبت  

  روان شناسی مثبت، یکی از جذاب ترین شاخه های علم روان شناسی است که در سال های 
دهه ی 90 میالدی، طلیعه ی آن از سوی تنی چند از روان شناسان برجسته ی معاصر در 
آمریکا نمایان شد. مهم ترین روان شناسی که عنوان پدر این شاخه از روان شناسی را به خود 
اختصاص داده، دکتر مارتین سلیگمن است که در زمان ریاست خود در انجمن روان شناسی 
آمریکا به طور رسمی ظهور این شاخه ی علمی را اعالم کرد.
در این بخش می کوشیم تا آخرین و مهم ترین یافته های روان شناسی مثبت را در قالب مطالبی 
منتشر کنیم. در این شماره برجسته ترین روان شناس صنعتی و سازمانی ایران به مرور 
مطالعات انجام شده درباره ی سازمان های مثبت پرداخته است.   



حسین شکرکن
روان شناس

 دکتر حسین شکرکن دانش آموخته ی روان شناسی صنعتی  
و سازمانی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و از استادان بازنشسته 
ایران  در  خود  تخصصی  رشته ی  برجسته ی  پیشکسوت  و 
روان شناسی  شاخه های  و  رشته ها  بنیان گذار  وی  است. 
دانشگاه  در  سازمانی  و  صنعتی  روان شناسی  جمله  از 
جندی شاپور اهواز و نویسنده ی چندین کتاب در این زمینه 
است. در شماره ی 115-116 سپیده دانایی گفت وگویی با این 

استاد پیشکسوت و برجسته منتشر شده است.     

نگاهی اجمالی به نتایج دو دهه تحقیقات در زمینه  ای نوین

سازمان مثبت
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 آغاز روان شناسی مثبت را می توان به خطابه ی پایان 
دوره یک ساله ی ریاست مارتین سلیگمن در سال 1998 

بر انجمن روان شناسی آمریکا ردیابی کرد. سلیگمن 

تقریباْ  تا تمرکز  از پژوهشگران روان شناسی خواست 

کاهش  انسانی  آسیب شناسی  بر  را  خود  انحصاری 

دهند و  بخشی از توجه خود را به وجوه مثبت هستی 

اختصاص  می سازند  ارزشمند  را  زندگی  که  آدمی 

دهند. سلیگمن و میهالی چیک سنت میهای )2000( 

علمی  مجله ی  از  ویژه نامه  یک  در  را  خواسته  این 

خود، روان شناس آمریکایی1، با 13 مقاله در ارتباط با 

موضوعات شادمانی2، سرآمدی3 و کنشگری4 بهینه ی 

انسانی مطرح ساختند.

توضیح  مثبت5  روان شناسی  بین المللی  انجمن 

مختصر زیر را در باره ی ماهیت، هدف ها، و کاربردهای 

است:  داده  دست  به  مثبت  روان شناسی  بالقوه 

روان شناسی مثبت بر این باور بنا نهاده شد که مردم این 

تمایل را دارند که زندگی با معنا و کامروا سازی داشته 

باشند و بهترین هایی را که در وجود خود دارند پرورش 

دهند، و تجربه های خود را از عشق و محبت، کار، و 

بازی ارتقا ببخشند. روان شناسی مثبت سه موضوع 

هیجان های  است:  داده  قرار  توجه  مورد  را  عمده 

مثبت.  نهاد های  و  مثبت  فردی  صفات  مثبت، 

درک و فهم هیجان های مثبت مستلزم مطالعه ی 

در  شادمانی  گذشته،  از  خرسندی  و  خاطر  رضایت 

زمان حال، و امیدواری در آینده است. 

از  متشکل  مثبت  فردی  صفات  فهم  و  درک 

1. American Psychologist
2. happiness
3. excellence
4. functioning
5. http://www.ippanetwork.org

و  عشق  قابلیت  فضائل  و  نیرومندی ها  مطالعه ی 

آفرینندگی،  تاب آوری،  مهربانی،  جرأت ورزی،  کار، 

مدارا،  خود،  از  اگاهی  و  دانش  کنجکاوی، 

خویشتن داری، و خردمندی است. 

مطالعه ی  مستلزم  مثبت  نهادهای  فهم  و  درک 

نیرومندی هایی است که جوامع بهتری را بر اساس 

عدالت، مسئولیت پذیری، ادب و نزاکت، ایفای نقش 

والدین، پروراندن، اخالق کار، رهبری، کار گروهی، 

هدفمندی، و شکیبایی به وجود می آورند.

ِسیری در روان شناسی مثبت در دنیای کار و سازمان ها
پیترسون )2006( تعریف روان شناسی مثبت را بسط 

را  مثبت  روان شناسی  پایه ی  سه  و  داد  گسترش  و 

به رسایی بیان داشت. پایه ی سوم، یعنی نهادهای 

کسب  بنگاه های  آموزشگاه ها،  خانواده ها،  مثبت، 

و کار، اقشار مردم و دیگر جوامع را دربرمی گیرد. 

سازمان ها و محیط های کاری به عنوان زیرمجموعه ای 

نهادهای  یعنی  مثبت،  روان شناسی  سوم  پایه ی  از 

مثبت مطرح شده اند.

سازمانی  روان شناسی   )2010( کو  و  دونالدسون 

مثبت را به عنوان مطالعه ی علمی تجربه های ذهنی 

  در بازه ی زمانی دو دهه ی اول سده  ی 
21 میالدی روان شناسی مثبت، به طور کلی، 

و روان شناسی سازمانی مثبت، به طور 
اخص، راهی دراز را پیموده و به دستاورد های 

چشم گیری اعم از یافته های پژوهشی، 
نظریه ها، روش های مداخله  و ابزار ها سنجش 

دست یافته است.  

     سازمان مثبت

http://www.ippanetwork.org
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کاربرد  نیز  و  مثبت  صفات   مثبت،  هیجان های  یا 

زندگی  کیفیت  و  اثربخشی  بهبود  جهت  در  آن ها 

کاری در سازمان ها تعریف کرده اند. آنان در تحقیق 

را  پژوهشی   - علمی  مقاله ی چاپ شده ی  خود 172 

ثابت  افزایشی  که  داشتند  معلوم  و  کردند  بررسی 

در مطالعات علمی در طول یک بازه ی زمانی 10ساله 

که  عنوانی  دو  مشهورترین  است.  شده  حاصل 

و  از: رهبری مثبت  بودند  شناسایی کردند عبارت 

بالندگی و تغییر سازمانی مثبت.

نیز  1336   )2015 (    دونالدسون، دالوت و رائو 

مقاله را در بازه ی زمانی 1999 تا 2013 شناسایی کردند 

که بیش از 750 مقاله آزمون هایی تجربی از نظریه ها، 

مثبت  روان شناسی  به  مربوط  مداخله های  و  اصول 

بودند. با کنار هم گذاشتن یافته های دونالدسون و کو 

)2010( و دونالدسون، دالوت و رائو )2015( شماری از 

روش ها مشخص شد که روان شناسی مثبت از رهگذر 

آن ها به درون محل های کار راه یافته است. برخی از 

مثبت  سازمانی  روان شناسی  در  که  اصلی  عناوین 

مورد بررسی قرار گرفته اند، در جدول 1 درج شده اند.

روان شناسی  در  اصلی  مباحث  از  بسیاری 

سازمانی مثبت مربوط به این هستند که کارکنان چه 

زمانی و چگونه در کار به رشد و شکوفایی می رسند. 

رشد و شکوفایی، به طور کلی، به حالتی اشاره دارد 

که انسان ها احساس می کنند ُپر از انرژی هستند و 

در سطح بهینه ی خود به فعالیت می پردازند. به نظر 

اکتساب  قبیل  از  ویژه ای  کاری  که شرایط  می رسد 

روزانه دانش تازه و متناسب و یافتن معنا و مفهوم در 

کاری که انجام می دهند به سطوح باال تری از رشد و 
شکوفایی می انجامند.1

بدین سان، می توان دید که محیط ها و بافت های 

محل کار )مثالْ، طراحی شغل( می توانند تأثیر مثبتی 

در کنشگری و فعالیت کارکنان در کار داشته باشند.

ژرف تری  بررسی  به   )2011( دونالدسون  و  کو 

دست یازیدند تا در نوشتارگان روان شناسی مثبت، 

یافته هایی تجربی بیابند که سودمندی های با لقوه ای 

دارند.  مثبت  سازمانی  روان شناسی  مفاهیم  برای 

و  درک  ویژه،  به گونه ای  مفاهیم،  این  از  بسیاری 

سازمانی  روان شناسی  سنتی  مباحث  از  را  ما  فهم 

فراهم  برداشت هایی  برایمان  و  می گسترانند 

بهبود  برای  آن ها  از  می توان  چگونه  که  می سازند 

اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری استفاده 

برد. با توجه به یافته های این پژوهش ها، یک بازنگری 

مجمل از مطالعات پژوهشی که مفاهیم روان شناختی 

سازمانی  مطلوب  بازده های  به  را  مثبت  سازمانی 

پیوند داده اند، در جدول 2 فراهم شده است.

1. رهبری مثبت

2. بالندگی و تغییر سازمانی مثبت

3. ویژگی های فردی مثبت

4. هیجان های مثبت

5. نیرومندی ها و فضائل

6. روابط مثبت

7. روش های منابع انسانی مثبت

8. فرایندهای سازمانی مثبت

9. سرمایه ی روان شناختی
10. غرقگی1

11. فضیلت2 و اخالق سازمانی

12. اشتیاق  کاری3 کارکنان

13. به باشی4 در محل کار

جدول 1. عناوین اصلی در روان شناسی سازمانی مثبت

1. flow
2.  virtuousness
3.  work engagement
4. well-being
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نیرومندی های  به کارگیری  نتایج   .1
بنیادی کارکنان

کاهش نرخ ترک کار و افزایش اشتیاق کارکنان، امید، و خشنودی از زندگی2 
افزایش اشتیاق کاری کارکنان3

افزایش بهره وری کارکنان و تیم ها4
پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و افزایش به باشی روان شناختی5

2. نتایج کاربست رهبری مثبت در 
سازمان ها

 رفتار شهروندی باالتر، تعهد سازمانی بیشتر، عملکرد سازمانی بهتر، خشنودی باالتر 
فرودست از سرپرست، و عملکرد شغلی بهتر6

 افزایش اشتیاق کاری کارکنان

نیز  و  آن ها  حل  و  مسائل  پیش بینی  جهت  در  کارکنان  پیش نگری  باالتر  سطوح 
جست و جوی راه های دگرگونی موقعیت های کاری7

تغییر سازمانی  و  بالندگی  نتایج   .3
مثبت به زیر دست

انتطار باالتر موفقیت در آینده، مقابله ی بهتر با فشار روانی، عملکرد شغلی بهتر، و 
خشنودی شغلی باالتر8

تولید  کارکنان،  میان  بهتر  روابط  مشتری،  با  بهتر  روابط  سهام،  قیمت  در  افزایش 
فرآورده های با کیفیت مرغوب تر، مشارکت نو آورانه ی اتحادیه - مدیریت9

عملکرد عینی و ادراک شده ی بهتر، سود ناخالص باالتر، نو آوری، نگهداری مشتری، 4. نتایج فضیلت های سازمانی

ترک کار کمتر کارکنان، و کیفیت کار باالتر
به باشی و تعهد عاطفی باالتر کارکنان10

سرمایه ی  از  استفاده  نتایج   .5
روان شناختی کارکنان

عملکرد شغلی بهتر، خشنودی شغلی باالتر، و تعهد سازمانی باالتر11

و  داوطلبانه  شغلی  غیبت های  باالتر،  شهروندی  رفتار  بیشتر،  کاری  اشتیاق 
غیرداوطلبانه ی کمتر، و خرده گیری و رفتار های انحرافی کمتر12

6. نتایج غرقگی کارکنان در کارهای 
خود

عملکرد شغلی فرانقش13
عملکرد شغلی بهتر درون و برون نقش14

منابع سازمانی و شخصی بیشتر15
انگیزش لذت بردن، مشارکت، و غرقگی باالتر16

مجذوب شدن به  کار17
انگیزش درونی باالتر18

مثبت  هیجان های  ایجاد  نتایج   .7
در کارکنان

ارزش یابی مطلوب از فرصت کارآفرینی19
عملکرد شغلی باالتر و سبک کردن تأثیر بالقوه ی نقش منفی فشارزاها20

افزایش اصالت1 و موفقیت عملکرد آن گونه که توسط دیگران ادراک می شود21
افزایش لذت بردن از عملکرد تکلیفی کارکنان22

در  کاری  اشتیاق  ایجاد  نتایج   .8
کارکنان

افزایش عملکرد کسب وکار برحسب نتایج مالی، خدمات مشتری، و نگهداری کارکنان23
بهره وری باالتر، ترک کار کمتر، و وفاداری باالتر در سطوح کارکنان و واحد های کاری24

عملکرد تکلیفی باالتر و نوآوری بیشتر25

جدول 2. نمونه هایی از سودمندی های بالقوه ی روان شناسی سازمانی مثبت در زمینه های مهمی از رشته ی علمی روان شناسی 
صنعتی و سازمانی)منبع: کو و دانالدسون )2011(؛ دانالدسون، دالوت و رائو )2015((

1. authenticity

     سازمان مثبت



روان شناسی مثبت     

    تیر   1441400



145  شماره ی 152    

مداخله های مثبت در سازمان ها
روان شناسی  مفاهیم  که  باال  تأثیر های  بر  افزون 

باشند،  داشته  محل  کار  در  توانسته اند  مثبت 

مثبت  سازمانی  روان شناسی  رشته ی  بطن  در 

مداخله هایی نیز وجود دارد که هدف آن ها افزایش 

گونه  این  است.  سازمان ها  و  کارکنان  اثربخشی 

مثبت  روان شناسی  اساسی  اصول  از  مداخله ها 

روان شناختی،  سرمایه ی  نیرومندی ها،  مانند،   (

هیجان های مثبت، و غرقگی(  برای تأثیرگذاری در 

بازده های سازمانی استفاده می کنند.

دونالدســون، دالــوت و رائــو )2015( در بازنگــری 

اخیــر خــود از رشــته ی روان شناســی مثبــت، شــماری 

محــل کار  در  کــه  یافتنــد  را  مداخله هــا  انــواع  از 

مداخله هایــی  مثــال،  یــک  به عنــوان  تأثیر گذارنــد. 

کــه از اصــول مربیگــری بــرای تمرکــز بــر شناســایی 

و کار بســت نیرومندی هــا، خویشــتن داری مثبــت، 

می کننــد،  اســتفاده  خود کارآمــدی  ایجــاد  و 

بــرای  چند گانــه ای  مثبــت  بازده هــای  می تواننــد 

باشــند. کارکنــان داشــته 

گرانت  و  اوِدس،  گرین،  توسط  مطالعه ای  در 

مربیگری،  برنامه  یک  در  شرکت کنندگان   ،)2006(

افزایش های معنی داری در تالش برای دستیابی به 

اهداف، به باشی، و امید از خود نشان دادند.

مربیگری  مداخله های  آن  که،  می نماید  چنین 

که ریشه در روان شناسی سازمانی مثبت دارند، در 

انواع گوناگون سطوح شغلی، کارکنان، و سازمان ها 

کاربرد دارند. به عنوان مثال، رهبران اجرایی، پس 

توانسته اند  مربیگری،  برنامه  یک  در  مشارکت  از 

برای رسیدن به هدف های خود، از داشتن تاب اوری 

باالتر، بهباش در محل کار، و نیز کاهش افسردگی و 

فشار روانی سود ببرند. 

روان شناسی  مربیگری  مداخله های  همچنین، 

از  دیگری  انواع  برای  می توانند  مثبت  سازمانی 

کارساز  آموزش  حرفه  جمله  از  حرفه ها  و  مشاغل 

اخیراْ   )2010( راینساردت  و  گرین،  گرانت،  باشند. 

دریافتند که مربیگری می تواند به معلمان مدارس 

یابند، سطوح  اهداف خود دست  به  تا  کمک کند 

فشار روانی خود را کاهش دهند، و به باش باالتری 

در محل کار داشته باشند.

گونه ی دیگری از مطالعه که می تواند بازده های 

سازمانی و کاری مفیدی داشته باشد بر سرمایه ی 

و  آوی  لوتانز،  دارد.  تمرکز  کارکنان  روان شناختی 

دادند  انجام  )2008( یک مطالعه ی مداخله ای  پاترا 

کارکنان  روان شناختی  سرمایه ی  که  دریافتند  و 

در  تنها  هدفمند،  تمرین های  رهگذر  از  می تواند 

سرمایه ی  آن گاه  یابد.  افزایش  ساعت،  دو  طول 

رفتار  در  چند گانه ای  مثبت  اثرهای  روان شناختی 

کاری آنان داشته باشد، از جمله عملکرد شغلی و تعهد 

 بسیاری از مباحث اصلی در روان شناسی 
سازمانی مثبت مربوط به این هستند که کارکنان 

چه زمانی و چگونه در کار به رشد و شکوفایی 
می رسند. رشد و شکوفایی، به طور کلی، به 

حالتی اشاره دارد که انسان ها احساس می کنند 
ُپر از انرژی هستند و در سطح بهینه ی خود به 
فعالیت می پردازند. به نظر می رسد که شرایط 

کاری ویژه ای از قبیل اکتساب روزانه دانش 
تازه و متناسب و یافتن معنا و مفهوم در کاری 

که انجام می دهند به سطوح باال تری از رشد و 
شکوفایی می انجامند.  

     سازمان مثبت



روان شناسی مثبت     

    تیر   1461400

سازمانی باالتر، و رفتارهای کاری تولیدستیز کمتر.

بر مبنای یافته ها و مداخله های تجربی توصیف 

بنیه ی  و  شتاب،  اندازه،  صرف  می توان  باال،  شده 

روان شناسی سازمانی مثبت را دریافت.

زمینه ها و سازه های روان شناسی سازمانی مثبت 
کامرون و اسپرایتزر )2012(  دستنامه ی دانش پژوهی 

منتشر  فصل   79 در  را  آکسفورد1  مثبت  سازمانی 

کرده اند که به گونه ای فراگیر مباحث روان شناسی 

بررسی  را  سازمان ها  و  محل کار  بر  متمرکز  مثبت 

و  نظریه ها،  کلیدی،  مفاهیم  آن  در  و  می کند 

1.  . The Oxford handbook of positive organizational 
scholarship

در  می دهد.  توضیح  را  مربوط  پژوهشی  یافته های 

سازمانی  روان شناسی  که  می بینیم  دستنامه  این 

مثبت با لنز جدیدی به مباحث و سازه های از پیش 

کاری،  اشتیاق  سازمانی،  رهبری  قبیل  از  موجود، 

به  مثبت  روان شناسی  ورود  می نگرد.  خالقیت  و 

احساس  قبیل  از  جدید،  سازه ی  چندین  محل کار، 

سازمان ها  دنیای  به  را  اوج3  عملکرد  و  رسالت 2 

معرفی کرده است. 

روان شناسی  در  که  سازه ها  از  برخی   3 جدول 

است.  برجسته ساخته  به کار گرفته شده اند  مثبت 

مطالب زیر برگرفته از مباحث این دستنامه هستند 

2.  calling
3.  peak performance

سازه هاعنوان زمینه

 انگیزش جامعه یار، احساس رسالت در کار، اشتیاق کاری، پیش نگری، خالقیت، ویژگی های فردی مثبت

کنجکاوی، صفات مثبت

انرژی مثبت، به باشی ذهنی، شور و شوق، هوش هیجانیهیجان های مثبت

بخشایش، مهربانی، امیدواری، جرأت، عدالت، صداقت، اصول اخالقی مثبتنیرومندی ها و فضائل

ارتباطات با کیفیت باال، مقابله به مثل، اعتماد، مزاحروابط مثبت

توسعه ی کارراهه، مرشدیت، گوناگونی، پویایی، به باشیروش های مثبت منابع انسانی

کار آمدی جمعی، طراحی شغل، سازمان دهی ذهن آگاه، نو آوریروش های مثبت سازمانی

 پرس و جوی شناسا، رهبری اصیل، عملکرد اوجیرهبری و تغییر مثبت

جدول 3. عنوان زمینه ها و سازه های روان شناسی سازمانی مثبت
منبع: کامرون و اسپایتزر )2012(
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که توسط دونالسون و دالوت )2013( تلخیص شده اند.

ویژگی های فردی مثبت
 در ارتباط با ویژگی های فردی مثبت، مطالعات نشان 

داده اند که برخی از ویژگی های کارکنان )خالقیت، 

برای  به ویژه  است  ممکن  کنجکاوی(  پیش نگری، 

نتایج استثنائی در کار مفید فایده باشند. ارائه ی 

گادکین،  والنتاین،  توسط  مطالعه ای  خالقیت. 
فالیشمن، و کیدول )2011( آشکار ساخت که خالقیت 

در یک گروه کاری با خشنودی شغلی رابطه مثبت 

بر  افزون  دارد.  منفی  رابطه  کار  ترک  مقاصد  با  و 

این، کارکنانی که در کار رسالتی احساس می کردند 

تعهد کارراهه ای، معنای شغلی، و خشنودی شغلی 

باالتری داشتند.26 

اشتیاق  ترتیب، سازه ی  به همین  اشتیاق کاری. 
برای  گوناگونی  کاربردهای  نیز  کارکنان  کاری 

داده اند  نشان  متعدد  مطالعات  دارد.  کار  دنیای 

بهره وری  و  شغلی  عملکرد  مشتاق  کارکنان  که 

دارند.  کمتری  سازمان  ترک  احتمال  و  باالتر 

و   2010 شافلی،  و  باکر،  گورجیفسکی،  )مثاْل، 

یافته هایی  چنین   .)2002 هیز،  و  اشمیدت،  هارتر، 

مضامین عملی برای سازمان ها دارند چه می توانند 

محیط هایی کاری ایجاد کنند که خالقیت، اشتیاق، 

و انگیزش را در کارکنان شان تقویت می کنند.

هیجان های مثبت
روان شناسی  درون  در  دیگر  موضوعی  زمینه ی 

مضامین  نیز  مثبت،  هیجان های  یعنی  مثبت، 

مهمی برای محل کار دارد: 

تأثیر هیجان های مثبت در کار وقتی روشن   .1 
نشان  که  افکنیم  نظر  مطالعاتی  به  که  می شود 

بیشتری  مثبت  هیجان های  که  کارکنانی  می دهند 

روانی  فشارهای  می توانند  بهتر  می کنند  تجربه  

نقش شغل را به عملکرد باال تبدیل کنند )وینسنت و 

اورکویست، 2011( و نیز فرصت های کارآفرینی بیشتری 

را ادراک می کنند ) گریچنیک، اسمجا، و ولپ، 2010(.

اصالت  که  به نظر می رسد  ترتیب،  همین  به   .2
تنظیم  سطح  نیز  و  مثبت  هیجان های  ابراز شده ی 

تأثیر  روابط  این  در  که  هستند  عواملی  هیجانی، 

 )2012( دلفابرو   واینفیلد،  پیسانیلو،  مثاْل،  دارند. 

و  غیرواقعی  هیجان  تأثیر  باره ی  در  آزمایشی  به 

یازیدند  دست  حرفه ای  سالمت  در  کاری  واقعی 

و  خود  هیجان های  تنظیم  توانایی  که  دریافتند  و 

سطوح  کاهش  به  است  ممکن  دیگران  هیجان های 

داشتن  این،  بر  افزون  بینجامد.  شغلی  فرسودگی 

به  است  ممکن  کار  در  هیجانی  اصیل  تجربه های 

خشنودی شغلی، سالمت مثبت، و به باشی بیشتری 

منتج شود.

نیرومندی ها و فضیلت ها
است  دیگری  مبحث  فضیلت ها  و  نیرومندی ها 

 با آهنگ شتابان امروز، ما در محل کار سخت 
به یکدیگر متکی هستیم و اغلب در تیم های 

پروژه ای که اعضای آن ها ممکن است در 
مکان های متفاوت پخش باشند و از رهگذر 

دنیای مجازی بهم پیوند دارند، کار  کنیم. 
بدین سان، بررسی تأثیر روابط مثبت در کار، 

از قبیل اطمینان، مقابله به مثل، و مزاح، برای 
سازمان ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.  
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بسیاری  شمار  دارد.  کاربرد  کار  دنیای  در  که 

ممکن  کارکن  فرد  که  دارد  وجود  نیرومندی ها  از 

یا  کلیفتون  نیرومندی یاب  آزمون  برمبنای  است 

باشد.  دارا  ِا1  آی  وی  َمِنش  نیرومندی های  آزمون 

مانند  ویژگی هایی  بر  مشتملند  نیرومندی ها  این 

بخشایش، مهربانی، جرأت ورزی، عدالت، صداقت 

و جز این ها.  

پژوهش های انجام شده در رشته ی روان شناسی 

سازمانی مثبت نشان داده اند که این نیرومندی ها 

سودمند  و  کاربردپذیر  محل کار  در  است  ممکن 

باشند. مثاْل، کارکنانی که نیرومندی های وابسته به 

شغل خود را شناسایی می کنند و به کار می بندند به 

احتمال کمتری کار خود را ترک می کنند و اشتیاق 

شغلی و بهره وری  باالتری دارند )مثاْل، بلک، 2001؛ 

هاجز و کلیفتون، 2004(. توجه به این نکته نیز مهم 

است که نیرومندی های منشی می توانند بازتعریف 

گردند  متناسب  کاری  ویژه  محیط های  با  تا  شوند 

)مثاْل، مک گاورن 2011(.

روابط مثبت در کار
به  سخت  محل کار  در  ما  امروز،  شتابان  آهنگ  با 

یکدیگر متکی هستیم و اغلب در تیم های پروژه ای 

که اعضای آن ها ممکن است در مکان های متفاوت 

از رهگذر دنیای مجازی بهم پیوند  پخش باشند و 

روابط  تأثیر  بررسی  بدین سان،  کار  کنیم.  دارند، 

مثل،  به  مقابله  اطمینان،  قبیل  از  کار،  در  مثبت 

پیدا  بیشتری  اهمیت  سازمان ها  برای  مزاح،  و 

می کند. در سال 2006، کتاب کاملی انتشار یافت 

که به تنهایی بر اهمیت روابط مثبت در کار تأکید 

جنبه های  در  روابط  این  چگونه  این که  و  داشت 

1.  VIA Character Strengths

احساسی  دادن  جمله  از  کاری  زندگی  گوناگون 

ساختن  آسان  و  کار  محل   به  نسبت  فرد  به  مثبت 
کسب تعهد سازمانی و تیمی تأثیر داشت.27

منابع انسانی و اقدامات مثبت
منابع  بر  که  مباحثی  مثبت  سازمانی  روان شناسی 

انسانی و اقدامات مثبت سازمانی تمرکز دارند نیز 

دربرمی گیرد. این اقدامات به راه اندازی طرح های 

کل  سطح  در  یا  سازمانی  واحدهای  سطح  در  نو 

سازمان، و به روش های سازمان دهی و ساختاردهی 

اشاره  هستند،  مبتنی  مثبت  روان شناسی  بر  که 

ایجاد  مثبت  اقدامات  این  پشت  اندیشه ی  دارند. 

یک محیط کاری مثبت است که به  کارکنان اجازه 

کاری  زندگی  یک  از  که  عین حال  در  تا  می دهد، 

خوب و مطلوب برخوردارند، به جد و جهد در کار 

عملکرد  به  و  سازند  شکوفا  را  خود  بپردازند،  نیز 

اقدامات،  این  از  نمونه  یک  یابند،  دست  اوجی 

طرح  های موازنه ی کار-زندگی است که می تواند بر 

در  اقدامات  این  اهمیت  بیفزایند.  سازمانی  تعهد 

پژوهش هایی هویدا می شود که تأثیر مثبت زندگی 

نشان  برعکس  و  زندگی کاری  را در  فرد  خانوادگی 

می دهند )مثاْل، ماسودا، مکنال، آلن، و نیکلین، 2012(.

سالمندی مثبت
شمار  کار-زندگی،  به  مربوط  طرح های  به جز 

دیگری از اقدامات مثبت سازمانی وجود دارد که 

سازمان ها  کارکنان  برای  سودمندی  برون دادهای 

دارند. یک نمونه از این طرح ها در مطالعه ای دیده 

می شود که توسط چیونگ و وو )2012( انجام گرفت. 

این نویسندگان فرایند سالمندشدن مثبت در کا ر را 

مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که برنامه های 



149  شماره ی 152    

کارکنان  رشد  با  سازمانی  بالندگی  و  آموزشی 

رابطه ی مثبت دارند و این که حمایت سازمانی یک 

پیش بین مهم برای سالمند شدن مثبت در محل کار 

است. بدین سان، راه هایی وجود دارد که سازمان ها 

را  طرح هایی  و  آورند  به عمل  اقداماتی  می توانند 

مثبت  روان شناسی  مدل واره ی  بر  که  کنند  پیاده 

در  تا  می دهند  توانایی  کارکنان   به  و  استوارند 

پهنه ی زندگی  شکوفا شوند و زندگی خانوادگی آنان 

نیز بهبود پیدا کند.

مطالعه ی رهبری سازمانی
مطالعه ی  مثبت  سازمانی  روان شناسی  سرانجام، 

قرار  تحت تأثیر  به شدت  نیز  را  سازمانی  رهبری 

داده است، چه رهبران، اغلب، محیط های کاری را 

برپا می دارتد،  را  شکل می دهند، فرهنگ سازمانی 

خود  کارکنان  و  می توانند  سازمان ها  بدین ترتیب  و 

دهند.  قرار  تحت تأثیر  گوناگون  روش های  به  را 

که  دارند  را  امکان  این  فضیلت  با  و  اصیل  رهبران 

تأثیر مثبت ویژه ای در محیط های  کاری ایجاد کرده   

برجای بگذاراند. یک مثال اخیر از اهمیت بر چشم 

مطالعه ی  از  مثبت  روان شناسی  لنز  یک  گذاشتن 

این  است.  شده  حاصل   )2011( لوی  و  کازا،  وولی، 

نویسندگان دریافته اند که یک سبک رهبری اصیل 

یک  خلق  با  و  پیروان شان  اجتماعی  سرمایه ی  با 

محیط کاری مثبت رابطه دارد.

مباحث جدید روان شناسی سازمانی مثبت
لوپز، پدروتی و اسنایدر )2019( در فصل 15 ویراست 

مبحث  خود،  مثبت  روان شناسی  کتاب  چهارم 

جدید  یافته های  با  ارتباط  در  را  سودمند1  اشتغال 

1. gainful employment

قرار  بررسی  مورد  مثبت  سازمانی  روان شناسی 

داده اند. آنان اظهار می دارند که اشتغال مثبت بر 

اساس 9مبحث زیر شکل می گیرد: 

1. تنوع در تکالیفی که انجام می گیرند
2. یک محیط کاری مثبت

3. درآمد برای خود و خانواده
4. برآورده شدن هدفی از ساختن یک فرآورده یا 

ارائه ی یک خدمت

5. شادمانی و خشنودی کارکنان از محیط کار
6. درگیری اشتیاق برانگیز و مثبت کارکنان در کار
و  عملکرد خوب  از  ناشی  احساس خوشایند   .7

دستیابی به اهداف

و  شرکت ها  و  رؤسا  همکاران،  با  معاشرت   .8
وفاداری نسبت به آن ها

9. یک محیط کاری که بر تنوع ارج می گذارد و 
آن را می ستاید

منبع،  این  در   )2019( اسنایدر  و  پدروتی  لوپز،  

یافته های تازه ترین پژوهش ها را در باره ی هر یک از 

9مبحث باال مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

  تأثیر هیجان های مثبت در کار وقتی 
روشن می شود که به مطالعاتی نظر افکنیم 
که نشان می دهند کارکنانی که هیجان های 

مثبت بیشتری تجربه  می کنند بهتر می توانند 
فشارهای روانی نقش شغل را به عملکرد 

باال تبدیل کنند و نیز فرصت های کارآفرینی 
بیشتری را ادراک می کنند. 
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خالصه
21 میالدی  سده  ی  اول  دهه ی  دو  زمانی  بازه ی  در 

روان شناسی  و  کلی،  به طور  مثبت،  روان شناسی 

سازمانی مثبت، به طور اخص، راهی دراز را پیموده و 

به دستاورد های چشم گیری اعم از یافته های پژوهشی، 

نظریه ها، روش های مداخله  و ابزار ها سنجش دست 

یافته است. از مباحث و مطالعات نمونه ای که در این 

پرداخته شد، می توان دریافت که  آن ها  به   نوشتار 

زمینه ها و مباحث عمومی بسیاری در روان شناسی 

سازمانی مثبت و سازه های مربوط به آن به وجود آمده  

است که اثرهای محسوس و ملموس مثبت زیادی در 

کارکنان، تیم های کاری و سازمان ها به طور کلی دارند. 

امید می رود که متخصصان روان شناسی صنعتی و 

سازمانی ما  نیز در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و 

بالندگی سازمانی خود در جهت بهبود کیفیت زندگی 

کاری کارکنان و  بهینه سازی بهره وری سازمان ها از این 

رویکرد مثبت و نسبتاْ جدید روان شناسی استفاده ی 

بیشینه به عمل  آورند. 
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ایمان از منظر روان شناسی مثبت

کرامری  الیزابت   / میلرپرین  سیندی  نویسندگان: 

منکاسو
مترجم:  فاطمه نجفی فر / فرید براتی سده

ناشر: رشد

این کتاب درباره ی ایمان و نقش آن در سالمتی جسم و 

شادکامی،  واال،  انسانی  فضیلت های  و  توانایی ها  روان، 

و  شکوفایی  کمال،  مسیرهای  امید،  زندگی،  از  رضایت 

بالندگی آدمی مشترک است. رابطه ی ایمان و شناخت های 

مثبت،  هیجان های  با  ایمان  ارتباط  همچنین  مثبت، 

مطلوب و نیز همبستگی ایمان و رفتارهای گوناگون از 

این  مشترک  فصول  دیگر  از  جامعه یار  رفتارهای  جمله 

منظر  از  ایمان  کتاب  است.  روان شناختی  حیطه ی  دو 

روان شناسی مثبت اثری است که در آن به بررسی این 

اشتراکات و نقاط همگن پرداخته می شود.

عصب روان شناسی مثبت گرا

نویسنده: جان راندولف

مترجمان: محمدحسین عبداللهی / مهناز 

شاهقلیان
ناشر: ارجمند

در این کتاب ، شیوه ها و رویکردهایی که در آن ها ابعاد 

تشخیصی و درمانی به منظور ارتقای سالمت شناختی 

با یکدیگر تلفیق شده اند از منظر متخصصان توصیف 

شده اند. هدف کتاب در نظر گرفتن حوزه های مختلف 

از  ایده هایی  یافتن  عصب روان شناسی ،  در  موجود 

پیشینه ی پژوهشی روان شناسی مثبت گرا و در نهایت 

شناختی  سالمت  ارتقای  راستای  در  منبعی  ایجاد 

عمومی  منافع  برای  کاربردهایی  همچنین  است . 

سالمت  ارتقای  و  پیشگیری  سالمتی ،  حوزه ی  در 

در بر دارد.

روان شناسی مثبت      معرفی کتاب



روان شناسی  هنر

|5|

سحرگاه تاریک آرزوها  

  روان شناسی و هنر، از همان سال های آغازین علم روان شناسی سخت 
به هم گره خورده اند. مگر می شود علمی که وظیفه اصلی اش مطالعه 
رفتار، هیجانات و افکار آدمی است بخواهد از کنار هنرمندان و آثار 
هنری به سادگی عبور کند. هنر در ذات خود پر است از هیجان و افکار. 
در بخش هنر می کوشیم که از منظری  روان شناختی به هنرمندان و آثار 
آن ها اعم از فیلم، تئاتر، موسیقی یا هر اثر هنری دیگری که بخش قابل 
توجهی از مردم را درگیر خود کرده باشد، بپردازیم.

در این شماره، به تحلیل روان شناختی فیلم ستایش شده ی »کفرناحوم« 
پرداخته شده است.   



تحلیل روان شناختی فیلم تحسین شده ی کفرناحوم

سحرگاه تاریک آرزوها

آزاده وزیری
روان شناس

و  روان شناسی  دکترای  مدرک  دارای  وزیری،  خانم   
سازمان  عضو  وی  است.   بالینی  روان شناسی  متخصص 
ترجمه ی  است.  آزاد  دانشگاه  مدرس  و  روان شناسی  نظام 
بخش  روان پزشکی  و  روان شناسی  تخصصی  کتاب های 
حوزه ی  به  ویژه  به طور  او  است.  او  سوابق  از  دیگری 
روان شناسی هنر عالقه مند و در این شاخه ی روان شناسی 

مطالعه و فعالیت کرده است.   
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که  است  جنگ زده  پسری  روایت  کفرناحوم   
شکایت  او،  آوردن  دنیا  به  دلیل  به  والدینش،  از 

هفتادویکمین  طالی  نخل  فیلم  این  می کند. 

جشنواره ی فیلم کن و جایزه ی اسکار بهترین فیلم 

همچنین  کرد؛  خود  آن  از  را  غیرانگلیسی زبان 

بفتا  و  گلوب  گلدن  مانند  جوایزی  دریافت  نامزد 

به  عالقه مندان  برای  زیبا  فیلم  این  مسلماً  شد. 

بسیار  کودکان  و  اجتماعی  خانواده،  روان شناسی 

جذاب خواهد بود. کفرناحوم تصویری واقع گرایانه 

از لبنان و نیز از زندگِی امروز شهروندان، مخصوصاً 

نمایش  به  خاورمیانه  مناطق  اکثر  در  کودکان، 

می گذارد.

به   ،2018 محصول  لبنانی،  درامی  فیلم  این 

نادین  خانم  بازیگری  و  کارگردانی  نویسندگی، 

الحاجی  زین  وکیل  نقش  در  لبکی  است.  لبکی 

زین  فیلم  است. ستاره ی  کرده  بازی  فیلم  این  در 

الرافعی، در نقش زین الحاجی، پسری دوازده ساله 

نام  به  بیروت  اطراف  در  زاغه ای  در  که  است 

کفرناحوم زندگی می کند. کفرناحوم نام روستایی 

)دریاچه  جلیل  دریاچه ی  کنار  در  است  باستانی 

طبریه(. در »عهد  جدید« از کفرناحوم به عنوان 

محل زندگی عیسی مسیح و برخی از حواریون او 

یاد شده  است. این نام گذاری برای فیلم تصادفی 

نیست. 

بین  سوری  پناه جویان  بحران  اوج  در  لبنان 

پناهنده  ده هزار  هفته  هر   2015 تا   2011 سال های 

را از کشور همسایه پذیرفت. لبنان، که جمعیتش 

یک میلیون  حال حاضر  در  است،  نفر  چهارمیلیون 

این  است.  داده  جا  خود  در  را  سوری  پناهنده ی 

میزان پناهجو باعث ایجاد بحرانی انسانی در این 

این  از  یکی  روایت  فیلم  این  است.  شده  کشور 

زندگی  نوع  حقیقت  در  خانواده هاست.  و  بچه ها 

زین بسیار شبیه شخصیتی است که نقش او را در 

نجات  برای  که  سوری  پسری  می کند:  بازی  فیلم 

افراد  دیگر  به  و  می جنگد  حاشیه نشینی  و  فقر  از 

زین  می کند.  کمک  بیروت  فقیر  مناطق  در  آواره 

جنگ  از  فرار  از  پس   ،2012 سال  در  خانواده اش  و 

لبنان  وارد  سوریه،  جنوب  در  درعا  شهرشان  در 

شدند. این بازیگر نیز، مانند بسیاری از پناهندگان 

سوری و افراد فقیر، در کشور میزبانش لبنان زیر 

در  اینکه  بر  عالوه  زین،  می کرد.  زندگی  فقر  خط 

یکی از فقیرترین محله های بیروت زندگی می کرد 

معرض  در  غالباً  برود،  مدرسه  به  نمی توانست  و 

در  زین  می گرفت.  قرار  خشونت  و  مخدر  مواد 

نام  حتی  می توانست  به سختی  دوازده سالگی 

خیابان های  در  را  او  لبکی  نادین  بنویسد.  را  خود 

بیروت کشف کرد تا در فیلم جدیدش بازی کند. 

امروز، در دنیای واقعی و نه در رؤیا و فیلم، زین و 

     سحرگاه تاریک آرزوها

  از مهم ترین موضوعات فیلم نقش فقر در 
آسیب های اجتماعی و میزان تعیین کنندگی پول 

در زمینه ی الگوهای اجتماعی است. در جامعه ای 
که به شدت مادی است، پول قدرت زیادی به به 
صاحبان ثروت می دهد. از آنجا که پول می تواند 

کاالها، خدمات و وفاداری انسان ها را بخرد، 
می توان از آن برای کسب اهمیت، برتری و 

سلطه استفاده کرد.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C


روان شناسی هنر       

    تیر   1561400
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خانواده اش به نروژ نقل مکان کرده اند و در خانه ای 

و  خواهر  و  او  و  می کنند  زندگی  دریا  بر  مشرف 

برادرانش هر روز با سرویس به مدرسه می روند. 

در  فقر  نقش  فیلم  موضوعات  مهم ترین  از 

پول  تعیین کنندگی  میزان  و  اجتماعی  آسیب های 

در زمینه ی الگوهای اجتماعی است. در جامعه ای 

که به شدت مادی است، پول قدرت زیادی به به 

پول می تواند  آنجا که  از  صاحبان ثروت می دهد. 

بخرد،  را  انسان ها  وفاداری  و  خدمات  کاالها، 

می توان از آن برای کسب اهمیت، برتری و سلطه 

استفاده کرد. پول می تواند دشمنان را بخرد یا به 

سازش بکشد و راه را برای فرار فرد باز کند. قدرتی 

که پول به همراه خود دارد را می توان با بازگشت و 

جست وجو در خیال پردازی های همه توانی کودکی 

خاطرنشان  بسیاری  پژوهشگران  کرد.  بررسی 

آسیب شناسانه ی  رفتارهای  چگونه  که  کرده اند 

و  مسائل جنسی  به  مربوط  رفتارهای  با  غالباً  پول 

غذا آمیخته می شود. از این رو، افراط در خوردن یا 

و بی قیدوبندی های اخالقی و جنسی  خرج کردن 

ممکن است همگی پیامد یک نیاز روانی به کنترل، 
تسکین پریشانی و یا پر کردن خأل درونی باشند.1

داستان فیلم درباره ی خانواده ی زین است. در 

این فیلم، تعامالت و نقش های اعضای خانواده در 

کنار آسیب های اجتماعی، به ویژه در خانواده های 

خانواده  می شود.  داده  نشان  به خوبی  محروم، 

الگویی دائمی از تبادلهای متوالی است و تمامی 

افراد  نظامی،  چنين  در  دارند.  نقش  آن  در  اعضا 

نيرومند،  و دلبستگیهای عاطفی  از طریق عالیق 

شده اند.  متصل  يكديگر  به  متقابل  و  ديرپا 

۱. فرنهام، آدریان و آرگایل، مایکل، روان شناسی پول، ترجمه ی شهال یاسائی، 
نشر جوانه ی رشد، چاپ اول، ۱۳۸4، ص 5۱.

و  عاليق  اين  شدت  از  زمان  طی  در  است  ممكن 

باز هم عاليق مزبور  اما  دلبستگیها كاسته شود، 

ادامه  خود  بقای  به  خانوادگی  زندگی  سراسر  در 

خانوادگی  زندگی  عمده ی  ويژگی  داد.  خواهند 

تداوم و تغيير در طول زمان است و ايجاد تغييرات 

ناپيوسته میتواند تأثیرات مخرب خاصی بر جای 

خانواده  از  عضوی  در  بيمارگونه  رفتار  بگذارد. 
نشانگر وجود مشكل در کل خانواده است.2

حقوق  نقض  به  فیلم  این  دیگر،  طرف  از 

می کند،  اشاره  نیز  زنان  و  دختران  اولیه ی 

مخصوصاً با پرداختن به سحر، خواهر یازده ساله ی 

و  زور  به  تنگدستی،  دلیل  به  سحر،  زینش اش. 

و  گریه ها  و  زین  تالش های  و  التماس ها  رغم  به 

ازدواج  به  خانواده  توسط  خود،  مخالفت های 

خانه  این  البته  می شود.  مجبور  صاحب خانه  با 

است  شبیه تر  »خوکدونی«  به  ــ  مادر  قول  به  ــ 

این  اثر  بر  سحر  جان  هم  نهایت  در  خانه.  به  تا 

از دست می رود. در میان  از هنگام  ازدواِج پیش 

درمان  اصلی  موضوع  روان شناختی،  رویکردهای 

2. احمدی، خدابخش، اصول و فنون مداخله ی روان شناختی در بحران، نشر 
مؤسسه ی آموزش عالی هالل احمر ایران، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱6۸.

 چرا در خانه و جامعه ی ناکارآمد، دختران 
بیشتر قربانی می شوند؟ چودورو معتقد است 

که تفاوت های روان شناختی بین مردان و 
 
ً
زنان ناشی از این واقعیت است که زنان عمدتا

مراقبت کنندگانی هستند که بچه ها را بزرگ 
می کنند. هویت دخترها بر مبنای تداوم رابطه با 

مادرشان استوار است.   

     سحرگاه تاریک آرزوها
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محدودیت هایی  و  زنان  ستمدیدگی  فمینیستی 

تحمیل کرده  ـ سیاسی  اجتماعی  جایگاه  که  است 

و مقام زن را به آن تنزل داده است. فرهنگ حاکم 

بر ما رفتارهای سلطه پذیرانه و فداکارانه را در زنان 

تقویت می کند. جامعه پذیر شدن زنان به ناچار بر 

و  آرزوها  شکل گیری هویت، خودپنداره، هدف ها، 
سالمت هیجانی آن ها تأثیر می گذارد.1

دختران  ناکارآمد،  جامعه ی  و  خانه  در  چرا  اما 

است  معتقد  چودورو  می شوند؟  قربانی  بیشتر 

زنان  و  مردان  بین  روان شناختی  تفاوت های  که 

عمدتاً  زنان  که  است  واقعیت  این  از  ناشی 

بزرگ  را  بچه ها  که  هستند  مراقبت کنندگانی 

رابطه  تداوم  مبنای  بر  دخترها  هویت  می کنند. 

پسرها  که  حالی  در  است،  استوار  مادرشان  با 

از  مستقل  و  فردی  صورت  به  را  خویش  هویت  

بنابراین  می کنند.  همانندسازی  پدر  با  مادر، 

و  پیوندگرا  که  می گیرند  یاد  مادرشان  از  دخترها 

بامحبت باشند و به دیگران و ارتباط با آن ها بسیار 

طریق  از  دخترها  حال،  عین  در  بدهند.  اهمیت 

با مادر، که امیال و هدف های خود  همانندسازی 

را فدای خدمت به خانواده می کند، قابلیت خود 

برای خودمختاری و استقالل را کاهش می دهند. 

پسرها از ماهیت پرخاشگری و قدرت طلبی مردان 

الگو می گیرند و از این رو قابلیت خود را برای ابراز 

می دهند.2  کاهش  هیجان ها  از  برخی  و  همدلی 

دانشمندان بنیان گذار نظریه ی ارتباطی ـ فرهنگی 

را  زنان  زندگی  در  دیگران  با  روابط  مهِم  نقش 

که  معتقدند  دانشمندان  این  داده اند.  گسترش 

روابط  بستر  در  زنان  خودپنداره ی  و  هویت  درک 

۱.  جرالد، کری، نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، ترجمه ی یحیی 
سیدمحمدی، نشر ارسباران، چاپ اول، ۱۳۸5، ص ۳۸2.

2. همان، ص ۳۸۷.

معتقد  چودورو،  مانند  سوری،  می یابد.  پرورش 

روابط  برای  خواهر  ـ  مادر  متقابل  روابط  که  است 

حیاتی  مدلی  درمانی،  روابط  جمله  از  دیگر، 
است.3

که  نیستند  خانواده  دختران  فقط  حال،  این  با 

جایی  در  زین  می شوند.  فرستاده  مرگ  کام  به 

کشور!«  این  به  »لعنت  می زند:  فریاد  فیلم  از 

پرخاشگری  نوعی  که  او،  پیاپی  دادن های  فحش 

ناکام کننده ی  از دنیای  کالمی است، عصبانیتش 

پیرامونش را نشان می دهد. فیلم نشانگر فاصله ی 

افراد  آنچه  میاِن  فاصله ای  واقعیت،  با  آرزوهاست 

آرزوها  این  می  رسند.  آن  به  آنچه  و  می خواهند 

باعث  نهایت  در  سرکوب شده  خواسته های  و 

به دلیل  را ترک کند. زین  می شوند که زین خانه 

چاقوکشی در زندان است و در حال گذران دوران 

در  نوجوان،  یک  عنوان  به  زین،  محکومیت. 

سال های  تنهاست.  مشکالت  تمام  با  رویارویی 

تنهایی  در  کاماًل  سال هایی  است  ممکن  نوجوانی 

که  نیست  غیرمعمول  نوجوانان  برای  باشد. 

احساس کنند در کشمکش ها و تردیدهایشان تنها 

هستند. نوجوانی دوره ای از زندگی است که افراد 

عمومی  پذیرش  و  تصویب  برای  حاد  نیاز  احساس 

طرف  از  می کنند  )احساس  می کنند  جهانی  و 

باید  حال،  عین  در  نمی شوند(.  پذیرفته  دیگران 

دیگران  تأیید  برای کسب  زندگی کردن  بین  تمایز 

و دستیابی به خواسته های خودشان را یاد بگیرند. 

در طول این سال ها تالش برای وابستگی ـ استقالل 
به یک مسئله ی اساسی تبدیل می شود.4

می رسد:  نظر  به  افسرده  زین  حال،  عین  در 

۳. همان، ص ۳۸۸.
4. اشنایدر، کری و جرالد، کری، گروه درمانی، ترجمه ی سیف الله بهاری و 

دیگران، نشر روان، چاپ ششم، ۱۳۸۹، صص 2۷۳ ـ 2۷4.
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و  کالمی  پرخاشگری  عصبانیت،  غمگین،  چهره ی 

نظریه های  قدیمی ترین  از  یکی  نخندیدن.  اصاًل 

حاصل  نشانه ها  که  است  این  افسردگی  رفتاری 

دیدگاه،  این  طبق  هستند.  مثبت  تقویت  کاهش 

افراد به این دلیل از زندگی کنار می کشند که دیگر 

مشوق هایی برای فعال بودن ندارند. موضع رفتاری 

قدیمی دیگری می گوید که مهارت های اجتماعی 

که  کسی  دارند.  دخالت  افسردگی  در  معیوب 

روابط میان فردی معیوبی دارد تقویت های دیگران 

می دهد.  دست  از  را  عالقه  و  توجه  صورت  به 

استرس زای  رویدادهای  رفتاری،  مدل  این  طبق 

است.  افسردگی  در  تأثیرگذار  عامل  دیگر  زندگی 

مدل  افسردگی  به  رفتاری  رویکرد  مهم  مدل  یک 

که  اصطالحی  است؛  آموخته شده  درماندگِی 

مدل  این  کرد.  وضع  روان شناس  سلیگمن  مارتین 

به  قادر  را  خود  افسرده  افراد  که  می دارد  اعالم 

توجیه  طبق  نمی بینند.  محیطشان  بر  تأثیرگذاری 

سلیگمن، بی تفاوتی و نافعالی ای که افراد افسرده 

درماندگِی  رفتاری  نشانه های  از  می دهند  نشان 

آموخته شده است. افراد این نشانه ها را در واکنش 

آن  در  که  می دهند  نشان  قبلی شان  تجربیات  به 

موارد، دیگران باعث شدند که آن ها احساس کنند 

ندارند. در  را  قدرت کنترل کردن سرنوشت خود 

آموخته شده،  درماندگِی  تجدیدنظرشده ی  مدل 

مواجه شدن با موقعیت هایی که موجب درماندگی 

در  ناگوار  یا  آسیب زا  رویدادهای  یعنی  می شوند، 

زندگی، افراد افسرده را به سمت نسبت دادن عجز 

سوق  شخصی  امکانات  فقدان  به  ناتوانی شان  و 

می دهد. آن ها این وضعیت را مستمر می دانند و 

زندگی شان  از  جنبه  هر  به  را  خود  ناتوانی  و  عجز 

درونی،  انتساب ها  این گونه  می دهند.  گسترش 

پایدار و کلی هستند. در مقابل، افراد غیرافسرده 

مشکالتشان را به شرایط خارج از کنترلشان نسبت 

می دهند و آن ها را موقتی می دانند نه پایدار و نیز 
آن ها را کاماًل ویژه ی موقعیت می انگارند.1 

ایدئولوژی ها  در  نمی توان  را  فیلم  این  داستان 

کودکی  با  ما  داد.  جای  خاصی  فکری  مکاتب  و 

دنیای  با  خودش  ساده ی  زباِن  با  که  مواجهیم 

اطرافش ارتباط برقرار می کند و آن را با سؤاالت و 

کنش هایش به چالش می کشد.

مادرش  و  پدر  از  زین  فیلم،  این  در  که  گفتیم 

را  او  اینکه  دلیل  به  می کند،  شکایت  دادگاه  به 

قرار  زندگی  رنج های  معرض  در  و  آورده  دنیا  به 

باید  به ناچار  روز  هر  او  که  رنج هایی  داده اند، 

مورد  این  در  روان شناسی  نظر  کند.  تحملشان 

اجتماعی  دیدگاه  که  نظریه پردازانی  چیست؟ 

از  افراد  شدن  متأثر  نحوه ی  بر  دارند  فرهنگی  ـ 

اجتماعی  نیروهای  و  اجتماعی  دیگران، مؤسسات 

 ،۱ ج  روانی،  آسیب شناسی  کراس،  سوزان  ویتبورن،  و  ریچارد  هالجین،   .۱
ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، نشر روان، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۹۰ـ  ۹2.

 نادین لبکی، نویسنده و کارگردان کفرناحوم، 
می گوید: »این کودکان، در پایان هر روز، 

هزینه های گزاف کشمکش های ما، جنگ های 
ما، سیستم های ما و تصمیمات احمقانه ی ما و 

دولت ها ی ما را می پردازند. من احساس می کنم 
باید در مورد این مشکالت گفت وگو کنیم. اگر 

این کودکان بتوانند حرف هایشان را به ما بزنند، 
چه خواهند گفت؟ به جامعه ای که آن ها را نادیده 

گرفته است چه خواهند گفت؟«  

     سحرگاه تاریک آرزوها



روان شناسی هنر       

    تیر   1601400

تأثیرگذار  این عوامل  پیرامونشان تأکید می ورزند. 

را می توان به آن هایی که تأثیر فوری بر فرد دارند، 

هستند،  گسترده تر  که  آن هایی  و  خانواده،  نظیر 

دیدگاه  طرفداران  کرد.  تقسیم  جامعه،  مانند 

موجود  آشفتگی های  را  نابهنجاری  علت  خانواده 

بین  که  می دانند  روابطی  و  تعامل  الگوهای  در 
اعضای خانواده برقرار است.1

ما  که  باورند  این  بر  وجودی  روان شناسان  اما 

می توانیم  خودمان  فقط  و  هستیم  تنها  نهایت  در 

چگونه  بگیریم  تصمیم  ببخشیم،  معنا  زندگی  به 

و  کنیم  پیدا  را  سؤال هایمان  پاسخ  کنیم،  زندگی 

نه.  یا  باشیم  می خواهیم  آیا  که  بگیریم  تصمیم 

تنهایی  در  تصمیم  این  از  آگاهی  که  آنجایی  از 

می تواند ترسناک باشد، ما سعی می کنیم با پرتاب 

خود به جریان ارتباط  های خودمانی و فعالیت های 

تکیه  زیرا  کنیم؛  اجتناب  آن  از  پرحرارت،  و  داغ 
کردن به آن ها ترس و تشویش را تسکین می دهد.2 

این  وجودی  مشخصه ی  موضوعات  از  یکی 

انتخاب  گزینه ها  بین  از  تا  آزادند  افراد  که  است 

شکل دهی  در  عمده ای  نقش  بنابراین  و  کنند 

افکنده  درباره ی  اینکه  با  دارند.  خود  سرنوشت 

۱. همان، ص 2۰۷.
2. کری، جرالد، نظریه ها و تمرین های مشاوره ی گروهی انسان گرا، ترجمه ی 

کتایون دانشوریان، نشر پرشکوه، چاپ اول، ۱۳۸5، ص 45.

شدن به این دنیا حق انتخابی نداشته ایم، نحوه ای 

که زندگی می کنیم و انسانی که قرار است بشویم 

واقعیت  دلیل  به  ماست.  انتخاب های  حاصل 

کردن  هدایت  مسئولیت  باید  اساسی،  آزادی  این 

زندگی  قبال  در  ما  کنیم.  قبول  را  خود  زندگی 

نکردن  انتخاب  در  ناکامی  و  اعمالمان  خود، 

مسئولیم. از نظر سارتِر وجودگرا، مردم محکوم به 

آزادی هستند. او احساس تعهد به انتخاب کردن 

وجودی،  گناه  می داند.  ضروری  را  خودمان  برای 

برای  گرفتن  تصمیم  یا  تعهد  قبول  از  گریختن 

هر  که  است  گناهی  این  است.  نکردن  انتخاب 

دچار  نمی کنیم،  زندگی  به صورت صادقانه  وقت 

آن می شویم. این گناه از اجازه دادن برای توصیف 

ما یا تصمیم گرفتن برای ما ناشی می شود. سارتر 

انتخاب های خودمان هستیم.  ما حاصل  می گوید 

انسان  و  بودن  آزاد  وجودگراها،  نظر  از  بنابراین، 

در  دست  مسئولیت  و  آزادی  هستند.  یکی  بودن 

دست یکدیگر دارند. ما آفریننده ی زندگی خویش 

زندگی  موقعیت  خود،  سرنوشت  زیرا  هستیم؛ 
خویش و مشکالتمان را به وجود می آوریم.3

کفرناحوم،  کارگردان  و  نویسنده  لبکی،  نادین 

این  ساخت  اهداف  درباره ی  مصاحبه ای  در 

روز،  هر  پایان  در  کودکان،  »این  می گوید:  فیلم 

جنگ های  ما،  کشمکش های  گزاف  هزینه های 

و  ما  احمقانه ی  تصمیمات  و  ما  سیستم های  ما، 

احساس می کنم  را می پردازند. من  ما  دولت ها ی 

اگر  کنیم.  گفت وگو  مشکالت  این  مورد  در  باید 

بزنند،  ما  به  را  حرف هایشان  بتوانند  کودکان  این 

چه خواهند گفت؟ به جامعه ای که آن ها را نادیده 

گرفته است چه خواهند گفت؟«  

۳. اشنایدر، کری و جرالد، کری، گروه درمانی، صص ۱55 ـ ۱56.

  داستان این فیلم را نمی توان در ایدئولوژی ها 
و مکاتب فکری خاصی جای داد. ما با کودکی 
مواجهیم که با زباِن ساده ی خودش با دنیای 

اطرافش ارتباط برقرار می کند و آن را با سؤاالت 
و کنش هایش به چالش می کشد.  
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روان شناسی سیاسی     معرفی کتاب

162    تیر  1400

روان شناسی هنر      معرفی کتاب

روان شناسی نقاشی کودک
پرورش خالقیت از 18 ماهگی تا نوجوانی

نویسنده:  شیرین پدرزه

ناشر:  دانژه

نقاشی بازتابی از اندیشه و شخصیت تصویرگر است. در 

نقاشی، همانند نقل یک داستان، جهانی از نمادها و رمزها 

وجود دارد، از همین روی، تولیدات ترسیمی به عنوان 

یک وسیله تشخص روانی و روان درمانگری به کار گرفته 

می شود. در این راستا مشخص کردن فرآیندهای ترسیمی 

تولید  کودک  نقاشی  جریان  در  آنچه  عمدتا  و  کودک 

گردیده، از آغاز شکل گیری، مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این قلمرو نقاشی در بیان اندیشه، احساسات، ایده ها، 

ارتباط و »خالقیت کودک« در مسیر رشد زندگی کودک، 

مهم ترین پیام این کتاب است. 

نظریه ی روان کاوانه ی فیلم و قاعده ی بازی

نویسنده:  تاد مک گوان

مترجم: مجتبی دلیر

ناشر: ارجمند

و  روان کاوی  درباره ی  مقدمه ای  از  پس  کتاب  این 

فیلم و بیان پیوند ذاتی آن ها، در فصل اول به نظریه ی 

مبانی  طریق  از  آن  تحول  سیر  و  فیلم  روان کاوانه ی 

کار  در  آن  معاصر  مظاهر  و  الکان  و  فروید  اندیشه های 

کاپجک  جون  و  ژیژک  اسالوی  چون  نظریه پردازانی 

پرداخته، و در فصل دوم ضمن تحلیل روان کاوانه ی فیلم 

قاعده ی بازی نشان می دهد که چگونه این نظریه می تواند 

برای تفسیر فیلم ممتاز ژان رنوآر به کار گرفته شود. سپس 

در بخش نتیجه گیری، نظریه ی روان کاوانه ی فیلم امروزی، 

و در نهایت مطالب خواندنِی بیشتر مطرح می شود. 



 روان درمانی  و  مشاوره 

|6 |
  خوش بختانه، امروزه در کشور ما نزدیک به ده هزار روان شناس و مشاور با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری 
و برخورداری از بنیه ی علمی و تجربی موفق، در  مراکز دولتی و کلینیک های خصوصی، با درایت، مهربانی و شکیبایی، 
مراجعان و مددجویان خود را می پذیرند و آگاهی و توانایی آن ها را برای رویارویی با تنش های روانی و گرفتاری های زندگی 
افزایش می دهند. فراوانی و گونه گونی مراجعه کنندگان و تنوع مشکالت آن ها، ما درمانگران آالم روحی مردم را بر آن 
می دارد تا از شکوفایی خود غافل نشویم و از منابع علمی روزآمد و نیز از یکدیگر، مطالب موردنیاز را بیاموزیم. 
»از هم بیاموزیم«، عهده دار تحقق بخشی این انگیزه مثبت است. انتظار داریم  با ارسال مقاله های علمی- کاربردی، 
تجربه ها، پرسش ها و پیشنهادهای خود ما را در پربارترکردن این بخش مجله یاری نمایید.
مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه
کار صعب است، مبادا که خطایی بکنیم)حافظ(   

خروج از ریل  
زندگی را »از نو« بنویس  



جذابیت جنسی درمانگر - ُمراجع در 
زوج درمانی و مشاوره ی هم زمان زوجین

وج از ریـل خـر

عزت اله کردمیرزا نیکوزاده
روان شناس

دکتر کردمیرزا روان شناس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه پیام  نور است. همکاری با ستاد مبارزه 

با مواد مخدر و عضویت در کارگروه های علمی و 
تخصصی روان شناسی در نهادها و همایش های 

علمی و  از جمله سوابق او است.
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 مراجعان ما، هنگام مراجعه برای دریافت خدمات 
درمانی به رغم این که برای حذف، تخفیف و یا قابل 

تحمل کردن برخی نشانه های بیماری اقدام کرده اند، 

هستند.  آسیب پذیری  معرض  در  عین حال  در 

درباره ی  گفت وگو  آسیب پذیری  این  دالیل  از  یکی 

به  مربوط  جزئیات  خصوصی ترین  و  شخصی ترین 

زندگی خود با دیگران و نیز قرارگرفتن در موقعیتی 

از رابطه ی انسانی با درمانگران است. این گفتگو و 

رابطه ی انسانِی حرفه ای با این امید شروع می شود 

که تجربه های آن ها را پذیرفته و درک کنیم. 

به  زیادی  اعتماد  مراجعان  این،  بر  عالوه 

درمانگران می کنند و امیدوارند برای کمک به حل  

این  به  کنند.  دریافت  خوبی  مشاوره ی  مشکالت، 

ترتیب، »آن ها به ما و ما با آن ها نزدیک می شویم«. 

اولین  دارد،  مسئولیت  درمانگر  برای  رابطه،  این 

مسئولیت شاید این باشد که، »اول، ضرری نداشته 

روابط  در  قدرت  ذاتی  نابرابری  دلیل  به  باش«؛ 

مراجعان  به  تا  دارد  مسئولیت  درمانگر  درمانی، 

»هیچ آسیبی نرساند«. هنگامی که ماهیت صمیمی 

گرفته  اشتباه  جنسی  احساسات  با  درمانی  رابطه 

آسیب  شامل  بالقوه  حیطه ی  یک  شود،  مخلوط  یا 

احتمالی در حین اجرای روان درمانی شکل می گیرد. 

چنین  شماره  این  قبل،  شماره های  ادامه ی  در 

حیطه ی آسیب زایی ناشی از جذابیت جنسی مراجع 

هنگامی  و  زوج درمانی  شرایط  در  را  درمانگر  یا  و 

که هر دو شریک زندگی به همراه درمانگر در اتاق 

درمان حضور دارند، بررسی خواهد شد.

مثل  مختلف  پژوهشگران  گزارش  نتیجه ی  در 

پاپ، سون و هولروید1)1993(؛ هریس2)2001 (؛ هریس 

و هاریگر3)2009(؛ نیکل، هکر، ری و برچیک4)1995(، 

ثابت شده است که جذابیت جنسی چیزی  کاماًل 

در  هم  و  فردی  روان درمانی  در  هم  که  است 

ما،  از  بسیاری  برای  می افتد.  اتفاق  زوج درمانی 

درک این امر آسان است که وقتی دو نفر در فرآیندی 

با  عمیق  خودافشایی  شامل  که  می کنند  شرکت 

می تواند  چگونه  است،  باال  احساسی  محتوای 

درمانی  روابط  در  مراجع  و  درمانگر  بین  جذابیت 

مواردی  در  خصوصاً  امر  این  شکل گیرد.  خصوصی 

مراجع-یک  )یک  بازیگر  دو  فقط  که  می افتد  اتفاق 

باشد.  داشته  وجود  درمانی  روابط  در  درمانگر(، 

بر  مبتنی  رابطه ی  جلسه،  این  پنهانی  ماهیت 

مثبت  توجه  و  مورد بحث  دادن حمایت، محتوای 

پیوند شدید  ایجاد  به  می توانند  و شرط  قید  بدون 

و  مراجع  )یعنی  درمانی  رابطه ی  در  بازیکنان  بین 

درمانگر(، کمک کنند.

در  خود  مقاله ی  در  هریگر)2009(،  و  هریس 

1.  Pope, Sonne, & Holroyd
2.  Harris
3.  Harriger
4.  Nickell, Hecker, Ray, & Bercik

 جاذبه ی جنسی در درمان مشترک زوجین 
به دلیل وجود روابط سه گانه ی موجود در اتاق 
درمان، سطح بیشتری از مشکالت را به وجود 

می آورد. ضمن نظارت هم زمان بر ارتباط شرکا 
با یکدیگر، باید با هر یک از شرکا اتحاد درمانی 

برقرار شود. تغییر در هر یک از این روابط بر 
دیگر روابط تأثیر می گذارد.   

     خروج از ریل
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مورد جذابیت جنسی در درمان هم زمان با حضور 

و  انجام  انتخاب همسر  ادبیات  بر  مروری  زوجین، 

)یعنی  مشترک  درمانی  رابطه ی  این  که  دریافت 

حضور هم زمان یک درمانگر و دو نفر شریک زندگی(، 

نیز، شامل بسیاری از عناصر اصلی در صمیمی ترین 

روابط ما می شود. به عنوان مثال، مؤلفه هایی مانند 

جاذبه ی  مشترک،  اهداف  و  ارزش ها  مجاورت، 

انتظارات اجتماعی/ فرهنگی که پیوند  جسمانی و 

روابط متعهدانه/صمیمی را تسهیل می کنند یعنی، 

رابطه ی  رشد  و  شکل دهی  در  که  آنچه  همه ی 

از  نیز می تواند بخشی  دارد،  و شوهر« وجود  »زن 

پژوهشگران  این  باشد.  مشترک  درمانی  رابطه ی 

اظهار می دارند که به نظر می رسد برخی از عناصر 

موثر در درمان موفقیت آمیز با روابط صمیمِی زن و 

شوهر هم سو هستند. با این حال، هنگامی که واحد 

درمان زوجی است که برای بهبود روابط خود با هم 

به درمانگر مراجعه می کنند، ممکن است دشوارتر 

و  درمانگر  بین  جذابیت  چگونه  دریابید  که  باشد 

مراجع، یا مراجع و درمانگر ایجاد می شود. 

گفته ی  این  موضوع،  این  به  توجه  جلب  در 

داشت،  اظهار  که  می شوم  یادآور  را  یانگ1)2010(، 

دامنه ی  با  احتماالً  خانواده درمانگر  و  »زوجین 

روبرو  جنسی  اخالقی  معضالت  از  گسترده ای 

و  خودمانی  طبیعت  قلمرو  به  مربوط  که  می شوند 

صمیمی کار آن ها است« ) ص 90(.

به  زوجین  مشترک  درمان  در  جنسی  جاذبه ی 

دلیل وجود روابط سه گانه ی موجود در اتاق درمان، 

سطح بیشتری از مشکالت را به وجود می آورد. ضمن 

نظارت هم زمان بر ارتباط شرکا با یکدیگر، باید با هر 

یک از شرکا اتحاد درمانی برقرار شود. تغییر در هر 

یک از این روابط بر دیگر روابط تأثیر می گذارد. هرچه 

رابطه ی بین درمانگر و یکی از شرکا نزدیک می شود 

)خواه واقعی یا صرفاً ناشی از ادراک مراجع(، ممکن 

است رابطه ی با شریک زندگی دیگر به خطر بیافتد. 

شدت این امر زمانی می تواند افزایش یابد که چنین 

شود.  تقویت  جنسی  جذابیت  به دلیل  ذهنیتی 

دانستن این که شریک زندگی شما به شخص دیگری 

آسیب پذیری،  احساس  می تواند  است  عالقه مند 

ایجاد کند.  را  یا عصبانیت  امنیت، حسادت  عدم 

می تواند  همسرتان  از  غیر  به  جذب شدن  احساس 

خجالت  شاید  یا  هیجان  گیجی،  کنجکاوی،  باعث 

این  به  مستقیماً  درمانگر  که  است  ضروری  شود. 

پویایی ها بپردازد تا از توقف زودرس، خراب شدن یا 

خاتمه ی کار جلوگیری کند. 

برخی  ادامه،  در  بیشتر موضوع،  برای شفافیت 

عوامل که می توانند بر توانایی یا تمایل یک درمانگر 

برای مقابله با جذابیت جنسی در درمان هم زمان با 

زوجین تأثیر بگذارد، بررسی می شود.

1.  Young

 در نتیجه ی گزارش پژوهشگران مختلف 
 ثابت شده است که جذابیت جنسی چیزی 

ً
کامال

است که هم در روان درمانی فردی و هم در 
زوج درمانی اتفاق می افتد. برای بسیاری از ما، 

درک این امر آسان است که وقتی دو نفر در 
فرآیندی شرکت می کنند که شامل خودافشایی 

عمیق با محتوای احساسی باال است، چگونه 
می تواند جذابیت بین درمانگر و مراجع در روابط 

درمانی خصوصی شکل گیرد.  



167  شماره ی 152    

     خروج از ریل
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عوامل مؤثر بر توانایی درمانگر برای مقابله با 
جذابیت جنسی در زوج درمانی هم زمان

که  شد  یادآور  باید  همه  از  اول  آموزش؛  فقدان   
بسیاری از برنامه های آموزش بالینی، آموزش درمان 

حوزه  این  فعاالن  برای  عملیاتی  و  دقیق  را  هم زمان 

نحوه ی  برنامه ها،  این  در  به ویژه،  نمی کنند.  بیان 

اقدام هنگام کشش جنسی درمانگر نسبت به یکی 

از زوجین و یا گرایش جنسی یکی از زوجین نسبت 

به درمانگر کاماًل مسکوت است. این در حالی است 

خانواده درمانی  و  زوج  معتبر  برنامه های  اتفاقاً  که 

چنین  به  پرداختن  برای  حیطه ها  مهم ترین  از 

موضوعاتی هستند، زیرا هم به لحاظ نظریه شناختی 

و هم به لحاظ تجربه ی عملی، درمانگراِن این حوزه 

به  نیاز  حتی  و  دیده  تخصصی  آموزش های  باید 

دوره ی سکس تراپی هم دارند. البته باید متذکر شد 

نمی کند که  آموزش سکس تراپی، تضمین  که صرفاً 

جذابیت جنسی در درمان هم زمان زوجین چگونه 

مدیریت شود. مانع دیگر این است که فرصت های 

آموزشی کمی برای افزودن به این دانش پایه پس از 

اتمام دوره وجود دارد. در نتیجه، این امکان وجود 

دارد که زوج درمانگران بتوانند کل کار حرفه ای خود 

را بدون یادگیری نحوه ی اداره ی این معضل بالینی 

پیچیده و در عین حال بسیار معمول، ادامه دهند.

 موضوعات درونی و مربوط به خویشتن1 درمانگر؛ 
همه ی درمانگران برای پرداختن به مباحث جنسی 

نفس  به  اعتماد  می دهد،  رخ  درمان  حین  در  که 

ندارند )هریس و هیز2، 2008(. در  را  و راحتی الزم 

برخی موارد، یک درمانگر ممکن است نقاط کوری 

جاذبه ی  با  مرتبط  بین فردِی  پویایی  محدوده ی  در 
1.  self
2.  Hays

جنسی داشته باشد، یا احتمال وقوع این امر را کاماًل 

نشان  بویدن3)2009(،  و  لوکا  مطالعه ی  کند.  انکار 

داد که انکار و اجتناب، به ویژه در درمان جذابیت 

جنسی توسط درمانگران باتجربه برجسته است. در 

این موارد، عاقالنه است که ناظراِن )سوپروایزهای( 

این درمانگران برخی از خودکاوی ها را تشویق کنند.

که،  است  ضروری  این جا  در  نکته  این  یادآوری 

تعدادی از درمانگران، حرفه ی سالمت روان به این 

خود  شخصی  رشد  در  که  می کنند  انتخاب  دلیل 

عالقه ی  داشته اند.  توجهی  قابل  عاطفی  مبارزات 

دلیل  این  به  رشته  این  به  دانشجویان  از  بسیاری 

به  شروع  خود،  تحصیل  با  که  می شود  برانگیخته 

دریافت پاسخ سواالتی می کنند که سال ها در مورد 

زندگی خانوادگی خود داشته اند. به عنوان سرپرست 

و مربی درمانگران، هم خود من و هم بسیاری دیگر 

از همکاران، می توانیم شهادت دهیم که استعاره ی 

و  است  معمول  حد  از  بیش  زخمی«4  »درمانگر 

هنگامی  دانست.  کلیشه ای  صرفاً  را  آن  نمی توان 

که جستجوی این پاسخ ها به رابطه ی جنسی مربوط 

سواستفاده  سابقه ی  مثال،  عنوان  )به  می شود 

در  جنسی شده6  بیش ازحد  عاطفی  جو  یا  جنسی5 

شدت  است  ممکن  درمانگر7(،  مبدأ  خانواده ی 

این موضوع را برای درمانگری که در شرایطی قرار 

گرفته که جذابیت جنسی در حال شکل گیری است، 

تشدید کند. 

این  حول  در  درمانگران  این  که  است  ضروری 

مسائل تمرین داشته باشند تا از محیط درمانی برای 

3.  Luca and Boyden
4.  the ‘wounded’ healer
5.  sexual abuse
6.  over-sexualized emotional climate
7.  the therapist’s family of origin
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بلو1  و  تیم  قول  به  نکنند.  استفاده  زخم  این  التیام 

)1999(، هنگامی که درمانگران »به خود پرداختند و 

گره گشایی کردند«، ممکن است مهارت بیشتری در 

مدیریت این شرایط داشته باشند.

است  دشوارتر  هم زمان  زوج درمانی  در  شرایط 

حاضر  درمان  جلسه ی  در  هم  زندگی  شریک  زیرا 

است؛ در حالی که برخی از درمانگران ممکن است 

احساس خوبی نسبت به کشش جنسی به یک فرد 

در جلسه ی انفرادی درمان داشته باشند، اما انجام 

این کار در زوج درمانی مشترک دشوارتر است، زیرا 

شریک زندگی مراجع نیز در اتاق درمان حاضر است. 

افکار و احساسات هر دو طرف باید مورد توجه قرار 

از شرکای زندگی  گیرد. درمانگران موظف هستند 

که برای درمان مراجعه کرده اند »محافظت« کنند. 

رابطه  ثبات  نگران  است  ممکن  زندگی  شرکای  این 

و یا فقدان اعتماد به نفس از نظر جذابیت جنسی 

باشند. از سویی دیگر، درمانگران هم ممکن است 

نگران این باشند که مطرح کردن کشش جنسی خود 

به یکی از زوجین ممکن است باعث ایجاد فاصله ی 

یا احساس  و  با همسرش  آن فرد  رابطه ی  بیشتر در 

رقابت بین آنان شود. از نظر اخالقی نیز، درمانگران 

این  زندگی  شریک  شرمساری  نگران  است  ممکن 

فرد باشند. البته که انکار کلی این موضوع نه تنها 

مشکلی را حل نمی کند و بلکه می تواند مانند یک 

مانع درمانی عمل کند. 

درمانگری را در نظر داشته باشید که نشانه هایی 

زوج درمانی  حین  در  مراجع  یک  جنسی  گرایش  از 

با  پرداختن  است.  کرده  دریافت  خود  به  هم زمان 

تاکتیک به آن شجاعت قابل توجهی می طلبد، زیرا 

از  یکی  گرایش جنسی  درمانگر وجود  که  هنگامی 

1.  Timm & Blow

زوجین به خود را در جلسه ی درمان مطرح می کند، 

زیرا  می شود  آسیب پذیر  آنان  درمانی  اقدام  عماًل 

زندگی اش  به دلیل حضور شریک  به خصوص  مراجع 

انکار  را می تواند  این جذابیت  در جلسه ی درمان، 

و  مخدوش  درمانگر  وجهه ی  انکار  این  با  کند. 

متشکر،  خود  از  مغرور،  فردی  به عنوان  می تواند 

چنین  طرح  برای  غیراخالقی  حتی  یا  خودشیفته 

و  تناقض ها  چنین  با  مواجهه  برسد.  به نظر  چیزی 

مذاکره در مورد تنش بین همه ی این عوامل اثرگذار 

راسخ  را  درمانگر  است  نهایت ممکن  در  احتمالی، 

برای عدم ابراز چنین استنباطی کند.

رخ  زمانی  شرایطی  چنین  موقعیت؛  در  ابهام   
می دهد که درمانگر از خود سوال می کند ، »واقعاً 

اتفاقی در حال وقوع است؟« »من کی هستم  چه 

که فکر می کنم این شخص به من جذب می شود؟« 

فقط  دلیل  بدون  شخص  این  زندگی  شریک  »آیا 

ناامن و حسود است؟« و سوال رایج تر این که ، »اگر 

 مراجعان به دالیل مختلفی جذب درمانگر خود 
می شوند. مطالعه ی مارکوویچ )مطالعه ای که 

از دهه ی 1990 در ایاالت متحده آمریکا شروع 
شد(، نشان می دهد که مدیریت این موضوع 

در زوج درمانی مشترک دشوارتر است. الزم به 
 در مورد قواعد 

ً
یادآوری است که مراجعان معموال

تعامل درمانی اخالقی به روشی که درمانگران 
انجام می دهند، فکر نمی کنند و درمان را با 

هدف ایجاد جذابیت برای درمانگر و یا جذب 
درمانگر شدن هم آغاز نمی کنند.  

     خروج از ریل
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در این مورد اشتباه کنم، چطور؟« »اگر بخواهم به 

من  است  ممکن  می افتد؟  اتفاقی  چه  بپردازم،  آن 

این  در  که  کنم  بی کفایتی  و  شرمندگی  احساس 

جایگاه نشسته ام.«

در  جنسی  جذابیت  اوقات،  از  بسیاری 

ظاهر  ظریف  راه های  از  مشترک  زوج درمانی 

کمی  که  می گوید  را  چیزهایی  شوهر  می شود. 

هوس آور به نظر می رسند، زن پوشش غیرمتعارفی 

از  متن  تبادل  یا  ایمیل  تلفنی،  تماس های  دارد، 

شروع  جلسات  بین  در  پیام رسان  شبکه های  طربق 

یک  می کند  درخواست  زوجین  از  یکی  می شود، 

جلسه ی فردی داشته باشد تا با شما در مورد چیزی 

زندگی اش  شریک  ندارند  دوست  که  کند  صحبت 

داده  کوچک  هدیه ی  یک  باشد،  مطلع  آن ها  از 

به  موارد،  این  از  یک  هر  البته،  غیره.  و  می شود، 

با این حال،  معنای وجود جذابیت جنسی نیست. 

اگر به عنوان الگو رشد کند، نباید از آن چشم پوشی 

شود. در حیطه هایی که بسیار مبهم هستند، ممکن 

را  خاصی  اظهارنظر  یا  رفتار  نتواند  درمانگر  است 

دریافت  که  است  »احساسی«  فقط  این  کند،  ذکر 

می کنند. در این صورت، درمانگران حتی از ترس، 

می کنند.  اجتناب  نیز  تصاویری  چنین  تجسم  از 

سوپروایزی  که  مهمی  نقش  دغدغه هایی،  چنین 

در  جنسی  کشش  پویایی  بروز  هنگام  به  می تواند 

می کند. ُپررنگ  کند،  بازی  هم زمان  زوج درمانی 

چگونه جذابیت جنسی می تواند در زوج درمانی 

مشترک اتفاق بیافتد؟

چنین رخدادی جلوه های مختلفی دارد که در دو 

ُبعد قابل بررسی عملی و نظری است:

 کشش جنسی مراجع نسبت به درمانگر

 کشش جنسی درمانگر نسبت به مراجع
می تواند  ُبعد  دو  این  از  هریک  به  پرداختن 

که  داستانی  مانند  باشد،  داشته  روایتی1  رویکردی 

اتفاق  گروهی  برای  و  خواند  آن  مورد  در  می توان 

نمی شناسد.  را  آن ها  خواننده  که  است  افتاده 

همچنین می تواند از منظر اول شخص2 باشد، گویی 

چیزهایی است که برای خواننده اتفاق می افتد. 

به هر روی، در ادامه، دو ُبعد باال را تحلیل و در پایان 

هر گزینه ی تحلیلی، سواالتی برای تسهیل بحث در 

موقعیت های کالسی یا نظارت بالینی ارائه می شود:

کشش جنسی و یا جذب شدن مراجع نسبت به 
درمانگر

خود  درمانگر  جذب  مختلفی  دالیل  به  مراجعان 

که  مارکوویچ3)مطالعه ای  مطالعه ی  می شوند. 

شروع  آمریکا  متحده  ایاالت  در   1990 دهه ی  از 

در  موضوع  این  مدیریت  که  می دهد  نشان  شد(، 

زوج درمانی مشترک دشوارتر است. الزم به یادآوری 

تعامل  قواعد  مورد  در  معموالً  مراجعان  که  است 

انجام  درمانگران  که  روشی  به  اخالقی  درمانی 

می دهند، فکر نمی کنند و درمان را با هدف ایجاد 

جذابیت برای درمانگر و یا جذب درمانگر شدن هم 

روند، وجود کشش نسبت  این  نمی کنند. در  آغاز 

به درمانگر ممکن است به عنوان نشانه ای باشد از 

شیوه ی تعاملی مراجع که به عنوان الگوی شخصی 

عمل  دیگر  مردم  با  ارتباط  برقراری  برای  آن ها 

می کند و یا، محصول ناخواسته و زودگذر تعامل با 

آن می تواند  تلقی شود که دانستن  شخص دیگری 

مهم باشد. 

1.  narrative perspective
2.  first-person perspective
3.  Markovic
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بیانگر  می توانند  زیر  نشانه های  ترتیب،  هر  به 

به  نسبت  مراجع  جنسی  کشش  و  جذب شدن 

درمانگر باشد:

درمانگرم  با  نمی توانم  چرا  که  فکر  این  جرقه ی 

زن  باشم(؟  درمانگرم  با  داره  اشکالی  )چه  باشم 

با  سال  شش  از   پس  که  کنید  تصور  را  شوهری  و 

و  هستند  جدایی  برای  جدال  حال  در  هم بودن 

یک باره متوجه می شوند که زن حامله هست. جنین 

در هفته ی دوازدهم سقط می شود و شوهر مراقبت 

به  مسیر  نهایت  در  و  نمی دهد  نشان  او  از  را  الزم 

با  که  آنان  حین  همین  در  می رود.  جدایی  طرف 

شروع  را  خود  مشاوره ای  جلسات  زوج درمانگری 

هدایت  سوی  این  به  را  زن  یک باره  به  کرده اند، 

می کند که به درمانگر خود بگوید، شما در تمام این 

مدت مراقب من بودید و نسبت به حال من حساس 

بودید، »کاش شما جای همسر من بودید«.

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

  اگر جای این درمانگر بودید، در چنین شرایطی 
چه احساسی داشتید؟ 

 آیا مایل به دیدار جداگانه و خصوصی با هر یک 
از این زوجین هستید؟ اگر بله، برای چه هدفی؟

وضعیت  این  مورد  در  شما  اصلی  نگرانی   
چیست؟ 

نظارت  درمانگر  این  بالینی  کارهای  بر  اگر   
چیزی  مهم ترین  بودید،  او  سوپروایزر  و  می کردید 

که می خواهید او در مورد درک شما از کار خود و 

وضعیت این مراجع بداند، چیست؟ 

  در ادامه ی کار با این مراجع چه توصیه ای به 
این درمانگر دارید؟

 معنای نهان و آشکار »عبارت ها« چیست؟ زن و 
شوهری را در نظر بگیرید که حدود 16 سال از ازدواج 

خانم  یک  به  سکس تراپی  برای  و  می گذرد  آن ها 

دارد  این  از  گالیه  مرد  کرده اند.  مراجعه  درمانگر 

که رابطه ی جنسی را دوست دارد ولی همسرش از 

از طرفی هم مردهای  و  امتناع می کند  او  با  رابطه 

روابط  دارای  دائمی  به صورتی  که  هستند  زیادی 

فرازناشویی هستند. همسر این مرد اظهار می دارد 

که از روی خواست و اجبار همیشگی شوهر، معموالً 

مجبور به رابطه با او بوده و از این الگوی رابطه لذت 

نمی برد.

مرد که بسیار اغواگرانه در باره رابطه ی جنسی 

صحبت می کند، به یکباره به خانم درمانگر می گوید: 

خانم  داریم؟«.  جنسی ای  رابطه ی  چه  »می بینید 

میز  روی  را  و همسرش  که عکس خودش  درمانگر 

کارش گذاشته، با این نظر از طرف این مرد مواجه 

می شود که »شوهر شما خوش شانس بوده که با یک 

سکس تراپیست ازدواج کرده«.

را  مرد  این  سواالت  خاص تر شدن  که  درمانگر 

می بیند، در ابتدا مضطرب ولی به مرور متوجه شوخ 

طبعی این مرد می شود. البته در بخشی از تمرینات 

با همسرش تمرکز بر  که بایستی این مرد در رابطه 

 تعدادی از درمانگران، حرفه ی سالمت 
روان به این دلیل انتخاب می کنند که در رشد 

شخصی خود مبارزات عاطفی قابل توجهی 
داشته اند. عالقه ی بسیاری از دانشجویان به 

این رشته به این دلیل برانگیخته می شود که با 
تحصیل خود، شروع به دریافت پاسخ سواالتی 

می کنند که سال ها در مورد زندگی خانوادگی 
خود داشته اند.  

     خروج از ریل



از هم بیاموزیم     

    تیر   1721400
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تکالیف کند با ابراز این که تکلیف سخت است، رو به 

درمانگر می کند و می گوید، آیا می شود شما ناظر بر 

رابطه ی جنسی ما باشید تا ببینید چطور پیش می رود.

از سویی دیگر، در حین برگزاری جلسات، خانم 

دریافت  ایمیلی  مرد  این  همسر  طرف  از  درمانگر 

می کند که از او می خواهد در روز جلسات درمانی 

ابراز  تغییر دهد. وی  را  »لباس پوشیدن« خود  نوع 

نگرانی می کند که جذابّیتی که شوهرم نسبت به 

شما دارد باعث می شود پیشرفت در درمان دشوار 

شود. »لباس های شما بیش از حد حواس او را پرت 

تمرکز  ما  مشترک  کار  روی  نمی تواند  و  می کند« 

کند. وی همچنین می پرسد که آیا آن ها باید به یک 

درمانگر مرد مراجعه کنند.

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

 اگر شما جای این درمانگر خانم بودید، بزرگترین 
نگرانی تان در مورد این پرونده چی بود؟

 به عنوان سوپروایز این خانم درمانگر، بزرگ ترین 
نگرانی شما در این مورد چیست؟ 

دفاتر  تزئینی  شخصی  جلوه های  چگونه   
درمانگران، مراجعان را به دنیای صمیمی درمانگر 

دعوت می کند؟

  یک درمانگر چقدر مسئول کنترل تجربه های 
ذهنی افراد دیگر نسبت به مسائل شخصی خودش 

و  ظاهری  شکل  پوشش،  نحوه ی  مثال،  )به عنوان 

دکوراسیون مطب( است و باید آن را کنترل کند؟ 

  اگر شما جای این درمانگر خانم بودید، چگونه 
به درخواست ایمیل همسر این مرد پاسخ می دادید؟

 دوستان شما در شبکه های اجتماعی آنالین؛ زن 
و مردی که پس از حدود دو سال آشنایی، به مدت 

وارد  دلیل  این  به  می کنند،  زندگی  هم  با  شش ماه 

قباًل  مرد  که  فهمیده  تازه  زن  که  شده اند  درمان 

که  نیست  مطمئن  زن  حاال،  است.  داشته  رابطه  

می خواهد با این مرد بماند یا خیر. این زن تجربه ای 

از رابطه ای در گذشته دارد که بارها مورد غفلت قرار 

گرفته است و قسم خورده که دیگر هرگز با کسی که 

می تواند این کار را با او انجام دهد، نخواهد ماند. با 

این توصیف، آن ها با تعجب می پرسند که، آیا امیدی 

برای ادامه ی رابطه وجود دارد یا خیر!

است،  شده  فارغ التحصیل  اخیراً  که  درمانگر، 

سواالت  از  برخی  چگونه  که  نیست  مطمئن 

شخصی تر این زن را جواب دهد، برای مثال وقتی از 

او می پرسد، »آخر هفته ها خود شما چه می کنید؟« و 

»آیا در این منطقه زندگی می کنید؟«. جالب این که، 

این زن جمله ای که خانم درمانگر در  روزی شوهر 

زنش  برای  بود،  گذاشته  خود  فیس بوک  صفحه ی 

درمانگر  که  عمومی  مکان های  از  و  کرده  نقل قول 

برای ورزش استفاده می کند، گفته و این که چقدر به 

لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند. این زن نیز 

 درمانگری را در نظر داشته باشید که 
نشانه هایی از گرایش جنسی یک مراجع در حین 
زوج درمانی هم زمان به خود دریافت کرده است. 

پرداختن با تاکتیک به آن شجاعت قابل توجهی 
می طلبد، زیرا هنگامی که درمانگر وجود گرایش 

جنسی یکی از زوجین به خود را در جلسه ی 
 اقدام درمانی آنان 

ً
درمان مطرح می کند، عمال

آسیب پذیر می شود زیرا مراجع به خصوص 
به دلیل حضور شریک زندگی اش در جلسه ی 
درمان، این جذابیت را می تواند انکار کند.  

     خروج از ریل



از هم بیاموزیم     

    تیر   1741400

رفتار شوهرش در خواندن صفحه ی فیس بوک خانم 

درمانگر را به او گفته و درمانگر که مضطرب شده، 

اما  به درمانگر دیگری دارد؛  آنان  ارجاع  به  تصمیم 

تا نحوه ی حرکت  سوپروایزرش به او کمک می کند 

به جلو و بدون پرش و بدون ارجاع مراجع را تجربه 

کند. جلسه ی بعدی، درمانگر با پرسش مستقیم از 

این زن آغاز می کند که، او درباره ی رابطه ی خارج 

از چارچوب درمانی چگونه فکر می کند؟

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

به  ارجاع  و  انتقال  عدم  که  موافقید  شما  آیا   
این  با  درستی  و  جلو«  به  رو  »گام  دیگر،  درمانگر 

مراجع است؟

  نحوه ی عمل این زن نسبت به درمانگر، چطور 
با مشکل مطرح شده از سوی زوجین موازی است؟

  آیا تا به حال مراجعی ای داشته اید که از شما 
اجتماعی  رسانه های  سایر  یا  فیس بوک  در  بخواهد 

دوست شوید؟ چگونه پاسخ داده اید؟ چه ارتباطی با 

پویایی جذابیت دارد؟ 

  چه خطر بالقوه ای می بینید که درمانگر از این 
خانم بپرسد آیا او فکر کرده که خارج از درمان با او 

رابطه برقرار کند؟ 

پرونده  انتقال  که  دارد  وجود  مواقعی  آیا    
مناسب است؟ اگر بلی، چه زمانی؟

کشش جنسی و یا جذب شدن درمانگر نسبت به 
مراجع

که  اصطالحی  روان درمانی،  مکاتب  از  بسیاری  در 

ما برای توصیف روند جذب یک درمانگر به مراجع 

استفاده می کنیم، انتقال متقابل است. این اصطالح، 

در روان کاوی سنتی، فرایند ناخودآگاهی را توصیف 

می کند که در روان درمانگر رخ می دهد، اما خارج 

می تواند  متقابل،  انتقال  است.  درمانگر  آگاهی  از 

دلیل اصلی بسیاری از رفتارهای غیراخالقی باشد و 

ممکن است دلیل اصلی بسیاری از درمانگران برای 

حل »مسائل« خود در روان درمانی شخصی باشد. 

تبیین دیگر این موضوع، ناشی از وجود عناصر 

شکل گیری  برای  الزم(  ضروری  مواد  )یا  نیاز  مورد 

و  زمان  )یعنی  است  نفر  دو  بین  متقابل  جذابیت 

مکان مشترک، اهداف مشترک، درک و صمیمیت(. 

است  ممکن  درمانی  رابطه ی  طبیعت  واقع،  در 

برانگیزاننده ی کشش و جذابیت باشد. 

البته که، فارغ از چگونگی شکل گیری جذابیت، 

درمانگر از استانداردهای اخالقی ای پیروی می کند 

با  است.  که خواستار سالم ماندن مرزهای حرفه ای 

این توضیح، نشانه های زیر را می توان بیانگر وجود 

جذابیت و کشش درمانگر نسبت به مراجع دانست:

جرقه ی این تفکر که »ُمراجع عجب جذابیتی   
داره، برای ورود به رابطه  خیلی گرم به نظر می رسه«؛ 

جوانی با تنظیم قرار مالقات برای خود و همسرش، 

درخواست  دلیل  او  می کند.  آغاز  را  زوج درمانی 

که  می کند  بیان  این گونه  را  درمانی  مداخله ی 

به  زنش  دهد«؛  نجات  را  خود  »ازدواج  می خواهد 

او  اما عاشق  را دوست دارد  او گفته است که «او 

نیست«. این مرد، پریشان و خواستار زودترین قرار 

مالقات درمانی شده بود. هنگامی که درمانگر برای 

اولین بار با این زن و شوهر آشنا می شود، تحت تأثیر 

قرار می گیرد، «چه زوجی کاماًل زیبا هستند«. به نظر 

از  و  هستند  عالی  جسمی  نظر  از  دو  هر  می رسد 

زیبایی خوبی برخوردارند. آن ها فن بیان خوبی دارند 

و به نظر می رسد از نظر روحی و روانی در سالمت 

جلسه  محتوای  که  آنجا  تا  می برند.  به سر  خوبی 

پیش می رود، هیچ چیزی وجود ندارد که به عنوان 
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نشانه ی آسیب شناختی مهمی در نظر گرفته شود، 

دیگری،  با  عشق بازی  الکل ،  مخدر،  مواد  از  اثری 

اختالالت شخصیتی و غیره که بتوان برجسته کرد، 

این دو،  ارزیابی می کند که  ندارد. درمانگر  وجود 

زن و شوهری هستند که سرمایه گذاری زیادی در 

این رابطه انجام نداده اند و اکنون احساس می کنند 

در معرض جدایی هستند. 

در عین حال، درمانگر نمی تواند جذابیت جنسی 

بسیار شدیدی که نسبت به این زن احساس می کند، 

برانگیزاننده  و  او جذاب، خوش بیان  بگیرد.  نادیده 

است و در تمام طول جلسه هنگامی که فکر می کند 

نه او و نه شوهرش نمی توانند ببینند که این کار را 

انجام می دهد، به بدن آن زن خیره می شود. هنگامی 

که با زوجین جلسه دارد، در عین اینکه از زیبایی و 

کشش جنسی خودش نسبت به این زن آگاه است، 

اما با دقت تعادل زمانی که صرف صحبت با هر یک 

از این دو زن و شوهر می کند رعایت کرده و موجب 

بروز علنی این کشش نمی شود تا امکان بروز خطر 

از  یکی  نکند. در طول  فراهم  را  زن  این  آزار شوهر 

جلسات، شوهر در حال بررسی این است که مردم و 

به ویژه مردان به زنش چقدر توجه می کنند و چگونه 

او احساس می کند که برای جلب توجه او در رقابت 

مداوم با مردان دیگر است. او از درمانگر می پرسد، 

»این مسئله را تصدیق می کنید ؛ فکر می کنید زنم 

سرخ  بالفاصله  درمانگر  نه؟«  است،  گرم  خیلی 

قرار  متهم  جایگاه  در  می کند  احساس  و  می شود 

گرفته است.

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

 نظرات شما در مورد پاسخ صادقانه به سوال این 
شوهر چیست؟ 

در  است  ممکن  تأثیری  چه  کششی  چنین   

رابطه ی درمانی داشته باشد؟

در  نگرانی  ابراز  که  باشد  کسی  زن  این  اگر   
مورد رقابت با سایر زنان برای جلب توجه شوهرش 

می کند و سپس همان سوال راجع به شوهرش را از 

تغییر  این سناریو در ذهن شما  آیا  شما می پرسید، 

زیادی می کرد؟ چطور؟

چه  است،  کرده  جذب  را  شما  مراجعی  اگر   
زمانی بهترین زمان برای شروع صحبت در مورد آن 

است؟ با چه کسی باید صحبت کرد؟

  آیا هنگامی که احساس می کنید که به یکی از 
آن دو جذب شده اید، مراجعه به یک درمانگر دیگر 

ضروری است؟

شما  کنم؛  بیرون  سرم  از  را  مراجع  فکر  نمی توانم   
برای شام با شریک زندگی خود بیرون رفته اید و افکار 

کرده اید  مالقات  آن ها  با  قباًل  که  مراجع  زوج  یک 

افکار  این  می بندد.  نقش  شما  ذهن  در  همچنان 

تصویری از رابطه ی جنسی این زوج را به شما منتقل 

می کند که براساس محتوای بحث شده در جلسه ی 

درمانی ایجاد می شود. شما متوجه می شوید که در 

حال انجام کارهای جنسی مراجعانی هستید که در 

این  به  زیاد  شما  ابتدا،  در  داد ه اند.  توضیح  جلسه  

افکار توجه یا نگرانی نشان نمی دهید. با این حال، 

 یکی از اولین چیزهایی که باید به خود اعتراف و 
تصدیق کنیم این است که به عنوان یک انسان، 
طبیعی است که جذب انسان دیگری شویم. از 

منظر روان شناختی مهم این است که بفهمیم 
چگونه به آن بپردازیم.  

     خروج از ریل



از هم بیاموزیم     

    تیر   1761400

هر چه جلوتر می روید، متوجه می شوید که این افکار 

مزاحم شروع می شوند. حتی همان  و  به طور مکرر 

شب، در میانه ی رابطه ی جنسی با همسر خود، خیال 

می کنید با مراجع خود هستید و کارهای جنسی ای 

شنیدید.  قبل  جلسه ی  در  که  می کنید  شروع  را 

سطح  افزایش  باعث  خیال  این  می شوید  متوجه 

رابطه ی جنسی هم برای شما و هم برای همسرتان 

شریک  شما،  جنسی  رابطه ی  پایان  در  است.  شده 

عشق ورزیدن  بود!  عالی  »این  می گوید:  زندگی تان 

ما طی سال ها به این شدت نبوده است. امشب چی 

شده بود؟«

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

چه  خود  همسر  به  سوال،  این  به  پاسخ  در   
می گویید؟

  فکر می کنید این تخّیالت چگونه ممکن است 
بر رابطه ی درمانی تأثیر بگذارد؟ 

زوج  این  با  بعدی  جلسه ی  در  می کنید  فکر    
چگونه رفتار خواهید کرد؟

  چه زمانی بهترین زمان برای نظارت بر کار خود 
با این مراجع است )گفت وگو با سوپروایزر خود(؟ 

  در مورد این وضعیت چه مقدار از »خویشتن 
خود« را با سوپروایزر خود )گروه نظارت بر مشاوره / 

پرونده( به اشتراک خواهید گذاشت؟

10 سال  از  بیش  کنید شما   شماره ی اشتباه؛ فرض 
است که زوج درمانی را انجام می دهید و از دوره ی 

تحصیالت تکمیلی خود با همکاران خودتان در ارتباط 

هستید و گاهی با آن ها مشورت می کنید و شرایط 

مراجعان خود را با آن ها به اشتراک می گذارید. در 

یک روز به خصوص شلوغ، شما در حال ارسال پیامک 

جلسات  بین  در  خود  سابق  هم کالسی  یک  برای 

او  پرونده های  از  یکی  مورد  در  برای صحبت کردن 

هستید. درست قبل از رفتن به جلسه ای با مراجع 

به  است،  جذاب  بسیار  جنسی  نظر  از  که  خود 

شوخی به دوست خود پیام می دهید که باید بروید، 

زیرا در حال آماده شدن برای »یک ساعت گفت وگو 

هستید«.  زمین  روی  افراد  جذاب ترین  از  یکی  با 

آن ها  با  برای زوجی که  را  این متن  به طور تصادفی 

قرار مالقات دارید، ارسال می کنید! وقتی این زوج 

وارد جلسه می شوند، متن شما را دریافت می کنند.

حاال به سواالت زیر جواب دهید:

مراجع  جذابیت  بر  تمرکز  با  همراه  خطرات   
چیست؟

این  از  برای جلوگیری  اقداماتی می توانید  چه   
وضعیت انجام دهید؟

  آیا این موضوعی است که شما احتماالً تحت 
نظارت )به سوپروایزرتان( آن را مطرح خواهید کرد؟

  آیا می توانید سناریویی را درنظر بگیرید که به 
نتیجه ی مطلوبی منتهی شود؟

  اگر شما سوپروایزر هستید و از این وضعیت 
آگاه می شوید، اصلی ترین نگرانی تان چیست؟

 اول از همه باید یادآور شد که بسیاری از 
برنامه های آموزش بالینی، آموزش درمان 

هم زمان را دقیق و عملیاتی برای فعاالن 
این حوزه بیان نمی کنند. به ویژه، در این 

برنامه ها، نحوه ی اقدام هنگام کشش جنسی 
درمانگر نسبت به یکی از زوجین و یا گرایش 

 
ً
جنسی یکی از زوجین نسبت به درمانگر کامال

مسکوت است.   
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درمان  در  جنسی  کشش  می توان  چگونه   
مشترک را مدیریت کرد؟

شما  جذب  مراجع  یا  و  مراجع  جذب  شما  خواه 

شده است، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 عادی سازی موضوع؛ طبیعت انسان ها این گونه 
دیگر  انسان های  جذب  به  مجبور  ظاهراً  که  است 

می کنیم،  فکر  تکاملی  منظر  از  دقیقاً  می شوند. 

تحت تأثیر انگیزه های زیستی قرار می گیریم که ما 

را به سمت توجه به جذابیت دیگران سوق می دهد، 

یا احساس »راحتی با افراد پیرامون خود« یا »راحتی 

با انسان های خاص دیگر« می کنیم. این احساسات 

را  خود  »همسر«  تا  می کند  کمک  ما  به  که  است 

جذب  بذر  می تواند  احساسات  این  کنیم.  پیدا 

و  تجربه  را  دل سردی  هنگامی که  و  باشد  زودرس 

شده ایم  دل سرد  فعلی  عاشقانه  رابطه ی  یک  از  یا 

نیست  دشوار  شوهر(،  و  زن  مراجعان  اکثر  )مانند 

ایده آلی  با  ما  زندگی  شریک  مقایسه ی  ببینیم  که 

دیگر )یک درمانگر یا یکی از مراجعان ما(، می تواند 

محرک های  شود.  جذابیت  به  منجر  به راحتی 

)یا  مراجع  توسط  جذب شدن  بین  تمایزی  زیستی 

یک درمانگر( یا جذب شدن توسط انسان دیگری را 

تشخیص نمی دهد. بنابراین، یکی از اولین چیزهایی 

که باید به خود اعتراف و تصدیق کنیم این است که 

به عنوان یک انسان، طبیعی است که جذب انسان 

دیگری شویم. از منظر روان شناختی مهم این است 

که بفهمیم چگونه به آن بپردازیم.

از  یکی  اگر  کنید؛  صحبت  آن  مورد  در  صریح   
زوجینی که تحت درمان به وسیله ی شما هستند، 

یا فکر کنید چنین چیزی در حال  جذب شما شود 

وقوع است، توصیه به گفت وگو و صحبت درباره ی 

آن می شود. این موضوعی است که در خیلی از موارد 

درمانی رخ می دهد و اگر از گفت وگو درباره ی آن 

که  است  خطرناک  پیام  این  حاوی  شود،  اجتناب 

پاره ای از موارد » خارج از مرز مجاز برای گفت وگو« 

زوج درمانی  اصلی  )هدف  سالم  روابط  هستند. 

هم زمان(، فقط در محیطی ایجاد می شود که افراد 

پویایی  از  و  باشند  و صادق  باز  ارتباط،  برقراری  در 

و  زن  مرزهای  بر  منفی  تأثیر  توانایی  که  روابطی 

شوهر دارند، غافل نباشند.

اگر شما فردی هستید که مراجع خود را جذب 

کرده اید، باز تأکید بر این می شود که، »در مورد آن 

صریح صحبت کنید ...«؛  اما این کار را با سوپروایزر 

خود انجام دهید. اگر جذابیتی برای مراجع ایجاد 

چیزی  این  که  باشید  داشته  یاد  به  باید  کرده اید، 

است که بایستی با آن کنار بیایید.

 از بحث درباره ی این موضوع با مراجع اجتناب 
می شود مشکالت  باعث  مورد  این  در  بحث  کنید. 
مراجع به جای طرح در بافت خانوادگی خود، متمرکز 

بر شما شود و این چیزی نیست که با هدِف درمانی 

هم خوان و مورد خواست مراجع باشد. یادمان باشد 

هدِف  مراجع  یا  و  درمانگر  جذابیت  پردازش  که 

درمان نیست.

  تأثیر بر هر دو طرف و یا از هر دو طرف را نشان 
روی  هم  موضوع  این  این که  به  توجه  با  دهید؛ 
مراجع و هم به طور بالقوه بر روابط بین زوجین تأثیر 

می گذارد، پردازش کشش مراجع نسبت به درمانگر 

باید در یک جلسه ی هم زمان انجام شود، نه جلسات 
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بالقوه  به طور  فردی  جلسه ی  یک  داشتن  انفرادی. 

می تواند بیشتر از فواید، ضرر داشته باشد. جلسه ی 

زیرا  کند،  تشدید  را  احساسات  می تواند  انفرادی 

اکنون »رازی« وجود دارد که شخص ثالث محرم آن 

نیست، در نتیجه، بدین وسیله بین درمانگر و مراجع 

روش  هر  مانند  می کند.  ایجاد  بیشتری  صمیمیت 

زوج درمانی مشترک، به هر یک از شرکا فرصت داده 

کشش  مورد  در  خود  احساس  مورد  در  تا  می شود 

صحبت کرده و در مورد تأثیرگذاری یا ادامه ی کار 

روی درمان تأمل کنند.

این  به  آن  به  پرداختن  یک بار  که  نکنید  تصور 

دوباره  نیستید  مجبور  هرگز  شما  که  است  معنی 

مسئله را مرور کنید. این مسئولیت درمانگر است 

که دوباره بررسی کند و ببیند اوضاع چگونه پیش 

اولیه  اوقات، داشتن مکالمه ی  از  می رود. بسیاری 

باعث  قباًل  آن چه  شد.  خواهد  پویایی  تغییر  باعث 

حواس پرتی شده بود، اکنون از دسترس خارج شده 

داشته  یاد  به  می دهد.  را  عمیق تری  کار  امکان  و 

باشید، در مورد الگوهای بروز موضوعات دشوار در 

هر یک از زوجین هنگام زوج درمانی بحث کنید و 

این همان چیزی است که ارتباط سالم و حل تعارض 

موثر را می تواند شکل دهد.

مشاوره ی  و  )سوپروایزر(،  نظارت  از  استفاده   
نظارت  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  کاماًل  موردی؛ 
)فردی یا گروهی( و یا مشاوره ی موردی در پردازش 

ضروری  مشترک  زوج درمانی  در  جنسی  جذابیت 

است، خواه کشش هر یک از زوجین به درمانگر و 

از زوجین. در  به هر یک  یا کشش درمانگر نسبت 

را  کاری  همان  همکار  یا  سوپروایزر  ایده آل،  حالت 

انجام می دهد که ما برای مراجعان انجام می دهیم 

یعنی، عادی سازی آن. گرچه افکار و خیاالت ممکن 

باید  آن ها  وجود  درجه ی  اما  باشد،  مشترک  است 

بر مرزهای حرفه ای  نظارت  ارزیابی شود.  به دقت 

ضروری  نه  یا  است  شده  متزلزل  مرزها  آیا  اینکه  و 

متزلزل  مرزهای  برداشتن  برای  بنابراین،  است. 

شخصی باید اقدامات مناسب انجام شود. در برخی 

موارد، ارائه ی جلسات ضبط ویدیویی یا صوتی که 

مناسب  می تواند  شوند،  بررسی  نظارت  تحت  باید 

جلسات  تصویری  یا  صوتی  داده های  مرور  باشد. 

دور شدن  نحوه ی  از  مشخصی  نمونه های  می تواند 

تعامالت بین مراجع و درمانگر از دستور کار درمانی 

ارائه دهد. اگر خلل درمانی رخ داده است، درمانگر 

به  نیاز  آن تالش کند. در صورت  ترمیم  برای  باید 

درمان فردی )یا درمان هم زمان( از طرف درمانگر، 

باید موضوع دنبال شود.

عدم  به دلیل  غالباً،  خاتمه دادن؛  و  انتقال   
درمانگر  جنسی  کشش  مسئله ی  با  آسودگی خاطر 

به یک درمانگر دیگر  را  و شوهر  یا مراجعان، زن  و 

برای  است  کار ممکن  این  اگرچه  ارجاع می دهند. 

اما می تواند به زن و شوهر  درمانگر آسان تر باشد، 

آسیب برساند. آن ها ممکن است نسبت به خاتمه ی 

درمان گیج یا عصبانی شوند. 

 بهترین کار پیشگیرانه ای که یک 
ً
  احتماال

درمانگر می تواند در مورد کشش جنسی در 
زوج درمانی هم زمان انجام دهد، شناخت واقعی 
خودش )خودکاوی و خود اکتشافی(، و چگونگی 

تأثیر آن بر درمانی است که ارائه می دهد.  



از هم بیاموزیم     

    تیر   1801400
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حتی اگر فرض بر ضرورت ارجاع باشد، باید دید 

به  به درمانگر دیگر  ارجاع  این  چه چیزی در مورد 

یا  بوده  صادق  درمانگر  آیا  است؟  شده  گفته  آن ها 

دلیل دیگری برای انتقال آورده است؟ اگر این کشش 

و جذابیت جنسی در شرایط بعدی درمانی نیز خود 

را نشان دهد، چگونه می توان به آن ها کمک کرد؟ آیا 

از یک درمانگر به درمانگر دیگر ارجاع  آن ها مدام 

می شوند تا این که کسی بخواهد با آن مقابله کند؟

که  گرفتیم  قرار  شرایطی  در  اگر  حال،  این  با 

کشش جنسی درمانگر نسبت به مراجع و یا مراجع 

به درمانگر کنترل پذیر نیست و همچنان بر فرایند 

توصیه  می شود،  حواس پرتی  موجب  و  مؤثر  درمان 

رابطه ی  قطع  ضرورت  و  آن  درباره ی  گفت وگو  بر 

درمانی و ادامه ی آن با درمانگر دیگری است.

 خوِد درمانگر؛ احتماالً بهترین کار پیشگیرانه ای 
که یک درمانگر می تواند در مورد کشش جنسی در 

واقعی  شناخت  دهد،  انجام  هم زمان  زوج درمانی 

چگونگی  و  اکتشافی(،  خود  و  )خودکاوی  خودش 

واقعاً  می دهد.  ارائه  که  است  درمانی  بر  آن  تأثیر 

تشخیص  »سیستم  یک  شخص،  خود  شناخت 

متقابل  و جذابیت  پویایی کشش  برای  زودهنگام« 

سرپرستان  و  همکاران  درخواست  می کند.  فراهم 

به درمانگر در »شناخت خود«  برای کمک  بالینی 

و کشف این که چگونه خود مانند ابزاری در درمان 

این،  بر  است. عالوه  ارزشمند  بسیار  عمل می کند 

جنسی  جذابیت  مورد  در  صحبت  که  معتقدیم 

مهارت  یک  به عنوان  باید  هم زمان  زوج درمانی  در 

پیشرفته برای درمانگران طبقه بندی شود.

جمع بندی و نتیجه گیری
یک  است  ممکن  هم زمان  زوج درمانی  اگرچه 

در  جنسی  کشش  با  مرتبط  پویایی  برای  ضربه گیر 

به منزله ی  هیچ وجه  به  اما  کند،  پیشنهاد  درمان 

روشن بودن  نیست.  آن  برابر  در  واکسینه شدن 

در  و  مختلف  دالیل  به  انسان  که  واقعیت  این 

باید  می کند،  ایجاد  جاذبه  مختلف  موقعیت های 

به عادی سازی این واقعیت کمک کند که جذابیت 

آن  درمان  به دنبال  افراد  که  نیست  چیزی  جنسی 

با  که  نداریم  سراغ  را  مراجعی  هرگز  ما  می روند. 

بگیرد  قرار  خود  درمانگر  تحت تأثیر  که  امید  این 

کرده  آغاز  را  درمان  شود،  او  جذب  درمانگر  یا  و 

باشد. جذابیت جنسی می تواند اهداف درمانی را 

کنار بگذارد و باعث شود هر دو نفر از زن و شوهر 

و  صدمه  گیجی،  خجالت،  احساس  مراجعه کننده 

عصبانیت کنند. وقتی به شیوه ی اخالقی و درست 

کند،  تأیید  دوباره  را  مرزها  می تواند  شود،  برخورد 

از مراجع، درمانگر و فعالیت حرفه ای و خوِد حرفه 

درمان  برای  دوره ای  همچنین  و  کند  محافظت 

موثرتر فراهم آورد.  

     خروج از ریل

 در بسیاری از مکاتب روان درمانی، اصطالحی 
که ما برای توصیف روند جذب یک درمانگر 

به مراجع استفاده می کنیم، انتقال متقابل 
است. این اصطالح، در روان کاوی سنتی، 

فرایند ناخودآگاهی را توصیف می کند که در 
روان درمانگر رخ می دهد، اما خارج از آگاهی 

درمانگر است.  



نگاهی به درمان حساسیت زدایی از طریق 
حرکت چشم و پردازش مجدد

زندگی را »از نو« بنویس
دبورا کورن

روان شناس

است  محققی  و  مدرس  روان درمانگر،  کورن  دکتر   
انستیتوی  علمی  هیات  عضو  27سال  از  بیش  که 
»EMDR« وده است. او اکنون عضو شورای سردبیری 
نشریه ی تخصصی تحقیق و کاربرد EMDR و یکی از 
روان َگزیدگی  تحقیق  بنیاد  در  کمک آموزشی  نیروهای 
است. او به همراه مایکل بالدوین در سال 2021 کتاب 
تمام خاطره ها الیق احترام هستند را نوشت. کورن در 

شهر کمبریج ایالت ماساچوست زندگی می کند.   

بهاره محبی
مترجم
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سـال  سـی  حـدود  یعنـی   ،1991 سـال  تابسـتان  در   
سـفر  ِدنـِور  بـه  سـوییت  انـدی  دیـدن  بـرای  پیـش، 

رشـته ی  در  را  خـودم  دکتـری  مـدرک  کـردم. 

و  بـودم  1981 گرفتـه  بالینـی در سـال  روان شناسـی 

تقریباً تمام آنچه را درباره ی کار با افراد رنج کشیده 

از تأثیـرات روان َگزیدگـی1 می دانسـتم انـدی بـه مـن 

آموختـه بـود. همان طـور کـه در حیات خلـوت انـدی 

نشسـته بودیـم، بـه مـن گفـت: »دبـی! بایـد در ایـن 

مـورد بـه مـن اعتمـاد کنـی. درمـان جدیـدی بـه نـام 

»حساسـیت زدایی از طریـق حرکـت چشـم و پـردازش 

مجـدد )EMDR(2« وجـود دارد کـه منحصربه فـرد و 

قدرتمنـد اسـت. فکـر می کنـم کـه ایـن روش جدیـد 

بـه  و  داد  خواهـد  تغییـر  را  مـا  رشـته ی  درمانـی 

بازمانـدگان بیشـتری از روان َگزیدگـی کمـک خواهـد 

کـرد. بایـد بـروی و ایـن روش درمانـی را یـاد بگیـری. 

نیسـت؛  کافـی  رفتـن  راه  کنـی.  اقـدام  سـریع  بایـد 

بـه  مبهـم  کمـی  انـدی  صحبت هـای  بـدوی«.  بایـد 

نظـر می رسـید، امـا هـدف مشـخصی داشـت. از آن 

گذشـته، انـدی سـابقه ی درخشـانی داشـت و همیـن 

بـرای مـن حجـت را تمـام می کـرد. 

انجـام  بـود  خواسـته  مـن  از  انـدی  را  آنچـه  پـس 

 »EMDR« درمـان  زمینـه ی  در  سـال  همـان  دادم. 

آغـاز  را  شـاپیرو3  فرانسـین  بـا  کار  و  دیـدم  آمـوزش 

کردم که بنیان گذار این روش درمانی بود. شـاپیرو 

چهـار سـال پیـش دربـاره ی کشـف جدیـد خـود بـه ما 

گفتـه بـود. او، در حـال قـدم زدن در پـارک، متوجـه 

1. Trauma
2. eye movement desensitisation and reprocessing
3. Francine Shapiro

می شـود کـه در حـال فکـر کـردن بـه برخـی از وقایـع 

درمی یابـد  او  اسـت.  زندگـی اش  اخیـر  ناخوشـایند 

کـه در جریـان فکـر کـردن بـه ایـن وقایـع ناخوشـایند، 

چشـمانش بـه جلـو و عقـب، راسـت و چـپ، و چـپ 

و راسـت حرکـت می کننـد. شـاپیرو از دریافتـن ایـن 

مسـئله شـگفت زده شـده بـود کـه بـه نظـر می رسـید 

منفـی  احساسـات  چشـمانش،  حـرکات  بـا  همزمـان 

مربـوط بـه خاطراتـش محـو می شـدند. او آزمایـش و 

کشـف رابطـه میـان حـرکات دوطرفه )راسـت و چپ( 

چشـم و حساسـیت زدایی اضطـراب را آغـاز کـرد.

شـاپیرو َرویه ی درمانی ای را بسـط داد که در آن 

از بیمـاران می خواسـت تـا همزمـان بـا نـگاه کـردن به 

حرکـت انگشـتانش بـه جلـو و عقـب یا چپ و راسـت، 

بـر بدتریـن بخـش از یـک خاطـره ی روان َگـزا4ی خـود 

تمرکـز کننـد. او در سـال 1989، یعنـی دو سـال پیـش 

مطالعـه ی  نخسـتین  نتایـج  انـدی،  و  مـن  دیـدار  از 

کنترل شـده ی خـود را منتشـر کـرده بـود، مطالعاتـی 

فشـار  درمـان  در  شـاپیرو  روش  مـی داد  نشـان  کـه 

روانـی پـس از روان گزیدگـی)PTSD(5 در مجروحـان 
4. Traumatic
5. post-traumatic stress disorder

     زندگی را »از نو« بنویس

 »حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و 
پردازش مجدد« چیزی بیش از یک راهبرد 

حساسیت زدا بود. این َرویه ی درمانی به بیماران 
 
ً
امکان می داد تا خاطرات ر وان َگزایشان را کامال

از نو پردازش کنند؛ به این معنی که در تجربیات 
روان َگزای خود بازنگری کنند و به درکی کامل 

برسند از احساس، نحوه ی ابراز و تفکر درباره ی 
آنچه در گذشته بر آنان رفته بود.  



از هم بیاموزیم     

    تیر   1841400

اسـت.  کارآمـد  جنسـی  تجـاوز  قربانیـان  و  جنگـی 

دادنـد  نشـان  زمـان  طـول  در  بالینـی  آزمایش هـای 

)مثـاًل  دوطرفـه1  تحریک هـای  از  دیگـر  انـواع  کـه 

بـا هـر دو  بـه طـور متنـاوب  نواهـا  بـه  گـوش کـردن 

گـوش و ضربـه زدن متنـاوب بـه پشـت دسـت ها( هم 

باشـد. کارآمـد  می توانـد 

هـم  هیجان انگیـز  افشـاگری  یـک  شـاپیرو  و 

راهبـرد  یـک  از  بیـش  چیـزی   »EMDR« داشـت: 

حساسـیت زدا بـود. ایـن َرویـه ی درمانـی بـه بیمـاران 

امـکان مـی داد تـا خاطـرات روان َگزایشـان را کاماًل از 

نـو پـردازش کننـد؛ بـه ایـن معنـی کـه در تجربیـات 

بـه درکـی کامـل  و  بازنگـری کننـد  روان َگـزای خـود 

برسـند از احسـاس، نحـوه ی ابـراز و تفکـر دربـاره ی 

آنـان رفتـه بـود؛ خاطراتـی کـه  بـر  آنچـه در گذشـته 

جانـکاه  بسـیار  هـم  آن هـا  بـه  شـدن  نزدیـک  پیش تـر 

بـوده اسـت، چـه رسـد بـه صحبـت کـردن دربـاره ی 

آن هـا بـا دیگـران. و در برخی از مـوارد، این تجربیات 

را  خـودآگاه  بـه  کامـل  ورود  اجـازه ی  اینکـه  بـرای 

بودنـد.  ترسـناک  انـدازه  از  بیـش  باشـند،  داشـته 

بـودم،  شـده  شـگفت زده   »EMDR« کارایـی  از  مـن 

اینکـه ایـن َرویـه ی درمانـی چگونـه بیمارانـم را قـادر 

تـا آهسـته و پیوسـته سـایر دیدگاه هـا را  می سـاخت 

نیـز بپذیرنـد؛ از جملـه اطالعاتـی کـه برداشـت های 

نادرسـت آنـان از وقایـع گذشـته را اصـالح می کـرد و 

باعـث می شـد کـه آنـان فی البداهـه در مـورد حـس 

ارزشـمندی، ایمنـی و کنترل خـود ارزیابی دوباره ای 

باشـند. داشـته 

آمـوزش  مقدماتـی  مرحلـه ی  کـه  دوره ای  در 

واحـد  یـک  مسـئول  می گذرانـدم،  را   »EMDR«

نیوهمشـایر  شـهر  جنـوب  در  روان پزشـکی  درمانـی 

1. bilateral stimulation

گذاشـتن  سـر  پشـت  در  زنـان  بـه  کـه  جایـی  بـودم؛ 

می شـد.  کمـک  مزمـن  و  حـاد  روان َگزیدگی هـای 

ایـن زنـان دوران کودکـی بسـیار دشـواری را  اغلـب 

از سـر گذرانده بودند؛ کسـانی که سـابقه ی طوالنی 

جنسـی  و  فیزیکـی  احساسـی،  سوء اسـتفاده های 

داشـتند و در نتیجـه بـا طیـف وسـیعی از مشـکالت 

از  نـرم می کردنـد. بسـیاری  پنجـه  و  روانـی دسـت 

ایـن زنـان درگیـر خـودآزاری بوده انـد یـا تـالش کـرده 

آنـان  اغلـب  همچنیـن  کننـد.  خودکشـی  تـا  بودنـد 

اصـاًل  آیـا  کـه  نداشـتند  اطمینـان  و  بودنـد  ناامیـد 

خیـر.  یـا  یافـت  خواهنـد  بهبـود 

درمانگـر  عنـوان  بـه  کـه  بـود  مرکـز  همیـن  در 

اسـتفاده از روش درمانـی »EMDR« را آغـاز کـردم. 

میریـاِم 23سـاله یکـی از اولیـن بیمـاران مـن بـود. او، 

خودکشـی  بـه  تمایـل  و  بـود  افسـرده  به شـدت  کـه 

داشت، در دو سال گذشته ــ پس از حاملگی ناموفق 

ــ تقریبـاً قـادر به انجـام هیچ کاری  در هشـت ماهگیـ 

فراموش نشـدنی  جلسـات  از  یکـی  در  مـا  نبـود. 

خـود از »EMDR« بـرای هـدف قـرار دادن لحظـه ای 

اسـتفاده کردیـم کـه پزشـک بـه او اطـالع داده بـود 

کـه فرزنـدش را از دسـت داده اسـت )همچنیـن ایـن 

بـاور کـه »مـن بـد هسـتم و لیاقـت زندگـی کـردن را 

را  خـود  خاطـره ی  همچنان کـه  میریـام،  نـدارم«(. 

پردازش می کرد، به گریه افتاد. او به غم و اندوهی 

درونـش  در  عمیقـاً  کـه  می کـرد  پیـدا  دسترسـی 

مدفـون شـده بـود. میریـام از همسـرش، کـه پـس از 

عصبانـی  بـود،  کـرده  رهایـش  او  بـارداری  از  اطـالع 

از احسـاس گنـاه روبـه رو  بـا موجـی  او سـپس  بـود. 

شـد. میریـام بـه نحـوی خـود را بـه دلیـل ناتوانـی در 

نگهـداری بچـه سـرزنش می کـرد. از او پرسـیدم کـه 

»آیـا  پیـش می آمـد،  بـرای دوسـتش  اتفـاق  ایـن  اگـر 
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او دوسـتش را مسـئول ایـن اتفـاق می دانسـت« و یـا 

اینکـه »او را یـک فـرد شکسـت خورده می دیـد؟« زن 

جـوان بـا تأکیـد گفـت: »البته که نه! بـه او می گفتم 

او اطمینـان  بـه  بعـد  کـه دردش را درک می کنـم و 

مـی دادم کـه تنهـا نیسـت«.

میریـام پـردازش خاطراتـش را ادامـه داد. او پـس 

ثانیـه حـرکات چشـمش را متوقـف   60 تـا  از هـر 30 

»اآلن  مـی داد:  پاسـخ  مـن  سـؤال  ایـن  بـه  و  می کـرد 

متوجـه چـه چیـزی شـدی؟« همان طـور کـه چشـمان 

میریـام بـه عقـب و جلو حرکت می کرد، می توانسـتم 

یافتـن  جریـان  و  بدنـش  از  افسـردگی  زدودن  حـس 

هیجان در دفتر کارم را احساس کنم. تنفسش آرام 

شـد و روی صندلـی اش نشسـت. او پـس از یـک ُدور 

دیگـر حـرکات چشـم گفـت کـه در ذهنـش بـه طـور 

او گفتـه  بـه  و  بـا کودکـش صحبـت کـرده  مسـتقیم 

کـه چقـدر دوسـتش داشـته اسـت. او گفـت کـه بـه 

اینکـه  از  کودکـش گفتـه کـه چقـدر متأسـف اسـت 

هرگـز فرصـت در آغـوش کشـیدنش را پیـدا نکـرده. 

گرفتـن  آغـوش  در  کـه  خواسـتم  میریـام  از  وقتـی 

فرزندش را در زمان حال تصور کند، او که دستانش 

بـود، طـوری کـه گویـا  پیچیـده  بازوانـش  بـه دور  را 

کودکـی را در میـان گرفته انـد، نـوازش کـردن و شـیر 

دادن فرزنـدش را تجسـم کـرد. میریـام بـا چشـمانی 

اشـکبار در ایـن بـاره صحبـت کـرد  کـه چطـور هشـت 

مـاه را در رؤیـای اسـتقبال از کودکـش گذرانـده بـود 

کـه پـا بـه ایـن جهـان می گـذارد، کودکـی کـه پـس از 

ایـن انتظـار طوالنـی از دسـتش داده بـود. 

هنـوز   »EMDR« درمانـی  روش  کـه  آنجایـی  از 

آسـتانه ی  مبـادا میریـام در  کـه  ترسـیدم  بـود،  تـازه 

غلتیـدن در ورطـه ی ناامیـدی قـرار گرفتـه باشـد، امـا 

تصمیـم گرفتـم بـه ایـن روش درمانـی اعتمـاد کنـم. 

مـا درمـان را بـا دوره هـای بیشـتری از حـرکات چشـم 

از  دقیقـه  پنجـاه  گذشـت  از  پـس  و  دادیـم؛  ادامـه 

جلسـه، میریام بار دیگر روی صندلی خود نشسـت. 

او ایـن بـار واقعـاً لبخنـد مـی زد، اولیـن لبخنـدی کـه 

مـن تـا آن زمـان در صورتـش دیـده بـودم. تقریبـاً در 

پایـان جلسـه، زمانـی کـه از او خواسـتم تـا بـار دیگـر 

و  اضطـراب  کـه  گفـت  کنـد،  فکـر  خاطـره اش  بـه 

پریشـانی اش )در مقیـاس صفـر تـا ده، تقریبـاً صفـر تا 

ُنـه واحـد( از میـان رفته اسـت. او گفت که می تواند 

کامـاًل ایـن بـاور جدیـد را تأییـد کنـد: »تقصیـر مـن 

فـراوان  عشـقی  و  هسـتم  خوبـی  انسـان  مـن  نبـود. 

دارم کـه می توانـم بـه دیگـران ارزانـی کنـم«. در آن 

لحظـه، گفته هـای اسـتادم انـدی را بـه طور مسـتقیم 

تجربه کردم. من شـاهد تحولی با بیشـترین سـرعت 

ممکـن بـودم. 

بـه  را   »EMDR« درمانـی  روش  همچنان کـه 

بیمـاران بیشـتری معرفـی می کـردم، شـاهد تغییرات 

یک هفتـه ای  دوره ی  یـک  در  مشـابهی  چشـمگیر 

در بیمـاران بـودم. ایـن تغییـرات گاه حتـی در یـک 

جلسـه اتفـاق می افتادنـد. مـن ایـن حق را داشـتم که 

شـاهد روایت هـای بیمـاران باشـم و زمانـی کـه آن هـا 

بـا خاطـرات روان َگـزای خود روبه رو می شـدند، برای 

رفـع آن هـا مشایعتشـان کنـم، خاطراتـی کـه سـال ها 

     زندگی را »از نو« بنویس

 شاپیرو َرویه ی درمانی ای را بسط داد که در آن 
از بیماران می خواست تا همزمان با نگاه کردن به 
حرکت انگشتانش به جلو و عقب یا چپ و راست، 
بر بدترین بخش از یک خاطره ی روان َگزای خود 

تمرکز کنند.   



از هم بیاموزیم     

    تیر   1861400
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بودنـد.  داده  آزارشـان  و  کـرده  دنبـال  را  افـراد  ایـن 

بـه گذشـته،  بازگشـت  کابوس هـا،  کـه  بـودم  شـاهد 

خودکشـی  بـه  تمایـل  و  پانیـک  حمـالت  افسـردگی، 

کـم می شـد.  قابل مالحظـه ای  به طـور  افـراد  ایـن  در 

بیمارانـم بارهـا و بارهـا از امیـد تـازه و امـکان دوبـاره 

واحـد  بـه  تـازه  کـه  زنـی  مراجعـان  گفتنـد.  سـخن 

دیگـر  بیمـاران  از  و  می کردنـد  مراجعـه  درمانـی 

دربـاره ی روش درمانـی »EMDR« می شـنیدند بـه 

می خواهـم«. را  همـان  نیـز  »مـن  می گفتنـد:  مـن 

عمیق تریـن و پایدارتریـن تغییـرات زمانـی اتفـاق 

می افتادنـد کـه احسـاس بیمـاران درباره ی خودشـان 

شـروع بـه تغییـر می کـرد. آن هـا از انزجـار شـدید از 

خـود بـه ایـن بـاور حقیقـی می رسـیدند کـه مسـتحق 

خـوب  کافـی  انـدازه ی  بـه  کـه  هسـتند،  »بـودن« 

هسـتند و ارزش عشـق را دارند. همچنان که بیماران 

و  می شـدند  خـارج  گوش به زنگـی1  حالت هـای  از 

عمیقاً به این باور می رسـیدند که »واقعاً تمام شـده 

نیسـتم«، سیسـتم های  دیگـر در خطـر  مـن  و  اسـت 

عصبـی آنـان نیـز شـروع بـه آرام شـدن می کـرد. آن ها 

یـک  چشـم انداز  از  خـود  پیرامـون  دنیـای  بـه  نـگاه 

ـــ را آغـاز می کردنـد.  ـــ نـه یـک کـودک  انسـان بالـغ 

مـن عباراتـی می شـنیدم همچـون »حـاال می بینم که 

انتخاب هایـی دارم و می توانـم کاری انجـام دهـم«. 

بیمـاران خـارج شـدن از پیله ی انزوای خود را شـروع 

نیسـتم  مجبـور  »دیگـر  می گفتنـد:  و  می کردنـد 

ماننـد  هـم  دیگـری  افـراد  بمانـم.  تنهـا  ایـن  از  بیـش 

مـن هسـتند. مـن مهـم هسـتم و می توانـم در جمـع 

دیگـران و متعلـق بـه دیگـران باشـم«.

و  روان َگزیدگـی  مرکـز  در  دفتـرم  در  آنچـه 

نشـریه ی  در  زود  خیلـی  بـودم  شـاهد  زنـان  بهبـود 

1. hypervigilance

یـک  عنـوان  بـه   »EMDR« مطالعـات  تحقیقاتـی 

اسـترِس  اختـالل  بـرای  کارآمـد  و  مؤثـر  درمـان 

زمینـه ی  در  به ویـژه  شـد،  منعکـس  حادثـه  از  پـس 

سـه  در  فقـط  اختـالل  ایـن  عالیـم  رفـع  یـا  کاهـش 

مـوارد  از  85درصـد  در  نوددقیقـه ای  جلسـه ی 

مربـوط بـه تجاوزهـای جنسـی. همچنیـن ایـن روش 

از  کـه  کهنه سـربازانی  از  75درصـد  در  درمانـی 

روان َگزیدگی هـای میـدان جنـگ رنـج می بردنـد نیـز 

تأثیـر داشـت و اختـالل اضطـراب آنـان فقـط پـس از 

دوازده جلسـه ی »EMDR« رفع شـده بود. همچنین 

مطالعاتـی دیگـر حاکـی از آن بودنـد کـه 100 درصـد 

 77 و  تک مـوردی2  روان َگزیدگـِی  بازمانـدگان  از 

چندمـوردی3،  روان َگزیدگـِی  بازمانـدگان  از  درصـد 

پنجاه دقیقـه ای  جلسـه ی  شـش ونیم  از  پـس  تقریبـاً 

»EMDR«، معیارهـای تشـخیصی اختـالل اضطـراب 

پـس از سـانحه را نداشـتند. ایـن امـر نشـان مـی داد 

کـه »EMDR« در کاهـش عالیـم ایـن اختـالل کامـاًل 

اسـت.  بـوده  اسـتاندارد  درمان هـای  از  مؤثرتـر 

دربـاره ی  خـودم  کشـف  از  کـه  بگویـم  اگـر 

»EMDR« سـر از پا نمی شـناختم، باز هم حق مطلب 
2. single-trauma
3. multiple-trauma

     زندگی را »از نو« بنویس

 در شرایط روان َگزای شدید، پردازش 
اطالعاِت هرروزه و همیشگی از خط خارج 

می شود. خاطره ی روان َگزای با تمامی جزئیاتش 
ــ تصاویر و دیگر عناصر حسی، احساسات، 

نشانه های جسمانی، تکانه ها، افکار و باورها ــ در 
سیستم عصبی گرفتار می آید و امکان پردازش و 

واکاوی آنان وجود ندارد.  



از هم بیاموزیم     

    تیر   1881400

را به خوبـی ادا نکـرده ام. محدودیت هـای مدل هـای 

عمیقـاً  می کـردم  اسـتفاده  کـه  درمانـی ای  قبلـی 

گسـترده ای  طیـف  آمـوزش  بودنـد.  کـرده  ناامیـدم 

رفتـاری  ـ  شـناختی  مقابلـه اِی  مهارت هـای  از 

)خودگویـی  مثبـت، معطـوف کـردن حـواس بـه امـور 

بـه  تفکـر تحریف شـده(  بـه چالـش کشـیدن  و  دیگـر 

بیمـاران و کمـک بـه آن هـا بـرای مدیریـت عالیمشـان 

ضـروری بـه نظـر می رسـید، امـا کافـی نبـود. بیماران 

تـا  کوتاه مـدت  در  می توانسـتند  معمـول  طـور  بـه 

حـدی اضطـراب خـود را کاهـش دهنـد، امـا درمـان 

ـــ هـم بـرای  عالیـم پیچیـده و پریشـانی عمیـق آنـان 

بـه  ـــ دسـت نیافتنی  مـن  بـرای  و هـم  بیمـاران  خـود 

و  شـرم  تـرس،  بـا  مرتبـط  خاطـرات  می رسـید.  نظـر 

درماندگـی آنـان کـه دوبـاره فعـال می شـد، نیازمنـد 

تالش هـای دوچنـداِن خودمدیریتـِی شـناختی از بـاال 

بـه پاییـن بـود.

مـن بـه دنبـال تمرکـز و همـوار کـردن مسـیر بهبود 

بیشـتِر مدل هـای  کـه  چیـزی  بـودم؛  بیمـاران  کامـل 

سـنتی گفتاردرمانـی1 فاقـدش بودنـد. ایـن ایـده کـه 

»درمـان بـرای اثربخشـی نیازمنـد زمـان طوالنـی ـــ و 

گاه بسـیار طوالنـی ـــ اسـت« مـرا ناامیـد کـرده بـود، 

ایـده ای کـه در اغلـب مدل هـای سـنتی نیـز مطـرح 

می گفتنـد  کـه  داشـتم  زیـادی  بیمـاران  بـود.  شـده 

سال هاسـت تحـت درمـان چندیـن درمانگر هسـتند، 

یـا اصـاًل نتیجـه ای  امـا نتیجـه بسـیار محـدود بـوده 

نداشـته و ذره ای از اضطرابشـان کـم نشـده اسـت. 

چنیـن اظهارنظرهایـی مـن را متعجـب نمی کـرد. مـن 

ایـن  بـه  بالینـی ام  فعالیت هـای  جریـان  در  پیش تـر 

نتیجـه رسـیده بـودم کـه بسـیاری از بیمارانـم قـادر 

دقیـق  توصیـف  بـرای  مناسـب  عبـارات  تـا  نیسـتند 

1. talk therapy

تجربیـات روان َگـزای خـود یـا شـرایطی کـه در لحظـه 

در  نـه  دسـت کم  کننـد؛  پیـدا  را  می کردنـد  تجربـه 

از  بیـش  یـا وحشـِت  ابتدایـی. غالبـاً شـرم  جلسـات 

گاه  و  آنـان می شـد  کـردن  از صحبـت  مانـع  انـدازه 

حتـی دقیقـاً نمی دانسـتند کـه چـرا دسـتخوش چنان 

احساسـی هسـتند و چگونـه چنـان احساسـی به آن ها 

تصاویـر  در  روان َگزیدگی هـا  اسـت.  داده  دسـت 

ذهنـی و عالیـم جسـمانی بیمـاران بـه عنـوان »چیزی 

کـه حـس می شـود« امـا کلمـات قـادر بـه توصیف آن 

نیسـتند، وجـود داشـت.  

مـن بـه رویکـردی نیـاز داشـتم کـه فراتـر از گفتـار 

بـرود؛ چیـزی کـه بیمارانـم را بـدون هیـچ آسـیب یـا 

روان َگزیدگـِی دوبـاره، بـه سـوی تجربیـات جسـمانی 

 »EMDR« کنـد.  راهنمایـی  احساسی شـان  و 

همـان رویکـرد بـود. ایـن َرویـه ی درمانـی هنـوز هـم 

اصلی تریـن رویکـرد روان درمانـی مـن اسـت. مـن از 

و  بـه طـرزی کاربـردی   »EMDR« تئـوری دریچـه ی 

دلگرم کننـده بـه مشـکالت بیمارانـم نـگاه می کنـم. 

امتحان شـده  روشـی  نیـز  آن  دسـتورالعمل های 

اختیـارم  در  افـراد  بـه  کمـک  بـرای  را  درسـت  و 

می گذارنـد: کمـک بـه دیگـران تـا زندگـی خـود را بـه 

تغییـر  پایـدار  گونـه ای  بـه  بنیادیـن،  و  کارآمـد  طـور 

دهنـد.  

درمانـی  قـدرت  بتوانیـد  آنکـه  بـرای  اینجـا،  در 

آن  تـا  دارم  قصـد  کنیـد،  درک  کامـاًل  را   »EMDR«

 »EMDR« توضیـح  دهـم.  دقیق تـری  روش  بـه  را 

روان درمانـی یکپارچه نگـر2 اسـت؛ زیـرا رویکردهـای 

دیگر را نیز در بر می گیرد، از تداعی آزاد روان کاوی 

و »پـردازش پاییـن بـه بـاال«ی ذهـن ـ جسـم3 گرفتـه تا 

2. integrative psychotherapy
۳bottom-up processing .۳: یک مدل از پردازش اطالعات که مبتنی 

بر داده های ورودی از محیط برای شکل دادن یک ادراک است.
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امـروزی. تجربـی  محبـوب  تکنیک هـای 

جامـع  روان درمانـی  یـک  همچنیـن   »EMDR«

روان َگزیدگـی  درمـان  هم ردیـف  چیـزی  اسـت؛ 

کتـاب  در  کـه  هرمـان  جودیـت  توسـط  ارائه شـده 

پیشـگام خود با عنوان روان َگزیدگی و بهبود1)1992( 

مطـرح کـرده اسـت؛ گرچـه برخـی معتقدنـد کـه ایـن 

کـرده  هـم مطـرح  پیش تـر  را هرمـان  روش درمانـی 

بـود. مـدل هرمـان، بـه دلیـل داشـتن سـه مرحلـه ی 

روان َگزیدگـی  »درمـان  بـه  یکدیگـر،  بـا  مرتبـط 

ثبـات  ترویـج  اسـت:  شـده  شـناخته  مرحله محـور«2 

و )حـس( امنیـت، پـردازش روان َگزیدگـی و برقـراری 

بـر  عـالوه   ،»EMDR« دیگـران.  بـا  ارتبـاط  مجـدد 

اسـتقبال از مراحـل ایـن روش، مجموعـه ای متمایـز 

تحریـک  منحصربه فـرد  ویژگی هـای  و  َرویه هـا  از 

تغییـر  بـرای  مکانیسـمی  عنـوان  بـه  نیـز  را  دوطرفـه 

می کنـد.   پیشـنهاد 

پـردازش  سیسـتم  نقـش  بـر   »EMDR« درمـان 

اطالعات مغز در طیف وسـیعی از مشـکالت مربوط 

 »EMDR« درمـان  دارد.  تأکیـد  روان  سـالمت  بـه 

کار   3)AIP( انطباقـی  اطالعـات  پـردازش  مـدل  بـا 

اعتقـاد دارد مشـکالت روانـی  می کنـد، مدلـی کـه 

ناشـی از پـردازش نشـدن کافـی خاطـرات روان َگـزا و 

نرسـیدن بـه وضـوح انطباقـی4 اسـت. مـا در شـرایط 

را  چالش برانگیـز  تجربیـات  به راحتـی  معمولـی 

پـردازش و واکاوی می کنیـم؛ یعنـی دربـاره ی آن هـا 
1. Trauma and Recovery
2. phase-oriented trauma treatment

adaptive information processing .۳: یک مدل پردازش اطالعات 
تسریع شده است. نتایج حاکی از آن بوده اند که باورهای منفی، رفتارها 

و خصوصیات شخصیتی نتیجه ی خاطرات و حافظه های ناکارآمد 
پیشین اند. از این نظرگاه، خود شناخت واره ها، هیجان ها و احساس های 
بدنی منفی، همگی نشانگانی هستند که دلیلی فراتر از رویدادهای فعلی 

دارند و به دلیل پردازش نشدن رویدادهای پیشین زندگی که در حال حاضر 
فعال شده اند، شکل می گیرند.

4. adaptive resolution

می نویسـم،  یـا  می بینیـم  رؤیـا  می کنیـم،  صحبـت 

می اندیشـیم و از طریـق برقـراری ارتبـاط بـا اطالعاتی 

مغزمـان  عصبـی  مدارهـای  در  حاضـر  حـال  در  کـه 

و  می گیریـم  عبـرت  تجربیـات  آن  از  دارد،  وجـود 

می آموزیـم. بـه ایـن ترتیـب، آشـفتگی ها خنثـا و بـه 

گذشـته سـپرده می شـوند. ایـن بـه ما اجـازه می دهد 

کـه ـــ شـاید کمـی عاقالنه تـر و منعطف تـر، امـا قطعـا 

بـا تـرس و اضطـراب کمتـر ـــ همپـای زندگـی حرکـت 

کنیـم.

در شـرایط روان َگـزای شـدید، پـردازش اطالعـاِت 

می شـود.  خـارج  خـط  از  همیشـگی  و  هـرروزه 

ـــ تصاویـر  خاطـره ی روان َگـزای بـا تمامـی جزئیاتـش 

نشـانه های  احساسـات،  حسـی،  عناصـر  دیگـر  و 

سیسـتم  در  ـــ  باورهـا  و  افـکار  تکانه هـا،  جسـمانی، 

و  پـردازش  امـکان  و  می آیـد  گرفتـار  عصبـی 

ناکافـی  خاطـرات  ایـن  نـدارد.  وجـود  آنـان  واکاوی 

داخلـی  محـرک  عوامـل  کمیـن  در  پردازش شـده 

ـــ بـرای فعـال شـدن  ـــ غالبـاً غیرمنتظـره  یـا خارجـی 

هسـتند. حـال این محـرک می توانـد عوامل تنش زای 

یـا تجربیـات  یـا رابطـه ای، عواطـف، افـکار  محیطـی 

حسـی ماننـد صـدا یـا بـو باشـد کـه بـه واکنش هـای 

ایـن  می شـود.  منتهـی  جسـمی  یـا  روانـی  دردنـاک 
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 عمیق ترین و پایدارترین تغییرات زمانی 
اتفاق می افتادند که احساس بیماران درباره ی 

خودشان شروع به تغییر می کرد. آن ها از انزجار 
شدید از خود به این باور حقیقی می رسیدند که 
مستحق »بودن« هستند، که به اندازه ی کافی 

خوب هستند و ارزش عشق را دارند.   
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می توانـد شـامل یادآوری هـای ناخواسـته یـا حافظه ی 

تکـراری غیـرارادی )فالش بـک(، اضطـراب و پانیـک، 

باشـد.  شـرم  احسـاس  یـا  بی حسـی1  یـا  فـزون کاری 

کـه  اسـت در موقعیت هایـی  بیمـاران حتـی ممکـن 

ظاهـراً بی خطـر هسـتند واکنش هـای شـدیداً منفـی 

مثـال،  بـرای  دهنـد؛  بـروز  خـود  از  غیرمنتظـره ای 

زمانـی کـه دوسـتی فـوراً بـه صـورت متقابـل تمـاس 

تلفنـی  شـما را پاسـخ نمی دهـد، یـا حتـی رویدادهـای 

مثبتـی چـون شـنیدن تعریـف و تمجیـد از دیگـران. 

از منظر مدل »AIP«، این واکنش های نامناسـب 

منعکـس می کننـد؛  را  مغـز  در  قفل شـده  خاطـره ای 

از  پـس  هنـوز  قرمـزش  پرچـم  کـه  روان َگزیدگـی ای 

گذشـت روزهـا، ماه هـا، سـال ها و حتـی چندیـن دهـه 

در اهتـزاز اسـت. اگـر این خاطـره ی روان َگزا پردازش 

ـــ باقـی  نشـود، همان جـا ـــ در شـبکه ی عصبـی مغـز 

فـرد  واکنش هـای  و  تصمیم سـازی ها  بـر  و  می مانـد 

فـرد  توانایـی کارکـردی  تأثیـر می گـذارد و حتـی در 

نیـز مداخلـه می کنـد. در نتیجـه، افـرادی کـه هنـوز 

توانایی شـان  کـه  درمی یابنـد  گرفتارنـد  در گذشـته 

بـرای پاسـخ سـازگار بـه چالش هـای روزمـره محـدود 

اسـت. 

1. hyper-reactivity or numbness

مدل »AIP« مطرح می کند که سیسـتم پردازش 

دیگـر  بـا  متفـاوت  چیـزی  مغـز  انطباقـی  اطالعـات 

نیسـت.  ایمنـی،  سیسـتم  مثـاًل  بـدن،  سیسـتم های 

اولویت هـای  بـه  رسـیدگی  ایمنـی  سیسـتم  هـدف 

و  اسـت  مطلـوب  سـالمتی  سـوی  بـه  حرکـت  و  بقـا 

زمانـی کـه ماننـد دیگـر سیسـتم های بـدن به خوبـی 

بـه طـور خـودکار و قابل اعتمـاد منابـع را  کار  کنـد، 

بـرای بهبـود )مثـاًل( یـک شکسـتگی یـا جراحت بسـیج 

ــ خـواه کوچـک یا  می کنـد. در درمـان روان َگزیدگـیـ 

ــ مـا جراحـت یـا اختالل عملکرد مغـز را درمان  بـزرگـ 

می کنیـم. 

دیدگاهـی  چنیـن  بـا   »EMDR« درمانگـر 

می کوشـد تـا همزمـان بـا تـالش بـرای دسترسـی بـه 

خاطراتـی کـه نتیجـه ی جراحت هـای روانـی روان َگـزا 

پـردازش  حرکـت  از  بازمانـده  سیسـتم  هسـتند، 

اطالعـات مغـز را بـار دیگـر بـه کار انـدازد. تحریـک 

ضربـه(  یـا  صـدا  چشـم،  حـرکات  )خـواه  دوطرفـه 

سیسـتم  دوبـاره ی  شـدن  فعـال  در  کلیـدی  نقشـی 

پـردازش اطالعـات مغـز دارد؛ زیـرا حساسـیت زدایی 

بـا منشـأ روان َگزیدگـی  پـردازش مجـدد خاطـرات  و 

را امکان پذیـر می کنـد. هـدف »EMDR« کمـک بـه 

افـراد بـرای پـردازش کامـل خاطـرات روان َگـزا اسـت، 

بـه گونـه ای کـه دیگـر هیـچ عالیمـی ایجـاد نکننـد و 

در نهایت بدون ایجاد آشـفتگی به یاد آورده شـوند. 

در پایـان، مغـز بـا عبـور از حالـت همیشـگی »جنـگ 

تعـادل  نوعـی  بـه  خاموشـی،  حالـت  یـا  گریـز«  و 

منظم تـر  حالـت  بـه  مغـز  بازگشـت  بازمی گـردد. 

قابل کنترل تـر  احساسـات  دقیق تـر،  تفکـر  اجـازه ی 

فراهـم  را  متعهدانه تـر  و  آرام  تـر  اجتماعـی  روابـط  و 

می کنـد. همچنان کـه افـراد از بنـد تصاویـر ذهنـی، 

جسـمی  نمودهـای  و  احساسـات  باورهـا،  پیام هـا، 

 »EMDR« همچنین یک روان درمانی جامع 
است؛ چیزی هم ردیف درمان روان َگزیدگی 

ارائه شده توسط جودیت هرمان که در کتاب 
پیشگام خود با عنوان روان َگزیدگی و بهبود مطرح 

کرده است؛گرچه برخی معتقدند که این روش 
درمانی را هرمان پیش تر هم مطرح کرده بود.  
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مرتبـط بـا خاطـرات روان َگـزا رها می شـوند، به ناگهان 

قـدرت تفکـر دقیـق و خـالق در آرامـش را بـه دسـت 

روش هـای  بـه  پاسـخ  بـرای  دیگـر  آن هـا  می آورنـد. 

فاصلـه  لـزوم  دیگـر  نیسـتند،  فشـار  تحـت  قدیمـی 

گرفتـن از دیگـران یـا پرهیـز از موقعیت ها را احسـاس 

نمی کننـد، دیگـر احسـاس نمی کننـد کـه مجبورنـد 

همـه را راضـی نگـه دارنـد یـا از تجربیـات روزمـره ی 

خـود طفـره برونـد. آن هـا همچنیـن بـرای فـرار از درد 

و آرام کـردن خودشـان، دیگـر بـه رفتارهـای ناسـالم و 

ندارنـد. نیـازی  خـودآزاری 

یـک  دسـت  بـه  کودکـی  دوران  در  کـه  جیـن، 

جنسـی  سوءاسـتفاده ی  مـورد  خانوادگـی  دوسـت 

قـرار گرفتـه بـود و حـدود چهـارده مـاه تحـت درمـان 

قـرار داشـت، می گفـت: »سـرانجام احسـاس کـردم 

کـه «خـود واقعـی ام» در حـال ظهـور اسـت. دیگـر 

مخفـی  دیگـران  از  را  خـود  و  نیسـتم  رخـوت  دچـار 

نمی کنـم. مـن حـاال واقعـاً معنای زنده بـودن را درک 

می کنـم. دیگـر خـود را انسـانی بـد یـا مشـمئزکننده 

تـا  آمـاده ام  و  دارم  اعتمـاد  خـودم  بـه  نمی دانـم. 

بـرای خـودم انتخاب هـای خوبـی داشـته باشـم«. مـا 

بـا چشـمانی اشـکبار و خوشـحالی بسـیار، بازگشـت 

را جشـن گرفتیـم. زندگـی  بـه  پیروزمندانـه ی جیـن 

از مراجعانـم، زنـی میان سـال  یکـی دیگـر  ِکیـت، 

در  ِکیـت  داشـت.  فرزنـد  سـه  کـه  بـود  متأهـل  و 

خانـواده ای بـا پـدری خشـن، بددهـان و الکلـی بـزرگ 

خشـونت های  قربانـی  نیـز  ِکیـت  مـادر  بـود.  شـده 

معمـوالً  کـه  بـود  شـوهری  زبانـی  و  فیزیکـی 

سـوءرفتارهایش را توجیـه می کـرد. متأسـفانه بـرادر 

بـزرگ ِکیـت نیـز رفتـار پـدر را در پیـش گرفتـه بـود 

خانه شـان  زیرزمیـن  در  سـاعت ها  را  ِکیـت  غالبـاً  و 

و  مـی داد  آزار  مـی زد،  مشـت  بـا  می کـرد،  زندانـی 

یـا تهدیـد می کـرد. ِکیـت یـاد گرفتـه بـود کـه وقتـی 

شـرایط بـد می شـود، بـا دور شـدن از خـودش، نادیده 

ایجـاد  بـدون  و  جسـمی اش  نیازهـای  تمـام  گرفتـن 

هیـچ دردسـری فقـط دوام بیاورد. تمرکـز ِکیت تماماً 

بـر »راضـی نگـه داشـتن« دیگـران بـود. او بـرای آرام 

و  می بـرد  پنـاه  غـذا  بـه  خـود  احساسـی  درد  کـردن 

زمانـی کـه غـذا مؤثر نبـود، درگیر خـودآزاری )بریدن 

بدنـش( می شـد و در تمـام طـول زندگـی اش عمیقـاً 

بـا افسـردگی دسـت و پنجـه نـرم می کـرد. ِکیـت بـه 

طـور جـدی درگیـر مشـکالت گوارشـی و فشـار خـون 

بـاال شـده بـود. او می گفـت کـه سیسـتم عصبـی اش 

همیشـه در حالـت هشـدار قـرار داشـته و هـر لحظـه 

آسـمان  در  بعـدی  بمـب  کـه  اسـت  بـوده  منتظـر 

رسـانه های  کـه  زمانـی  شـود.  منفجـر  )زندگـی اش( 

خبـری گـزارش کردنـد فرزنـدان مهاجـران غیرقانونـی 

در نواحـی مـرزی از والدینشـان جـدا شـده اند و در 

کابوس هـای  و  تصاویـر  می شـوند،  نگهـداری  قفـس 

شـبانه ی ِکیـت دربـاره ی تنهایـی و وحشـتی شـروع 

ِکیـت  بـود.  کـرده  تجربـه  کودکـی  در  کـه  شـد 

احسـاس می کـرد کـه در حال از هم گسسـتن اسـت. 

او، کـه عمـری خاطراتـش را کنتـرل کـرده بود، اکنون 

دریافتـه بـود کـه زمـان رسـیدگی بـه آن هـا فرارسـیده 

اسـت و بـرای کمـک گرفتـن نـزد مـن آمـده بـود. 

را  سه شـاخه ای  رویکـردی   »EMDR« درمـان  در 

بـرای درمـان بـه کار می گیریـم: شناسـایی و بررسـی 

عوامـل  و  عالیـم  گذشـته،  روان َگـزای  خاطـرات 

آشـفتگی  امـروز و اهـداف کارکـردی آینـده. هرکـدام 

از  پیـش  پردازش انـد.  بـرای  هـدف  یـک  این هـا  از 

اینکـه مـن و ِکیـت بتوانیـم توجهمـان را به گذشـته ی 

روان َگـزای او معطـوف کنیـم، الزم بـود تـا تـرس او را 

از روبـه رو شـدن بـا احساسـات و خاطراتـش کاهـش 
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عمـرش  بیشـتر  کـه  خاطراتـی  و  احساسـات  دهیـم، 

مـا  بـود.  کـرده  اجتنـاب  آن هـا  بـا  شـدن  مواجـه  از 

همچنیـن مجبـور بودیـم بـه یـک نگرانـی جـدی ِکیت 

بپردازیم: »پس از باز کردن دری که به گذشـته اش 

بـاز می شـد، قـادر بـه ادامه دادن خواهد بـود یا نه«.

ِکیـت  بـه  مـن  دادیـم.  انجـام  را  کار  ایـن  مـا 

می کنیـم،  کار  هـم  بـا  همچنان کـه  دادم  اطمینـان 

را  منابـع  و  مهارت هـا  از  خـوب  مجموعـه ای  او 

مهارت هـا  داشـت،  اختیـار خواهـد  در  بـرای کمـک 

کننـد  کمـک  او  بـه  می توانسـتند  کـه  منابعـی  و 

بـا  تـا احساسـات و عواطـف خـود را کنتـرل کنـد و 

خاطـری جمـع در زمـان حـال و در ارتبـاط بـا من باقی 

بمانـد. مـن بـرای ِکیـت توضیـح دادم کـه هدفمـان 

کمـک بـه او بـرای حفـظ تمرکـزی دوگانـه اسـت؛ بـه 

ایـن ترتیـب کـه او همـواره یـک پـا در زمـان حـال دارد 

او پیشـنهاد  بـه  بـه گذشـته فرومـی رود.  و به آرامـی 

قطـار  یـک  مسـافر  قامـت  در  را  خـودش  کـه  کـردم 

تصـور کنـد کـه شـاهد گـذر تصاویـر اسـت، تصاویری 

لزومـاً  اینکـه  بـدون  می کنـد،  مشـاهده  دور  از  کـه 

شـود. زنـده  چیـزی 

امنیـت  تقویـت حـس  زمینـه ی  در  مـا همچنیـن 

ِکیـت  بـه  مـن  کار کردیـم.  روابطمـان  در  اعتمـاد  و 

بـه  لحظـه  بررسـی  جریـان  در  کـه  دادم  اطمینـان 

لحظـه ی گذشـته اش بـا هـم، آنجـا در کنـارش خواهم 

بـه  او  واکنش هـای  میـان  ارتبـاط  سـپس  مـا  بـود. 

وقایـع معاصـر در زندگـی اش و تجربیـات مختلفـش 

و  بارهـا  مـن  کنـکاش کردیـم.  را  در دوران کودکـی 

بارهـا از او خواسـتم کـه به گذشـته برگـردد و تصاویر 

خاطـرات  از  کـه  احساسـاتی  و  فعلـی  ناخواسـته ی 

کنـد.  دنبـال  را  می کـرد  تجربـه  کودکـی اش  دوران 

زمانـی کـه نمی توانسـت خاطـرات اولیه را شناسـایی 

تمرکـز  فعلـی  نشـانه های  و  عالیـم  بـر  تنهـا  کنـد، 

می کردیـم. 

مـن در هـر جلسـه ی »EMDR« کـه تمرکـز اصلـی 

بـر روان َگزیدگـی بـود، بـا مطـرح کـردن مجموعـه ای 

او  از  دعـوت  و  ِکیـت  از  اسـتاندارد  پرسـش های  از 

منفـی  خودبـاوری  ذهنـی،  تصویـر  شناسـایی  بـرای 

و احساسـات مرتبـط بـا هـدف مـورد نظرمـان، بـه او 

کمـک می کـردم. مـا همچنیـن تشـخیص می دادیـم 

ِکیـت ترجیـح می دهـد چـه چیـزی را دربـاره ی  کـه 

خـودش بـاور کنـد و بـه ایـن ترتیب، دسـتور جلسـه ی 

کـه  زمانـی  بـار،  یـک  می کردیـم.  مشـخص  را  بعـد 

خاطـره ای فعـال شـده بـود، مجموعـه ای از تحریکات 

دوطرفـه را ارائـه کـردم تـا بـه ِکیـت یـادآوری کند که 

قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد. آن تحرکات دوطرفه 

و  آمـدن  متوجـه  فقـط  تـا  می کـرد  ترغیـب  را  ِکیـت 

رفتـن تصاویـر و احساسـات باشـد و اجـازه دهـد کـه 

هـر اتفاقـی کـه در حـال وقوع اسـت، روی دهد. پس 

از هـر دوره ی تحریـکات دوطرفـه، از او می پرسـیدم: 

یـادت می آیـد؟ متوجـه چـه چیـزی  بـه  »چـه چیـزی 

می شـوی؟« گاهـی بـه او یـادآوری می کـردم کـه در 

حـال مواجهـه بـا خاطـرات گذشـته اسـت، یـا اینکـه 

عامـالن  از  خـود  خشـم  تـا  می کـردم  کمـک  او  بـه 

آنچـه بـر او رفتـه بـود را بیـان کنـد )بـا صـدای بلنـد 
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 درمانگر »EMDR« با چنین دیدگاهی می کوشد 
تا همزمان با تالش برای دسترسی به خاطراتی 

که نتیجه ی جراحت های روانی روان َگزا هستند، 
سیستم بازمانده از حرکت پردازش اطالعات مغز 

را بار دیگر به کار اندازد.  
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یـا بـه صـورت خیالـی( و یـا خـوِد جوان تـرش را کمـی 

می یافـت  ادامـه  زمانـی  تـا  پـردازش  دهـد.  تسـلی 

ایجـاد  منفـی ای  احسـاس  هیـچ  دیگـر  خاطـرات  کـه 

نمی کردنـد. در ایـن زمـان، ِکیت را دعوت می کردم 

تـا بـر بـاور مثبتـی تمرکـز کنـد کـه پیش تـر شناسـایی 

شـده بـود، بـاوری کـه او می خواسـت بـاورش کنـد. 

و مـا بـه پـردازش ادامـه می دادیـم، تـا زمانـی کـه ایـن 

بـاور را ِکیـت کامـاًل می پذیرفـت. مـا بـرای بازگشـت 

کامـل بـه زمـان حـال، اندیشـیدن دربـاره ی تجربـه و 

تصـور دور شـدن آن، بـرای تعییـن دسـتور جلسـه ی 

آینـده و هـر مسـئله ای کـه هنـوز کامـاًل رفـع نشـده 

بـود، کامـاًل وقـت می  گذاشـتیم. 

در طـول دوره ی درمـان، ِکیـت وحشـت و شـرم 

خـود، یعنـی احساسـاتی کـه از زمـان کودکـی بـا خود 

داشـت را پـردازش کـرد. او بـرای ِکیت جوان مغموم 

شـد و درک کـرد کـه ِکیـت جـوان تا چه انـدازه تنها و 

بی دفـاع بـوده اسـت. او تصـور کـرد کـه ِکیـت جـوان 

بـه زمـان حـال آورده شـده، تسـلی داده شـده، بـه او 

کمـک شـده تـا احسـاس امنیـت کنـد و مهربانـی و 

مراقبـت الزم را دریافـت کـرده اسـت. او تصـور کـرد 

و  بـرادر  آزارهـای  یـوغ  از  و  دارد  فراواقعـی  توانـی 

پـدرش رهـا شـده اسـت. ِکیـت، بـا هـر خاطـره ای کـه 

پـردازش می کردیـم، اذعـان می کـرد کـه احساسـش 

بـه خـود سـبک تر و دلسـوزانه تر می شـود. 

حقیقـت  نهایـت  در  و  خـود  صـدای  ِکیـت 

واقعـی اش را پیـدا کرد، صدا و حقیقتی که متفاوت 

همیشـه  او  کـه  بـود  تحریف شـده ای  داسـتان  بـا 

اینکـه  )مثـل  خانوادگـی اش  گذشـته ی  دربـاره ی 

»خیلـی هـم بـد نبـود«( و زندگـی فعلـی اش )ماننـد 

خـودش  بـه  دارم«(  ایدئالـی  خانوادگـی  »زندگـی 

افسـرده  درمـان  پایـان  تـا  دیگـر  ِکیـت  می گفـت. 

از سـانحه  پـس  اسـترس  اختـالل  نشـانه های  و  نبـود 

)PTSD( او از میـان رفتـه بـود. او دوسـتان جدیـدی 

پیـدا کـرده بـود. وضعیت سـالمت جسـمی و عادات 

روزانـه ی مراقبـت از خـودش بهبـود پیـدا کـرده بود. 

ِکیـت همچنیـن در روابـط بـا همسـر و فرزندانـش نیز 

تغییراتـی داده بـود و بـرای اولیـن بـار در زندگـی اش 

می کـرد. بیـان  را  خواسـته هایش  و  نیازهـا 

کنترل شـده ی  آزمایـش  سـی  از  بیـش  امـروزه 

بـرای   »EMDR« درمـان  کارآیـی  تصادفـی1 

کـه  نتایجـی  می کننـد؛  تأییـد  را   »PTSD« اختـالل 

در  هسـتند.  روایـات  بـر  مبتنـی  شـواهد  از  فراتـر 

جهـان  در  مختلفـی  سـازمان های  دسـتورالعمل های 

اعـم از سـازمان جهانـی بهداشـت )WHO(، انجمـن 

 ،)ISTSS( آسـیب زا  اسـترس  مطالعـات  بین المللـی 

وزارت امـور کهنه سـربازان ایـاالت متحـده و وزارت 

دفـاع ایـاالت متحـده، »EMDR« یکـی از مؤثرتریـن 

 ،»EMDR« .عنوان شده است »PTSD« درمان های

عـالوه بـر درمـان »PTSD«، جایگزیـن تأییدشـده ای 

رفتـاری  ـ  شـناختی  درمـاِن  چـون  روش هایـی  بـرای 

آسـیب محور )GBT(2 اسـت، البتـه بـا تعداد جلسـات 

در  کـه  منـزل  در  کار  سـاعت ها  بـدون  و  کمتـر 

از بیمـاران  ـ رفتـاری آسـیب  محور  درمـاِن شـناختی 

خواسـته می شـود. اخیراً مطالعات گسـترده ای برای 

 »PTSD« مقایسـه ی یـازده درمـان پیشـنهادی بـرای

بزرگ سـاالن انجـام شـد کـه در آن »EMDR« مؤثـر و 

شـد. داده  تشـخیص  روش  کم هزینه تریـن 

مـن در سـال 2007 بـه گروهـی تحقیقاتی مشـاوره 

مـی دادم کـه بـا بودجـه ی مؤسسـه ی ملـی بهداشـت 

می کردنـد.  کار  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  روان 

جلسـه  هشـت  فوایـد  ارزیابـی  حـال  در  گـروه  ایـن 
1. randomised controlled trials
2. trauma-focused cognitive behavioural therapy
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بـا  مقایسـه  در   »PTSD« درمـان  بـرای   »EMDR«

اسـتفاده از فلوکسـتین1 در دوره ای مشـابه بـود. مـن 

در ابتدا نگران بودم که هشـت جلسـه کافی نباشـد 

و نتوانـد بـرای کسـانی کـه هـم در کودکـی و هـم در 

تفـاوت  برده انـد  رنـج  روان َگزیدگـی  از  بزرگ سـالی 

چشـمگیری ایجـاد کنـد. مـن حتـی نگـران ایـن بـودم 

کـه درمـان باعث آشـفتگی خاطرات شـود، به طوری 

کـه فـرد نتوانـد بـا زمانـی کـه در آن بـه سـر می بریـم 

بیاییـد.  کنـار 

دریافتـم  کـه  شـدم  خوشـحال  واقعـاً  بنابرایـن 

پیشـرفت  درمـان  کوتـاه  مـدت  در  افـراد  نه تنهـا 

توقـف درمـان  از  پـس  بلکـه حتـی  داشـتند،  خوبـی 

زیـرا  یافـت؛  ادامـه  روز  بـه  روز  بهبودی شـان  نیـز 

سیسـتم پـردازش اطالعـات مغـز آنـان واقعـاً دوبـاره 

بـه کار افتـاده بـود. حتـی افـرادی بـا روان َگزیدگـی 

شـاهد  جلسـه  هشـت  در  کودکـی  شـدید 

افـرادی  بـرای  بودنـد.  چشـمگیری  پیشـرفت های 

بزرگ سـالی  دوران  در  آنـان   »PTSD« عالیـم  کـه 

عالیـم  کاهـش  در  هـم   »EMDR« بـود  شـده  ظاهـر 

بهتـر  تأثیـری  افسـردگی  کاهـش  در  هـم  و  اختـالل 

از فلوکسـتین داشـت. در پایـان درمـان، تمـام افـراد 

در  کـه  روان َگزیدگی هایـی  بـا   »EMDR« گـروه 

بزرگ سـالی شـروع شـده بـود و یک سـوم از کسـانی 

کودکـی  درمان نشـده ی  روان َگزیدگی هـای  کـه 

داشـتند فاقد عالیم تشـخیصی »PTSD« بودند. در 

مـدت شـش مـاه بعـد پـس از درمـان نیـز 89 درصـد 

از کسـانی کـه سوءاسـتفاده ی جنسـی در کودکـی را 

 »PTSD« تجربـه کـرده بودنـد فاقد عالیم تشـخیصی

Fluoxetine  .۱: این دارو، که با نام های تجاری »پروزاک« یا »سارافم« فروخته 
می شود، ضدافسردگی و از گروه مهارکننده های بازجذب سروتونین است که 
استفاده از آن برای درمان افسردگی، اختالل وسواسی اجباری، اختالل 
هراس و پرخوری عصبی و اختالل مالل پیش از قاعدگی پذیرفته شده است.
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بودنـد.  عالیـم  بـدون  کامـاًل  نیـز  یک سـوم  و  شـدند 

مجلـه ی  معتبـر  نشـریه ی  در  مـا  تحقیقـات  نتایـج 

شـد.  منتشـر  بالینـی2  روان پزشـکی 
ِدنـِور  در  را  انـدی  کـه  زمانـی  پیـش،  سـال  سـی 

کـه  بـود  چشـم  حرکـت  مؤلفـه ی  کـردم،  مالقـات 

روشـی  عنـوان  بـه  را   »EMDR« تـا  واداشـت  را  او 

از  بیـش  نتایـج  اکنـون  کنـد.  توصیـف  جالب توجـه 

35 آزمایـش کنترل شـده ی تصادفـی منتشـر شـده اند 

چشـم  حـرکات  مثبـت  تأثیـرات  نشـان دهنده ی  کـه 

بـا صراحـت گـزارش  مـا می توانیـم  اکنـون  هسـتند. 

کنیـم کـه حـرکات چشـم احساسـات منفـی، وضـوح 

کاهـش  را  احساسـی  انگیختگـی  و  ذهنـی  تصاویـر 

می دهـد، در حالـی کـه همزمـان، بازیابـی حافظـه و 

چـرا؟ امـا  می کنـد.  تقویـت  را  انعطاف  پذیـر  تفکـر 

داده اند  نشان  تئوریک،  لحاظ  به  محققان، 

عصبی  سیستم   »EMDR« در  چشم  حرکات  که 

آرام  نتیجه اش  که  می کند  فعال  را  پاراسمپاتیک3 

انگیختگی  کاهش  و  قلب  ضربان  و  تنفس  شدن 

که  آن اند  از  حاکی  نیز  دیگری  فرضیه های  است. 
2. Journal of Clinical Psychiatry
3. the parasympathetic nervous system

 شواهد بسیاری وجود دارند که استفاده از 
درمان »EMDR« را برای درمان کودکان 

آسیب دیده، بازماندگان روان َگزیدگی های اخیر 
و افرادی با اختالل پیچیده ی استرس پس از 

روان َگزیدگی تأیید می کنند. اختالل استرس پس 
 در بیمارانی تشخیص داده 

ً
از روان َگزیدگی غالبا

می شود که سابقه ی طوالنی و مکرر روان َگزیدگی 
دارند که در سنین اولیه آغاز شده اند.  



از هم بیاموزیم     

    تیر   1961400



197  شماره ی 152    

     زندگی را »از نو« بنویس

خاطرات  یادآوری  با  رقابت  ضمن  چشم،  حرکات 

می کاهند  احساساتی  شدت  و  وضوح  از  روان َگزا، 

نیز  فرضیه ها  از  دیگر  برخی  برمی انگیزند.  که 

مطرح می کنند که حرکات چشم همان فرایندهای 

خواب،  جریان  در  که  می کنند  فعال  را  عصبی ای 

همراه با حرکات سریع چشم )REMS(1 رخ می دهند؛ 

یعنی زمانی که شدیدترین حالت رؤیابینی ما اتفاق 

می افتد، به کاهش احساسات منفی منجر می شود، 

می گردد،  ایجاد  خاطرات  میان  جدید  ارتباطاتی 

انعطاف پذیری شناختی را افزایش می دهد و بینش 

ما را بهبود می بخشد.

پارک  از زمانی که شاپیرو در حین قدم زدن در 

متوجه رابطه ی حرکات چشم خود و یادآوری خاطراتش 

شد، تغییرات زیادی در کاربرد »EMDR« به وجود 

آمده است. استفاده از این روش دیگر به درمان عالیم 

مرتبط با وقایع روان َگزای گسسته محدود نمی شود. 

همچنین با تغییر نگاه به »EMDR«، دیگر استفاده 

به موقعیت هایی نیست  این روش صرفاً محدود  از 

که بیمار درگیر تأثیر روان َگزیدگی های »T«2 است.

مـا اکنـون دریافته ایـم کـه تعریـف روان َگزیدگـی 

بایـد گسـترده تر شـود و آسـیب های روزمـره ی روحـی 

تـی کوچـک )t( را نیـز در بـر گیـرد؛ وقایعی چون طرد 

مکـرر  ریزپرخاشـگری3های  و  ناکامی هـا  شـدن ها، 

نـژادی. روان َگزیدگـی ممکـن اسـت در پـی از دسـت 

1. rapid eye movement sleep
 )T(2. وقایع روان َگزا در دو سطح دسته بندی می شوند: روان َگزیدگی تی بزرگ

و روان َگزیدگی تی کوچک)t(. روان َگزیدگی تی کوچک وضعیتی است 
که در آن امنیت جسمی یا زندگی فرد در معرض تهدید نیست، اما 

عالیم آسیب را ایجاد می کند؛ مثاًل طالق، خیانت یا درگیری شخصی 
ناراحت کننده. روان َگزیدگی تی بزرگ تجربه ی غیرعادی ای است که 

موجب پریشانی و ناتوانی شدید می شود؛ مثاًل وقایع تروریستی، فجایع 
طبیعی یا جنگ.

microaggression .۳: در معنای تبعیض قائل شدن کالمی، رفتاری و 
محیطی در موقعیت های عادی و برخوردهای کوتاه روزمره به کار می رود 

که ممکن است سهوی یا عمدی رخ دهد.

رفتـن شـغل، کشـف خیانـت شـریک زندگـی، جدایـی 

از  بزرگ تـر  تصویـری  غالبـاً  بیفتـد.  اتفـاق  طـالق  و 

و  فـرد  زندگی نامـه ی  تاریخچـه ی  مثـاًل  ـــ  واقعـه 

می کنـد  تعییـن  کـه  اسـت  ـــ  دیگـران  واکنش هـای 

آیـا یـک تجربـه ی خـاص منجـر بـه بـروز »PTSD« یـا 

دیگـر مشـکالت جـدی روانـی می شـود یـا خیـر. مـا 

همچنیـن متوجـه شـده ایم کـه چطـور بیمارانمـان را 

بـرای درمـان آسـیب محور آمـاده کنیـم و از کسـانی 

کـه احسـاس می کننـد بـه طـور فلج کننـده ای تحـت 

هسـتند  خـود  زندگـی  حاضـر  حـال  وقایـع  تأثیـر 

افـراد  به ویـژه  کنیـم،  حمایـت  مؤثـر  گونـه ای  بـه 

بـه  نیسـتند  قـادر  کـه  شـکننده ای  و  آسـیب پذیر 

گذشـته ی پیچیـده ی روان َگزیدگـی خـود بپردازنـد. 

بـا  افـرادی  درمـان  بـرای  اکنـون   »EMDR«

قـرار  اسـتفاده  مـورد  اختـالالت  از  گسـترده   طیفـی 

می گیـرد. ایـن روش دیگـر بـه درمـان بزرگ سـاالنی 

کسـانی  یـا  قابل تشـخیص  روان َگزیدگی هـای  بـا 

فاقـد معیارهـای دقیـق تشـخیص »PTSD« محـدود 

کـه  دارنـد  وجـود  بسـیاری  شـواهد  نمی شـود. 

درمـان  بـرای  را   »EMDR« درمـان  از  اسـتفاده 

کـودکان آسـیب دیده، بازمانـدگان روان َگزیدگی های 

 »EMDR« دیگر یک تکنیک یا دستورالعمل 
ساده نیست که درمانگران را تشویق کند وقتی 
مغز بیمار به کار افتاد، خود را کنار بکشند؛ این 
روش به روان درمانی جامعی تبدیل شده است 

که بر هماهنگی لحظه به لحظه و همکاری و 
ارتباط نزدیک میان مراجعه کننده و درمانگر 

تأکید می کند.  
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اخیـر و افـرادی بـا اختـالل پیچیـده ی اسـترس پـس از 

روان َگزیدگـی تأییـد می کننـد. اختـالل اسـترس پـس 

از روان َگزیدگـی غالبـاً در بیمارانـی تشـخیص داده 

می شـود کـه سـابقه ی طوالنـی و مکـرر روان َگزیدگـی 

فراتـر  شـده اند.  آغـاز  اولیـه  سـنین  در  کـه  دارنـد 

اختـالالت  در   »EMDR« درمـان  کارایـی  از 

شـده اند  انجـام  تحقیقاتـی   اکنـون  آسـیب محور، 

کـه اسـتفاده از ایـن روش درمانـی را در اختـالالت 

اعتیـاد،  درد،  تک قطبـی،  افسـردگی  اضطرابـی، 

دو قطبـی  اختـالل  عملـی،  ـ  فکـری  وسـواس  اختـالل 

اکنـون   »EMDR« می کننـد.  تأییـد  روان پریشـی  و 

در مراکـز ارائـه ی خدمـات سـالمت، اعـم از مراکـز 

بسـتری و سـرپایی، بیمارسـتان ها، مـدارس، زندان هـا 

و ارتـش، و پـس از وقـوع فجایـع و بحران هـای بـزرگ 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در نهایـت، خاطـرات 

در  همچنـان  کـه  پردازش نشـده،  روان َگزیدگـی 

باعـث  می تواننـد  شـده اند،  قفـل  عصبـی  سیسـتم 

ایـن  از  بسـیاری  ایجـاد  حتـی  یـا  تحریـک  تشـدید، 

شـوند.   اختـالالت  و  مشـکالت 

همچنین از »EMDR« برای درمان روان َگزیدگی 

ناشـی از غفلت و محرومیت نیز اسـتفاده می شـود. 

مـا می دانیـم کـه عواقـب مـورد غفلـت قـرار گرفتـن، 

دوران  در  احساسـی  سوءاسـتفاده ی  یـا  جدایـی 

کودکـی غالبـاً بـا عنـوان روان َگزیدگـی دلبسـتگی یـا 

روان َگزیدگـی رشـدی1 شـناخته می شـود کـه معموالً 

شـدیدتر و دور از دسـترس تر از روان َگزیدگی هـای 

کـودک آزاری  از  ناشـی  شناخته شـده ی  و  بدیهـی 

نشـانه  را  تنهایـی ای  غالبـاً  مـا  درمـان  اسـت. 

روان َگزیدگی هـا  ایـن  بازمانـدگان  کـه  می گیـرد 

بـاور  ایـن  همچنیـن   »EMDR« می کننـد.  احسـاس 

1. attachment or developmental trauma

سـزاوار  »آن هـا  کـه  می گیـرد  هـدف  را  بیمـاران 

بـودن نیسـتند«. مـا بـه بیمـاران ـــ از جملـه ِکیـت ـــ 

ایـن اجـازه را می دهیـم تـا آنچـه را تصـور کننـد کـه 

نیـاز داشـتند امـا دریافـت نکردنـد؛ همچنیـن آنچـه 

عامـالن  بـه  نتوانسـتند  هرگـز  امـا  می گفتنـد  بایـد 

از  در حمایـت  کـه  بـه کسـی  یـا  بگوینـد  خـود  رنـج 

آنـان موفـق نبـود و نتوانسـت آنچـه بایـد را برایشـان 

وارد  تـا  آنـان دعـوت می کنیـم  از  مـا  انجـام دهـد. 

خاطراتشـان شـوند، »خـوِد« جوان ترشـان را تصدیـق 

بپردازنـد  عمیقـی  نیازهـای  تأمیـن  بـه  و  کننـد 

نیازهایـی  بودنـد،  شـده  انـکار  طوالنـی  زمانـی  کـه 

بهبـودی  تأییـد.  و  تسـلی  عالقـه،  عشـق،  همچـون 

بسـیار  می توانـد  می شـود  حاصـل  آن  از  پـس  کـه 

باشـد. محسـوس 

یـا  تکنیـک  یـک  دیگـر   »EMDR« سـرانجام، 

دسـتورالعمل سـاده نیسـت که درمانگران را تشـویق 

کنـد وقتـی مغـز بیمـار بـه کار افتـاد، خـود را کنـار 

بکشـند؛ ایـن روش بـه روان درمانـی جامعـی تبدیـل 

و  لحظـه  بـه  لحظـه  هماهنگـی  بـر  کـه  اسـت  شـده 

و  مراجعه کننـده  میـان  نزدیـک  ارتبـاط  و  همـکاری 

بیمارانـم  تمـام  بـه  مـن  می کنـد.  تأکیـد  درمانگـر 

تـو  بـا  گام  هـر  در  مسـیر،  تمـام  »در  می گویـم: 

اجـازه نخواهـم داد کـه )در خاطـرات  بـود.  خواهـم 

شـوی«. غـرق  گذشـته ات( 

درمانگــران »EMDR« تــالش می کننــد تــا بینــش 

بیمــاران را بــه رســمیت بشناســند و بــه آن اعتبــار 

دهنــد تــا بتواننــد دیدگاه هــای ســالمی ایجــاد کننــد 

لحــاظ  بــه  آنــان  تنظیــم  بــه  جلســات،  طــول  در  و 

ــا هســتیم  ــج آن ه ــا شــاهد رن ــد. م احساســی بپردازن

شــفقت  و  همــدردی  بــا  بارهــا،  و  بارهــا  و  بارهــا  و 

عمیــق، آن هــا را مالقــات و شــهامت و قدرتشــان را 
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ــا  گوشــزد می کنیــم. مــا بــه آن هــا کمــک می کنیــم ت

ــا نیســتند.  ــر تنه ــد کــه دیگ بدانن

اکنــون، در بهــار 2021 کــه در حــال نوشــتن ایــن 

ــر روان َگزیدگــی  ــان مؤث ــه درم ــاز ب ــه هســتم، نی مقال

همچنــان بیشــتر می شــود. بــا وجــود پاندمــی کوویــد 

ـ 19، فروپاشــی اقتصــادی، درگیری هــای سیاســی و 

نــژادی ای کــه می تواننــد عامــل ایجــاد روان َگزیدگــی 

باشــند، فالکــت و از دســت رفتــن جــان میلیون هــا 

ــر  ــا ب ــم. بن ــه ســر می بری ــش ب ــر، در عصــری پرچال نف

ایــاالت  بیمــاری  پیشــگیری  و  اعــالم مرکــز کنتــرل 

متحــده آمریــکا، در ژوئــن 2020 بیــش از 40 درصــد 

افســردگی  عالیــم  کشــور  ایــن  در  بزرگ ســاالن  از 

بــه  نســبت  کــه  کرده انــد  گــزارش  را  اضطــراب  و 

را  افزایشــی چشــمگیر   2019 ســال  دوره مشــابه در 

نشــان می دهــد. مــن و همکارانــم در ایــن مــدت از 

 »EMDR« دســتورالعمل های  اولیــه ی  مداخــالت 

اســتفاده  افــرادی  کارآمــد  و  مؤثــر  درمــان  بــرای 

پاندمــی  بــا  مقابلــه  مقــدم  صــف  در  کــه  کردیــم 

حضــور داشــتند. همچنیــن از ایــن دســتورالعمل ها 

بــرای درمــان کســانی اســتفاده کردیــم کــه بــه دلیــل 

ابتــال بــه ویــروس کوویــد ـ 19، تجربــه ی قــرار گرفتــن 

در زیــر دســتگاه مکانیکــی تنفــس )ونتیالتــور( در 

داشــتند  را  )آی ســی یو(  ویــژه  مراقبت هــای  بخــش 

و یــا کســانی کــه در جریــان ایــن پاندمــی، عزیــزی 

افــراِد  بــرای بســیاری از  را از دســت داده بودنــد. 

ــــ از جملــه  دارای ســابقه ی طوالنــی روان َگزیدگــی 

ِکیــت، بیمــار مــن ــــ اســترس، تنهایــی و حزنــی کــه 

آشــفتگی های مرتبــط بــا پاندمــی آورده بــود خاطــرات 

بایــد  زنــده کــرد کــه  بــار دیگــر  را  رنــج آور پیشــین 

بــه آن هــا نیــز پرداختــه شــود. امــا بــه رغــم تصویــر 

روبــه رو  آن  بــا  اکنــون  کــه  روان  هولنــاک ســالمت 

هســتیم، مــن عمیقــاً امیــدوارم.

بــه   »EMDR« درمــان  از  مداومــاً  کــه  نتایجــی 

دســت آورده ام مــرا هیجــان زده و بــه ادامــه ی راه 

راه،  ایــن  در  مــن  الهام بخــش  می کننــد.  ترغیــب 

تــداوم یادگیــری از طریــق تحقیــق و نــوآوری بالینــی 

اســت. و مــن بســیار خوشــحالم کــه بخشــی از یــک 

جامعــه ی حرفــه ای هســتم، جامعــه ای ثابت قــدم و 

متعهــد بــرای ایجــاد یــک تغییــر در جهــان.

بــه نظــر  بــرای برخــی بهبــودی ســریع اســت و 

می رســد کــه »EMDR« بــرای آنــان بــه واقــع بهتــر 

بــاور کــرد، چیــزی  از آن چیــزی اســت کــه بشــود 

دیگــر،  عــده ای  بــرای  درمــان.  معجــزه ی  مثــل 

به ویــژه کســانی کــه روان َگزیدگی هــای پیچیــده ی 

بی پایــان  چالش هــای  و  گذشــته  از  به جامانــده 

گاهــی  و  دشــوارتر  غالبــاً  مســیر  دارنــد،  امــروزی 

به مراتــب طوالنی تــر اســت. بــا ایــن حــال، مــن کامــاًل 

»تــو  می گویــم:  بیمارانــم  بــه  مرتبــاً  و  خوش بینــم 

ــده ای، امــا می توانــی بهبــود یابــی. قــرار  آســیب دی

نیســت کــه یــک عمــر طــول بکشــد«. 

  از »EMDR« برای درمان روان َگزیدگی ناشی 
از غفلت و محرومیت نیز استفاده می شود. ما 

می دانیم که عواقب مورد غفلت قرار گرفتن، جدایی 
 
ً
یا سوءاستفاده ی احساسی در دوران کودکی غالبا

با عنوان روان َگزیدگی دلبستگی یا روان َگزیدگی 
 شدیدتر و 

ً
رشدی شناخته می شود که معموال

دور از دسترس تر از روان َگزیدگی های بدیهی و 
شناخته شده ی ناشی از کودک آزاری است.   
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از هم بیاموزیم     معرفی کتاب

راهنمای رفتاردرمانی دیالکتیکی
افراد افسرده و مضطرب

نویسنده:  توماس مارا

مترجمان: شکوه ابوطالبی / حسین کاویان فر

ناشر: رشد

نیز  یادیار  یادیار تقسیم و هر  به 9 قسمت  این کتاب 

یک  هر  است.  شده  تشکیل  متعددی  راهبردهای  از 

گوناگون،  مثال های  با  خود  نوبه ی  به  نیز  یادیارها  از 

روشن و قابل فهم شده و راه را برای درک هر چه بیشتر 

خواننده هموار کرده است. نویسنده برای استفاده از 

راهبردهای ارائه شده، تمرین هایی فراهم آورده که در 

جدول های منظم و جداگانه، روش پیگیری هر کدام را 

با مثال بیان کرده است.

اصول مشاوره: 7 قلمرو شایستگی در مشاوره و 
روان درمانی

پلوسی/  پائول  رتس/  موزجی  جرالد  نویسندگان: 

جوزف لیسی سکی
شهره  خلعتبری/  جواد  تمدنی/  مجتبی  مترجمان: 

قربان شیرودی
ناشر: دانژه

برای  كه  است  سه جلدی  مجموعه ی  یک  كتاب  این 

دانشجویان مشاوره و روان درمانی از مقطع كارشناسی 

هفت  مجلد  این  در  است.  یافته  تدوین  پسادكتری  تا 

و  تمرین  و  نظری، عملی  قلمرو شایستگی در الیه های 

بنیادی استوار  با  و  به تفصیل  چهار قلمرو هنر درمان 

آموزش داده می شود.





    بهمن و اسفند 2021398









نرخ اشتراک )تومان(مدت اشتراک

6300.000 شماره

12600.000 شماره

عالقه مندان به اشتراک و دریافت مجله سپیده دانایی می توانند مبلغ اشتراک را از طریق بانک پاسارگاد به نام 

صاحب حساب: دکترمحمود گلزاری پرداخت کنند.

  شماره کارت:  5022-2910-7736-9583 

  شماره حساب:  2 - 521692 - 8000 - 218

بعد از پرداخت هزینه اشتراک، شماره فیش واریزی و یا کد رهگیری خود را به همراه نام و نام خانوادگی و 
مبلغ واریزی به شماره 09058714210  پیامک بزنید. 

 1. هزینه ی اشتراک اعالم شده با احتساب هزینه پست سفارشی است. 
2. لطفاً رسید ارسالی را تا پایان مدت اشتراک نزد خود نگه دارید.

3. جهت تهیه شماره های قبلی نشریه با شماره امور مشترکان تماس بگیرید. 

مراکز مشاوره 10%                  اساتید، معلمان و دانشجویان %15
تخفیف ها:

نحوه ی اشتراک

پذیرش آگهی 

اب تبلیغ در سپیده داانیی، رسانه ی روان شنایس،
حرفه ای ها مشا را یم بینند

شماره تماس
66977938-9 
0905 871 4210



 اپلیکیشن های کتابخوانی فیدیبو، طاقچه، جار و 
چارخونه)ایرانسل(  نسخه ی تمام رنگی 

 کتاب فروشی های استان البرز: فروشگاه های بهمن، 
شهرکتاب بزرگ کرج، شهرکتاب البرز )رجایی شهر(، شهرکتاب 

مهرشهر 

 کتاب فروشی های شهر اهواز: رشد، شرق، محام

 کتاب فروشی های شهر اصفهان: شهرکتاب چهارباغ ، 
پردیس کتاب اصفهان

 کتاب فروشی های شهر ارومیه: شهرکتاب ارومیه، ایران کتاب

 کتاب فروشی های شهر تهران: آگاه، بوکلند )پاالدیوم(، 
بوکلند )آواسنتر(، ترنجستان سروش،خانه کتاب جم، 

شهرکتاب آستانه)شهرری(، شهرکتاب الف، شهرکتاب ابن 
سینا، شهرکتاب باهنر، شهرکتاب بوستان، شهرکتاب بهشتی، 

شهرکتاب بهمن، شهرکتاب پاسداران، شهرکتاب دانشگاه، 
شهرکتاب ساعی، شهرکتاب سپید، شهرکتاب فرشته، 

شهرکتاب فرهنگ، شهرکتاب فدک،شهرکتاب مرکزی، کارنامه،  
گوتنبرگ، نشرچشمه)کریمخان(، نشر چشمه )کوروش(، 

نشرچشمه )آرن(، مولی، فروشگاه فرهنگ، فرهنگستان هنر

 کتاب فروشی های شهر تبریز: شهرکتاب تبریز)13آبان(، 
شایسته

 کتاب فروشی های شهر رشت: شهرکتاب رشت، کتاب فروشی 
طاعتی، کتاب فروشی فرازمند، کتاب فروشی عرفان

 کتاب فروشی های شهر شیراز: بوکلند، شیرازه، اسفند

 کتاب فروشی های شهر قم: شهر کتاب قم، گارسه، خانه ی 
کتاب، دنیای کتاب

 کتاب فروشی های استان لرستان: خایدالو )خرم آباد(، 
شهرکتاب بروجرد

 کتاب فروشی های شهر گرگان: کتاب فروشی جاللی، 
سرزمین کتاب گلستان

 کتاب فروشی های استان مازندران: شهرکتاب ساری، 
شهرکتاب بابل، شهر کتاب بابلسر، شهرکتاب تنکابن، 

شهرکتاب آمل، شهرکتاب بهشهر، شهرکتاب نوشهر، موزه 
گالری دی دی )محمودآباد(

 کتاب فروشی های شهر مشهد: شهرکتاب مشهد، پردیس 
کتاب، امام، جاودان خرد، نشرچشمه دلشدگان، عالمه

 کتاب فروشی های استان مرکزی: شهر کتاب 
دارینوش)اراک(، دهکده کتاب )اراک(، شهرکتاب ساوه

 کتاب فروشی های شهر همدان: شهرکتاب همدان، ایران 
زمین

 کتابفروشی های شهر یزد:  فدک

 کتاب فروشی فرهنگستان شهر سیرجان

 کتاب فروشی اندیشه سبز شهر سبزوار

  شهرکتاب الهیجان 

مایید:
راکز تهیه ن

ن م
ز ای

وانید ا
ی ت

را م
انایی 

ده د
سپی

مجله 



برجسته ترین روان شناسان ایران و جهان در سپیده دانایی

برای تهیه هر یک از شماره های مجله با شماره تلفن های ۹-66۹77۹38 تماس بگیرید.
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دبورا کورن
درمانی منحصربه فرد  و قدرتمند

زیدگی
َ

برای  روان گ

حسین شکرکن
نگاهی به نتایج دو دهه 

تحقیقات در زمینه  ای نوین

رابرت استرنبرگ
ِخرد، بالهت و سّمی بودن 

در رشد انسان

ریچل لی گرینسپان
رسی تأثیر بر

 اطالعات نادرست بر حافظه
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ماریا کونیُکوا   چطور مقابله با 

پشت گوش انداختن
را پشت گوش نیندازیم؟

عزت اله کردمیرزا   جذابّیت جنسی 
درمانگر - ُمراجع در زوج درمانی 

و مشاوره ی هم زمان زوجین

نوشتاری از  دکتر محمود گلزاری

زندان در همسرگزینی جدال والدین با فر

گفت وگوی اختصاصی  با الیزابت الفتس
نظریه پرداز برجسته ی روان شناسی  

گاهی خاطره هایمان                                          
واقعی نیستند

الیزابت الفتس   شهادِت 
شاهد عینی

آزاده وزیری
تحلیل روان شناختی

 فیلم کفرناحوم
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