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  ة از دست دادنت را ندارمبه نام تو که دغدغد

فرقی نمیکرد . گویند روزگاري همۀ آینه ها قاب بودند، قاب عکسی از چهرة معشوقشان می
دازه اي آینه کجا باشد، فرقی نمیکرد آینه در دست چه کسی باشد، فرقی نمیکرد آینه چه ان

روزگاري  ،تیبهر مکانی آینه است؟ و به این تردر هر زمانی و در  باشد، مگر نه اینکه آینه
انداختند که مبادا از  همه این قاب عکس زیبا را با خود داشتند و هر روز نگاهی به آن می

تنها کسی که (آینه  اما یک روز ناگهان معشوق. یادشان برود، عهدي که بسته بودند
، از چشم آینه ها پنهان میشود و دیگر نگاه او و آینه به )میتوانست چهرة خود را در آینه ببیند

و از آن روز قاب آینه که چهرة معشوق و خود را از دست داده سرآسیمه به . نمیفتد یکدیگر
ه قرنها و ک افسوس از محبوبش داشته باشد، اما صد یدنبال چهره اي میگردد که نشان

چهره هایی که هیچ نشانی از محبوب ندارند و آینه . قرنهاست کار آینه انعکاس چهره هاست
یکی از گرداند، و این تا زمانیکه او برگردد و باز نگاهی به  نومیدانه آنها را به خودشان باز می

  .بیندازد ادامه خواهد داشت هاآینه 
          شوند              روزي که آینه ها قاب می

  شوند ز ذوق روي تو بی تاب میا                                                                                       
  رسد              یلداي انتظار به پایان که می

  شوند ان ز شوق تو بیخواب میچشم                                                                                   
  را                    مانده ام که ببینم رخ تو ..من،

  شوند با دیده ها که ز شرم آب می                                                                                       
  خوبان ستاره اند و کنارت چو آسمان                

  شوند مهتاب می ، زمینه يدر آینه                                                                                       
  ...مژده، مژده ! آهاي آینه ها

  1383احسان قدیمی 
  



  
  

...به تو تقدیم  
،که دیریست  چشم انتظار آمدنت هستم  

انتظارخواهم ایستاد وهمچنان درکوچه باغهاي باران زدة  
،تا بیایی  

...تا قدمهایت را میهمان چشمانم کنم  
  »م عجل لولیک الفرجهاللّ«

  
  1385احسان قدیمی 
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و اذ قال ربک للملئکه انی جاعل فی االرض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد 
 فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح و نقدس لک قال انی اعلم ما تعلمون

 
 30سورة بقره، آیۀ 

 
 

من در زمین خلیفه خواهم : و به بیاد آر آنگاه که پروردگارت فرشتگان را فرمود
یا کسانی را خواهی گماشت که در زمین فساد کنند و پروردگارا، آ: گفتند. گماشت

من : خداوند فرمود. کنیم خونها ریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می
 .دانید دانم که شما نمی چیزي می
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 مقدمه
ذهن  احتماال با شنیدن آن، اولین چیزي که به. اي آشنا با ابعادي گوناگون استسالمت، واژه 

سالمت . شود اما سالمت به همین یک مورد ختم نمی. کند سالمت جسم باشد شما خطور می
ناسی، روانش. دهند روان، سالمت اجتماعی و سالمت معنوي دیگر ابعاد آن را تشکیل می

شاخۀ . پردازد آید علمی است که به بررسی بعد سالمت روان می همانطور که از نام آن برمی
تواند و باید پیوند دهندة این ابعاد و رابطی ما  ه اي روانشناسی سالمت، میجدید و میان رشت

از آنجایی که هر یک از ابعاد سالمت تأثیري بسزا بر دیگر ابعاد . بین انواع خدمات سالمتی باشد
دارد و این تقسیم بندي بیشتر جنبۀ نظري دارد، عدم توجه به هر یک از این ابعاد در واقع 

لۀ مرگ و ما از آنجایی که سالمت جسم با مساا. ناخوشی را در پی خواهد داشت نوعی بیماري و
زندگی و کمیت حیات بستگی دارد، از دیرباز سالمت جسم در صدر رسیدگی و توجه قرار 

با کیفیت زندگی مرتبطند و به همین خاطر در  به ظاهر اما دیگر ابعاد سالمتی. داشته است
کار و ، در سالمت جسم ما با موردي عینی سرسو از دیگر. اند مراتب بعدي اهمیت قرار گرفته

توانیم با داشتن درمان مشخص و مؤثر، تأثیر درمان و اقدامات سالمتی بخش را  داریم که می
بوضوح مشاهده کرده و ارزیابی نماییم در حالیکه هر چه در ابعاد باالتر رفته و وارد مباحث 

ابهامات و هزینه هاي آن  و ،و ارزیابیش دشوارترثربخشی شویم نحوة درمان، ا ر میانتزاعی ت
  .شود میبیشتر 

با این حال اهمیت سالمت روان بر کسی پوشیده نیست اما به دالیلی این بخش از سالمت به 
. عنوان درمانی لوکس و براي عده اي که از تمکن مالی کافی بهره مندند قابل حصول تر است

ید در پی یافتن راههایی براي به حداکثر رسانی پوشش خدمات بنابراین روانشناس سالمت با
استفاده از ادبیات، فرهنگ و باورهاي مذهبی  در این راستا. سالمت در ابعاد مختلف آن باشد

 . تواند در نیل به این هدف بسیار مفید و مؤثر باشد رایج در هر جامعه اي می
از نیروي تفکر و استفاده از علم درون خود  متأسفانه، یکی از مشکالت عمدة بشر، عدم استفاده

تواند در رسیدن به هدف غایی سالمت که داشتن آرامش است او را یاري نماید،  باشد که می می
گویا ما به مترجمان . نیز صادق است یاناما این مشکل نه تنها دربارة عوام بلکه درمورد دانشگاه

داشتن جامعه . کنند اهداف خویش فکر می متفکرانی مبدل شده ایم که براي جوامع خویش و
اي مذهبی و اسالمی به معناي داشتن فرصتی ذیقیمت براي ارتقاي سالمت در ابعاد گوناگون 

در تفاوت اهداف متفکران یک جامعۀ غربی و یک جامعۀ اسالمی همین بس که یکی . آن است
این کتاب خواهید دید، آنچه در . داردنگاهی مادي و دنیوي و دیگر نگاهی معنوي و اخروي 

کهنه به انسان، روان انسان، ماهیت و شخصیت او، توضیح علل برخی از اعمال البته نگاهی نو و 
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باشد، و نیز  او، معرفی و نگاهی به بعد پنجم سالمت و طرحی به منظور ارتقاي سالمت می
  ! مفاهیمی جدید صرفا به منظور تحریک قوة تفکر مخاطب

سعی شده مطالب عنوان شده حتی االمکان واضح و قابل فهم ارائه شود و  کهتوجه داشته باشید 
از سوي دیگر از توضیحات اضافی و شاید برخی مباحث نامأنوس براي گروهی از مخاطبان 

از . اجتناب شود، از این روي، حدود یک صد صفحه از حجم واقعی این کتاب کاسته شده است
راد براي تفکر در باب مسائل است، من کتاب خود را آنجاییکه اساس تفکر درمانی ترغیب اف

ایده هاي آن رسالتی  دریافت مطالب و به این معنی که فهم و. کنم اصطالحا بدون شرح ارائه می
  .بر دوش هر مخاطب خواهد بود

درست به همان اندازه (ذکر است که عمدة مطالب این کتاب فاقد شواهد پژوهشی است  هالزم ب
لذا اینجانب به عنوان !) ، روح و زندگی پس از مرگ فاقد شواهد علمی استخداوندوجود که 

! که هدف من دقیقا همین بوده است ادعایی دال بر علمی بودن آن ندارم، چرا ،مؤلف اثر
  .به عنوان یک انسان معمولی هستیدبنابراین، شما در حال مطالعۀ علم درون نویسنده 

ین کتاب براي شماي مخاطب تأمل برانگیز و به نظر و آخر اینکه، چنانچه هر مبحثی در ا
علم درون و در واقع قطب نماي علم درون شما را با (شخصی شما به حقیقت نزدیک باشد 

از نظر من داراي شواهد علمی ) تان بیانجامد نویسنده همراستا کند و به یادآوري حافظۀ انتسابی
همۀ ما . دارد، شواهد بیشتري خواهد داشتدریافت و هر قدر تأییدات بیشتري را ! درونی است

تفکر به اصالح و شکوفائی این علم و . شویم دانشمندانی هستیم که با علم درونمان هدایت می
کند، در غیر این صورت شما پیرو  یادآوري اندوخته هاي حافظۀ انتسابی کمک شایانی می

 .دهندتان می متفکرانی خواهید بود که به هر طریق که بخواهند بازي
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  .و یسئلونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، و ما اوتیتم من العلم اال قلیال
  

  85سورة بنی اسرائیل، آیۀ 

 
پرسند، بگو روح به فرمان خداست و  اي رسول، از تو دربارة حقیقت روح می

 .آنچه از علم به شما داده اند، بسیار ناچیز است
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 شناسد؟ رواندرمانی در پی درمان چیست؟  ان چیست؟روانشناس چه چیزي را میرو

کی به نظرتان زند،  کند یا در مورد خودش حرف می راستی، زمانی که فرد با خودش صحبت می
 !به کیست؟

 ما چه کسی هستیم؟ ما چه چیزي هستیم؟ چه در درون ما قرار دارد؟ 

رود کی یا  کنند، آنکه یا آنچه که بیرون می را تجربه میزمانی که افراد تجربۀ خروج از بدن 
 چیست؟

 توان روان را تغییر داد؟ با فرض اینکه بشود تغییري ایجاد شود روان درمانی کرد؟ آیا می آیا می
  افتد؟ کرد، این تغییر در کجا اتفاق می

به لحاظ آناتومی،   ود ژنهاي ما با موش مشابهت دار% 90ژنهاي ما با شامپانزه و % 98 در حالیکه
رفتاري و تکاملی نیز تشابهات چشمگیري با بسیاري از حیوانات داریم، چه چیز ما  فیزیولوژي،

  کند؟ را از حیوانات متمایز می

کنیم؟ یا چرا برخی اعمال را  را به صورت یا با عنوان یک حیوان توصیف می چرا گاهی دیگران
  کنیم؟ به انسانی و حیوانی تقسیم می

احمق؟  دهیم، مثال روباه مکار، خرس تنبل، االغ چرا به برخی حیوانات صفات انسانی نسبت می
  چرا کسی دوست ندارد او یا عملش را حیوانی توصیف کنند؟
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  موارد زیر را چگونه توجیه میکنید؟
کشد، در حالیکه  و می دهد مردي درکمال آرامش پسر و دو دختر خود را هدف گلوله قرار می

  !لبخند به لب دارد

در حین کباب دل و قلوة گوسفند، صرفا براي اینکه به دوستش ثابت کند قلب انسان هم  مردي
مثل قلب گوسفند است، رهگذري را سر بریده و قلب آن را از سینه اش درآورده و به دوستش 

  دیدي حق با من بود؟: گوید می

کشد و  با همدستی وي مادرش را در منزل می عالقه اش، دختري براي رسیدن به پسر مورد
جسد او را روي صندلی در اتاقش رها کرده و چند روزي را در همان خانه بدون نگرانی یا 

  !کند احساس گناه سپري می

نظر بگیرید که یکی از آرزوهایش اینست که روزي با یک چماق چنان بر سر یک  فردي را در
کنند، در حالیکه  سالها بعد وي را به همین جرم دستگیر می. الشی شودنفر بکوبد که مغزش مت

  !کند علت را خوردن بی اجازة گوجه فرنگی از زمینش عنوان می

شر پسر دیگر خانواده که یک معتاد است خالص شوند، شب  گیرند از پدر و پسري تصمیم می
کشند، در آخر  ه و او را میهنگام که وي در خواب است با تیشه چند بار بر فرق سر وي زد

  !پشیمان هم نیستند

اما ناگهان به . را در نظر بگیرید که به ظاهر افرادي معمولی و معقولند دو کارگر ساختمانی
هنگام ظهر با به محض احساس گرسنگی چندین نان خریده و با حالتی ددمنشانه آن را خورده 

برند، و در  ه خاکی باقی مانده است یورش میو به سمت گودال آبی که در اثر بارندگی روي جاد
در . کنند حالیکه مثل بهایم چهار دست و پا زانو زده اند، با دهان شروع به مکیدن آب می

  !حالیکه آب لوله کشی در دسترس است

 
فردي را در جنگ تصور کنید که سرباز زخمی و در حال جان دادن دشمن را به ماشین خود 

شود و با  اتومبیل می کشد، سوار ین روي او ریخته و او را به آتش میبندد، مقداري بنز می
  !کند تا گوشت بدن وي تکه تکه کنده شود سرعت در بیابان حرکت می

 کند پدري را در نظر بگیرید که به جرم رابطۀ دوستی دخترش با یک پسر، بینی او را قطع می
  !کشد یا حتی او را می

به یک کودك و ایجاد جراحات جدي همۀ آشنایان را  د که با تجاوزپیرمرد کاسبی را تصور کنی
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  !کند شگفت زده می

که بی نهایت دوستش  پسرکی عاشق پیشه را در نظر بگیرید که با جواب رد شنیدن از دختري
  !کند دارد، صورت زیباي او را با اسید کامال ویران می

  !برند ده یا از تکه تکه کردن آنها لذت میگروهکی را فرض کنید که افراد بی گناه را سر بری

ساله اش یاد داده با مادر خود آمیزش کند و با افتخار از این  5پدري را تصور کنید که به پسر 
 !زند کند و لبخند می می عمل فیلم تهیه

گذارد که شخصی را  تحصیل کرده و محترمی را تصور کنید که در اینترنت پیغامی می فرد
و فرد دیگر را در نظر بگیرید که رضایت خود را اعالم داشته و به ! خواهد میجهت خوردن 

  !دهد خورده شدن توسط فرد آدمخوار رضایت می

  !خورد تا بمیرد شخص دیگري را تصور کنید که در یک مراسم جشن آنقدر می

 
  !دیگر استافرادي را در نظر بگیرید که معتقدند سعادت آنها در گرو کشتن و نابودي گروهی 

کنند، کنار  ، راننده ها شروع به فحاشی میبرخورد کنندهم  انزدیک بود ب در خیابان دو اتومبیل
  !یابد ئله با مرگ یکی از آنها خاتمه میزده، در گیر میشوند، و قا

بیند  گردد، می برد و وقتی جیبهاي او را می پول، عابر بیخبري را با چاقو سر می فردي بخاطر
نوسید به  بر روي تکه اي کاغذ پیامی به همنوعانش می. ط چند سکه در جیبش داردطرف فق

من براي پول این آدم را سر بریدم، ولی دیدم پولی نداشت، اگر شما خواستید این : این مضمون
  !کار را بکنید، اول ببینید پول دارد یا نه

شی و تجاوز به دیگر ملتها زده و بیشتر دست به نسل ک دولتی را در نظر بگیرید که براي منافع
کشد، و این عمل را به سود مردم قربانی شدة آن ملل عنوان  میلیونها نفر را به خاك و خون می

  !کند می

بگیرید که علیرغم دانستن اینکه برخی ویژگیهاي اخالقی و رفتاري وي همواره  فردي را در نظر
کند، بی  زمان مرگ به همان صورت عمل میشود، ولی تا  باعث آزار اطرافیان و عزیزانش می

  !هیچ تغییري

آنها و زورگیري و تجاوز لذت  افرادي را تصور کنید که از آسیب رساندن به دیگران، ترساندن
  !برند می

افرادي را تصور کنید که علیرغم داشتن همسر یا شریک جنسی مناسب، با حیوانات، کودکان 



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 8 

  !کنند دیگر روشهاي نامتعارف نیاز جنسی خود را ارضا می خردسال، جنازه، افراد همجنس، یا

زند که نه تنها  را تصور کنید که در شرایطی خاص و اضطراري دست به اقدامی می فردي
گویی بعد جدید و ناشناختۀ خودش را ! ماند دیگران، بلکه خودش هم انگشت به دهان می

که بعد از به قتل رسیدن همسرش مثل مرد آرام، زحمتکش و شرافتمندي . کشف کرده است
تن از هموطنان بیگناه آنان را به طرزي خشونت بار  10بوسیلۀ چند تبعۀ خارجی، بیش از 

 . داد کشتند هرگز انجام نمی کاري که اگر همسرش را نمی. کشد می

 
شوند قاتل و جانی مادرزاد نبوده اند و بعد متعجب  اکثر افرادي که مرتکب قتل یا جنایت می

شوند که چه شد و چه اتفاقی افتاد؟ چنانکه گویی دست خودشان نبوده، مثال در یک  یم
در . رساند، بدون اینکه قصد آن را داشته باشد درگیري جزئی ناگهان یکی دیگري را به قتل می

یک لحظه فرد محترم و شهروندي سربراه تبدیل به یک قاتل شده و زندگیش براي همیشه زیر 
ید زمانیکه طناب دار را بر گردنش بیاندازند هم هنوز نداند که چگونه این شا. شود و رو می
  !توانسته افتاده باشد اتفاق می

کنند، در  یک فیلم غیر اخالقی که بطور اتفاقی با هم نگاه می برادر و خواهري معمولی با دیدن
تصور اینکه عواقب ! انجامد که ناخواسته به بارداري خواهر میشوند  رابطۀ نادرستی درگیر می

  !این یک اتفاق چند دقیقه اي چقدر مخرب است بر هیچکس پوشیده نیست

پی در پی  کند و با تجاوزهاي پیرمردي دخترش جوانش را سالیان طوالنی در منزل حبس می
  !شود کودك متولد می 7حدود 

خشونت لذت  زیادي از تماشاي مبارزات مرگبار، قتل و خونریزي و صحنه هاي پر از افراد
  !برند می

شوند و از داشتن جاي زخم و بخیه در بدنشان  از افراد خود درگیر چنین قضایایی می و برخی
 ! و حتی گاهی خود چنین جراحاتی را بوجود می آورند. بالند به خود می

فرد ثروتمندي را در نظر بگیرید که تا زمان مرگ جز افزایش دارائیهایش لذت دیگري از 
  !تواند خودش را متوقف کند فقط دوست دارد بیشتر جمع کند و انگار نمی! برد نمی اموالش

گیرد تمام مواد اعتیاد زا را یک بار امتحان کند و بر سر  که تصمیم می فردي را در نظر بگیرید
  !دهد این کار باالخره جانش را از دست می

  !زند میو فردي که از ترس اینکه مبادا کشته شود، دست به قتل 
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 چند نفر از شما که از خواندن این حوادث واقعی متعجب شده اید، با اطمینان میتوانید بگوئید

  کنید؟ شوید، یا فرد دیگري را قربانی نمی که در باقیماندة زندگی خود قربانی فرد دیگري نمی

فراد باال بودید، بگوئید که چنانچه به جاي هر یک از ا توانید با اطمینان چند نفر از شما می
  دادید؟ همان کار را انجام نمی

شرایط حاد تصمیم و رفتارش چه خواهد بود؟ مثال اگر  کدامیک از شما مطمئن است که تحت
 ... یک قحطی ایجاد شود، اگر فرزند یا همسر دلبندتان قربانی یک حادثه شود

زند واجد انسانیت  اال میفردي که دست به یکی از اعمال ب توان با اطمینان گفت چگونه می
  نیست؟

یا فقط در آن  ز افراد باال آیا در همۀ ابعاد زندگیش فردي غیر انسانی است،ا به نظر شما هر یک
  تواند همچنان در دیگر شرایط انسان قابل قبولی باشد؟ یک عمل رفتارش ناشایست است و می

  یم؟همۀ ما واجد ویژگیهاي انسانی و حیوانی هست آیا موافقید

  کنیم؟ موافقید که ما در شرایط گوناگون با هر یک از این دو بعد عمل می آیا

  موافقید که درون ما پیوسته جنگ و رقابتی میان این دو برپاست؟ آیا

  کنید؟ ما انسانیم یا حیوان؟ یا هر دو؟ شما چه فکر می
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م قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین ال ولقد زرأنا لجهنم کثیرا من الجن واالنس له
یبصرون بها و لهم اذان ال یسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک هم 

 .الغافلون
  

  179سورة اعراف، آیۀ 
  

همانا بسیاري از جن و انس را براي دوزخ آفریدیم، آنها دلهایی دارند که با 
د و گوشهایی که با آن بینن کنند و چشمانی که با آن نمی آن حق را درك نمی

شنوند، آنها همچون چهارپایان، بلکه گمراهترند، آنان همان غافالنند  نمی
 )فراموش کنندگان(
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  انسان نماها و انسانیت کاذب
 

 7از کجا معلوم ما ! کنیم جاي شلوغی نباشد ما آنگونه هم که تصور می دنیايشاید 
آنهایی که شبیه ما هستند انسانند؟ آیا هدف از آفرینش میلیارد انسان داشته باشیم؟ آیا همۀ 

همۀ ما یکی است؟ آیا همۀ این افراد در پی یک چیزند؟ چرا یک نفر در کودکی و دیگري در 
رسد برخی وظایف  میرد؟ چرا برخی انگار براي نابودي دیگران آمده اند؟ چرا به نظر می پیري می

ده اند که موجب تغییراتی شوند و بروند؟ آیا کودکی خاصی دارند و انگار فقط به این خاطر آم
دهد، در واقع به این هدف آفریده نشده که  سالگی بر اثر سانحه اي دردناك جان می 5که در 

تأثیري بر والدین و اطرافیانش بگذارد و برود؟ آیا فرد خونخواري که باعث به راه افتادن 
امیده، یک انسان است یا موجودي که با این جنگهاي خونین شده و به نابودي هزاران تن انج

هدف خاص بوجود آمده؟ ممکن است در میان ما انسانها، موجوداتی انسان نما وجود داشته 
باشند که هدف از خلقت آنها متفاوت از ماست؟ اگر فرض کنیم برخی نسخه اي بدل از 

. کاذب مواجه خواهیم بود انسانیت در کنار حیوانیت خود دارند، با انسان نمایی حائز انسانیت
ممکن است خود او هم . گیرد حیوان درونی فعال که با انسان بیرونی کاذبی از استتار بهره می

توانند داراي وظایفی له یا  انسان نماها می. نداند که انسان نیست و ممکن است بداند و رو نکند
نسانها انتقال دهند و برخی دست به مثال برخی آموزشهایی و ابداعاتی را به ا. علیه انسانها باشند
نظر ... برخی هم ممکن است تلنگرهایی باشند براي تفکر بیشتر و عمیقتر. نابودي آنها بزنند

  شما چیست؟
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                                                دایرة روان
 هشیار                                              

 
 

            
     ناهشیار                                              

  !مکانی براي روان
چنانچه بخواهیم براي این دایرة فرضی روان، مکانی در جسم خود قائل شویم، به نظر شما 

 :بهترین گزینه کجا خواهد بود؟ عبارات زیر را در نظر بگیرید
از ته دل دوستش دارم، دلتنگش شده ام، دلم خون شد، دلم گرفته، دلم میخواهد، دلم شکست، 

دلم آشوب است، دلم لک زده براي، دل چرکین، دل مرده، زنده دل، روشندل، دلگشا، دلسوز، 
دلرحم، سنگدل، دودل شدن، جاي دلبازي است، دلدادگی، دلباخته، همدلی کردن، دلخواه، 

سخن کز دل برآید، الجرم بر دل  حرف دلت را بزن، به دلم افتاده، به دلت رجوع کن، آن
در زبانهاي دیگر نیز به بیانات مشابهی برخواهیم . همدلی از همزبانی بهتر است و غیره. نشیند
در شعر و ادبیات و حتی در آیات قرآن دل، قلب و صدر گویی مکانی هستند که . خورد

ی چیزي در سینه چنانکه گوی. احساسات، هیجانات و روح و روان ما در آن جاي گرفته اند
  !قضاوت با شما. هست که جایگاه خوبی و بدي است
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 روان
 

  

آمیزه اي ناهمگن از دو تضاد است که در یک همزیستی اجباري بطرز شگرفی 
که هر یک از . درکنار یکدیگر قرار گرفته اند، شامل حیوان درون و انسان درون

آنها را اثبات و اظهار  این دو پیشرانه ها، ویژگیها و اهدافی دارند که وجود
  .دارد می

 
  مرز تراوا

تقسیم کنندة دو بخش هشیار و ناهشیار است، بدین ترتیب که ناهشیار و عناصر 
روان در این بخش زیربنایی تر بوده و از هشیار و عناصر واقع در آن آگاهی دارند، 

ز خود در تواند نسبت به ناهشیار بسته به تراوایی مر از دیگر سو، هشیار نیز می
  .سطوح مختلف آگاه باشد یا آگاه گردد

 
 هشیار

و ناهشیار    

و . شود خودآگاهی که در دو قطب خود به این دو ختم می در واقع طیفی است از
. انسانها در موارد مختلف به سطوح گوناگونی از این آگاهی دسترسی دارند

شیار پدید آورندة ناهشیار در عمق و هشیار در سطح قرار دارد و در حقیقت ناه
افکار و اعمال هشیار است و پشت صحنه و پشت همان پردة تراواست که فرد را 

یعنی . یابند در قسمت هشیار توسط جسم تجلی می اجزاي واقع. کند مدیریت می
افراد از طریق بدن و اعضاي مختلف آن ویژگیهاي اجزاي واقع در ناهشیار را به 

  .کنند دیگران ابراز می
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   حیوان درون

بسیاري از انگیزه ها، تمایالت،  بخشی از روان است که در واقع زیربناي
هیجانات، رفتارها و اعمال مرتبط با زندگی ما در دنیاي مادي را تشکیل 

این بخش از . بخشد عامل بقاي خود به ما توان و انگیزة حیات می 5با . دهد می
انسان (خیر کردن و تسلط یافتن بر رقیب خود روان عطش فراوانی به تس

تواند کنترل شخص را تا حدود زیادي  دارد و در صورتیکه مهار نشود می) درون
بدون وجود این بعد امکان وجود بعد دیگر نبود و تا این بخش . در دست گیرد

توان از بعد دیگر انتظار چندانی  به حد کافی و بطور مناسب ارضا نشود نمی
ین بعد عجول، تنبل، مقاوم به تغییر، بی پروا، سیري ناپذیر، در پی ا. داشت

ارضاي فوري نیازها در حال، فارغ از آینده نگري و عبرت گیري از گذشته 
. است، وظیفۀ اولیۀ آن حفظ بقا و وظیفۀ ثانویۀ آن فراموشی مرگ است

درون  با مانع تراشیهاي انسان ،پیوسته بر سر راه رسیدن به خواسته هاي خود
ویژگیهایی دارد که در . به جدال پرداخته و در صدد مهار و حتی نابودي اوست

هر فردي با حیوان درون . دهد تقابل با انسانیت بوده و حیوانیت را شکل می
تواند به آن  ویژة خود متولد شده و در تعامل با محیط ویژگیهاي دیگري می

ت یا تضعیف ویژگیهاي تواند باعث تقوی محیط اجتماعی می. افزوده شود
بخش . (حیوان درون داراي حافظه اي اکتسابی است. انتسابی این بعد باشد

شرطی سازي بر حیوان درون تأثیر ). نوع حافظه را ببینید 2مربوط به 
درمانهاي . دهد گذارد که بسیاري از رفتارها و عادات ما را توضیح می می

زبان حیوان درون، زبان بدن است  .گذارند رفتاري در واقع بر این بخش اثر می
  .دهد که در حیوان بیرون و در قالب جسم و بیانات چهره اي خود را نشان می
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   انسان درون

در واقع . انسان درون بعدي از روان است که به حیوان درون افزوده شده است
و ظهور در  بدون وجود و حضور حیوان درون، این بخش از روان امکان وجود

پیشرانه دارد که در راستاي آن عمل  5این بخش نیز . یافت دنیاي مادي را نمی
بدون وجود این بعد، انسان به عنوان یک حیوان قادر به حیات و بقا . کند می

خواهد بود و چنانچه فردي از نوزادي در محیطی طبیعی و بدون تعامل با 
رفتن کنترل موجود، یک حیوان را دیگران رشد یابد، حیوان درون با در دست گ

از گذشته عبرت گرفته، نگران این بعد منطقی و متفکر است، . دهد پرورش می
. کند پیامد تصمیمگیریهایش در آینده است و فقط در حال زندگی نمی

و انسان را از حیوان  ویژگیهایی دارد که در تضاد با ویژگیهاي حیوان درون است
وظیفۀ اولیۀ انسان درون . کند ما را حائز انسانیت می کند، ویژگیهایی که جدا می

حفظ بقاي انسان در جایگاهی متعالی پس از مرگ و وظیفۀ ثانوي آن یادآوري 
در . باشند احساس گناه، شرم و غم از هیجانات این بخش از روان می. مرگ است

ی خواهد اینجا نیز برخی از ویژگیهاي انسان درون انتسابی و پاره اي دیگر اکتساب
بود و بسته به محیط اجتماعی فرد، امکان تقویت یا تضعیف ویژگیهاي انسانی 

 2بخش مربوط به (. انسان درون داراي حافظه اي انتسابی است. وي وجود دارد
فراگیري . گذارند درمانهاي شناختی بر این بخش اثر می). نوع حافظه را ببینید

ش است که از طریق یادگیري و تعامل با زبان کالمی از تواناییهاي بالقوة این بخ
دیگران بزرگسال، طی دوران کودکی شکوفا شده و در انسان بیرون خود را 

  .سازد متظاهر می
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   خود درون

منیت فرد، ماهیت، شخصیت و خودآگاهی از خویشتن است،  خود درون،
ل و شناخت دو ظرفیتی خالی که به تدریج و طی مراحل رشد بر اثر تعام

نوزاد در ابتدا وابسته به حیوان درون . شود بعد از یکدیگر تکمیل و ایجاد می
کند، رفته رفته که انسان درون و  خویش است و آنچه بقاي وي را تأمین می

شوند، خود  حیوان درون یکدیگر را کشف کرده و به شناخت نزدیک می
م یک خود مستقل را کند و در نهایت کودك کم ک درون شروع به رشد می
شود، خودي که با گذر زمان ابعاد دیگر آن کشف  براي خویشتن قائل می

و در نهایت فرد . شود شده و در تعامل با محیط به پختگی خود نزدیک می
ی از خود و روانشناسی خود دست به یک خودآگاهی و شناخت قابل قبول

فکر از خصیصه هاي گفتگوي درونی و ت. استزبان خود درون تفکر . یابد می
 .عامل وجدان و بخش سرزنشگر در اینجا جاي گرفته. باشد این بخش می

اگر چه این بخش عمدتا در ناهشیار قرار دارد ولی در نزدیکی مرز هشیاري 
است و خود فردي انسان را و ماهیت انفرادي او را که در خلوت همراه و 

رابطه اي مستقیم  این خود و ویژگیهاي آن. دهد همصحبت اوست شکل می
با میزان قوت و ضعف هر یک از منابع سازنده اش یعنی حیوان درون و 

خود درون . خود درون بویژه موضوع علم روانشناسی است. انسان درون دارد
به هر دو حافظۀ انتسابی و اکتسابی دسترسی دارد و مدام در پی کشف 

  .حقیقت است
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   حیوان بیرون

در واقع حیوان بیرون . حیوان درون است ن بیرون نمود بیرونی تمنیاتحیوا
مجموعۀ رفتارها، ویژگیها، هیجانات و تمایالت حیوان درون است که در عمل 

براي مثال اعمالی مثل خوردن و آشامیدن، . رسد اظهار گردیده یا به انجام می
. نمود توان ذکر آمیزش جنسی، پرخاشگري، حسادت و سلطه جویی را می

این زبان تا  .یابد ره اي دراین بخش از روان تجلی میزبان بدن و بیانات چه
همزیستی، افراد آن را به خوبی حدود زیادي مشترك بین انسانهاست و بر اثر 

دو بخش روان نیز، هر دو زبان هم را بتدریج آموخته و مراقب . آموزند می
حال نمایش حیوان بیرون بنابراین یک فرد عصبانی در . حرفهاي هم هستند

. توانیم براحتی به هیجان او پی ببریم خود است و ما از روي حرکاتش می
توان فهمید که چیزي براي حیوان درون تهدید کننده بوده و او با  یعنی می

راه اندازي هیجان خشم در صدد برخورد یا رفع تهدید در دنیاي خارج 
یوان بیرون جمیع صفات و ح. باشد بوسیلۀ بدن مادي تحت سلطه اش می

توان برشمرد و در واقع  ویژگیهاي منفی و ناپسندي را که در فردي می
 . شود بدیهایش را شامل می
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   انسان بیرون

در واقع انسان بیرون . انسان بیرون نمود ظاهري تمنیات انسان درون است
ه انسان درون را اظهار و و هیجانات مربوط ب درخواستها، احساسات، ویژگیها

مثال همدردي، ابراز محبت، کمک به همنوع، گذشت و . کند عملی می
انسان بیرون جمیع صفات و ویژگیهاي مثبتی است که در یک فرد . فداکاري

زبان انسان بیرون، زبان کالمی است . توان برشمرد، در واقع خوبیهایش می
یري و تعامل با دیگران شکوفا که از انسان درون نشأت گرفته و در اثر یادگ

توان شاهد  بسته به قوت و ضعف منبع خود، یعنی انسان درون می. شده
طبیعتا از فردي که انسان درون قدرتمندتري دارد، . سطوح انسانیت فرد بود

رود، و نیز وجود وجدانی قویتر  رفتارهاي انسانی بیشتر و واالتري انتظار می
 . انگیزد انسانی احساس گناه را در وي برمیکه در صورت انجام اعمال غیر 
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   خود بیرون

برخاسته از جمیع ویژگیهاي مثبت و . خود بیرون، خود اجتماعی ماست
در واقع خود بیرون همان شخص و همان . و نقاط قوت و ضعف ما منفی

این خود تا . بینند و از ما سراغ دارند شخصیتی است که دیگران در ما می
گیرد و  حدود زیادي تحت تأثیر محیط و اجتماع و حضور دیگران قرار می

خود بیرون ما در . استتار و بازي نقشها در این سطح بوفور کاربرد دارد
مثال ما . تواند بسیار متفاوت باشد تعامل با هر شخص و بسته به شرایط می

ه و آشنا، افراد همجنس و با همسر، فرزند، والدین، دوستان، همکاران، غریب
غیر همجنس، کودك و بزرگسال، هر یک بطور متفاوتی خود بیرونمان را 

خود بیرون خودي است که دوست داریم به دیگران نشان . دهیم نمایش می
با این همه، بسته به ویژگیهاي انسانی و حیوانی و در راستاي ارضاي . دهیم

ثابت را از فرد در اختیار دیگرانی تمایالت آنها، خود بیرون تصویري تقریبا 
اما این تصویر براي افرادي که . دهد شناسند قرار می که خوب وي را می

شناخت چندانی از فرد ندارند الزاما نمایانگر خود درون نیست و در نگاه اول 
به همین خاطر ممکن است . بسیار سانسور شده و پر رنگ و لعاب است

لها دوستانی صمیمی بوده اند، چند روز پس زوجی که تا پیش از ازدواج سا
از ازدواج از هم جدا شوند، چرا که رابطۀ اولیه بر اساس خود بیرون سانسور 

زبان . خود بیرون موضوع علم جامعه شناسی است. شده و مستتر بوده است
این خود به کرات . خود بیرون تفکر درونی یا زمزمۀ کالمی فرد با خود است

سته در گیرد و شخص پیو رضایتی خود درون قرار میمورد سرزنش و نا
چرا که خودي است تا حدود زیاد تصنعی . آید صدد اصالح دلخواه آن برمی

  .خواهد نمایانگر خود آرمانی فرد باشد که می
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  اتحاد زبانی و تعارض زبانی
  

را یک ویژگی حیوانی چنانچه ما زبان کالمی را ویژگی انسانی و زبان بدنی و از جمله چهره اي 
بدانیم، طبیعتا انتظار داریم انسان بیرون همواره حرفهاي خوب، اخالقی و انسانی بزند و صد 
البته هرگز فحش ندهد، تهدید نکند، دروغ نگوید، تهمت نزند و دیگر ویژگیهاي حیوانی را ابراز 

از هیجاناتی از قبیل از سوي دیگر حیوان بیرون با زبان بدنی خود همواره در حال ابر. ندارد
خشم، ترس، تنفر و در جهت آسیب رساندن یا تهدید دیگران باشد و کارهاي خوب و حرکاتی 
. که نشانۀ همدلی و نوعدوستی و عشق و دیگر ویژگیهاي انسانی باشند را از خود بروز ندهد

پاسخ در کنیم؟  راستی چرا ما با هر دو زبان، ویژگیهاي هر دو بخش روانی خود را اظهار می
بخشی متفکر که . گفتیم که خود برخاسته از دو بخش حیوان و انسان است. خود نهفته است

به عنوان مجري مرکزي ما، . نقش رهبري داشته و زبان هر دو بخش را به خوبی آموخته است
بسته به ویژگیهاي آمیختۀ خود حاصل از برهمکنش دو بخش اساسی روان، این خود است که 

بنابراین، خود در . گیرد که از هر زبان و ابزار کی، کجا و چگونه استفاده کند را می تصمیم نهایی
رد و به هنگام ابراز محبت ن از هر دو ابزار استفاده خواهد کموقع احساس خشم حیوان درو

چرا که به این ترتیب، اثرگذاري خود . انسان درون، از هر دو زبان در این راه سود خواهد جست
شود و از هر دو زبان  میاتحاد زبانی بنابراین، این خود است که موجب . رساند کثر میرا به حدا

 ! اما همیشه اینطور نیست. برد در جهت به رسیدن به اهدافش بهره می
تصور کنید خود گاهی اینطور اوضاع را هماهنگ نکند، به این صورت که در یک موقعیت حیوان 

واکنشی به موقعیت دهند توافق ندارند و خود براي  درون و انسان درون بر سر اینکه چه
یک روز غروب، . یکی از دوستان من مغازه دار است. کند لحظاتی دخالت و نظارت الزم را نمی

خواست در مغازه اش را ببندد و همراه من که در کنار او ایستاده بودم به  خسته از کار روزانه می
. از راه رسید و سر صحبتی طویل را باز کرد در همین زمان، شخص دیگري. منزل برگردد

دانستم که اصال حوصلۀ شنیدن این تعاریف بی  می. خستگی در چهره و بدن دوستم مشهود بود
کم کم . خواهد هر چه سریعتر در مغازه را بسته و راهی منزل شود موقع را ندارد و دلش می

رود، در حالیکه  ت مغازه پیش میشدم که جهت گیري پاها و بدن دوستم دارد به سم متوجه می
خواهم  گفت من می گویی حیوان بیرون خسته، می. نگاهش همچنان به دهان طرف مقابل است

ام و حال گوش دادن به این حرفها را ندارم، ولی انسان درون  بروم مغازه را ببندم، خسته
ی ادبی تلقی خواهد دانست که اگر در وسط حرفهاي او بدنش به کار خود بپردازد، رفتارش ب می

این رفتار حاکی از سردرگمی و آزار دهنده لحظاتی . شد و موظف است الاقل حفظ ظاهر کند
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ببخشید من عجله دارم : بیش طول نکشید تا اینکه با دخالت خود، دوستم به آن شخص گفت
نقش  ،و به این ترتیب سرانجام خود. گیرم باید سریع مغازه را ببندم، بعدا با شما تماس می

 . خاتمه دادتعارض زبانی نظارتی و مدیریتیش را به خوبی ایفا کرد و به 
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  .علمه البیان. خلق االنسان. علم القرآن. الرحمن
  
  

  4تا  1سورة الرحمن، آیات 
  
  

 و بیان را به او آموخت. انسان را خلق کرد. قرآن را یاد داد. خداي مهربان
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  زبان کالمی به عنوان ویژگی خاص انسانی: بحث ویژه
  

برخالف حیوانات در انسان ویژگی سخن گفتن وجود دارد و مثل کارکردهاي دیگر براي این امر 
یعنی ما پتانسیل یادگیري و . نیز ساختارهاي مغزي الزم در فیزیولوژي ما تعبیه گردیده است

این استعداد شکوفا شود فرد به موجودي سخنگو بدل خواهد  استفاده از زبان را داریم و چنانچه
توان به زبان درون و زبان بیرون تقسیم  زبان را نیز مانند حیوان درون و حیوان بیرون می. گشت

چنانچه کودك انسان تا سن مشخصی از والدین یا مراقبان اولیۀ خود مهارت سخن گفتن . کرد
ارهاي بدنی سالم مربوطه مانند بخشهاي مرتبط در مغز، مشروط بر اینکه از ساخت(را بیاموزد 

، بطور طبیعی و با سرعت و توانی شگرف )حنجره و زبان و دهان و نیز شنوایی برخوردار باشد
چنانچه کودکی به تنهایی و به دور از تمدن در . این توانایی خود را شکوفا خواهد ساخت

چرا . عد انسانیت در وي باقی نخواهد ماندطبیعتی وحشی رشد کند، مجالی براي شکوفا شدن ب
که او در محیطی رشد کرده که قانون جنگل یعنی قانون بقا بر آن حاکم بوده و نه نیاز چندانی 
به بعد انسانی احساس شده و نه مهمترین عامل براي شکلگیري و بروز آن یعنی یادگیري و 

پیروي از غریزة زندگی رهبري خود  آموزش وجود داشته، بنابراین عوامل بقاي حیوان درون با
یکی دیگر از خصوصیاتی که در این فرد شکوفا نخواهد شد، . حیوانی فرد را عهده دار شده اند

زیرا آن هم نیاز به شنیدن و یادگیري دارد و بی آن فرد فاقد ویژگی زبان . رشد زبان خواهد بود
در واقع مانند دیگر حیوانات نیازي به زیرا وقتی قرار است فرد حیوان باشد، . کالمی خواهد بود

و حتی شواهدي وجود دارد که جنین (رسد که کودك بعد از تولد  چنین به نظر می. آن ندارد
، با شنیدن )پذیرد پیش از تولد هم صداي مادر و محیط بیرون را شنیده و از آنها تأثیراتی می

با ویژگی نیم کودك پس از تولد بیایید تصور ک. شود صداي مراقب اولیه دستخوش تحوالتی می
آید و آن اینکه با آشنایی اولیه به کلیۀ زبانهاي انسانهاي سراسر جهان  شگفت انگیزي به دنیا می

دهد  ماند و گوش می این کودك منتظر می. آید ه براي شکوفایی هر یک به دنیا میو توان بالقو
واهند گفت، بطور اتوماتیک مغز نوع اولیه به چه زبان و لهجه اي با او سخن خ) ان(که مراقب 

. کند زبان و گویش را مشخص کرده و آن را به عنوان زبان اصلی و گزینۀ یک انتخاب و فعال می
درست مانند اینکه هزاران چراغ قرمز کوچک در ابعاد سلولی در مغز کودك نهفته باشد، وقتی 

آن به رنگ سبز درآمده و باقی کودك زبان آیندة خود را از طریق شنیدن شناسایی کرد، چراغ 
شوند، ولی هرگز کامال خاموش  چراغها به تدریج و در طی زمان رفته رفته کم سوتر می

وقتی براي مثال چراغ سبز زبان فارسی باشد این کودك با تمرکز روي آن با ترکیبی . شوند نمی
کودکی که  حال اگر در همان سن. از یادگیري و یادآوري و تمرین آن را خواهد آموخت

چراغهاي قرمز فعال هنوز چندان سوي خود را از دست نداده اند، کودك در محیطی رشد کند 
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که دو یا چند زبانه باشد، هر چه سن او کمتر باشد به علت فعال تر بودن توان شکوفایی زبانهاي 
فتن سن دهد که چرا با باال ر این نشان می. را خواهد آموخت) ها(دیگر راحت تر و سریعتر آن 

ظرفیتهاي بالقوه براي شکوفایی هر (چرا که دیگر چراغها . شود یادگیري زبانی دیگر دشوارتر می
به همین ترتیب این مسأله را نیز توضیح  .به مرور زمان کم سو و کم سوتر شده اند) زبان
دهد که چرا سن مشخصی براي زبان آموزي وجود دارد و فردي که در جنگل رها و بزرگ  می

خورد، چرا که با سبز نشدن هیچیک از  در آموزش زبان هنگام بزرگسالی شکست می شده
چراغهاي زبان در وي همگی با سرعتی بیش از معمول به خاطر عدم حضور انسانهاي دیگر و 

حتی توضیح این . شنیدن هیچگونه زبانی، رو به خاموشی رفته و یا حتی خاموش شده اند
توانند به  چرا برخی از افراد براحتی و به سرعت در بزرگسالی میمسأله نیز ساده خواهد بود که 

فرض کنید در برخی از افراد چراغها بسیار پرنورترند و با سرعتی . چندین زبان تسلط یابند
توانند  این افراد براحتی می. شود نها کم نمیآروند و یا حتی سوي  کندتر رو به کم سوئی می

در حالیکه براي بسیاري یادگیري زبان دوم در . سلط یابندگاهی حتی به بیش از ده زبان ت
جالب تر اینکه گاهی در تاریخ شاهد اتفاقات عجیبی بوده ایم . نماید بزرگسالی چالشی بزرگ می

گاهی فردي به ناگهان و یا بر اثر . توان توضیح داد که آنها را هم با استفاده از این فرضیه می
گوید که مربوط به نقطه اي از دنیاست که هرگز آنجا  سخن میحادثه اي به زبان یا لهجه اي 

نبوده و چیزي درموردش نشنیده است، فرض کند این حادثه هر چه که بوده و به هر نحو یک 
از چراغها را سبز کرده است، انگار که ناخواسته دست فرد به یک کلید بخورد و آن را روشن 

کند جایی در وجود ما قرار داده شده  ه آن تکلم میو این یعنی کلیۀ زبانهایی که بشر ب. کند
 . است و شاید بتوان جایگاه آن را در انسان درون دانست

ود یافتن یعنی در واقع روان انسان قادر به تکلم است و جسم تنها زیر ساختهاي آن را براي نم
ان بدانیم، و چنانچه انسان درون را جایگاه ویژگی خاص زب. آورد در دنیاي مادي فراهم می

ما انسانها در درون با خود صحبت کرده و خود را . توان زبان درونی را نیز توضیح داد می
گویی خود درون، خود بیرون را مخاطب قرار داده و با آن صحبت . دهیم مخاطب قرار می

 اما منظور ما از زبان درون گفتگوي درونی خود درون با خود بیرون ما به زبانی که در. کند می
چیزي که شاید . بلکه تفکر درونی بی کالم است. گوئیم نیست بیرون از خود به آن سخن می

ساده تر ! چیزي شبیه به تله پاتی! میان ما و آن کودك وحشی و حتی حیوانات مشترك باشد
ما و بسیاري دیگر از حیوانات صداي ! بگویم، مشابه زبان بین المللی و بین گونه اي زبان بدن

این زبان را . کنیم نشان دادن دندانها را نشانۀ تهدید تلقی کرده و از آن اجتناب می پارس سگ و
زبان . فهمند و هم یک گوسفند یا گربه فهمیم، هم سگهاي دیگر می هم ما به عنوان انسان می

بدن براي زندگی در حد یک حیوان با داشتن ویژگیها و نیازهاي محدود مرتبط با بقا کافی به 
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با اینحال ممکن است حیوانات هم به طرزي شگرف از نوعی تفکر درونی یا در . درس نظر می
کند، مثال یک گربه که از خواب بیدار  واقع زبان درونی برخوردار باشند که آنها را هدایت می

شود احتماال قبل از شروع پرسه زنی و براي انتخاب محله ها و نوع خوراکی ها و دیگر اعمال  می
رفتار دسته . واقعا از یک هادي درونی بهره جوید نه یک پرسه زنی بی منطقخود در محیط 

کنند که گویی با زبانی  جمعی شیرها یا گرگها براي شکار را در نظر بگیرید، چنان عمل می
  .کنند مخفی با یکدیگر در ارتباطند و اطالعات را تبادل می

پیامبري که توانایی شگفت . یاندازدم) ع(این زبان درونی مرا به یاد داستان حضرت سلیمان 
خوانیم که زمانی  در جایی از داستان این پیامبر می. انگیزي داشت و آن فهم زبان حیوانات بود

زند که بی موقع و نا  که سلیمان جوان در حال صحبت با بزرگان قوم بود، ناگهان لبخندي می
دهد  توضیح می) ع(سلیمان . دهد یشود پاسخی عجیبتر م بعد که از وي سوال می. نماید بجا می

: رفتند، یکی به دیگري گفت که وقتی من در حال صحبت بودم، دو مورچه روي سقف راه می
فقط ! مواظب باش مبادا چیزي از زیر پاي تو بر سر سلیمان افتاده و خاطر وي را آشفته سازد

لیمان توان شنیدن کافیست تصور کنید زبان درونی در میان تمام جانداران یکی است ولی س
بنابراین بدون داشتن ! آن را و احتماال نه با گوش ظاهري که به نوعی تله پاتیک وار داشته است

زبان بیرونی و کالم هم احتماال بتوان به همین خوبی رابطه داشت البته در جایی خارج از 
با آن با حیوان این زبانی است که حیوانات نیز گاهی . محیط مادي این امر محسوستر مینماید

در آخر این مبحث دوست دارم که یکی از تجارب شخصی . کنند برتري مثل ما رابطه برقرار می
  . خودم را برایتان نقل کنم

یک بچۀ . زیبایی دو بچه به دنیا آورد ر حیاط منزلمان گربۀ سیاه و سفیدنوجوان بودم که د
کردم با دادن غذا به مادر  داشتم سعی می از آنجا که عالقۀ زیادي به آنها. سفید و یک بچۀ سیاه

گربۀ مادر تا حدودي اجازة نزدیک شدن به خود و بچه هایش . این بچه ها به آنها نزدیک شوم
بخاطر می آورم روزي در فاصلۀ نزدیکی از آنها نشسته  .داد ولی اجازة صمیمی شدن را نه را می

گربۀ مادر در حالیکه دراز . ها بودمبودم و محو تماشاي صحنۀ زیباي شیر خوردن بچه گربه 
شود به آنها نزدیکتر شد با  احساس کردم می. کرد کشیده بود با صورتی مهربان مرا نگاه می

احتیاط دستم را به سمت بچه ها و با قصد نوازششان دراز کردم که ناگهان گربۀ مادر با حرکتی 
نقدر به آنها نزدیک شوم، در واقع گذاشت آ از آن به بعد دیگر نمی. رعد آسا دست مرا چنگ زد

ي گذشت و بچه ها راه رفتن و چند هفته ا! خودم هم با تجربه اي که داشتم چندان مایل نبودم
رسیدند و مدت  جذابتر از قبل به نظر می. ن و بازیگوشی تمام نشدنیشان را آغاز کردنددوید

میو کردن بی وقفۀ یکی از  روزي صداي میو. کردم بیشتري را صرف تماشاي شیطنتهاي آنها می
با این همه بعد از دیدن اینکه  ،زار دهندهفصل تابستان بود و گرماي هوا آ. مبچه ها را شنید
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شود کمی نگران شدم و به داخل حیاط رفتم، گرماي هوا مقداري قیر  صدا بچه گربه قطع نمی
سر کنجکاوي وارد  بچه گربۀ سفید محبوب من از. را ذوب کرده و از ناودان جاري کرده بود

با توجه به ضعیف بودن . گیر کرده بود از ناحیۀ نشیمنگاه در میان قیرهاناودان شده بود و 
در هر حال باید کار . بدنش و سبک بودنش همان مقدار اندك قیر براي گرفتاریش کافی بود

این وضعیت را مادر و خواهرش کنار او نشسته بودند و نا امیدانه . رفت میکردم و اال از دست می
  .کردند نگاه می

داد، با نگاهی ملتمسانه  گربۀ مادر که در شرایط عادي اجازة نزدیک شدن به بچه هایش را نمی
براي . کرد و آهنگ صدایی خاص که گویا حاکی از عجز بود به من و بچۀ گرفتارش نگاه می

دیوار و بریدن ناودان  بیرون کشیدن آن مجبور به استفاده از قلم و چکش و شکافتن مقداري از
گربۀ مادر با بی قراري در کنار من . شدم"عملیات نجات "کنار بچۀ گرفتار نشستم و مشغول . بودم

. توانست جلوي دست و پایم را بگیرد شد که می آنقدر نزدیک می. نشسته بود و شاهد ماجرا بود
وقتی . نازنینش نیستدانست که قصد من آسیب رساندن به بچۀ  او به من اعتماد داشت و می

که بر اثر ضربه هاي پر سر و صدا ترس بچه بیشتر شد، با صحنۀ جالب، فراموش نشدنی و البته 
گربۀ مادر با نگاهی معصوم دستهاي خود را به سوي دستهاي من . اضطراب آوري مواجه شدم

بزند، در کمال دراز کرد و در حالیکه من ضربان قلبم باال رفته بود و منتظر بودم باز مرا چنگ 
در حالیکه . کند رامی لمس میگذارد و دستم را به آ ناباوري دیدم دستش را روي دست من می

چنگالهاي خود را غالف کرده بود و با سري کج و چشمانی سبز و درشت به چشمهاي من خیره 
را رها  گرفتار مدتی نگذشت که بچۀ. شده بود این را حاکی از نگرانی و قدردانی آن مادر دانستم

از آن پس گربۀ مادر اجازة نوازش بچۀ سفید را به من . کردم و سریع به آغوش مادرش شتافت
 منزلداد و آن گربۀ سفید تا زمان مرگش در حیاط ما ساکن بود و اغلب پشت در  می
  !نشست تا من بیرون بروم و با او بازي کنم می
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منظور از ویژگی، نمود بیرونی (ص و عام دارد هر حیوانی نیازها و ویژگیهاي رفتاري خا
  ).رفتارهاي غالب برخواسته از نیازهاي درونی موجود اعم از فیزیولوژیک یا روانی است

. شوند از قبیل خواب، خوراك و تولید مثل نیازهاي عمومی نیازهاي فیزیولوژیک را شامل می
ه در واقع صفات آن حیوان را شامل ویژگیهاي رفتاري بر اعمال رفتاري بارزي داللت دارند ک

  .مثال درندگی در گرگ، حیله گري در روباه یا حماقت در االغ. شوند می

انسان نیز به عنوان یک حیوان هم نیازهاي فیزیولوژیک عمومی دارد و هم ویژگیهاي رفتاري 
  .خاص، مثال برخی تندخو هستند، برخی متملقند و برخی بخشنده

انی و ویژگیهاي منحصربفردي دارد که مختص خود اوست این همان چیزي انسان نیازهاي رو 
تواند تصور انسان را مبنی بر اشرف مخلوقات بودن  است که در صورت توجه و شکوفائی می

  ).بحث انسانیت را ببینید. (توضیح دهد
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  حافظۀ انتسابی در برابر حافظۀ اکتسابی

  نتسابیحافظۀ ا  حافظۀ اکتسابی
اي اکتسابی است که  حیوان درون واجد حافظه

عمدتا در راستاي حفظ بقا و منافع فردي موجود 
حافظه اي که در طی رشد و . دارد زنده گام برمی

گیرد و کنجکاوي و بازیگوشی  بتدریج شکل می
کودکانه نقشی کلیدي در افزایش داده هاي آن 

که  این حافظه، حافظه اي منحصربفرد است. دارد
بسته به تجارب زندگی فرد در محیطهاي 

با این حال . گیرد گوناگون در وي شکل می
. بسیاري از داده هاي آن میان افراد مشترك است

خصوصا آنچه با بقا ارتباط دارد و زودتر آموخته 
ترس از . ترس در اینجا نقش مهمی دارد. شود می

دارد که براي  مرگ، حیوان درون ما را بر آن می
فظت از خویش داده هاي مرتبط با چیزهاي محا

خطرناك یا دردآور را به خاطر سپرده و به بقاي 
با اینحال گاهی ترس افراطی . فرد کمک کند

ترساند که در  عمل کرده و فرد را از چیزهایی می
در اینجا ما با انواع . واقع تهدید واقعی نیستند

  .فوبی ها و اختالالت اضطرابی مواجه خواهیم شد

گفتیم که وظیفۀ اصلی انسان درون، یادآوري 
انسان درون هاي  در واقع پیشرانه. است

این هستند که این بخش از روان ما  نشاندهندة
واجد یک حافظۀ انتسابی است که بعدها و با رشد 
فرد و خود درون وي، اطالعاتی کمرنگ و 

. دارد سیگنالهایی ضعیف را به هشیار ارسال می
که ما را به سمت مسائل  این همان چیزیست

سواالت . کند مذهبی رهنمون شده و مشتاق می
فلسفی از قبیل اینکه من کیستم؟ از کجا آمده 
ام؟ به کجا خواهم رفت؟ قبل از مرگ کجا بودم؟ 
پس از مرگ به کجا خواهم رفت؟ چه کسی من و 
دنیا را آفریده؟ هدف از آفرینش چیست؟ نمونه 

یت است که ما در هایی از اشارات به این واقع
دلیل دیگر ! صدد یادآوري چیزي مهم هستیم

براي اثبات این نوع حافظه، نشانه ها یا سرنخهاي 
یادآوري هستند، مانند نگاه کردن به آسمان و 
ستارگان، ماه و خورشید، گل و گیاه، آب و آتش 

این حافظۀ جمعی ! و حتی عالقه به طال و جواهر
  )ببینید مبحث نشانه ها را. (انسانهاست
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انسان درون+ حیوان درون    
حائز دو بعد اساسی، حیوان درون . آمیخته اي از دو تضاد بنیادین. انسان موجودي مرکب است

  .یابند ي اینها در بعدي جسمانی تظاهر میو انسان درون که هر دو

در دنیایی مادي به  از آنجایی که انسان. دهد حیوان درون زیربناي وجودي انسان را تشکیل می
برد براي زندگی در این دنیا نیازمند کالبد خویش است و آنچه بقاي این جسم را  سر می

  .کند در حیوان درون قرار دارد تضمین می

بدون ارضاي نیازهاي پایۀ . انسان درون براي تجلی و خودشکوفائی وابسته به حیوان درون است
ژیک، انسان درون مجالی براي رشد و خودشکوفائی حیوان درون از جمله نیازهاي فیزیولو

  .نخواهد داشت

حیوان درون و انسان درون حائز ویژگیهایی هستند که آنها را در قالب جسم و در دنیاي بیرون 
  .سازند نمایان می
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 حیوانیت و انسانیت
 .نامیم سانیت میویژگیهاي حیوان درون را حیوانیت و ویژگیهاي انسان درون را ان

منظور از ویژگی حیوانی، کلیۀ صفات، پیشرانه ها و اعمالی است که در حیوان و انسان مشترك 
  .باشد و منظور از ویژگی انسانی صفات، پیشرانه ها و اعمالی است که مختص انسان می. است

  
واقع پیوند حیوانیت جمیع ویژگیها و صفاتی است که مشترك میان حیوان و انسان است و در 

از آن جمله میتوان به هیجانات پایه، نیازهاي فیزیولوژیک و صفاتی . دهندة ما به حیوانات است
  .نامیم اشاره کرد از قبیل حسد، کینه، ریا و آنچه که آن را غیر انسانی دانسته و می

اي مثال بر. گانۀ بقا در ارتباطند 5ویژگیهاي حیوانیت به نحوي با یکی یا چند تا از عوامل 
  .ویژگی حسد ناشی از ترکیبی از عوامل رقابت و ترس است

تواند چنان بر زندگی فرد سایه افکند که بر کارکردهاي سالم وي  ویژگیهایی از حیوانیت می
رفتاري آزارنده که فرد . تأثیر سوء بگذارد، در چنین حالتی ما با یک نوع اعتیاد مغفول مواجهیم

  .پندارد را عاجز از رهایی می علیرغم ابتالي به آن خود
ویژگیهاي حیوانیت در راستاي ارضاي منافع شخصی است و تمایلی به اشتراك دستاوردهایش 

  .با دیگران ندارد
  

از آن جمله محبت، همدلی، . انسانیت شامل تمامی ویژگیها و صفاتی است که براي انسان قائلیم
  .رندنوعدوستی، دلسوزي، فداکاري و صداقت قابل ذک

مثال انجام کارهاي . عامل بقاي خاص خود باشد 5تواند برخاسته از  ویژگیهاي انسانیت نیز می
  .تواند بیانگر تمایل به بخشش پروردگار یا رسیدن به بهشت باشد خیر مانند کمک به همنوع می

ویژگیهاي انسانیت در راستاي برآوردن نیازهاي انسانی در سطح فردي یا اجتماعی عمل 
  .کنند می
  

به عنوان یک حیوان، حیوانیت الزمۀ بقاي ماست و انسانیت ظرفیتی است که در ما نهاده شده 
در واقع شکوفائی در حیوانیت انتسابی و . گیرد و در محیط و در تعامل با دیگران شکل می

  .شکوفائی در انسانیت اکتسابی است
. سبترین گزینه براي افزودن بعد انسانیت بوددر میان همۀ حیوانات موجود، ساختار بدنی ما منا 

شد، با توجه به ساختار بدنی از عهدة  چنانچه این خصوصیت به گرگ، عقاب یا فیل داده می
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  .آمدند تواند انجام دهد برنمی انجام اعمالی که انسان می
و ترجیح  کنیم در مواجهه با رویدادها و مسائل زندگی، ما از طریق یکی از این دو بعد عمل می

  .یکی بر دیگري بسته به قدرت آن بعد و تصمیمگیري و تسلط خود در آن مورد است
  

ما باید وجود حیوانات مختلف را در اجتماع انسانی خود تأیید کرده و بپذیریم و به این ترتیب 
  .خود را همواره مهیاي برخورد با انواع مختلف حیوانات کنیم

یهاي بارز و زیان بار بعد حیوانیت خود را شناخته و از آن جهت تواند و باید ویژگ هر فرد می
یا زندگی یک . تواند به قربانی شدن آهو بیانجامد ازدواج گرگ با آهو می. زندگی بهتر بهره جوید

همینطور دوستی یک اسب . گربۀ ملوس با یک خروس غیرتی، پر از دعوا و کشمکش خواهد بود
  .با یک روباه را در نظر بگیرید

شود، چنانچه در گوسفندان پرورش  فردي که با ویژگیهاي اکتسابی حیوانی گرگ متولد می
با اینحال هر گاه زمینۀ بروز باشد . گردد یابد، از درندگیش کاسته و بر صلح طلبیش افزوده می

چنانچه این گرگ در میان گرگها بزرگ شود . درجاتی از خشونت خود را ابراز خواهد کرد
چنانچه گوسفندي در گرگها بزرگ شود، . تظار یک بزهکار مانند یک جانی را داشتتوان ان می

تفاوت از همنوعانش را هر چند توان درندگی آنها را نخواهد داشت ولی رفتارهاي پرخاشگرانۀ م
  .نشان خواهد

  
چنانچه به هر دلیلی، مثال بر اثر بیماري یا آسیب مغزي، انسانیت تأثیر خود را موقتا یا 

برگشت حیوانیت . میشگی از دست بدهد، حیوانیت اوضاع را تحت کنترل قرار خواهد داده
 . مانند بیماریهاي روانی حاد. کامل در چنین شرایطی قابل انتظار و طبیعی است

اما ویژگیهاي انسانیت . توان شناسایی، تعدیل و کنترل نمود ویژگیهاي بعد حیوانیت را تنها می
  .ارتقا بخشید یا در مواردي از بین برد توان تا حدودي را می

اجتماع ناسالم یا شرایط محیطی نامساعد با ممانعت از ارضاي صحیح و به موقع خواسته هاي 
یک فرد واجد . تواند منجر به لجام گسیختگی حیوانیت شده و بسیار خطرناك باشد حیوانیت می

تاج خود دست به خشونت و انسانیت مناسب در زمان قحطی ممکن است براي تأمین مایح
 . حتی قتل بزند

به همین . انسانیت ما را از اعمالی که ارتکاب به آن ما را به حیوانات شبیه تر میکند، باز میدارد
  .دهیم سبب رفتارهایی از جمله روابط جنسی را در خفا انجام می
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  یژگیهاي ابعاد حیوانیت و انسانیتنمونه هایی از و
  بعد انسانیتي ویژگیها  نتویژگیهاي بعد حیوا

  خویشتنداري  خشم
  بخشش  کینه
  کرم  تخساس

  مهربانی  سنگدلی
  صرفه جویی  اسراف

  شادي مالیم - امید  )غم مفرط(افسردگی -نومیدي
  صداقت  دروغ
  یکرنگی  ریا

  نوعدوستی  خودخواهی
  غم مالیم  شادي مفرط

  شرم  بیحیایی
  غیرت  بیغیرتی

  احساس گناه  بی وجدانی
  تواضع  غرور
  صبر  عجله
  عشق  نفرت
  خوشبینی  بدبینی
  پاکدامنی  شهوت
  قناعت  حرص
  عزت نفس  حقارت
  عفت کالم  بد دهنی

  شجاعت  ترس
  ترس  حماقت
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  تذکر مهم
ممکن است براي شما این سؤال پیش آمده باشد که کدام حیوان این همه ویژگی بد را در خود 

مطلوب یا رذائل اخالقی انسان را در هیچ حیوان دیگري دارد؟ یا اینکه، بسیاري از ویژگیهاي نا
 !توان دید نمی

توجه داشته باشید که هر حیوانی ویژگیهاي خاص خود را دارد و بسته به ظرفیت تکاملی، یا 
بسته به پیچیدگی خلقت خود و استعدادها و تواناییهایش از ویژگیهاي گوناگونی برخوردار شده 

هاي حیوانی در یک ماهی با یک شامپانزه برابرند؟ آیا ویژگیهاي یک آیا به نظر شما ویژگی. است
فیل متنوع تر است یا یک االغ؟ آیا مگس و زنبور عسل استعدادها و پیچیدگیهاي برابري دارند؟ 
بنابراین، انسان نیز با توجه به حجم مغزي خود، ظرفیتهاي باالي هوشی، استعدادهاي سرشار، 

اعی و نیازهاي خاص خود از ویژگیهاي اخالقی و رفتاري گسترده پیچیدگی روان، زندگی اجتم
تر و پیچیده تري برخوردار است و حیوانیتش قابل مقایسه با دیگر انواع پست تر نبوده و 

   .مختص خود اوست
تواند دشوار  تشخیص مرز بین واقع بینی و بدبینی و همچنین مرز بین بالهت و خوش بینی می

  .باشد
ی و نابجا و یا فقدان ترس معقول یک ویژگی حیوانی و فقدان ترس غیر منطقی ترس غیر منطق

عامل بقاي ضمن اینکه هر یک از این ابعاد یک . و وجود ترس معقول یک ویژگی انسانیست
  .ترس دارد که در بخشهاي بعدي خواهید دید

تواند صفتی  نمیاما شادي چنانچه از حد بگذرد . شاید در مورد شادي و غم متعجب شده باشید
سرخوش بودن، خندة نابجا و زیاد، بیخیال دنیا و رویدادهاي اطراف بودن، عدم . انسانی باشد

درك عواطف دیگران، خوشحال کردن خود و نزدیکان به هر قیمتی حتی ناراحتی دیگران و 
شین، تواند زیبا، دلن برعکس غم هیجانی است که می. تواند از ما انسانیت زدائی کند غیره می

تواند شما را در غم از دست  چه کسی می. انسانی و نشانی از همدلی، همدردي و قدردانی باشد
دادن یک عزیز سرزنش کند؟ زمانی که در گوشه اي از جهان بزرگ اما کوچک امروز اتفاقی 

توان یک ویژگی  براي همنوعانمان میفتد، ناراحت شدن و همدردي و ابراز غم را چگونه می
سانی به شمار نیاورد؟ یا زمانی که در حق کسی به ناحق و بر اساس حیوانیت خود بدي واالي ان

و نومید کننده که به افسردگی  کردید، چگونه غمگین نشوید؟ همینطور غم نابجا، افراطی
  .انجامد نیز برخالف انسانیت است می
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  حیوان بیرون و انسان بیرون

یوانیت و انسانیت در قالب جسم و در دنیاي بیرون را وظیفۀ نمود ظاهري ویژگیهاي درونی ح
 .حیوان بیرون و انسان بیرون بر عهده دارند

حیوان بیرون تجلی رفتاري است که پیرو تمنیات حیوان درون تظاهر یافته است، براي مثال 
پرخاشگري کردن اعم از کالمی یا فیزیکی براي دستیابی به یک هدف نمود بیرونی حیوان 

 .تجلی حیوان بیرون است درون و
به همین ترتیب، انسان بیرون نشاندهندة خواسته هاي انسان درون در قالب رفتار و گفتار  

مثال کمک به یک فرد گرفتار و به خطر انداختن خود، عملی انسانی بر خالف خواست و . است
  .باشد نظر حیوان درون و در راستاي خواسته هاي انسان درون می

حیوان درون و انسان درون دربرگیرندة افکاري هستند که براي بیرونی شدن، خود را بنابراین 
  .سازند در قالب رفتار و گفتار نمایان می
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 : انسانی –نوسان حیوانی 

بطور طبیعی خود ما در حال نوسانی بین این دو بعد قرار دارد، به عبارتی در هر لحظه ما توسط 
شویم و یا حتی شاهد همکاري آنها با هم خواهیم بود و آهنگ این  دو هدایت می یکی از این

نوسان و دامنۀ آن از فردي به فرد دیگر متفاوت است از این روي، ما انسانها هرگز کامال به هم 
 . شبیه نخواهیم بود

  
  

 : انسانی –تعارض حیوانی 
داشته باشند و خود هم نتواند به سود  چنانچه در موردي، انسانیت و حیوانیت ما قدرتی برابر

در . شود انسانی می - یک طرف رأیی صادر کند، فرد دچار حالتی تحت عنوان تعارض حیوانی
این حالت فرد دچار آشفتگی و گیجی شده و ممکن است رفتارهاي ضد و نقیض و عجیبی از 

خابی نزند، این تعارض تا زمانیکه فرد در یک جهت اقدامی نکند یا دست به انت. خود بروز دهد
  .برطرف نخواهد شد

  
  

 : طغیان حیوانیت
طغیان حیوانیت، حالتی است که در آن انرژي نهفته در پس حیوانیت فردي به ظاهر بره ولی 

پدر خانواده اي را فرض کنید که بعد از سالها زندگی خوب . شود در باطن گرگ به ناگاه آزاد می
دانش، یک روز ناگهان و ظاهرا بدون هیچ زمینه و دلیلی و یا و دوستانه در کنار همسر و فرزن

در اینجا . کشد کل اعضاي خانوادة خود را با اسلحه میضعیف  بواسطۀ یک فکر یا محرکی
  .تناسب واکنش با عامل راه انداز کامال ناهمخوان است
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  تعلیق روان
را در دنیاي بیرون و در قالب حیوان  پیشتر گفته شد که حیوان درون و انسان درون، اثرات خود

یعنی چنانچه جسمی نباشد، . دهند بدن تحت اختیار خود انجام می و انسان بیرون و بوسیلۀ
خصوصا بیماریهاي حاد روانی یا (بر اثر بیماري  اشاره شد که گاهیو نیز . روانی هم وجود ندارد

تواند کمرنگ  ا صدمات مغزي، روان میی) بیماریهاي که مغز را درگیر میکنند از جمله دمانس ها
چرا که رابط میان حیوان و انسان درون با حیوان و انسان بیرون، همین مغز . یا حتی محو شود

. هر صدمۀ مغزي میتواند به ابعاد روان آسیب جدي بزند. و ابزار تجلی آنها همین بدن است
 5مثال عوامل . ختلف روان بودتوان شاهد نقایصی در ابعاد م بسته به مکان و وسعت آسیب می

افسردگی حاد یا بی اشتهایی روانی را براي . توانند دچار نقص شوند گانۀ بقاي حیوان درون می
با این حال از آنجا که حیوانیت بعد زیربنایی تري است، معموال در این . مثال در نظر بگیرید

توان  گسیختگی شدید که نمی مثال یک فرد دچار روان. بیند موارد انسانیت سریعتر آسیب می
ارتباط انسانی با وي برقرار کرد، ممکن است کماکان بخورد، بیاشامد، خودارضایی کند، در میان 

ولی از . زباله ها بگردد، چیزهایی را جمع آوري کند و از تهدیدهایی مثل یک سگ بترسد
مثال . ي نباشدویژگیها و صفات حیوانی که سطوح عالی تر بخش حیوانی روان هستند، خبر

اما این فرد گویا الاقل انسان بیرونی ندارد، . حسادت، طمع، خودخواهی، کینه و دیگر ویژگیها
فردي که در مقابل . توان از رفتارش استنباط کرد چرا که هیچیک از ویژگیهاي آن را نمی

یا حتی  دیدگان دیگران برهنه شود، تخلیۀ مزاج کند، دست به خود ارضایی بزند، از زباله ها
مدفوع و مردار تغذیه کند، سخن نگوید، ارتباط برقرار نکند و تا آخر عمر به سر و وضع خود 

توان به بهترین شکل بدین نحو توصیف کرد که دچار تعلیق انسانیت یا حتی  نرسد را آیا نمی
به یک توان به مثا تعلیق روان شده است؟ بنابراین مغز که واسط و رابط روان با جسم است را می
مادامیکه قطعات . سخت افزار دانست و روان و برنامه ریزي ها و اهداف آن را به مثابه نرم افزار
برعکس یک نرم . سخت افزاري کار خود را بخوبی انجام دهند، نرم افزار مشکلی نخواهد داشت

  .تواند آسیب سخت افزاري نیز در پی داشته باشد افزار نامناسب می
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 -انسان درون. س نحوة قرارگیري چهار بعد درونی و بیرونی، ما با چهار حالت مواجه خواهیم بودبر اسا

 . انسان بیرون -حیوان بیرون و حیوان درون -حیوان بیرون، حیوان درون -انسان بیرون، انسان درون
اما چنانچه با . یممادامیکه بعد بیرون غالب با بعد درون غالب همخوان باشد، ما با انسانی یکرنگ مواجه

  .عدم همخوانی روبرو باشیم، فرد در حال ایفاي نقش و در واقع استفاده از مکانیسم استتار است
  
  
  
  
  
  

  
  

 انسان بیرون -انسان درون 

در فردي که انسان درون فعال است انتظار 
رود ویژگیهاي انسانی زیادي بجوشد و چنانچه  می

د، ویژگیهاي در ظاهر نیز انسان بیرون فعالتر باش
جوشان انسان درون در انسان بیرون جاري شده 

رود با انسانی واقعی و کامل مثل اولیا  و انتظار می
 . و بزرگان دین مواجه شویم

  
  

 حیوان بیرون –انسان درون 

گاهی اوقات انسان درون فعال است ولی بنا به 
یت در بیرون و دالیلی نه تنها ویژگیهاي انسان

نماید بلکه با ویژگیهاي  میظاهر شخص بروز ن
حیوانیت در کردار شخص مواجهیم، فردي را 
فرض کنید که براي ماندن در گروهی خاص و 
طرد نشدن، برخالف باورهاي قلبی و افکار 

در اینجا فرد از استتار . کند درونیش عمل می
  .کند دفاعی پویا استفاده می
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 حیوان بیرون –حیوان درون 

باید انتظار رویارویی با یک  در اینجا ما طبیعتا
عضو یک گروه . حیوان واقعی را داشته باشیم

تروریستی را تصور کنید که با افکار و نیات 
وحشیانه دست به خشونت علیه دیگران زده و 

دهد، چنین  رفتارهاي وحشیانه اي را نیز بروز می
توانند غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش  افرادي می

  .ندبینی و خطرناك باش

  
  

 انسان بیرون –حیوان درون 

براي . افراد منافق و دو رو را در نظر بگیرید
، در )حیوان درون(رسیدن به منافع پلید خود 

انسان (ظاهر خود را بسیار خوب و نیک سرشت 
این افراد بخاطر استفاده از . دهد جلوه می) بیرون

 –استتار تهاجمی خطرناکتر از حیوان درون 
، چرا که طرف مقابل با چیزي به حیوان بیرونند
  .در واقع مهلک روبروست لیظاهر بیخطر و
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مکانیسم 

  استتار
) منفعل(استتار مکانیسمی بسیار پرکاربرد در حیوانات است که به ایستا 

  .و تهاجمی در برابر دفاعی قابل تقسیم بندي است) فعال(در مقابل پویا 

استتار ایستا 
) منفعل(  

رنگ پوست شیر در بیشه زار یا رنگ سفید یک خرگوش قطبی بیانگر 
یعنی یک خصوصیت طبیعی که در اکثر جانوران . استتار ایستا هستند

وجود دارد و قابل تغییر نبوده و الزم نیست حیوان در خصوص آن کاري 
  .انجام دهد

استتار پویا 
) فعال(  

ود را با توجه به تواند رنگ بدن خ یک آفتاب پرست یا هشت پا می
گیرد، فعاالنه تغییر دهد، این نمونه اي از  محیطی که در آن قرار می

  .استتار پویاست

رنگ سفید خرگوش قطبی راهی براي در امان ماندن از شکارچیان و با   استتار دفاعی
  .هدف دفاع از موجودیت خویش است

بیشه زار در صدد شکار و شیر با رنگ خاکی و همرنگ خود با زمین   استتار تهاجمی
  .جوید تهاجم است و بنابراین از استتار براي حمله بهره می

ایستاي دفاعی، ایستاي . توان ترکیبی از استتارها را متصور شد می   ترکیب استتارها
الزم به توضیح نیست که استتار . تهاجمی، پویاي دفاعی و پویاي تهاجمی

اهداف دفاعی یا تهاجمی صورت  تواند با انسان از نوع پویاست و می
  .پذیرد
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  خود درون و خود بیرون
در واقع آگاهی از خویشتن . خود درون، برآمده از تعامالت دو بعد درونی در طی رشد است

خویش، میانجی میان دو بعد حیوان درون و انسان بیرون، تصمیم گیرندة نهایی تظاهرات ابعاد 
  .ون و نماد روان فردي انسان استدرون در ابعاد بیر

خود بیرون، در مقابل خود درون، شکل یافته از تعامالت و تظاهرات ابعاد بیرونی، نماد روان 
اجتماعی انسان و در برگیرندة نقشها، شخصیت و جمیع خصالی است که دیگران به ما نسبت 

رون سانسور شده و نقابدار در واقع خود بیرون حاصل خود د. دانند داده و ما را واجد آن می
  .است که عمدتا حاصل فشارهاي اجتماعی است
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  و ما ابري نفسی ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم

  
   53سورة  یوسف، آیۀ 

  

دانم، زیرا نفس اماره سخت انسان  و نفس خویش را از عیب و نقص مبرا نمی
دارد، مگر آنکه خدایم رحم کند، که بسیار  ي ،  زشت وا میرا به کارها

 .آمرزنده و مهربان است
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  مثال
رسید،  وقتی به اتاق کارتان می. روید و فرصت خوردن صبحانه را ندارید صبح زود به سر کار می

روي میز  ناگهان عطر و بوي شیرینی هایی که. رود بسیار گرسنه اید و حسابی دلتان ضعف می
کند که علیرغم آنکه تصمیم گرفته بودید دیگر لب به  کارتان قرار دارد، آنقدر شما را وسوسه می

اکنون فرض کنید که شما به عنوان یک مرد یا . آورید نی نزنید، حسابی دلی از عزا درمیشیری
شوید که  یانسانی مذکر، همانطور که در اتاق خود نشسته اید با مراجع خانم و جوانی مواجه م

پس از دقایقی رفتارها و حرفهاي این خانم که حاکی از . بسیار جذاب، لوند و دوستداشتنی است
وسوسه لحظه به . کند پذیرا بودن هم هست، به شدت میل و اشتهاي جنسی شما را تحریک می

ه او شاید با بیان چند جملۀ ساده و نزدیکتر شدن ب. دهد لحظه شما را بیشتر تحت فشار قرار می
کنید و خویشتندارانه آنقدر  اما، این کار را نمی. بتوانید در این مورد هم دلی از عزا درآورید

به سر برسد و زن جوان فریبا از ” تکرار نشدنی و دشوار“گذارید تا آن دقایق دندان بر جگر می
سرزنش را  " بی عرضه تان" صرفنظر از اینکه پس از رفتنش چقدر خود ! (اتاق شما خارج شود

، چه چیز باعث چنین رفتاري شد؟ یا سوال بهتر اینست که بپرسیم چگونه باید چنین )!!!کنید
   مواردي را توجیه نمود؟

در مورد شیرینی، ویژگی حیوانی . در هر دو موقعیت حیوانیت حکم به انجام عمل داشت
به رفتار خوردن خوردن، شما را تحت فشار قرار داد تا آنجا که براي رفع نیاز گرسنگی دست 

اما در مورد دوم چطور؟ در این موقعیت هم ویژگی حیوانی میل جنسی با تمام قوا دست . بزنید
به کار شد، او به درستی و بر اساس طبیعت خود موقعیت را براي ارضاي میل جنسی مناسب و 

بخش مساعد تشخیص داد و از اهرمهاي خود براي اعمال فشار بر شما و انجام یک آمیزش لذت
او پی برد که آن زن چشم شما را . حیوانیت از نگاه خود همۀ جوانب امر را سنجید. استفاده کرد

او . دارد گرفته و همینطور بدرستی دریافت که زن هم با زبان بدن خود آمادگی خود را ابراز می
که  حتی دستورات الزم براي نزدیک شدن و ایجاد رابطۀ اولیه براي رسیدن به خواستۀ نهایی

پس مشکل کجاست؟ چه اتفاقی افتاد که در مورد . همان برقراري رابطۀ جنسی بود را صادر کرد
اول که شما قصد خوردن شیرینی را نداشتید، وسوسه و فشار حیوانیت مؤثر افتاد و شما تسلیم 
او شدید ولی در مورد دوم که حیوانیت با قدرت بیشتري براي انجام عمل لذتبخش تري شما را 

همانطور . ت فشار قرار داد، تن به انجام این عمل ندادید؟ پاسخ در بعد انسانیت نهفته استتح
. تواند در صورت لزوم حیوانیت را سرکوب کرده و آن را کنترل کند که بیان شد انسانیت می

در واقع . تواند در مقابل نیروي قدرتمند شهوت حیوانیت مقاومت کند ویژگی انسانی اراده می
ت سدي بر سر راه حیوانیت است که در صورت محکم بودن و نداشتن منفذ و ترك انسانی

در مورد اول . تواند در مقابل بسیاري از خواسته هاي غیر منطقی یا نابجاي حیوانیت بایستد می
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انسانیت تن دادن به خواست حیوانیت را داراي عواقب چندان وخیمی تشخیص نداد، نهایتا یک 
رار نبود دیگر شیرینی نخوري؟ اما در مورد دوم، انسانیت ارزشهاي خود سرزنش خود که مگر ق

  .افتد او و بعد حیوانیت راه میبیند و یک جنگ واقعی بین  را در خطر می
. توانم به همسر دلبندم خیانت کنم؟ احساس گناه ناشی از آن را چه کنم؟ و غیره من چگونه می

یات در میان است و در صورت نقض آنها و انجام بینید پاي ارزشها و اخالق همانطور که می
درخواست حیوانیت، احساس گناه و سرزنش انسانیت عذاب وجدان خود درون را به همراه 

تواند عواقب  باشد و می و از آنجائیکه انسانیت قادر به پیش بینی آینده می. خواهد داشت
ي حیوانیت که عمدتا در حال احتمالی عمل را حدس بزند، در این مورد تسلیم خواستۀ نابجا

این امر نهایتا منجر به سرزنش شدن از جانب بعد حیوانیت . شود کند نمی زندگی و عمل می
که . شود که تو یک آدم بی عرضه اي و شانس به این خوبی را احمقانه از دست دادي می

... و مشخصا این سرزش نسبت به سرزنش بعد انسانیت که با احساس گناه و شرم و خیانت 
خواهد اجازه دهد با  کودکی را تصور کنید که از مادرش می. نماید همراه است جزئی می

داند و  کودك این را عملی لذتبخش می. دوچرخه اش در خیابانی شلوغ و پر ترافیک بازي کند
کودك . خواهد به هر طریقی که شده مادرش را راضی کند تا اجازة این کار را به او بدهد می

تواند  اما مادر با علم به اینکه این عمل می. ن در حال برایش از هر چیزي مهمتر استلذت برد
این در نهایت به یک مشاجرة . آورد کار ممانعت به عمل میبه چه عاقبتی بیانجامد از انجام این 

ریزد، قهر  کند، وسایل اتاقش را به هم می شود که در آن کودك پرخاشگري می کوچک ختم می
در اینجا . دهد به این شکل در مقابل عمل به ظاهر ظالمانۀ شما واکنش نشان می کند و می

  .کودك را معادل حیوانیت و مادر را انسانیت در نظر بگیرید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 44 

  
  
  

  ...قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء
  

  30سورة بقره، آیۀ 

  
در  زمین فساد کنند و پروردگارا، آیا کسانی را خواهی گماشت که : گفتند

 ؟...خونها ریزند 
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  )تشریح حیوان درون( روان تشریحی
  .به لحاظ عصب شناختی میتوان ردپاي حیوان درون را در مغز قدیمی ما جستجو کرد -
  .عامل بقا 5حیوان درون برانگیزاننده هایی دارد که ما را در زندگی پیش میرانند، تحت عنوان  -
  .عمدتا در پی ارضاي خواسته هاي خود در زمان حال است -
  .عجول، تنبل و بی فکر است -
  .از گذشته عبرت نگرفته و نگران پیامد تصمیماتش در آینده نیست -
  .اگر نگاهی به گذشته یا آینده بیندازد در راستاي ارضاي یکی از امیال خویش است -
  .ا و تفکر آن محدود به زندگی استنگاه حیوان درون محدود به دنی -
. تحریف زمان بیانجامداز جمله دفاعی  واکنشهايترس حیوان درون از مرگ میتواند به  -
  )مبحث رشد معکوس را ببینید(
  .از حافظۀ اکتسابی برخوردار است -
 . وظیفۀ اولیۀ حیوان درون حفظ بقاي انسان و وظیفۀ ثانوي آن فراموشی مرگ است -
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زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب 

والفضه والخیل المسومه واالنعام والحرث ذلک متاع الحیوه الدنیا و اهللا عنده 
  حسن المأب

  
  14سورة آل عمران، آیۀ 

  

سیم  مردم را حب شهوات نفسانی از میل به زنان و فرزندان و همیانهاي زر و
و اسبهاي نشاندار نیکو و چهار پایان و مزارع و امالك در نظر زیبا و 

دلفریب آید، لیکن اینها همه متاع زندگی دنیاست و منزل بازگشت نیکو نزد 
 .خداست
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عامل بقا 5   
اشتها -1  
شهوت -2   

کنجکاوي -3   
رقابت -4   

)از مرگ(ترس  -5   
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  عامل بقاي حیوان درون 5
  

خوردن یعنی ترس از گرسنگی و در نتیجه زوال بقا، . اصلی ترین این عوامل است ترسدر واقع 
شهوت یعنی ترس از زوال نسل و در نتیجه زوال بقا، کنجکاوي یعنی ترس از نادانی و در نتیجه 

س از مرگ یعنی ترس از زوال بقا، رقابت یعنی ترس از محرومیت و در نتیجه زوال بقا و تر
حال، چنانچه این عوامل همگی به خوبی ارضا شوند چه نتیجه اي . نیستی و در نتیجه زوال بقا

یعنی حیوان درون، بقا را براي لذت . نهفته است لذتعاید حیوان درون خواهد شد؟ پاسخ در 
، دانستن )هوتش(، آمیزش )اشتها(و از خوردن ) ترس از مرگ(خواهد بماند  او می. خواهد می

کنید براي حیوان درون شما، کدامیک  اکنون فکر می. لذت ببرد) رقابت(و داشتن ) کنجکاوي(
توانید به هر یک نمره اي اختصاص دهید مثال از یک تا صد  از این عوامل لذتبخش تر باشد؟ می

  .و خود را بیشتر بشناسید
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 اشتها -1
از زمان تولد تا به . ه متضمن بقاي گونه هاستمیل به خوردن و آشامیدن برانگیزاننده ایست ک

هنگام مرگ این نیاز فیزیولوژیک همواره حیوان و انسان را به تکاپو واداشته و به جستجوي 
تواند باعث  این میل چنان اساسی و قوي است که می. منابع غذایی ترغیب و تحریک کرده است

واقع همچون قحطی شود که انسان هرگز خشونتها، غارتها، جنگها، کشتارها و رفتارهایی در م
تا زمانیکه منابع خوراکی کافی در . توقع نظیر آن را در خود ندارد از جمله همنوع خواري

شوند که  ولی مشکالت از آنجایی آغاز می. دسترس انسان باشد، مشکل خاصی وجود ندارد
د، در این حالت دسترسی به این منابع دشوار شود چنانکه بقاي حیوان درون به خطر افت

فرد . توانیم شاهد حضور تمام قد حیوان بیرون و کنترل خود فرد به دست حیوانیت باشیم می
فرد دیگري از فرط گرسنگی ممکن . زند فقیر و گرسنه اي را تصور کنید که دست به دزدي می

کردن است دست به مردارخواري یا خوردن حشرات و جانورانی بزند که تا پیش از این از نگاه 
فرد دیگري ممکن است براي گرفتن غذاي دیگري وي را به . کرد به آنها هم احساس انزجار می

 !تواند در عرض چند روز رخ دهد همۀ این تغییرات شگرف می. قتل برساند
تواند بسیار خطرناکتر از  و بخاطر داشته باشید که حیوان انسان با توجه به توانائی هوش باال می

عوامل . شکارچی در رأس هرم غذایی قرار خواهد داشت قطعا انسانِ. باشد حیوانات معمولی
بصورت رقابت بر سر کسب منابع بیشتر . توانند همایندهاي عامل اشتها باشند رقابت و ترس می

توان شاهد ابزار  و بهتر آب و غذا و ترس از از دست دادن چنین منابعی که در هر دو حال می
تواند لذتبخش باشد و در صورت وفور منابع آن با  ي این عامل میارضا. پرخاشگري نیز بود

امروزه تنوع خوراکی ها و نوشیدنیها . شود حالتی مواجه خواهیم شد که وسیله به هدف بدل می
به حدي است که افراد نه براي سیر شدن و بقا، بلکه بیشتر براي لذت بردن سعی در مصرف و 

افراط در این عامل به پرخوري و تبعات . این زمینه را دارندتجربۀ مواد گوناگون تهیه شده در 
انجامد و حتی ممکن است باعث اختالل خوردنی  چاقی و بیماریهاي مرتبط با آن میآن مانند 

افرادي که از حرفه هایی مثل آشپزي یا فروشندگی مواد غذایی . همچون پر اشتهایی روانی شود
تواند در  تفریط در آن می. عامل نمرة باالیی دریافت کنندعالقۀ زیادي دارند ممکن است در این 

کنند و ممکن است از سوء  افراد بد غذا یا بهانه گیر دیده شود که بسیاري از مواد را مصرف نمی
عامل اشتها . تواند به اختالل بی اشتهایی روانی بیانجامد تغذیه در رنج باشند و در نهایت می

 ).بخش خود اجتماعی را ببینید. (اعی دچار تحوالتی شودتواند تحت تأثیر خود اجتم می
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 شهوت -2
کند، عامل شهوت یا میل  در حالیکه عامل بقاي اشتها در راستاي بقا در سطح فردي عمل می

را با  فردعامل اشتها در صورت برآورده نشدن . دارد جنسی در جهت حفظ بقاي گونه گام برمی
ارضاي عامل شهوت در سطح فردي به پیامد ناگواري چون کند، اما عدم  خطر مرگ مواجه می

این عامل بر  .اندازد را به خطر می نسل فردشود، اما بقاي  مرگ یا آسیبی شدید منتهی نمی
فرد را با عدم رضاي مناسب و کافی آن کیفیت زندگی فرد تأثیري بسیار قوي دارد و عدم ا

مقبول و معقولی دارد، ولی ویژگی حیوان  مثال فردي که انسان بیرون. آرامش مواجه میسازد
) یعنی فراهم شدن زمینه(درونش به لحاظ جنسی تحت فشار است، در موقعیتی مناسب 

مثال به نگاه به . دهد حیوان درونش رو شده و کاري ناپسند به وسیلۀ حیوان بیرون انجام می
ه باشید این فرد انسان بخاطر داشت. نامحرم یا متلک گفتن یا حرکت و درخواستی غیر اخالقی

بدي نیست ولی چون یکی از نیازهاي اصلی حیوان درونش بدرستی یا به اندازه ارضا نشده 
زند که در واقع با انجام آن در پی کاستن و آزاد سازي انرژي  است، ناهشیار دست به عملی می

میل هدف نهایی شهوت یا  .ویژگی جنسی حیوان درون تزریق شده به حیوان بیرون است
 .باشد جنسی، برقراري رابطۀ جنسی به منظور تولید مثل و بقاي گونه می

دست طبیعت بدرستی این میل را با شدت و قدرتی مثال زدنی در بعد حیوانیت ما و در 
چه . فهرست عوامل بقاي پایۀ ما گنجانده و به این ترتیب بقاي گونه مان را تضمین نموده است

لذتبخش نبود، جانداران تمایل چندانی به تولید مثل و تحمل بسا اگر آمیزش جنسی اینقدر 
شاید حیوانات فقط از روي غریزه و به سبب کسب . شدند رنجهاي ناشی از پرورش فرزندان نمی

دهند و تصور روشنی از اینکه این امر به تولید نسل منجر خواهد شد  لذت به این عمل تن می
که حیوان و انسان شباهتهاي رفتاري زیادي در این اما نکتۀ جالب این است . باشند نداشته

برخی پرنده ها  براي جلب . در بسیاري از حیوانات انتخاب جفت مراسمی دارد. زمینه دارند
توان این را با گل خریدن انسان براي  می. گسترند توجه پرندة ماده فرشی از گل براي او می

ویژگیهاي خود را براي جنس مخالف به برخی حیوانات زیبایی ها و . نامزدش مقایسه کرد
توان در آراستن  این را می. گذارند تا نظر او را جلب کرده و پاسخ مثبت دریافت کنند نمایش می

خود یا لباسهاي فاخر و زینت و همچنین داشتن دارائی هایی از جمله یک ماشین لوکس 
انند ترانه هاي عاشقانۀ انسان م. برخی حیوانات براي جلب نظر جفت آواز میخوانند. مقایسه کرد

رخی براي جفت ب. دهند، مانند رقص در انسانها برخی حرکاتی موزون انجام می. براي محبوبش
تواند بسیار پر  رقابت بر سر جفت می. آورند، مانند شیرینی بردن انسانها خود خوراکی هدیه می

ان ما انسانها و حیوانات درد سر و حتی گاهی خشن و خطرناك باشد،که این موضوع نیز در می
  .مشترك است
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تواند به یک دختر کمک کند که همزمان دو پسر را در رقابت عشقی قرار  آگاهی از این مورد می
جنس ماده طبیعتا . شاهد حوادثی نظیر دوئلهاي عشقی و قتل باشیماز گاهی  ندهد، که هر

جفت مناسب تري است چرا که کسی که در رقابت پیروز شود . گرایش به نر قویتر و برتر دارد
شاید . تواند پدر مقتدرتر و شایسته تري براي فرزندان باشد و فرزندان قویتري نیز تولید کند می

کند  این ویژگی به این سؤال پاسخ دهد که چرا برخی زنهاي جوان مردي را که خوب دعوا می
دیگران در دعوا به دست  حتی گاهی از خونین و مالین کردن. دهند یا با جربزه است ترجیح می

بسیاري از رفتارهاي جنسی در بین انسان و ! کنند طرف خود ابراز رضایت یا خشنودي می
از جمله نابهنجاریهایی همچون خودارضایی، مرده خواهی، . حیوانات مشترك است

گاهی برخی حیوانات در ازاي برقراري رابطۀ جنسی . همجنسبازي، دیگر نوع خواهی و غیره
مثال در برخی عقربها یا حشرات جنس ماده جنس نر را کشته و آن را . کنند د را فدا میجان خو

دارند بخاطر رسیدن به کسی حاضرند جانشان را  بینیم که بیان می گاهی افرادي را می. خورد می
چند همسري و تمایل با داشتن چندین شریک جنسی عملی است که در طبیعت ! هم فدا کنند

تنوع طلبی و شوخی هاي آقایان را شاید بتوان دلیلی بر اثبات این ویژگی . نیمبه کثرت شاهد آ
 . در انسانها دانست

لباسهاي . در طی چند دهۀ اخیر نحوة پوشش زنان با شیبی نسبتا مالیم رو به تغییر نهاد
معیار زیبایی زنان با کم . پوشیده و گشاد کم کم جاي خود را به لباسهاي باز و چسبان دادند

مردم قرون پیش طی . شدن مقدار و حجم لباسها و بدن نما تر شدن آنها رو به تغییر نهاد
سالیان دراز در پوشانیدن خود به اوج رسیده بودند ولی چه شد که باز ما شاهد یک سقوط 
بودیم؟ اگر انسان اولیه را مانند برخی بومیان ساکن آفریقا کم لباس فرض کنیم پس از قرنها و 

مدن ادیان و فرهنگها حجاب و نحوة پوشش به حداکثر رسید و دوباره در قرن اخیر با روي کار آ
زنانی که بخشهایی از بدن . اکنون ما با دو مسأله مواجهیم. یک عقب گرد پوششی همراهیم

دهند مانند برخی ورزشها یا مکانهاي خاص  خود را عریان کرده و در معرض دید عموم قرار می
جالب اینکه در . نانی که نیمه عریانند، یعنی لباسهایی بدن نما بر تن دارندمثال لب دریا، و ز

شود از این رو احتمال اینکه مردي زنی را با  نقاط قوت و ضعف هر دو با هم نمایان می ،عریانی
از طرف دیگر بدحجابی یا پوشیدن لباسهایی که مرد . دیدن عیوبی در بدنش نپسندد کم نیست

چرا که ! تواند تحریک کننده تر باشد گذرد می غرق کند که در زیر آن چه میرا در این اندیشه 
ین اکنون یکی از معضالت برخی و ا. عالوه بر برانگیختگی، عیوب را در خود پنهان داشته است

 . فراد جامعه ماستاز ا
ن این خصوصیت مرد را به عنوا. یکی از ویژگیهاي بعد انسانی و نیز برخی حیوانات غیرت است

فرض کنید مردي . سرپرست خانواده به محافظت از اعضاي خود در برابر متجاوزان برمی انگیزد
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تواند براي مردان بسیاري وسوسه انگیز باشد و مردان زیادي  یک زن زیبا می. همسري زیبا دارد
اما اگر کسی بخواهد به وي دست درازي کند با پاسخ کوبندة . در پی دستیابی به وي باشند

گوید که کسی حق رد شدن از خطوط قرمز مرا  غیرت به فرد می. وي مواجه خواهد شد همسر
غیرت . ندارد و چنانچه تخطی کند از تمامی منابع خود براي مجازات وي بهره خواهم جست

دهد شما بگذارید دخترتان با لباس نامناسب از منزل خارج شود و یا با  است که اجازه نمی
. بنابراین این ویژگی تا حد زیادي نقش محافظتی دارد. تی برقرار کندجنس مخالف رابطۀ نادرس

تواند به نوعی  اما چنانچه در آن افراط صورت گیرد یا فردي بطور افراطی آن را داشته باشد می
بدبینی توأم با پرخاشگري بیانجامد که از بعد انسانیت خارج شده و تحت لواي بعد حیوانیت 

ي دیگر چنانچه در آن تفریط صورت گیرد یا فرد درجات پایینی از آن از سو. قرار خواهد گرفت
چراکه انتظار . را داشته باشد چه؟ در این صورت باز هم از ویژگیهاي بعد حیوانی خواهد بود

مردي را . رود چنین مردي مراقب و محافظ خوبی براي اعضاي تحت سرپرستیش نباشد می
یگر آگاه است ولی خم به دخترش با مرد یا مردان د تصور کنید که از داشتن رابطۀ همسر یا

 ! آورد ابرو نمی
بنابراین ویژگی غیرت را اگر بر پیوستاري ترسیم کنیم که سمت چپ آن تفریط، وسط تعادل و 

محدودة انسانی آن در وسط و جایی نزدیک به آن ) از صفر تا صد(سمت راستش افراط باشد 
حال بیایید پوشش و . گرفت و قطبها نمایانگر حیوانیتند قرار خواهد) نشاندهندة شدت و ضعف(

خانمی در منزل با . ظاهر زنان خود را محکی براي سنجش ویژگی غیرت خود قرار دهیم
. گردد که خیلی هم به او عالقه دارد لباسهاي معمولی و بدون آرایش در مقابل همسرش می

زن مدت زیادي را . م به خرید بروندخواهند که با ه عصر یک روز تابستانی است و هر دو می
پوشد و بسیار دوستداشتنی تر از آنچه  صرف آرایش خود کرده، لباسهایی چسبان و جذاب را می

مردان رهگذر با نگاههاي سنگین . شود در منزل بود، همراه همسر دلبندش راهی خیابان می
ردد تصویر او احتماال در گ تا وقتی که به منزل برمی. شوند خود به کندي از کنار او رد می

غیرت اگر به درستی فعال باشد یک پیام . دوربینهاي تحلیلگر بسیاري ثبت و ضبط شده است
دیدن یک شلوار بدن نما در پاي یک خانم، ! کند مرد، ناموس خود را ویترین نمی: میدهد

از این رو با کند،  تواند در زیر آن باشد می کنجکاوي را وادار به کشف آنچه ممکن است یا می
کند و این آتش زیر میل  کمک گرفتن از حافظه سعی در تجسم آن به بهترین شکل موجود می

 . کند جنسی را شعله ورتر می
نفر از چنین زنانی را ببیند تعداد انگشت شماري از آنان  1000توانست بدن  شاید اگر مردي می

افتد تجسمات  ذاب و مرموز میبه موضوعی جدید، جپسندید، اما وقتی که چشم فرد  را می
جنسی مقبول و پیشین خود را دربارة بدنی آرمانی پیش کشیده و دوسداشتنی ترین حالت را 
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. پندارد کند، به این شکل او هر هزار تا را یا اکثر آنها را مطلوب می جایگزین ابهام پیش آمده می
ا ولع و طمع سیري کسی که ب. این همان جایی است که ما با فردي چشم هیز مواجهیم

ناپذیري همۀ افراد جنس مخالف را زیر اسکن قرار داده و تصاویر حاصله را با لذت تجزیه و 
ما انسانها مانند بسیاري از حیوانات دیگر روشهاي مختلفی براي ارضاي میل . کند تحلیل می

د نابالغ، از آمیزش طبیعی با جنس مخالف گرفته تا رابطه با همجنس، افرا. جنسی خود داریم
اما . مرده، گونه هاي دیگر، روشهاي غیر واژینال و غیره، در میان ما و حیوانات مشترك است

آنچه اهمیت دارد اینست که ما بواسطۀ داشتن ارزشهایی انسانی معموال خود را در طول تاریخ 
از  ملزم به رعایت معیارها و روشهاي خاصی در این خصوص کرده ایم و هر گونه تخلف و تخطی

. باشد یکی از این مسائل رابطۀ جنسی با همجنس می. آن معیارها را محکوم و تقبیح کرده ایم
زنان زیباي . دستهایی در جهت کم کردن لباس زنان و تحریک دیداري مردان به کار افتادند

پس از . گرفتند رمانتیکی که با جمالت عاشقانه و لباسهایی نیمه عریان در آغوش مردي آرام می
خب چرا فقط رابطه با همسر؟مگر نه اینکه . ا افتادن این مسأله نوبت به تنوع در روابط رسیدج

  طعمی دارد؟ هر میوه یک
مثال (توان سه روش را با شیوه هاي متنوع انجام داد چرا فقط یک نوع سکس در حالیکه می

ر بار با یک روز سال شما هر روز و ه 365روش سکس، براي 365کتابهایی وجود دارد مانند 
چرا فقط غیر همجنس، شاید برخی به خاطر اختالالتی جسمی یا !). روش سکس داشته باشید

روانی همجنسگرا باشند، چرا ما با رسمیت بخشیدن و تبلیغ در این خصوص دستیابی به شریک 
جنسی محدود شده به غیر همجنس را به همجنس ها هم گسترس ندهیم؟ چرا فقط چند 

شما گام بعدي چیست؟ برنامه هاي از پیش طراحی شده براي هر شبیه تر همسري؟ به نظر 
و نیز شبیه تر شدن پسرها ) به لحاظ آرایش و پوشش و گفتار و اعمال(شدن دخترها به پسرها 

خود ) با عمل کردن بینی، تراشیدن محاسن، برداشتن ابروها، آرایش صورت و غیره(به دخترها 
چرا که پسري که همچنان پسر بودن خویش و . بازي میباشد یکی از دالیل گرایش به همجنس

دیگر جنسگرا بودن را بطور طبیعی حفظ کرده، پس از مدتی رابطه با دوست همجنسش که با 
تغییر ظاهر جذابیتی دخترانه کسب کرده و با توجه به فیلمها و اخبار فراوان در خصوص 

سی در نظر گیرد و برعکس دختري که شود او را به عنوان شریکی جن همجنسبازي وسوسه می
تواند کششی پسرواره در دختران معمولی  ظاهري پسرانه و رفتاري پسرانه را انتخاب کرده می

هر چند مدتهاست (بعد،  گام. برانگیخته و آنان را به سمت و سوي همجنسگرایی سوق دهد
ونی و انسانی قلمداد زناي با محارم است که با این روند بزودي امري رسمی، قان) برداشته 

که گذشتگان ما تالش فراوانی براي سرو سامان دادن به آن  توجه کنید ارزشیهایی. خواهد شد
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کردند، اکنون ضد ارزش به حساب آمده و در موارد بسیاري جاي حیوانیت و انسانیت بسادگی 
  .عوض شده است

ار به راه می اندازد، آنجا کشور مهاجمی را فرض کنید که به کشور ضعیفتري حمله میکند، کشت
دهد و نام این کار را مبارزه با  را اشغال میکند، منابع آن را تحت کنترل و بهره کشی قرار می

ارد و جالب اینکه از سوي خود و گذ آن ملت و هدفی انسانی و واال می تروریست، حمایت از
هر معناي بسیاري از ناگفته پیداست که در ظا! دوستانش مورد تأیید و تشویق واقع میشود

ویژگیهاي انسانی و حیوانی با هم عوض شده اند، چرا که هنوز مردم در توهم انسانیت به سر 
ویژگی انسانی توجیه کنندة بهتر و قابل قبولتریست تا مثال به جاي  عنوانبرند و هنوز  می

ویژگی همچنان بله، نام . حمایت از تجاوز یا به جاي آزادي از بی بند و باري استفاده کنیم
به بیانی شاید اغراق نباشد اگر بگوئیم که بشر امروز در واقع در حال زندگی در !  مقدس است

یک مشکل دیگر این دوران عجیب عمومی شدن خصوصی ها و . است عصر وارونگی معنایی
مثال آرایش و عیان کردن زیباییها در یک زن شوهر دار که در ! خصوصی شدن عمومی هاست

گیرد، براي عوام و در  به منظور جذب جنس مخالف که در واقع شوهر است شکل می عمق خود
شود و آنچه تا پیش  یا روابط رمانتیک و جنسی در رسانه ها علنی می. پذیرد جامعه صورت می

گرفت، اکنون به گونۀ مقبولی در جمع و در  شد و در خفا انجام می از این خصوصی محسوب می
از سوي دیگر چیزهایی که عمومی و متعلق به همۀ افراد یک جامعه است . مأل عام انجام میشود

مانند زمینهاي بیت المال یا سپرده هاي قرض الحسنه را عده اي بسادگی از عموم سلب نموده 
  .دارد و جزء مایملک خود محسوب می
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موده و  ینکمزواجا لتسکنوا الیها و جعل بو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ا
  رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون

  
  21سورة روم، آیۀ 

  

و از نشانه هاي او اینست که براي شما از جنس خودتان جفتی آفرید که در 
بر او آرامش یافته و میان شما دوستی و مهربانی برقرار نمود، همانا در این 

 .کنند نشانه هایی است براي کسانی که تفکر می
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  عشق: بحث ویژه
  

بطور معمول هر فردي یک . عشق را واجد سه مؤلفۀ شهوت، صمیمیت و تعهد تعریف کرده اند
روي سخن ما در اینجا با مؤلفۀ شهوت  .شود بار هم که شده در طول زندگیش گرفتار عشق می

سد ر توان شهوت را میل به ارضاي نیاز جنسی تعریف کرد، اما به نظر می اگر چه می. است
یک فرد بی قید و بند به لحاظ جنسی را . شهوت مربوط به عشق متفاوت از شهوت معمول باشد

در نظر بگیرید، وي براي ارضاي میل جنسی خویش، بسیار سهل گیرانه و تنوع طلبانه عمل 
کند، بطوریکه تقریبا هر شریک جنسی پذیرایی را بیابد حتی االمکان دست رد به سینه اش  می

این شهوت پس از فرونشینی و ارضاي میل جنسی پایان پذیرفته و فرد بعدا دوباره  .نخواهد زد
در اینجا شهوت منجر به یک رابطۀ عمیق یا رابطه اي طوالنی و . رود به سراغ شریکی دیگر می

بهترین مثال افراد روسپی هستند که با گرفتن مبلغی شهوت را در فرد . شود دردسر ساز نمی
. یابد یکنند و رابطه پس از انجام گرفتن کار خودبخود خاتمه م د و ارضا میمقابل و خود ایجا

توان در همجنس بازي، خودارضایی، بچه بازي، حیوان خواهی و برخی  این نوع شهوت را می
بطور خالصه شهوت پیشرانه اي براي . راههاي ارضاي کمتر رایج دیگر نیز مشاهده کرد

عشق، از لحاظی متفاوت اما شهوت مربوط به . تجستجوي شریک و ارضاي میل جنسی اس
معشوق، !) شوند خصوصا در مردان که با چشم عاشق می(زمانی که فردي عاشق میشود، . است

از نظر وي ویژگیها، جذابیتها  و داشته هایی دارد که دیگران مشابهش را یا ندارند، یا این نوعش 
مردي که درگیر عشقی رمانتیک و . تأثیرگذار باشندتوانند بر او را ندارند و یا مانند این فرد نمی

چنانگه گویی معشوق وي، بی ! بیند پرشور میشود معشوقۀ خود را با لنز بزرگ نمائی ذهنی می
وي چنان در خیالپردازیهاي . نقص ترین، زیباترین، رؤیایی ترین و بهترین فرد روي زمین است

چنان عیوب او را محو و ویژگیهاي معمولی او سازد و  خود نقش معشوق را با اغراق برجسته می
شاید براي شما هم پیش آمده باشد . تواند براي دیگران تعجب آور باشد کند که می را بزرگ می

بینید  که مثال مردي را ببینید که بسیار درگیر رابطۀ رمانتیکی شده و وقتی طرف مقابلش را می
توانم یک  براي او جذاب است؟ من حتی نمی گوئید، این چه چیزي دارد که اینقدر با خود می

آنجایی که فردي . اندازد ا به یاد داستان لیلی و مجنون میاین مر! لحظه با او بودن را تصور کنم
 : به مجنون میگوید

 ) به هر جزئی ز حسن او قصوري است                     ه لیلی گر چه در چشم تو حوري استک(
 :میدهدجواب مجنون و 

  به غیر از خوبی لیلی نبینی                                                 در دیدة مجنون نشینی  اگر
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شهوتی که به عشق مربوط است، محدود به موضوع عشق بوده، پاك و مقدس و همراه با احترام 
و درك متقابل است، و فرد بیشتر آرزوي یکی شدن با معشوقش را دارد و فرصت طلبی و 

این تنها . چرا که اساس شکلگیري رابطه اي طوالنی و انسانی است. دخواهی در آن راه نداردخو
 .کند جاییست که عامل انسانی بر عامل حیوانی شهوت نظارت می

به نظر من عشق، یک استیت یا وضعیت روانی است که در طی آن فرد درگیر، در دام تحریفات 
و با تعلیق قضاوت نقادانه، توان تصمیمگیري منطقی اش ) از قبیل بزرگنمایی(ذهنی خود افتاده 

این وضعیت گذرا بوده و با وصال، یا دوري و جدائی به تدریج فروکش کرده، و . شود سلب می
چنانچه عاشق به معشوقه . گردد به وضعیت قبلی خود باز می) بطور کامل یا تقریبا کامل(فرد 

کم کم رنگ باخته و بطور طبیعی و صحیح، اش برسد، پس از طی زمانی این وضعیت پرشور 
اما چنانچه این وضعیت به رابطه اي نافرجام . دهد شهوت جاي خود را به صمیمیت و تعهد می

بیانجامد، مثال مخالفت خانواده ها یا شرایطی که دو فردي که عاشق یکدیگر شده اند، نتوانند به 
ولی هرگز بدست فراموشی سپرده کند  وصال برسند، اگرچه با گذشت زمان عشق فروکش می

عشق . تجربه داشته باشید و یا شنیده باشید” عشق اول“شاید شما هم در مورد . نخواهد شد
در این شرایط چنانچه طرفین رابطه نافرجام سالها و دهه ها . اول کنایه از عشقی نافرجام است

چرا که همچنان ! ن کندبعد یکدیگر را بطور اتفاقی ببینند، ممکن است فیلشان یاد هندوستا
  . دارد تصویري از یک بت در خاطرات گرد گرفته شان وجود

اما چنانچه رابطۀ عشق از جانب یکی از طرفین فیصله یابد، مثال با خیانت، با مخالفت، یا هر 
دلیل دیگري، یا چنانچه عشق یک طرفه باشد و دیگري احساس خاصی به طرف مقابل نداشته 

اي یکی از طرفین تمام شده و براي دیگري ناکام کننده باشد، اوضاع کامال باشد و این رابطه بر
تواند به کینه اي با همان قدرت  عشق یک طرفه شمشیري دو لبه است و می. فرق خواهد کرد

جوانی را فرض کنید که بخاطر نه شنیدن از طرف دختر مورد عالقه اش روي صورت . بدل شود
فرد دیگري ممکن است نفرت را جایگزین آن کند و ! کند ابود میاو اسید پاشیده و زندگیش را ن

حتی دست به تعمیم بزند و از همۀ افراد جنس مخالف متنفر شود و نفر سوم ممکن است 
نسبت به معشوقۀ سابق کامال سرد شده و حتی چنانچه او را در تاکسی کنار خود ببیند هیچ 

بینیم،  وضوح واکنشهاي غالب فرد به مسأله را میدر اینجا نیز ب. حسی نسبت به او نداشته باشد
 .به ترتیب جنگ، گریز و اجتناب

دهند و طرفین درگیر بطور کامال  این عشقهاي آتشین عمدتا در سنین پایین تر رخ می
. احساسی خواهان وصالی هستند که ممکن است حتی شرایط اولیۀ آن را هم نداشته باشند

رد و دختري که مبتال به یک بیماري خاص و صعب العالج مثال پسري که کار و درآمدي ندا
و مطمئنا بیان اینکه . است ممکن است دیوانه وار خواهان ازدواج شوند و خانواده را درگیر کنند
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. انتخاب کن، چندان جواب نخواهد داد) یا عقلت(در موقع ازدواج چشمت را ببند و با گوشت 
  ...چرا که این بر لب گود نشستن است و 

شوند، به  طبق نظریۀ جذب، افرادي که جذب یکدیگر می. اما این وضعیت، خواصی نیز دارد
و . و شاید این در مورد روان آنها نیز صدق کند. لحاظ ژنتیکی تشابهات خاصی با یکدیگر دارند

ا شاید ما هرگز سر از رازهایی مانند زیبایی، جذابیت و عشق آنطور که باید و شاید در نیاوریم، ام
پسر جوانی دلباختۀ دختري شد . عشق هرچه که هست، بسیار هدفمند برنامه ریزي شده است

شد که او را از سر خود وا  که او را دیوانه وار دوست میداشت، اما دختر به هر فریبی متوسل می
دختر از او فرصتی چند ! کرد کند، پسر هم کورکورانه شرایط عجیب و بهانه هایش را قبول می

بعد از گذشت این مدت از آنجا که در شهراي متفاوت و دور از . خواست و او نیز پذیرفتساله 
دختر که سن . شد کردند، پسر کم کم داشت از این وضعیت روانی خارج می یکدیگر زندگی می

دید و موفق به ازدواج نشده بود، بناچار بعد سه سال با وي تماس  خود را رو به افزایش می
پسر به دیدن او رفت، با وي صحبت کرد و بدون پذیرفتن پیشنهاد . ضایت کردگرفت و اعالم ر
او . وقتی که دوستش پرسید چه اتفاقی افتاد، جوابش جالب و قابل تأمل بود. ازدواج بازگشت

گفت وقتی که کنارش نشستم و به چشم خریدار نگاهش کردم متوجه شدم که به نظرم زیبا 
باورت میشود، ! آنقدر دیوانه وار او را در ذهنم تجسم میکردمکنم که چگونه  نیست و تعجب می

بینیش دراز بود، از ترکیب چشمانش هم چندان خوشم نیامد، هیچ حسی به او نداشتم، جز 
 ).گردد با خاتمۀ استیت، فرد به وضع عادي باز می( !دیدار یک دوست قدیمی

فرد با عاشق شدن، احتمال . دهد که کارکرد این وضعیت روانی چیست این بخوبی توضیح می
دهد، بدون اینکه بهانه گیري کند و پی فرد دیگري  ازدواج، زاد و ولد و بقاي گونه را افزایش می

و این . باشد، چرا که معشوق یا همسر وي بهترین گزینۀ روي زمین بوده که او را انتخاب کرده
یت و تعهد و عشق به فرزند به حالت کافیست تا زمان تولد اولین فرزند بطول انجامد تا صمیم

دهد که چرا و چگونه بعد از گذشت سالها ممکن است طرفین  و نیز توضیح می! داد رابطه برسد
 .از یکدیگر سیر شده و درگیر روابط آشکار و نهان جدیدي شوند

و . تواند در سنین مختلف و به کرات براي افراد رخ دهد ناگفته نماند که وضعیت روانی عشق می
دید که  توان ن را در زندگی معاصر به علت روابط گسترده تر و سبک خاص روابط بیشتر میای

توان از  و با رشد انسانیت و بهبود سالمت معنوي و مذهبی می البته میتواند آسیب زا باشد
  .پیشگیري نمود) براي بنیان خانواده(چنین اتفاقات ناخواسته و مخربی 
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  نیاستیت ها یا وضعیتهاي روا
را   تواند در مواقع گوناگون استیت ها یا وضعیتهاي مختلفی چنین به نظر میرسد که روان می

  .سوگ) استیت(عشق و وضعیت ) استیت(مانند وضعیت . به خود بگیرد
حالتی از چینش متفاوت عناصر، عوامل و ویژگیهاي روان است که در  منظور از وضعیت روانی،

بطور موقت فرد را وادار به تغییري مشهود در اجزاي ، )ماشه چکانبه عنوان (اثر تجاربی خاص 
  .مانند وضعیتهاي مختلف مغز در خواب و بیداري. کند بیرونی روانش می

دهد، بطوریکه هر وضعیت نام و  این وضعیتها در همۀ انسانهاي طبیعی با شباهت زیادي رخ می
ت، افراد بسته به ویژگیهاي شخصی و ولی از لحاظ طول مد. تعریفی آشنا براي همگان دارد

  .روانی خود متفاوتند
وضعیت عشق که در باال بیان شد یکی از این حالت هاست که افکار، گفتار و کردار فرد را به 

  .دهد طور چشمگیري براي مدتی تغییر می
دهد، یکی دیگر از این حاالت  سوگ نیز که همزمان و پس از مرگ یک عزیز رخ می وضعیت

  .انی خاص استرو
 تواند تغییرات خاصی را در فرد ایجاد مادري یا مادر شدن نیز وضعیت دیگري است که می

مثال  .ها افزودمثالبه این توان  ایجاد دلبستگی در نوزاد و حاالت دیگري را نیز می. نماید
  .اختالالتی مانند اختالالت خلقی

  
  

 رابطۀ اضطراب و ترس؟= رابطۀ افسردگی و سوگ 
  

همانطور که میدانید، اضطراب و ترس بسیار به هم نزدیکند، با این تفاوت که اضطراب را 
توان همین رابطه را براي افسردگی و  آیا می. توان ترس از چیزي مبهم و نامشخص دانست می

سوگ نیز متصور شد؟ به این صورت که سوگ واکنش به مرگ فردي عزیز بوده و در واقع علت 
ر حالیکه افسردگی نوعی سوگ است که علت آن مبهم یا نامشخص آن مشخص است، د

  .علتی که نه به دنیاي بیرون، که با دنیاي درون روان ما مرتبط باشد! باشد می
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 کنجکاوي -3
 )مدل گوارش اطالعات(کنجکاوي به مثابه اشتهاي حافظه متضمن بقاي گونه 

ت که از ابتداي خلقت در بقاي گونه ها بی تردید حافظه یکی از ویژگیها و ابزارهاي مغز اس
در واقع . بدون وجود آن، امکان بقا براي هیچ جنبنده اي میسر نبود. نقشی بسزا داشته است

حافظه به ما و آنچه که هستیم هویت بخشیده و معنایی را که ما از خود، دیگران و دنیا داریم 
شناسیم وجود  صورت که خود را میبدون حافظه ما نه تنها به این . دهد در دل خود شکل می

اگر . اگر حافظه نبود، یادگیري هم نبود. داشتیم نداشتیم، بلکه به تمام معناي کلمه وجود نمی
اگر حافظه نبود، . اگر حافظه نبود، اجتناب از خطر هم نبود. حافظه نبود، هدف و برنامه هم نبود

کشید و اگر حافظه نبود،  ه درازا نمیطول زندگی اولین موجودات پدید آمده بیش از چند روز ب
اولین فرزند متولد شدة اولین گونه هاي آفرینش هرگز به سن بلوغ و تولید مثل نرسیده و در 

  . بودند همان آغاز اولین و آخرین مترادف می
 

  :تعاریف مفید
 .شوند حافظه فرایندي است که در طی آن اطالعات رمزگذاري، ذخیره و بازیابی می: حافظه

تقسیم بندیهاي مختلفی از حافظه به عمل آمده که خارج از بحث ماست ولی از آن جمله 
  .توان به حافظۀ حسی، کوتاه مدت و بلند مدت اشاره نمود می

تواند بطور انتخابی روي یک محرك بر  یک فرایند شناختی است که در آن فرد می: توجه
  .محیط اطراف تمرکز نماید

  . توان به منزلۀ تمایل جهت جستجوي محرك تازه تعریف نمود ا میکنجکاوي ر: کنجکاوي
دانید،  کند؟ همانطور که می حافظه چگونه و با چه ابزاري به بقاي ما و سایر گونه ها کمک می

حافظه با دریافت اطالعات رسیده از گیرنده هاي مختلف و پردازش آنها، کار بایگانی و ذخیرة 
کودکی را تصور کنید که با دست زدن به . داند بر عهده دارد یآنچه را که مفید یا ضروري م

اطالعات از گیرنده هاي گرما و درد به مغز رسیده و به عنوان . سوزاند بخاري دست خود را می
 . گیرند وضعیتی اورژانسی مورد بررسی قرار می
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 :حال ببینیم چه اتفاقی می افتد
کند و اقدامات ایمنی  را مطرح می " آسیب"  فرضیۀ " شدارزنگ ه" پردازشگر مرکزي ما با دریافت 

نماید که بدن تحت کنترل من با  چنین می: (دهد وضعیت اورژانسی را در دستور کار قرار می
من این را از صداي . تواند آسیب رسان باشد تهدیدي مواجه شده که به آن آسیب رسانده یا می

اید اطالعات همزمان دیگر را نیز بررسی کنم تا اکنون ب. دانم زنگ خطر خود یعنی درد می
بتوانم با شناسائی خطر، آن را در فهرست خطرات حافظه ذخیره نمایم تا دیگر بار هنگام 

پاسخ مناسب من در رویاروئی با خطرات . مواجهۀ احتمالی بدنم با آن، پاسخ درست را برگزینم
 ).اجتناب، گریز، جنگ: باشد یکی از این سه مورد می

 ولی محل کاربرد هر یک از این پاسخها در کجاست؟ 
، اولویت پاسخ با )نتواند به ما حمله کند(چنانچه عامل تهدیدزا ثابت و غیرمتحرك باشد 

براي نمونه، کودك مذکور با ). که صرف انرژي و ریسک کمتري را در پی دارد(است  اجتناب
یعنی در واقع اجتناب . ک نخواهد شدبخاطر سپردن ظاهر بخاري، از این پس دیگر به آن نزدی

از خطر بالقوة آسیب زا، بدین معنی است که ما بی احتیاطی کردیم، این خود ما بودیم که به 
استقبال خطر رفتیم و این عمل ما ریشه در عدم آگاهی و شناخت ما از خطر یا در حقیقت 

ز از این دست خوردن غذاي فاسد یا سمی نی. نداشتن حافظه در خصوص آن موضوع بود
 . باشند می

، )به سوي ما آمده، دنبالمان کرده و یا به ما حمله کند(چنانچه عامل تهدیدزا متحرك باشد 
کند یا کامیونی  براي مثال وقتی که یک سگ شما را دنبال می. خواهد بود گریزاولویت با پاسخ 

 . بزرگ با سرعت سرسام آوري در خیابان در حال نزدیکی به شماست
باید گفت مغز زمانی تصمیم به برخورد و درگیري فیزیکی با عامل  جنگما در مورد پاسخ و ا

چه، کشتن یک زنبور با مگس (آید،  ینان داشته باشد از عهدة آن برمیاطم -1گیرد که  خطر می
کش در اتاق عاقالنه تر از اجتنابی است که ممکن است بعدا با گزیده شدن پشیمانی به بار 

اطمینانی از نتیجه نداشته باشد در  -2). ار غیر منطقی که باز پاسخی ناکارآمد استآورد، یا فر
مانند . عین حال چاره اي هم نداشته باشد، یعنی پاسخ اجتناب و گریز ممکن یا مفید نباشد

بقاي فرد در خطر است و . فردي که در کوچه اي بن بست گرفتار دزدي چاقو بدست شده است
  .بدن جهت زنده ماندن و غلبه بر تهدید یاري خواهد جستمغز از تمامی قواي 

در تمامی این موارد یک چیز مشترك است، و آن چیزي نیست جز ادراك خطر با استفاده از 
لذا وقتی بدانیم بخاري داغ است، دیگر به آن دست . تجارب قبلی ذخیره شده در حافظه

اند گاز گرفته و موجودي وحشی است و تو دانیم سگ می وقتی از قبل می). اجتناب(زنیم  نمی
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تواند به مرگ ما منجر شود،  گریزیم و وقتی میدانیم چاقو می تواند ما را دنبال کند از آن می می
  .هر کاري براي خلع سالح مهاجم انجام خواهیم داد

درد ناشی از (پس از دریافت اطالعات حاصل از رویداد . گردیم حال به مثال کودك باز می
، سیستم عصبی بازتابی را به راه انداخته و نخست فرد را از خطر دور کرده و از )یسوختگ

سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات دریافتی از سایر کانالها که در حین . رهاند آسیب بیشتر می
، مغز با )در اینجا بازبینی دوربینهاي امنیتی یا اطالعات بصري(رویداد گردآوري شده اند 

آنچه به آن شبیه و  آنرة داده هاي بصري آن شیء و زدن برچسب خطرناك بر بایگانی و ذخی
، کودك را از مواجهات احتمالی دردناك و آسیب زاي به نوعی با آن در ارتباط استو یا  است

بنابراین مغز نه تنها دقیقا خود آن بخاري را که در اتاق کودك است . بعدي واکسینه خواهد کرد
توانند برچسب بخاري بر  ه با داشتن توانائی تعمیم، سایر اشیائی را که میسپارد، بلک بخاطر می

همان . ( کند خود بگیرند و یا ربطی به گرمادهی داشته باشند را به آیتم مورد نظر ضمیمه می
   !)ترسد ضرب المثل معروف مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می

وزوز هم حتی  صدايعالوه بر شکل ظاهري، حال اگر فرض کنیم زنبوري کودك را گزیده بود، 
پس در اینجا ما عالوه بر . توانست منجر به واکنش کودك شود در غیاب تصویر زنبور می

  .کنیم اطالعات بینائی، اطالعات شنیداري را نیز به همراه گزینۀ خطرناك ضمیمه می
عالئم آن همچون  تصور کنید پرنده اي با شکار و خوردن پروانه اي سمی، دچار مسمومیت و

این در حافظه اش ذخیره شده و از آن پس دیگر آن گونه پروانه را شکار . استفراغ میشود
همینطور افزایش . شود این امر منجر به افزایش شانس بقاي پرنده می). اجتناب(نخواهد کرد 

ي سمی بقاي آن نوع پروانه و احتماال موجب بقاي پروانه هاي بی خطري که به شکل پروانه ها
   !تکامل یافته اند

نه ها را افزایش بنابراین، مغز با کمک حافظه و دور کردن ارگانیسم از خطر، شانس بقاي گو
بلکه شناسائی و . شود فقط به خاطر سپردن چیزهاي خطرناك ختم نمی اما قضیه. میدهد

برخی از  .یادآوري چیزهاي دیگر هم از جمله خوراکی هاي مفید به همان اندازه اهمیت دارد
تواند براي آنان خاصیت داروئی داشته باشد، مثال  جانوران آموخته اند که خوردن برخی مواد می

  .بخشند بعضی میمونها با خوردن ذغال چوب دل درد ناشی از مسمومیتشان را تسکین می
از گیرنده هاي بینایی، شنوایی، ( کند اطالعات حسی را دریافت می) مغز(پس، سیستم عصبی 

اطالعات دیگري در (افزاید  ، عناصر دیگري را به آن می)سوختنمسه، چشایی، بویایی، مانند ال
تفاسیر خود را (دهد  ، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می)خصوص رویداد، مانند تصویر بخاري

کند، مثال دردناك بودن دست زدن به بخاري، سوختن دست و ماندن  از رویداد ضمیمه می
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کند و بقیه را نادیده  ، آنچه را که ضروریست ذخیره می)ی بر پوست براي مدتهانشانۀ سوختگ
  .کند گرفته یا فراموش می

از راه دهان ) داده ها(مواد خوراکی . حال بیاید این مسأله را با سیستم گوارشی مقایسه کنیم
مچون آنزیمها دیگر ه) اطالعاتی(در آنجا موادي . شوند می) مغز(وارد معده ) گیرنده هاي حسی(

) حافظه(سپس با رفتن به روده ها . گردد به آن افزوده می) داده هایی از دیگر حسها(و اسیدها 
که حیاتی است ) اطالعاتی(موادي . گیرد قرار می) تجزیه تحلیل و ذخیره(مورد هضم و جذب 

  .شود می) فراموش(جذب و ذخیره شده و باقی مانده ها دفع 
  
  

  
ت که با توجه به اینکه سیستم گوارش ابزاري کارآمد براي دریافت مواد در حال سؤال بعد اینس

، آیا سیستم عصبی هم مانند سیستم گوارش که " اشتها" دست دارد و آن چیزي نیست جز 
باشد؟ جواب  اشتها یا میلی براي کسب مواد خوراکی دارد، واجد یک اشتهاي اطالعاتی می

  !مثبت است
. در واقع، کنجکاوي میل به تجربه است! " کنجکاوي" چیزي نیست جز،  اشتهاي مغز به اطالعات

. کنجکاوي اشتهاي سیري ناپذیر مغز براي ذخیره داده ها در حافظه تمام ناشدنی خویش است
اما با . کودك مثال ما، تا پیش از این تجربه یا حافظه اي از سوختن توسط آتش نداشت

از سوختگی و یادگیري در خصوص آن، خود را از کنجکاوي در مواجهه با موردي کم خطر 
چرا که،آنچه مرا نکشت، قویترم . (کند معرض خطر قرار گرفتنهاي جدي تر بعدي واکسینه می

به این دلیل است که چرا کنجکاوي در کودکان و نوزاد حیوانات اینقدر شدیدتر و !). کند می
اده اند که چیز زیادي در مورد آن چرا که آنها تازه پا به دنیایی عجیب نه. مشهودتر است

چنانچه به . دانند، حافظۀ آنها بسیار خالی و میلشان به کسب اطالعات بسیار زیاد است نمی
سرعت با شناسایی و ذخیرة اطالعات در خصوص موارد خطرناك و ضروري براي بقا خود را 
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ي و بازیگوشی نخستین در واقع، باز. مجهز نکند، شانس چندانی براي زنده ماندن نخواهد داشت
آنچه که براي کودکان موجب برانگیختگی کنجکاوي و میل به . تظاهرات بیرونی کنجکاویند

نماید، چرا که او قبال بارها و بارها با  شود، براي یک بزرگسال چندان جالب نمی تجربه و فهم می
حافظۀ غنی و با  به همین خاطر چیزي کنجکاوي بزرگساالن با. موارد نظیر آن مواجه شده است

توان چنین پنداشت  بنابراین می. تجربه را برمی انگیزد که جدید، مبهم، یا غیر طبیعی بنماید
که هدف اولیه از کنجکاوي یادگیري و یادسپاري جهت اقدام مؤثر در مواقع ضروري است که 

بهام و تواند با مرگ و زندگی در رابطه باشد و هدف ثانویه افزایش انگیختگی، کاهش ا می
  .پاسخدهی به سوال مغز

تصور کنید که در اتاق نشسته اید که از درون کمد پشت سر شما صداي عجیبی به گوش 
. شود شما به آن جلب می " توجه". رویداد، محرکی صوتی با منشأ ناشناخته است. رسد می

جا باشد شاید کسی در کمد مخفی شده، شاید گربه اي آن. گیرد فرضیاتی در ذهن شما شکل می
ما را ششاید یک خطر بالقوه . شود ما تحریک میش کنجکاوي. یا شاید رویدادي فراطبیعی باشد

پس . باشد ان در خطرتسها پنهان شده باشد ممکن است جاناگر دزدي در کمد لبا. تهدید کند
ز نوعی ابهام براي مغ حافظهاز سوي دیگر، ناشناخته بودن صدا براي . دباید از آن سر در آوری

با . گیرید بنابراین شما تصمیم به بررسی اوضاع می. خواهد منشأ آن را بیابد کند و می ایجاد می
کنید  روید و درب آن را باز می احتیاط و شاید با یک وسیله براي دفاع از خود به سمت کمد می

ن بینید که سنگینی لباسها باعث شکستن میلۀ لباسها شده و به این ترتیب موقعیت ام و می
دانستیم  بود یا از قبل می اما چنانچه صدا عجیب نمی. گردد تلقی شده و ابهام مغز بر طرف می

دیگر الزم نبود به آن توجه کنیم، کنجکاو . گرفتیم منشأ آن صدا چیست، آن را نادیده می
به این دلیل است که چرا موضوعات مبهم، . یافت م و قضیه در همان ابتدا فیصله میشدی نمی

زیرا ما در دنیایی نظام مند و . کند آمیز و جالب بیشتر کنجکاوي بزرگساالن را تحریک می اسرار
رود کمتر در طول  کنیم که آنطور که انتظار می تا حدود زیادي قابل پیش بینی زندگی می

شویم که بتوانند آنقدر جذاب باشند که کنجکاویمان را  زندگی خود با رویدادهایی مواجه می
 ! شاید در بین بزرگساالن کنجکاوترین ها را دانشمندان تشکیل بدهند .برانگیزند

است که در جهت بنابراین، کنجکاوي پیوندي ناگسستنی با حافظه دارد و به مثابه اشتهایی 
آموزیم یا به خاطر  بدان معنا نیست که ما آنچه را میالبته این . کسب اطالعات کاربرد دارد

بلکه سخن ما اینست که آنچه اهمیت خاص و . پذیرد رت میسپاریم، توسط کنجکاوي صو می
حیاتی براي ما دارد و دانستن آن براي حفظ بقاي ما ضروریست موجب برانگیختن کنجکاوي 

  .کند شده و این امر به شناخت و ذخیرة آن کمک می
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  ادتوجه                                 روید                                    
  
  
  
  
  

  کنجکاوي                                حافظه  
  

چنانچه رویداد جالب، جدید یا مبهم باشد باعث جلب توجه  :مربع رویداد، توجه، کنجکاوي، حافظه
  .شود شده، کنجکاوي را برمی انگیزد و به حافظه سپرده می

شود و موارد مشابهی در حافظه را تداعی  چنانچه رویداد تکراري تلقی :مثلث رویداد، توجه، حافظه
  .شود کند و در حافظه نیز به عنوان پدیدة جدیدي ذخیره نمی کند، دیگر کنجکاوي را برانگیخته نمی

مخصوص رویدادهایی است که آنقدر براي مغز پیش پا افتاده و ملموس  :حافظه -مسیر دوطرفۀ رویداد
نماید که گویا مستقیم حافظۀ  گیرند، بلکه چنان می قرار نمیو کسالت آورند، که مورد توجه و کنجکاوي 

  !زند بازشناسی آنها را پس می
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 :رقابت -4
رقابت عامل بقاي دیگري است که در جهت کسب منافع و منابع ضروري جهت ارضاي نیازها 

ب و غذا، یافتن تواند بر سر منابع آ رقابت می. کند اعم از جسمی، روانی یا اجتماعی عمل می
شهرت و یا هر چیز دیگري باشد که ) ملک(شریک جنسی، کسب ثروت، قدرت، مقام، قلمرو 

در واقع بی رقابت زندگی از جریان خواهد . انگیزد فراد را براي دستیابی به آن برمیاکثریت ا
ر در اشتها، در شهوت، د. عامل دیگر دخیل است 4توان گفت که عامل رقابت در  می. افتاد

واضح است . اما در مورد آخر الزم است کمی بیشتر توضیح دهم. کنجکاوي و همینطور در ترس
کند، اما براي ترساندن چطور؟ ترساندن قدرت بازدارندگی  که کسی براي ترسیدن رقابت نمی

نا امنی . ی نیاز به امنیت استدارد و در حقیقت ارضا کنندة نیاز روانی مرتبط با ترس ما یعن
توانند امنیت ساز باشند و ناامنی را براي ما  شود و رقابت بر سر عواملی که می رس میعث تبا

توان ساختن سالحهاي پیشرفته و انجام مانورها را با  می. تواند منطقی باشد کاهش دهند می
گاه ممکن است ترس از ناامنی با برانگیختن پرخاشگري . هدف بازدارندگی در کشورها مثال زد

مثال االن که در حال تحریر این مطلب . عامل ناامنی همراه شود متخاصم و جهت جنگ با
این جنگی . هستم گروهکی تروریستی موسوم به داعش در کشور عراق ایجاد ناامنی کرده است

. دمنیت، بر ترس خود پایان خواهد دارا در پاسخ برانگیخته که در پایان برندة آن با رسیدن به ا
و چنانچه پیشتر گفتیم، خشونت بر . تواند با خشونت همراه باشد یازها میرقابت بر سر ارضاي ن

دارد، در  افراد را به خشونت وا می ییوقتی رقابت در صف دریافت کاال. پایۀ ترس استوار است
اگر به حیات وحش و . واقع آنها را دچار این ترس کرده که مبادا در گرفتن آن ناکام شوند

القه مند باشید، به احتمال زیاد با این صحنه مواجه شده اید که مستندهاي مرتبط با آن ع
خصوصا بچه هاي حیوانات گوشتخوار که در اوقات عادي مدام در حال بازیگوشی هستند و 

آورد رفتارشان تغییر کرده و  ارند، چگونه وقتی مادرشان غذا میروابط حسنه اي با هم د
خشونت و خوردن غذا، بدون هیچ دلخوري رفتار و دوباره پس از رقابت و . شوند متخاصم می

انگار نه انگار که تا چند لحظۀ پیش بر سر تکه اي گوشت چه . گیرند دوستانۀ قبلی را از سر می
مثال عدم تحمل همنوع احتماال نحوة . رقابت ویژگیهاي خاص خود را دارد! عداوتی در میان بود

گیرند و  گر براي خود قلمروئی در نظر میحیوانات دی! بیان انسانی ویژگی تعیین قلمروست
به همین خاطر معموال . دوست ندارند فضاي آن و منابع موجود در آن را با دیگران شریک شوند

کنند، حال بسته به گونۀ حیوان این قلمرو  به سختی از قلمروي خود و داشته هاشان دفاع می
حتما شما هم . کتاري را در بر گیردتواند از النه اي چند سانتیمتري تا گستره اي چند ه می

متوجه شده اید که انگار با افزایش جمعیت تحمل یکدیگر در انسانها کمتر شده و خود دوستی 
  .گیرد بیشتر جاي دیگر دوستی را می
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اگر از افراد سالمند دربارة گذشته هاي نه چندان دور بپرسید خواهند گفت که افراد چقدر به 
نفر در یک  20کرد که  براي مثال پیرمردي این را براي ما تعریف می. ندیکدیگر نزدیکتر بوده ا
برادر و زن و بچه هایشان به همراه پدر  4. کردند و مشکل خاصی نداشتند خانه با هم زندگی می

بینیم که همین افراد تحمل دیدن یکدیگر را در یک خانه  اما امروزه می. و مادر سالمندشان
براستی چرا چنین شده است؟ همانطور که گفته . لی یک بار هم ندارندحتی در مهمانی ها و سا
مثال متنفر بودن (در واقع عدم تحمل هم . تواند در این امر دخیل باشد شد، افزایش جمعیت می

قلمروئی که . تواند به نوعی نشان از به خطر افتادن قلمرو در ما انسانها باشد می) از همسایه
و دسترسی به آن، تمایل به گسترشش در ما دچار افراط گشته علیرغم سخت تر شدن کسب 

مثال دو خواهر کوچک که به شدت . حسادت را نیز میتوان از ویژگیهاي این عامل دانست. است
و البته در مورد . جنگند ورزند، در واقع بر سر حفظ قلمرو و منابع می به یکدیگر حسادت می

گیرد بلکه معنایی وسیعتر  نابع خوراکی را در بر نمیانسان این قلمرو و منابع فقط زمین و م
بنابراین . تواند جلب محبت، جایگاه اجتماعی، تأیید طلبی و از قبیل را نیز در بر گیرد دارد و می

تالش براي رسیدن به مقامات باالتر، شهرت بیشتر، قدرت برتر، ثروت و دارائی هاي زیادتر، 
  .گیرند ر قلمرو عامل رقابت قرار میتجملگرایی، طمع، حرص و دنیاپرستی د
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 )از مرگ(ترس  -5
باشد و ریشه واقعی این ترس در  اصلیترین و اساسیترین هیجان در وجود ما انسانها ترس می

چرا که . شود هر ترسی به ترس از مرگ ختم می یعنی در واقع ته! ترس از مرگ نهفته است
ما در گفته هاي خود این را به انحاي . ن یک موجود زنده استمرگ باالترین ترس ما به عنوا

 :براي مثال. کنیم، درحالیکه ممکن است هرگز متوجه این نکته نشده باشیم گوناگون مطرح می
 یک لقمه بیشتر تو را نخواهد ترسن" "!میري نمی ،ترسن" "!اندترس مرا مرگ تا سر حد"

وقتی کسی را تهدید . د به مرگ ختم شودتوان یعنی نهایت ترس از هر چیزي می "!کشت
گوییم تو را خواهم کشت، یعنی تو را با باالترین ترست که مرگ است و همواره از  کنیم می می

در ! مواجه خواهم کرد) با مکانیسمهاي تعبیه شده در ما براي بقا و حفظ جان(گریختی  آن می
رسیم که او از مرگ  ین حقیقت میترسد، نهایتا به ا پاسخ به این سؤال که یک فرد چرا می

  :مثالهاي زیر را در نظر بگیرید. ترسد می
به نظر شما دلیل ترس یک شخص از مار، اسلحه، گم شدن در بیابان، بیماري، کتک خوردن، 

چیست؟ آیا غیر از مرگ است؟ همۀ این موارد در نهایت ... پریدن از ارتفاع، هیوال، قبرستان و 
، صرفنظر از اینکه این میزان از ترس با مورد آن تناسب داشته باشد یا ممکن است ما را بکشند

مثال با اینکه در دنیاي واقعی هیوال وجود ندارد ولی فردي قائل . نه، ولی دلیل واقعی یکی است
تواند انسان را با  پندارد که می به وجود یک هیوالست آن را موجودي قوي، خشن و خطرناك می

ردي که یک فوبی دارد و از چیز بیخطري ترس زیادي دارد نیز به هر حتی ف. بیرحمی بکشد
تواند به آسیب جدي و  دلیل از آن عامل بیخطر در ذهن خود موجودي خطرناك ساخته که می

جالب . ترساندنو  ترسیدن: توان به دو شکل در نظر گرفت ترس را می. نهایتا مرگ بیانجامد
کند اما اگر  و فرار می ترسد میبچه گربه از یک کودك ! جامدان اینکه هر دو نوع به بقاي گونه می

گیر بیفتد و راه فراري نباشد با سیخ کردن موها، نشان دادن چنگال و دندانها و درآوردن 
پس، در هر دو شکل چه احساس . کند ترساند و وادار به اجتناب می صداهاي بلند بچه را می

  .ضامن بقاي گونه هاست) ندیگرا(ترس و چه القاي حس ترس به دیگري 
تواند برانگیزانندة بسیاري از هیجانات و  ترس را اساس و پایه دیگر هیجانات دانستیم چرا که می

توانند غیر مستقیم با آن مرتبط  بقیۀ هیجانات و صفات نیز می. شناسیم صفاتی باشد که ما می
مرگ خارج از هشیاري ماست  در واقع ترس بنیادین از. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. باشند

کنیم و علت  ترسیم به علت زیربنایی آن ترس اشاره اي نمی به همین دلیل ما وقتی از مار می
تواند در انتظار  کنیم نه ترس از مرگی که در پی گزیده شدن توسط مار می ترس را مار ذکر می

  .ما باشد
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در زمینه هاي دیگر نیز فرد را  تواند شدت این ترس می. ترسد یفرض کنید فردي از بلندي م
این فرد . دچار اضطراب کند، که در واقع اضطراب ترس از چیزي مبهم و با منشأ ناشناخته است

ممکن است دوستانش او را مورد تمسخر قرار . کند بخاطر ترسی که دارد احساس بی کفایتی می
ره شدن شرمگین او از مسخ. دهند و به این ترتیب احساس حقارت نیز به وي دست دهد

او دربرآوردن برخی . شود که چرا اینقدر بی عرضه است شود و از خود نومید و خشمگین می می
ماند، داشتن این همه  از نیازهایش مانند ارتباط با دوستان وسرسره بازي با انها ناکام می

، از آنها گیرد او از دوستانش کینه به دل می. کند احساس بد او را غمگین یا حتی افسرده می
جالب اینکه هیچ یک از هیجانات یا . کند والی آخر شود و به آنها حسادت می متنفر می

توانند به ترس بیانجامند ولی ترس یک تنه بسیاري از آنها را موجب  احساسات دیگر نمی
تواند  از طرفی ترس بطور غیر مستقیم توسط احساساتی که مستقیما برانگیخته می. شود می

ترس از (کفایتی  و ویژگیهاي دیگري باشد، مثال ترس با ایجاد احساس بیعلت صفات 
ترس از گفتن (، باعث میشود فرد براي پوشاندن این خصوصیت خود متوسل به دروغ )نتوانستن
اینها راههایی براي . و غیره شود) ترس از بیان رودررو(، غیبت )ترس از یکرنگی(، ریا )حقیقت

  .ب وجهۀ دیگرانندخوب جلوه دادن خود و تخری
در استتار . ترس از دیده شدن همانطور که هستیم. استتار نیز در حقیقت ریشه در ترس دارد

دفاعی چنانچه دیده شویم ممکن است آسیب ببینیم و در استتار تهاجمی چنانچه دیده شویم 
هر دو بنابراین در . ممکن است سوژه مان را که انرژي زیادي صرفش کرده ایم از دست بدهیم

  .ترسیم حالت از افشاي ماهیت واقعی می
شود که با  پس دربارة هیجان شادي چطور؟ شادي، در واقع در نقش حواسپرتکنی ظاهر می(

کمرنگ کردن یا حاشیه راندن ترس از مرگ، زندگی را براي ما ساده تر کرده و به فرد این حس 
ه دهد و اصال مرگی نخواهد بود که دهد که گویی براي همیشه قرار است به زندگی ادام را می

شود، مثبت ترین هیجانات بوده و در  شادي که در قالب خنده و لبخند ظاهر می. نگرانش باشد
تواند در قالب شادي  موارد زیر را در نظر بگیرید، ترس می. واقع یک هیجان تعدیل کننده است

مانند (ورت لبخند تظاهر یابد تواند بص ، خشم می)خندند برخی به هنگام ترس می(تظاهر یابد 
هنگام همدردي با فردي که ضایعه اي را (تواند با لبخند همراه شود  ، غم می)پوزخند زدن

تواند خنده به همراه داشته  ، تعجب نیز می)تجربه کرده ممکن است از لبخند کمک بگیریم
  .)گاهی دیدن چیزهاي عجیب و جالب با خنده همراه است(باشد 

ن موارد هیجان پایه متفاوت از شادي است، چون هیچیک از موقعیتهاي در تمامی ای
برانگیزاننده شادي آور نبودند، و تنها از بیان چهره اي شادي که همان لبخند یا خنده است 
استفاده شده، ولی از آنجاییکه هیجان پایه خود نیز بیان چهره اي خاص خود را دارد، بنابراین 
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مثال لبخند تلخ نشاندهندة . شود دو هیجان همایند را متوجه می مخاطب به سادگی معناي هر
حال ممکن است این . خواهد با لبخندي حس همدردي را برساند غم زیربنائی است که می

سوال پیش آید که چرا با لبخند سعی در تعدیل یا خنثی سازي هیجان پایه داریم؟ این همان 
ترسید، خشمگین  اگر شما تنها باشید براحتی می. دهد کارکرد اجتماعی خود بیرون را نشان می

اما در حضور دیگران مساله همیشه به این سادگیها نیست، . کنید شوید و یا احساس غم می می
شما ممکن است بخواهید نشان دهید خیلی هم نترسیدید، ممکن است نتوانید خشم را 

ر فردي داغدار بیشتر کنید، مستقیما ابراز دارید یا شاید درست نباشد غم و نومیدي را د
بنابراین با خنثی سازي هیجان پایه سعی در تعدیل آن دارید، هر چند این عمل چندان مؤثر 

  .نیست اما به لحاظ اجتماعی مقبولتر است
نوزاد در همان آغاز ترس ناهشیار . سازیم ما از همان آغاز تولد این حقیقت را به وضوح آشکار می

گریه و فریاد به هنگام گرسنگی، بیماري، ناراحتی و غیره . زند میخود از مرگ را فریاد 
. گریه یعنی اگر به من توجه نکنی ممکن است بمیرم. نشاندهندة تمایل به زنده ماندن ماست

کتک زدن به یک کودك یا . توان مشاهده کرد این فریاد کمک خواهی را در بزرگساالن نیز می
این گریه بر اثر درد نیست، چرا که . نش گریه بیانجامدتواند به واک حتی بزرگسال نیز می

تواند موجب آن شود، اگر دردي باشد درد روانشناختی است که  دلتنگی و نومیدي هم می
این گریه به معناي درد روانشناختی ناشی از فقدان توجه، فقدان محبت . شود موجب گریه می

  .یادي از ترس استبنابراین گریه هم فر. یا بی مهري غیر منتظره است
گوئید؟ آیا خشم ناشی  اگر به شما بگویم که خشم در واقع ابزار هیجان اصلی ترس است چه می

از ترس است؟ و اگر چنین است آیا ما خشم خالص داریم؟ در حقیقت خشم دفاع و حمله اي 
 در واقع خشم حاصل ترس و مخالف آن است و. به بزرگترین ترس ما یعنی ترس از مرگ است

مثال کسی به حق شما . شوید به مواقعی فکر کنید که خشمگین می. به عبارتی قطب دیگر آن
ناکامی را در نظر . ترسید از نرسیدن به آن حق آسیب ببینید تجاوز کرده، ته آن اینست که می

توان این را گفت که خشم و پرخاشگري  بنابراین می. بگیرید، ترس از نرسیدن به چیزي
رسد اگر گفته  چقدر عجیب به نظر می. ه احساس ضعف و ناتوانی ترس استواکنشی بر علی
فردي را تصور کنید که از گفتار و ! تواند در کسري از ثانیه به خشم بدل شود؟ شود ترس می

کند و زود قضاوت  کند، وي همواره احساس ناامنی می رفتار دیگران سریعا تهدید را برداشت می
. دهد بنابراین واکنش خشم را نشان می. آسیب رساندن به مرا داردکند که طرف مقابل قصد  می

فردي را تصور کنید که رفتاري . اگر درست متوجه نشدید اجازه دهید بیشتر توضیح دهم
مثال در خیابان . کند خصمانه دارد، زود از کوره در میرود و چیزهاي خنثی را منفی برداشت می

کند که در  ه از روبرو می آید در حالی به او نگاه میدر حال قدم زدن است که شخص دیگري ک
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گیرد که وي عمدا و به من خندیده  او فورا این وجه قضیه را در نظر می. حال لبخند زدن است
پس بهتر است پاسخ دندانشکنی . و قصدش آزار دادن و آسیب رساندن ولو روانی به من است

  .کندبراي این کار به او بدهم تا دیگر مرا مسخره ن
این در حالیست که فرد مقابل از همه جا بیخبر، چند لحظۀ پیش پیامک خنده داري دریافت 

او حتی به . شود کند، خنده بر لبانش جاري می کرده و در حالیکه آن را در ذهنش تکرار می
. طور اتفاقی نگاهش به فرد عصبانی افتاده و شاید اصال متوجه این حالت خود نبوده است

گویید خب که چه؟  االن شما با خود میشاید ! کنید توانم حدس بزنم چه فکري می می احتماال
شود و ترس جایی در این مثال  این چه ربطی با ترس دارد؟ فرد االن سریعا دچار خشم می

کنید باید بگویم که درست است که واکنش سریع این فرد خشم و  اگر اینطور فکر می! ندارد
است، اما در حقیقت این ترس بود که )متخاصم از دیدگاه وي(مقابل  ابراز پرخاشگري به فرد

ترس این فرد از این است که مبادا اگر زودتر حمله را آغاز نکند . چنین واکنشی را راه انداخت
چرا که آن فرد با پوزخند . بیشتر آسیب ببیند و یا اگر کاري نکند بازندة میدان شود

بنابراین خشم ابزار . ، خود وي را آزرده است)س لبخندپرخاشگري اجتماعی یا خشمی در پ(
ولی این زمان براي . در مدت زمان اندکی ترس خشم را به راه می اندازد. شود جبرانی ترس می

فرد صبوري را فرض کنید که دچار ترس شده، . افراد مختلف و در شرایط گوناگون متغیر است
باشد، در نهایت به ابراز خشم بر خواهد خاست چنانچه واکنش غالب وي فرار نباشد بلکه جنگ 

  .و این ممکن است دقایقی بطول انجامد
تواند خشم  شوند، ترس می شود و تهدید کنندة بقا می زمانی که شرایط محیطی نامساعد می

. مثال در هواي بسیار گرم یا بسیار سرد خلق افراد تحریک پذیرتر است. بیشتري را موجب گردد
تواند براي رسیدن به خوراکی دست به خشونتهایی فجیع  و قحطی، فرد میهنگام گرسنگی 

موجود نر براي . توان در نظر گرفت همینطور رفتار پرخاشگري به هنگام جفتگیري را می. بزند
کند، نمونۀ بارز آن را  جنگد و این در خصوص انسان هم صدق می ارضاي نیاز جنسی خود می

همینطور رقابت بر سر کسب چیزي که . ه ایم و خواهیم شنیددر دوئلهاي عشقی به کرات شنید
یک نمونۀ جالب زمانیست که . باعث رقابت میشود، از جمله قلمرو، ثروت، قدرت، شهرت و غیره

بسیاري براي دریافت . گیرند افراد بر سر صف دریافت چیزي رایگان یا با تخفیف ویژه قرار می
ا علم به اینکه به اندازة کافی کاال یا زمان براي حتی ب. آن دست به پرخاشگري خواهند زد

بنابراین عوامل . دهند و البته افراد این کار را عمدتا ناآگاهانه انجام می. دریافت آن موجود است
یا به عبارتی ترس از عدم ارضاي مطلوب این عوامل . توانند منجر به پرخاشگري شوند بقا می

و در . است) گریز(روي دیگر ترس ) جنگ(بنابراین خشونت . تواند خشم را برانگیزد است که می
آخر این مبحث بد نیست این را هم بگویم که زمانی که ترس به بی نهایت خود برسد، خشم 
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در مورد اول میتوان به قتل یا به رگبار . تواند متوجه دیگران یا خود فرد شود ایجاد شده می
این زمانی است که فرد به سیم آخر . را مثال زدبستن افراد بی گناه و از مورد دوم خودکشی 

  !زند می
  
  

  خشم –پیوستار ترس 
  
  

  خشم                                                  ترس
  
  

باشد، مستعد پرخاشگري و  فردي که واکنش غالب وي در پاسخ به تهدیدات جنگ می
باشد، مستعد ترس و  می شخصیتی خصمانه و فردي که واکنش غالبش به تهدیدات گریز

-توان به افراد مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی یا منفعل از مورد اول می. اضطراب است
بنابراین، . پرخاشگر و از مورد دوم به اختالل شخصیت دوري گزین و وسواسی اشاره نمود

  .شیمرسد اگر ترس و خشم را بر روي پیوستاري اینچنین به تصویر بک منطقی به نظر می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و تفکردرمانی روان پاالیی 73  

  ترس و اضطراب
  

کند، فرد،  گاهی در پاسخ به ترس حیوان درون که از عمق ناهشیار به هشیار رخنه می
به نظر شما در چنین شرایطی نتیجه چه خواهد بود؟ . گردد ناخودآگاه در پی علتی در خارج می

که از قورباغه،  افرادي را تصور کنید! کنم خودش است اگر پاسختان ترس باشد، گمان می
فوبی ها یا ترسهاي نامعقولی که غیر منطقیند و آشکارا ! ترسند مورچه، گل یا مواد شوینده می

رسد  در اینگونه موارد به نظر می. بینید که تهدیدي از جانب آنها متوجه شخص نخواهد بود می
و با ربط دادن  س درون در دنیاي بیرون یافته استکه فرد، به هر طریق راهی براي توجیه تر

حال ممکن . این ترس به آن موضوع هر چند غیر منطقی، راهی براي گریز از ابهام پیدا کرده
است کسی بگوید فوبیا ها عمدتا ریشه در یک رویداد یا خاطره اي ناخوشایند در کودکی و 

اق، درست است که شاید فرد در کودکی یا گذشته اش در اثر یک اتف! موافقم. گذشتۀ فرد دارند
دیدن یک فیلم ترسناك، شرطی شدن یا ترسانده شدن از طرف کسانی و یا مواردي از این 

آنچه من میخواهم بگویم این است که به هر حال، . دست از مورچه یا قورباغه ترس داشته باشد
 . دهد این اتفاق بهانۀ کافی را به دست فردي که ترس را دارد، می

چه ترس از گل باشد یا مار، ترس از ارتفاع . ترس، ترس استتوجه داشته باشید که به هر حال 
. کند و آن ترس است ترسد یک چیز را حس می فردي که می. باشد یا پودر شوینده، فرقی ندارد

و حتما بخاطر دارید که گفتیم ترس واقعی ترس از مرگ است، و . موضوع چندان مهم نیست
بنابراین، . ست، در عمق ناهشیارمان جاي داردگفتیم که این ترس که عاملی در حیوان درون ا

ما باید به نحوي ترس ناهشیارمان را توجیه کنیم که ابهام و سردرگمی مان کاهش یابد که خود 
به هر حال ترس از مورچه معقولتر و قابل تحمل تر از ترس از هیچ یا ناشناخته . استرس زاست

توان به  از این دست می. ترس نیرومندیستو حتما قبول دارید که ترس از ناشناخته ها ! است
داند چه  جایی که فرد نمی. ترس از تاریکی، یا ترس از گم شدن در یک جنگل اشاره کرد

ناشناخته بودن، ابهام برانگیز بودن، غیر قابل پیش بینی بودن، غیر . چیزهایی در انتظارش است
ترسناك باشند و مرگ یک جا توانند  قابل کنترل بودن و حتمی بودن رخداد خطر همگی می

تواند  پس ترس از هر چیزي و اشتغال ذهنی با ترس از هر عاملی می! همه را در خود دارد
  .مسکنی براي کاهش رنج ناشی از مرگ باشد

حال نظرتان درمورد اضطراب چیست؟ فردي که ترس ناهشیارش به هشیار وي رخنه کرده و 
مثال . ه آن نسبت دهد، اضطراب را تجربه خواهد کردترسی ندارد که بتواند، این احساس را ب

فردي که مبتال به اختالل اضطراب فراگیر است، همواره نگران رخ دادن حادثه اي ناگوار 
داند چیست، کی و کجا رخ خواهد داد، ولی ممکن است روي  باشد، اتفاقی که درست نمی می
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که در ترس تکلیف فرد با خود و موضوع چرا . آشکارا اضطراب، آزار دهنده تر از ترس است. دهد
اضطراب همواره از احتمال وقوع . نگران کننده روشن است ولی در اضطراب چنین نیست

تواند ناگوارتر از مرگ یک عزیز یا خود  و باز، چه رویدادي می. دهد رویدادي ناخوشایند خبر می
کند، اما  چار نگرانی و دلشوره میدانیم خواهد افتاد و ما را د فرد باشد؟ اتفاقی که ناهشیار می

فردي که اضطراب فراگیر دارد، مثال اگر فرزندش دیر از مدرسه . فهمیم چرا هشیارانه نمی
نکند گم شده باشد، نکند او را دزدیده باشند، نکند تصادف کرده باشد، : گوید برگردد، با خود می

او که دچار سردرگمی است براي رفع ... نکند دعوا کرده باشد، نکند بالیی سر او آورده باشند 
کند، در حالیکه ته این اضطراب یک  ابهام خود و توجیه اضطرابش احتماالت زیادي را مطرح می

 ؟!نکند مرده باشد: پرسش اصلی هست و آن اینست که
افرادي که مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی هستند، از انجام عملکرد در مقابل دیگران 

خواه سخنرانی باشد یا خوردن یا دفع ادرار، آنچه که آنها را می آزارد ترس از . مضطرب میشوند
مثال به هنگام صحبت کردن . ارزیابی شدن توسط دیگران یا مورد قضاوت قرار گرفتن است

دو عملکرد اساسی در . ممکن است نگران باشند، اشتباهی کنند و مورد تمسخر قرار گیرند
از آنجاییکه این دو عمل همواره مورد رقابت قرار . است حیوانات خوردن و آمیزش جنسی

گیرد و هر حیوانی میخواهد سهم بیشتري از غذا یا شریک جنسی را به خود اختصاص دهد،  می
تابد، حتی االمکان حیوانی که رقیبانی در گرد خود دارد تالش  و هیچکس وجود رقیب را برنمی

حال زمانیکه انسانی در حال انجام . یبان به انجام رساندکند این اعمال را در خفا یا دور از رق می
، و یا خوردن و )که عملکردي انسانی است(باشد، مثال یک سخنرانی در جمع  عملی مهم می

، ممکن است وجود دیگرانی را به او )که عملکردي مشترك بین انسان و حیوان است(نوشیدن 
مثال . در صدد دستبرد بر داشته هاي او هستندخیره شده اند، همانند رقبائی در نظر بگیرد که 

ترسد در  در واقع فردي که می! نکند بخواهند نتیجۀ سخنرانی مرا بدزدند یا آن را خراب کنند
ترسد که دیگران غذاي او را از او بگیرند ولی چون این دلیل  حضور دیگران غذا بخورد، می

دهد که نکند غذایم را  ا به این نسبت میداند، ترس یا اضطرابش ر ناهشیار در حیوانش را نمی
این مرا به یاد بچه گربۀ کوچک حیاطمان می اندازد ! روي لباسم بریزم و دیگران به من بخندند

خورد، و اگر کنار غذا  که وقتی براي او غذا میبرم، اگر غذا را بگذارم و برگردم، همانجا آن را می
را روي دیوار یا پشت وسایلی میبرد که من نتوانم  و او بنشینم، غذایش را به دهان گرفته و آن

  !با او در خوردنش شریک شوم
از آنجاییکه ترس درون ناهشیار، کم یا زیاد در هر فردي به هشیار می آید، افراد همواره و بطور 
طبیعی ترس و اضطراب را به طرق گوناگون و بسته به میزان نفوذپذیري هشیارشان تجربه 

کنند و  یی که فوبی یا اضطراب دارند، شاید ترس بیشتري را دریافت میآنها. خواهند کرد
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رسد،  چرا که به نظر می! دیگران باید به نحوي حتی اگر شده این ترس را در خود ایجاد نمایند
شاید اکنون بتوانید بفهمید چرا . تجربۀ مقداري ترس براي سالمت و آرامش ما سودمند باشد

زنند که ترسناك به نظر  یا چرا دست به کارهایی می. ك عالقه دارندانسانها به فیلمهاي ترسنا
مثال سوار شدن بر یک ترن هوایی یا وسایلی که با سرعت یا حرکات سرسام آوري . رسد می

یا رانندگی با سرعت باال در جاده، صخره نوردي، شیرجه از . کنند ترس را در ما ایجاد می
ر حیوان بودن خود اذعان داریم، اگر یکی از عوامل بقاي ما ناهشیار ب. ارتفاعی زیاد و غیره

حیوان ترس است و اگر ما هم به نوعی حیوانیم، پس باید ترس را تجربه کنیم حتی اگر 
شاید اجداد ما که در حیات وحش . مصنوعی باشد، چرا که همانطور که گفتیم ترس، ترس است

کردند، این ترس را بطور طبیعی آن  میو در رقابت نفس گیري با درندگان بر سر بقا زندگی 
و اگر بپرسید چرا باید . ادراك میکردند، ولی در دنیاي ما دیگر چندان امکان آن وجود ندارد

ترس را تجربه کرد، باید بگویم چون ترس ما را براي مواجهه با خطراتی که بقایمان را به خطر 
ار کنم، که این را با پاسخهاي جنگ و گریز و اگر الزم است دوباره تکر. کند می اندازند آماده می

و شاید به بهترین تعبیر بتوان گفت که . شود دهد و یک سرش به خشم ختم می انجام می
همانطور که نیروهاي نظامی براي حفظ آمادگی خود مانور و رزمایش . ترس، مانور بدن است

داست که اگر مانوري بیش از حد ناگفته پی .کند کنند، بدن نیز دقیقا همین کار را می برگزار می
  .طول بکشد و به تضعیف یا اتمام منابع بیانجامد، اثر آن معکوس خواهد بود

خب، حاال که عامل اصلی : شاید تا بدینجاي بحث، این سؤال به ذهن شما خطور کرده باشد که
رگ در بقا ترس از مرگ است و حیوان درون دیگر، عوامل بقا را براي حفظ زندگی و از ترس م

و چرا باید جهت فراموشی ! خود دارد، چه دلیلی دارد لقمه را براي خوردن دور سرش بچرخاند؟
مرگ عمل کند و غیر مستقیم و با ایجاد اضطراب و ترس در راه هدفش گام بردارد، در حالیکه 

تواند خیلی ساده تر فقط از مرگ بترسد؟ پاسخ سؤال منطقی شما اینست که در حقیقت  می
خواهد مانع از تحریک، گوش بزنگی یا  درون با انجام این کار و فراموشی مرگ می حیوان

چرا که یاد مرگ یکی از عوامل برانگیزندة پیشرانه هاي ! بیداري بیش از پیش انسان درون شود
 . کند به همین خاطر حیوان درون با احتیاط عمل می. انسان درون است
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در واقع . عامل بقا نقش کلیدي دارند 5، بویائی و المسه، در هر حس بینایی، شنوایی، چشایی 5

اطالعات دریافتی توسط این احساسات و صد البته مناطق مغزي مرتبط که تفسیر کنندة این 
 .باشند عامل می 5داده ها هستند عامل راه انداز هر یک این 

و کسب لذت است، همۀ این نکتۀ جالب اینکه، از آنجا که حیوان در پی ارضاي نیازهاي خود  -
 : توانند براي فرد لذتبخش باشند عامل می 5
  .ارضاي میل گرسنگی عملی لذتبخش است -1
  .ارضاي میل جنسی عملی لذتبخش است -2
  .انگیزد لذتبخش خواهد بود و دستیابی به آنچه رقابت را برمیارضاي میل رقابت  -3
  .ل جالب لذتبخش استارضاي میل کنجکاوي و سر درآوردن از مسائ -4
رهایی از ترس با توسل به حواسپرتکن ها و همچنین تجربۀ مقادیر اندکی ترس مثل آنچه  -5

 . تواند لذت بخش و خوشایند باشد کنیم می که با دیدن یک فیلم ترسناك تجربه می
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   عامل5 
  بقا  

 
  احساسات

  ترس  رقابت  شهوت  کنجکاوي  اشتها
میتواند  :غذا ظاهر

 اشتها برانگیزباشد

مثال داشتن 
تزئین زیبا یا 

  رنگهاي اشتهاآور

هر چیز  :ظاهر جذاب
جالب و جدید میتواند 

جذاب بوده و 
   .کنجکاوي را برانگیزد

 :ظاهر محرك
 دیدن جاهاي

 دنخاص ب
برخاسته ازسلیقۀ 

  شخص

  :ظاهر مورد

یک منزل یا 
اتومبیل زیبا که 

تمایل به خرید یا 
  انگیزدتملک را بر

  :ظاهر ترسناك

ظاهر موضوع 
میتواند ترس را 

برانگیزد، مثال دیدن 
  دندان یک سگ هار

  بینایی
 

   :غذا صداي  شنوایی
در برخی کشورها 

صداي جویدن 
خوراکی میتواند 
. اشتها را برانگیزد

  مثل چین

   :صداي جذاب
صداي جالب یا مبهم 

میتواند کنجکاوي شما 
در  مثال. را برانگیزد

  زدن نامتعارف

 :محرك صداي
صداي جنس 

مخالف و برخی 
صداهاي خاص 
میتوانند میل 

   جنسی را برانگیزند

  :صداي محرك

مثال صداي تشویق 
 دستیا کردن 

میتواند  زدن
 برانگیزنده باشد

 :ترسناك صداي
صداي پارس کردن 

سگ یا بوق یک 
اتومبیل میتواند 
ترس را در فرد 

   برانگیزد

   :غذا مزة طعم و  چشایی
میتواند فرد را 
براي خوردن و 
خوردن بیشتر 

 تحریک کند

  :طعم جذاب

یک مزة عجیب یا تازه 
باید باز هم امتحان 

شود و در حافظه جاي 
  گیرد

  :طعم خاص

لیسیدن و زبان 
زدن به نقاط 

خاص میتواند 
  برخی را برانگیزد

  :طعم ماده

نوع 2در جشنی
شربت مختلف 

میدهند رقابت بر 
ریافت طعم سر د

  بهتر است

  :طعم خاص

تلخی با سمی بودن 
و ترشی خاص با 

فاسد بودن مرتبط 
  است

  :بوي غذا  بویایی

بوي غذا میتواند 
اشتها را حتی در 

کسی که زیاد 
گرسنه نیست 

  برانگیزد

   :بوي جذاب
بوي حاصل از سوختن 

یک ماده میتواند 
کنجکاویتان را 

  برانگیزد

   :بوي محرك
و  بوئیدن بدن

نقاط خاصی از 
بدن شریک 

جنسی میتواند 
  محرك باشد

   :بوي ماده
مثال شویند اي با 
بوي بهتر و قیمت 

باالتر رقابت سر 
  خرید را برمیانگیزد

   :بوي خاص
بوي دود حاصل از 
آتش سوزي باعث 

ترس اغلب جانوران 
  و انسانها میشود

   :بافت غذا  المسه
برخی به تردي یا 

سختی بافت 
میت خوراك اه

  میدهند

   :جنس جذاب
لمس بافتی جالب 
براي شما تحریک 

کننده است مثال لمس 
  گلبرگی مخملی

   :بافت محرك
نرمی، گرمی و 

لطافت پوست و 
اندامهاي خاص 
میتواند محرك 

  باشد

   :جنس ماده
پارچه مرغوبتر فرد 

را براي خرید 
  بیشتر برمی انگیزد

   :لمس محرك
راه کردن حس 
 عنکبوتیک رفتن 

روي دست ترس ر ب
  را برمی انگیزد



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 78 

  
تاي این این عوامل میتوانند به نحوي به مرگ ما یا دیگران  5نکتۀ جالب دیگر اینکه هر 

  :بیانجامند، چرا که نام آنها عوامل بقاست
 
تواند مستقیما به مرگ بیانجامد یا غیر مستقیم باعث کشته شدن ما  عدم ارضاي اشتها می -1

منابع . وادمثال جنگها بر سر کسب م. ته شدن دیگران به دست ما شودبه دست دیگران یا کش
  .غذایی را در طول تاریخ در نظر بگیرید

اگر فرد در عامل اشتها دچار افراط شود و واکنش غالب فرد به موقعیت استرسزا جنگ باشد،  -
اي حمله به چرا که فرد براي حل مشکل خود به ج. تواند به پرخوري و چاقی بیانجامد این می

شود و از آن به عنوان عاملی براي منحرف کردن حواس خود  مشکل اصلی به غذا حمله ور می
  .کند نگاه می

اگر فرد در عامل اشتها دچار افراط شود و واکنش غالب فرد به موقعیت استرسزا گریز باشد،  -
ه پرخوري شدید زده و تواند به اختالل پراشتهایی روانی بیانجامد که در آن فرد دست ب این می

  .کند سپس با استفراغ یا استفاده از داروهاي ملین آن را از بدن خود خارج می
اگر فرد در عامل اشتها دچار تفریط شود و واکنش غالب وي در برابر موقعیت استرسزا جنگ  -

تناع باشد، دچار اختالل بی اشتهایی روانی خواهد شد و فعاالنه از خوردن غذا به حد کافی ام
  .خواهد ورزید

اگر فرد در عامل اشتها دچار تفریط شود و واکنش غالب وي در برابر موقعیت استرسزا گریز  -
باشد، با فردي مواجه خواهیم بود که در خوردن مواد غذایی بسیار بهانه گیر و در واقع بد 

  .اده کندمثال ممکن است سالها براي سیر کردن خود فقط از یک مادة غذایی استف. غذاست
  
توانیم به دوئلهاي عشقی و کشته شدن رقیبان بر سر معشوقه  در مورد مسألۀ شهوت می -2

  .اشاره کنیم
تواند به  اگر شهوت دچار افراط شود و واکنش غالب فرد در موقعیتها جنگ باشد، این می -

  .تجاوز جنسی، تنوع طلبی جنسی و همجنسگرایی منجر شود
تواند به ترس  شود و واکنش غالب فرد در موقعیتها گریز باشد، این می اگر شهوت دچار افراط -

به جاي آن فرد را به سوي . از عملکرد مناسب جنسی بالغانه با یک شریک مناسب شود
اختالالتی همچون، خودارضائی، بچه بازي، فتیشیسم، حیوان خواهی، مرده خواهی، تماشاگري 

  .در خیالپردازي در این خصوص افراط کند جنسی و از این قبیل سوق دهد و یا فرد
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اگر شهوت دچار تفریط باشد و واکنش غالب فرد جنگ باشد این به بیزاري جنسی و امتناع از  -
  .رابطه جنسی می انجامد

اگر شهوت دچار تفریط باشد و واکنش غالب فرد گریز باشد این به میلی و سردمزاجی خواهد  -
  . انجامید

 
شوند  موال، مقام، ثروت، قلمرو و چیزهایی که براي انسان هدف واقع میرقابت بر سر ا -3

زمانی که اهداف بشري منابع اصلی رقابت را . تواند به فجیعترین جنایات بشري بیانجامند می
شویم که بسیار فراتر از  دهند ما شاهد شکنجه ها، تجاوزها، کشتارها، و اعمالی می تشکیل می

هدف غایی رقابت، رقابت . ملۀ اتمی آمریکا به ژاپن را در نظر بگیریدح. حیوانیت حیوانات است
 . و هدف ثانویۀ آن رقابت بر سر بهبود کیفیت زندگی است) کمیت(بر سر زنده ماندن بیشتر 

اگر رقابت دچار افراط شود و واکنش غالب فرد در برانگیختگی جنگ باشد، این منجر به  -
در واقع رسیدن به . (شود مارگري و رفتارهایی از این قبیل میتجاوز، چپاول، توسعه طلبی، استع

  ).هدف از راه زور و بطور مستقیم
اگر رقابت دچار افراط شود و واکنش غالب فرد در برانگیختگی گریز باشد، این منجر به خیال  -

زي خواهد رو فردي را تصور کند که می. پردازي و بلند پروازي بدون پشتوانۀ عملی خواهد بود
شود ولی هرگز در راه عملی کردن اینها گامی برنداشته ... شخص قدرتمند، ثروتمند، مشهور، 

در واقع رسیدن به هدف از راه نیرنگ و . (شود و یا فرد متوسل به دزدي و فریبکاري می. است
  ).بطور غیر مستقم

ا تمام قوا در اگر رقابت دچار تفریط باشد ولی واکنش غالب فرد جنگ باشد، به خوبی و ب -
  .مقابل متجاوز از داشته هاي خود دفاع خواهد کرد

اگر رقابت دچار تفریط باشد ولی واکنش غالب فرد گریز باشد، این به تسلیم شدن، سلطه  -
  .پذیري و بردگی خواهد انجامید

  
فتم که در مراسم جشنی اسلحۀ مسلح ا زمانی که به کنجکاوي فکر میکنم به یاد کودکی می -4
 . ر خود را برداشت و ناخواسته با شلیک گلوله اي باعث کشته شدن او شدپد
تواند به تولد یک دانشمند، یک  افراط در کنجکاوي چنانچه واکنش غالب فرد جنگ باشد می -

 . کاراگاه  یا یک خبرنگار خوب منجر شود
ه علوم، افراط در کنجکاوي چنانچه واکنش غالب فرد گریز باشد به عالقه مندي صرف ب -

کشفیات جدید و چیزهاي جالب می انجامد بدون اینکه فرد خود در این زمینه ها اقدامی کرده 
 . یا ابتکاري به خرج دهد
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تفریط در کنجکاوي چنانچه واکنش غالب فرد جنگ باشد به مقاومت در برابر یادگیري زیاد و  -
راتی در مخالفت با آزمایشهاي مثال برپایی تظاه. مخالفت با کنجکاویهاي جدید خواهد انجامید

  .ژنتیک
تفریط در کنجکاوي چنانچه واکنش غالب فرد گریز باشد فرد در مجموع عالقه اي به  -

تواند به آنها دست یابد، نداشته و به  یادگیري و فهم بیشتر از آنچه از دیگران آموخته و خود می
م امکان یادگیري سواد اظهار مانند افراد بیسوادي که علیرغ. کند دانستن اندك بسنده می

  . کنند دارند که به آن نیازي ندارند و همینطور هم بخوبی دارند زندگی می می
 
اگر . و اما ترس، گفتیم که واکنش غالب افراد در مواجهه با تهدیدات یا جنگ است یا گریز -5

خاست که  واکنش فرد به ترس و شرایط ترسناك جنگ باشد، با عامل ترس به مبارزه برخواهد
اما اگر واکنش فرد گریز باشد خواهد گریخت و . البته در نهایت ممکن است قاتل یا مقتول شود

چنانچه عامل ترس به تعقیب وي بپردازد و اگر به او دست پیدا کند ممکن است باز به مرگ 
  .بیانجامد

لی غالب فرد به موقعیت تهدیدزا جنگ باشد، این اگر ترس به بینهایت برسد و واکنش اص -
مثال اگر فرد یا افرادي در پی کشتن شخص باشند او . تواند به قتل و دیگرکشی بیانجامد می
  .تواند با کشتن دشمن یا دشمنانش براي همیشه منبع ترس را ریشه کن کند می

هدیدزا گریز باشد، این اگر ترس به بینهایت برسد و واکنش اصلی غالب فرد به موقعیت ت -
یعنی از بین بردن همیشگی ترس براي خود با دیگر نبودن و . تواند به خودکشی بیانجامد می

  .فقدان درك آن
گاهی اوقات ترس براي فرد فلج کننده است و واکنش وي و در واقع عدم توانایی در واکنش  -

تواند به قربانی  ن صورت مینماید که در ای نشان دادن وي به صورت میخکوب شدن تظاهر می
 . شدن فرد بیانجامد
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  نمونه اي از ارتباط اختالالت با عوامل بقا
بیشتر اختالالت اضطرابی، فوبیها و آنچه که به ترس و اضطراب ربط دارد، به سبب عامل ترس 

  .بدکار است
  اختالالت و مسائل جنسی حاصل عملکرد نامطلوب عامل شهوت

وردن و اعتیادي محصول عملکرد نادرست عامل اشتهااختالالت خ   
حسادت، خشونت، کمالگرایی، کینه، تهمت، غیبت، خیانت، دروغ، ریا، چشم و هم چشمی، زخم 

 زبان و بسیاري از صفات ناپسند و ویژگیهاي بعد حیوانیت حاصل کارکرد ناسالم عامل رقابت 
انگیزه و پشتکار و از این قبیل حاصل عمل  مسائلی از قبیل اهمال کاري، تنبلی، کسالت، عدم

 ). و کم کاري عامل رقابت(کنجکاوي ناکارامدند 
در افسردگی اساسی و فردي که به مرز خودکشی رسیده، به نوعی با اختالل در عوامل 
مواجهیم، اختالل در اشتها، اختالل در شهوت، اختالل در رقابت، اختالل در کنجکاوي و نهایتا 

اگر ترس از مرگ ما مختل شود . تواند به خودکشی بیانجامد که مورد آخر می! ترساختالل در 
غوش باز از دست داده باشند، آنگاه ما با آو دیگر عوامل بقاي ما قدرت انگیزه دهی به ما را 

! ن رویمآرا نه تنها بپذیریم بلکه حتی به استقبال ) مرگ(توانیم بزرگترین ترس خود  می
کشی گرا بطور موقت با اختالل در برخی عوامل برانگیزندة بقا مواجه شده، بنابراین فرد خود

کند، در همۀ عوامل موقتا و بصورت لحظه اي، دچار اختالل  فردي که اقدام به خودکشی می
عاملش مختل شده است و این اختالل  5کند هر  شده و شخصی که خودکشی را تکمیل می

  .راهی براي برگشت نیست آنقدر طول میکشد که دیگر با مرگ فرد
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  !قال انی اعلم ما تعلمون

  
  30سورة بقره، آیۀ 

  

 !دانید دانم که شما نمی من چیزي می: فرمود 
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  )تشریح انسان درون (روان تشریحی، 
 و. به لحاظ عصب شناختی شاید بتوان ردپاي انسان درون را در مغز جدید ما جستجو کرد -

  نیمکرة منطقی
عامل  5سازند، تحت عنوان  انسان درون برانگیزاننده هایی دارد که ما را در زندگی متأثر می -

  .منظور از بقا در اینجا، بقاي انسان پس از مرگ است. بقا
عمدتا در پی کنترل ارضاي خواسته هاي نابجاي حیوان درون، و برآورده ساختن مناسب و  -

  .بجاي آنهاست
  .صبور، منطقی و متفکر است -
به همین سبب عودتا . از گذشته عبرت گرفته و نگران پیامد تصمیمگیریهایش در آینده است -

  .کند در زمان حال زندگی نمی
  .خواهد حال را فرصتی براي جبران و بهبود گذشته و پی ریزي آینده اي بهتر می -
و تفکر آن مشغول به مرگ و ماوراي آن  نگاه انسان درون معطوف به دنیاي پس از مرگ -

  .است
چنانچه انسان درون در توجه به نیازهاي انسانی و از پیروي عوامل بقاي خویش کوتاهی  -

 . شود نماید، دچار ترس از آنچه در پس مرگ نهفته است می
وي وظیفۀ اولیۀ انسان درون حفظ بقاي انسان در جایگاهی متعالی پس از مرگ و وظیفۀ ثان -

  .آن یادآوري مرگ است
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  انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا
  

  3دهر، آیۀ سورة 
  

 .ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر باشد، خواه کفران نماید
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عامل پیشرانۀ انسانیت 5  
اعتقاد به وجود یک خالق  -  1      
                     و جهان پس از مرگاعتقاد به زندگی  -2
اعتقاد به نظام جزا و پاداش -3   
اعتقاد به انسان بودن و انسانی زیستن -4                    
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  عامل پیشرانۀ انسان درون 5
  

اینکه فرد به این درجه از . استانسان بودن و انسانی زیستن بین  اصلیترین عامل در این
و انسانی . درك و فهم خود برسد، که خود واقعی او در واقع یک انسان است و نه یک حیوان

زیستن به معناي طی طریق زندگی در راستاي باورهاي انسانی است که وجود یک خالق، جهان 
در پس مرگ قرار است رخ دهد از جمله برخورداري  پس از مرگ، نظام جزا و پاداش و آنچه

حال چنانچه این عوامل به خوبی فرد را در . گیرد بیشتر از رضایت و رحمت الهی را در بر می
آرامش واقعی و . نهفته است آرامشزندگی هدایت کنند، نتیجۀ آن چه خواهد بود؟ پاسخ در 

به اطمینان و رضایت قلبی  د رارسیدن به جایگاهی که ناامنی، ترس و نگرانی جاي خو
 .دهند می
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    .                                      اعتقاد به وجود یک خالق -  1
اکثریت افراد معتقد به وجود یک خالق، یک نیروي برتر، یک هستۀ مرکزي یا یک وجود شاهد 

براي آنچه به آنها ارزانی توانند دست به دامان او شوند و یا  و ناظر هستند که در مواقع نیاز می
گویا از ابتداي خلقت پرستش جزء الینفکی از زندگی انسانها را . داشته از وي سپاسگزاري کنند

چه بصورت پرستش ماه و خورشید و ستارگان، چه بصورت بت پرستی و . داده است تشکیل می
شود  دآور میبوضوح چیزي در ما هست که گویا به ما یا. پرستش حیوانات و یا یکتاپرستی

اما . هستی و خودمان خالقی داریم، روزي به او نزدیک بوده ایم و باز روزي به او خواهیم پیوست
به همین خاطر است که در پرستیدن او در طول . مشکل اینجاست که او را فراموش کرده ایم

نیازمند  این عامل اعتقادي قدرتمند ما را. تاریخ دچار اشتباهات و انحرافات زیادي شده ایم
اما الزاما وجود این عامل بدین معنا . دهد کند و بدین سمت سوق می پرستش یک وجود برتر می

نیست که فرد باید حتما دست به یک سري اعمال و مناسک خاص مذهبی آشکار بزند، صرف 
و  این درصد کوچکی از افرادي را نیز که خود را پایبند به ادیان. باور قلبی در این مورد کافیست

چرا که اگر انسانیت فرد در هر . گیرد مذاهب ندانسته و ظاهرا معتقد به خدا نیستند در بر می
برخی بر این باورند که ما دست . عامل دچار نقص باشد، حیوانیت با سرعت آن را پر خواهد کرد

بر فرض که چنین باشد، آنها و جهان هستی را . پروده و دست نشاندة موجوداتی فضایی هستیم
 !کی آفریده؟
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 اعتقاد به زندگی و جهان پس از مرگ -2
اعتقاد به زندگی دوباره، فناناپذیري، تناسخ و جهان پس از مرگ همگام با اعتقاد به وجود یک 

در زمانهاي گذشته گاهی مردگان را همراه . خالق جاودانه همواره با انسان همراه بوده است
اگر . دند با این امید که در زندگی پیش رو توشه اي داشته باشدکر جواهرات یا طعام دفن می

این باور ولو ناهشیار را نداشتیم که بعد از مرگ زندگی دیگري هست، ترس از مرگ یا ما را فلج 
مانند فردي که براي گریز از خود و ترسش دست به خودکشی (کشاند  کرد یا به پوچی می می

ما چنان ). زند مانند فردي که وحشیانه به دیگرکشی دست می(داشت  یا به طغیان وا می) میزند
کنیم که گویا هر لحظه ممکن نیست بمیریم و قرار نیست مرگ از  با امید و خوشبین زندگی می

چرا فرد باید در پی این باشد که نام نیکی یا یاد خوشی در خاطره ها بگذارد در ! راه برسد
آن احساس شعف و رضایت کند؟ در اینجا نیز افراد  حالیکه دیگر وجود نخواهد داشت که از

. گذارند، که در این صورت نسبت به آن هشیارند عمدتا دو دسته اند، یا علنا بر این باور صحه می
دهند، که در این صورت نسبت به این اعتقادي که  یا آن را تکذیب کرده و به زندگی ادامه می

یت انسانیت با عامل درست خود پر نشود، حیوانیت و باز چنانچه این ظرف. دارند ناهشیارند
 . دست به کار شده و واکنشهایی مانند آنچه در باال ذکر شد را به راه می اندازد
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 اعتقاد به نظام جزا و پاداش -3
آخرین باري که چنین حس رایجی به . کنیم عذاب وجدان و احساس گناه را همگی تجربه می

را به خاطر بیاورید، آیا این حس زمانی بوجود نیامد که شما کار اشتباهی کردید شما دست داد 
پنداشتید؟ وجود  یا در حق کسی ظلم و بی انصافی روا داشتید، یا الاقل خودتان چنین می

شود ما  یکی از چیزهایی که باعث می. همین احساس براي اثبات این عامل به تنهایی کافیست
. از وجود یک خالق ناظر و زندگی مجدد، همین نظام پاداش و جزاستانسانی عمل کنیم بعد 

کند در قبال هر خیر و شر جزایی  باوري عمیق به قدمت عمر بشریت که به ما گوشزد می
و اگر چنین چیزي در ما نبود یا ظرفیت آن توسط عاملی حیوانی پر شود . دریافت خواهیم کرد

به سادگی زدن یک دکمه و نابودي شهري مملو از انسان . باز هم با حیوانیت مواجه خواهیم بود
  !با بمب هسته اي
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 اعتقاد به انسان بودن و انسانی زیستن -4
رویم، ولی بواسطۀ بعد انسانیت روان  با اینکه به لحاظ تکاملی ما نیز نوعی حیوان به شمار می

ست که بخواهیم متفاوت از حیوانات عمل خود و ویژگیهایی که دارد، صرف انسان بودن کافی
کنیم و  دهد اجتناب می ما ناهشیارانه از انجام بسیاري از اعمالی که ما را حیوان جلوه می. کنیم

مثال آمیزش جنسی یا دفع مزاج را در مقابل . شماریم این اعمال را تقبیح نموده و ناپسند می
وجود . دهیم ینکه همگی آنها را انجام میبا ا. دانیم دیدگان هم نوعان خود عملی مذموم می

گویا انسان . کند اخالق و هیجانی از قبیل شرم در بعد انسانیت به این امر کمک شایانی می
ویژگیهایی از قبیل همدلی، نوعدوستی، عشق و غیره . کند بودن ما را به انسانی زیستن وادار می

امل بقاي حیوانیت را به چالش بکشد، مثال تواند عو کنند که حتی می ما را وادار به اعمالی می
در یک کالم ما . براي نجات جان یک عزیز ممکن است جان خود را به خطر انداخته یا فدا کنیم

خواهیم تا حد ممکن بعد انسانی خویش را به نمایش گذاریم و از حیوانیت خویش فاصله  می
ود، حیوانیت آن را اشغال خواهد در اینجا باز هم چنانچه این ظرفیت بدرستی پر نش. بگیریم

کرد و شاهد اعمالی حیوانی از قبیل انجام سکس در مأل عام و مقابل دوربین، خودخواهی و 
  .بودفداي دیگران به قیمت آسایش خویش و غیره خواهیم 
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 ترس از پس از مرگ -5
ا و پایان حیات حیوانی، برخالف ترس حیوان درون از خود مرگ، به عنوان خط بطالنی بر بق

ترس در انسانیت که بر این امر واقف است که زندگی دوباره اي خواهد داشت، خالقی هست که 
ناظر اعمال او بوده و نظام جزا و پاداشی هست که باید در قبال اعمال خود پاسخگو باشد، 

توانست عاید او  یو حتی ترس از نرسیدن به جایگاهی باالتر که م. تواند قابل مالحظه باشد می
اما عمدتا این ترس متوجه این موضوع خواهد بود که فرد چه سرنوشتی در پیش خواهد . شود

چرا که علیرغم وجود توصیف و توضیحات زیاد در ادیان و مذاهب و باورهایی که فرد به . داشت
رار داشته آنها معتقد است، مرگ و آنچه پس از مرگ رخ میدهد، همچنان در هاله اي از ابهام ق

تواند به این ترس در  نماید که عدم اطالع یا کژفهمی ها می و چنین می. و بسیار مرموز است
که بسیاري از افراد ممکن است این علت ترس را ندانند، شاید بهتر  از آنجایی. افراد دامن بزند

بقاي ترس از در اینجا تفاوت با عامل . باشد که آن را اضطراب و یا ترس از چیزي مبهم بدانیم
اما در اینجا ترس . مرگ این است که در آن مورد ترس از خود مردن، نیستی و فانی شدن است

  .دباش از خود مرگ نیست بلکه نگرانی از آنچه قرار است رخ بدهد می
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ند گرفته اند و یک پشتوانۀ حافظه اي مبهم دار این عوامل بصورت یک ظرفیت بالقوه در ما قرار
که به شدت نیازمند روشن سازي است و این بواسطۀ دیگرانی که ما عضو جامعه شان شده ایم 

 . شود، از این روي بسیار مستعد تحریف است براي ما  تعریف می
و عوامل بقاي خود توان سرکوبی، تحریف و اشغال این ظرفیتها را تا  حیوانیت بواسطۀ نیازها

  .حدود زیادي داراست
در دوران حساس رشدي خود به درستی شکل نگیرند، تغییر  ین عوامل از کودکی وچنانچه ا

  .آنها در آینده اگر چه محال نیست، اما بسیار دشوار خواهد بود
هوشمندي از طریق تقویت و ارضاي افراطی عوامل بقاي حیوانیت ما،  افراد سودجوي زمانۀ ما، با

هاي جدید را حتی در بافتهاي مذهبی به علت این عوامل را به حاشیه رانده و خصوصا نسل
جذاب تر بودن و سهل الوصول تر بودن دریافت پاداش از این امیال، به مسیري که خواسته اند 

مثال از طریق موسیقی، سینما، شبکه هاي اجتماعی و غیره عوامل بقا و . کنند هدایت می
ع خود را در این میان جستجو نیازهاي افراد را به گستردگی تبلیغ و تحریک کرده و مناف

  .کنند می
این عوامل در  اعتقاد به انسان بودن و انسانی زیستن، عمومی ترین و پذیرفته شده ترین عامل

 . شود میان انسانهاست، چیزي که انسانیت و سالمت معنوي را باعث می
  .شدن، نوید بخش سالمت مذهبی خواهند بود دیگر عوامل در صورت شکوفا

خصوصا در اسالم به بهترین نحو شکوفائی و رشد این عوامل را باعث  سالمت مذهبی، وجود
  .خواهد شد
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. ان فی خلق السموات و االرض و اختالف الیل و النهار ألیات الولی االلباب

الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات 
  هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار و االرض ربنا ما خلقت

  
   91و 90آل عمران، آیات  سورة

  
در آفرینش آسمانها و زمین و اختالف شب وروز، نشانه هایی براي همانا

در حال ایستاده و نشسته و کنند  آنان که خدا را یاد می. خردمندان است
اینها را کنند، پروردگارا،  فرینش آسمانها و زمین اندیشه میخوابیده و در آ

  .بیهوده نیافریدي، تو پاك و منزهی، ما را از عذاب دوزخ حفظ بفرما
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 تفکر و نشانه ها، سرنخهایی براي یادآوري
گفتیم که یکی از ویژگیهاي انسان درون یادآوري است و این کار جز با ابزار این کار یعنی تفکر 

ارید؟ انسان درون اضافه شده به حیوان مبحث حافظۀ انتسابی را بخاطر د. انجام شدنی نیست
چیزي که همواره در پی کشف . اي در خود دارد، حافظه اي از گذشته هاي دور درون ما حافظه

آن بوده، ولی به سبب کمرنگی و ابهام، گاهی دست به دامان خرافات و مرتکب اشتباهات 
علت فراموشی یا یادآوري کند، به  مثال انسانی که وجود یک خالق را حس می. بزرگی شده است

د چنان سایه حیوان درون با عوامل بقاي خو. ناکافی ممکن است به پرستش ستارگان بپردازد
افکند که گاهی فراموشی حاصل از عوامل بقاي آن مجالی براي تفکر و  اي بر انسان درون می

ین منطقی تر به کند و ا چرا که او در زمان و مکان حاضر زندگی می. گذارد یادآوري باقی نمی
رسد که زندگی در دنیاي مادي به تفکري مادي و رسیدن به دیگر مادیات موجود براي  نظر می

. پذیرد بقا نیاز دارد و با مرگ این زندگی و شانس بقا و ارضاي تمایالت براي همیشه پایان می
راق نباشد بیند و براي او امري ملموس است، اگر اغ حیوان درون چیزي را باور دارد که می

این حیوان . توان گفت او یک دانشمند معاصر است و نگاه، بیان و نظریاتی علمی دارد می
گوید که ما به نحوي در طی تکامل پدید آمده ایم، به اینجا رسیده ایم،  دانشمند چنین می

نیازهاي خاص خود را داریم، مدت محدودي را خواهیم زیست و در نهایت از میان خواهیم 
ر خالف آن، انسان درون یک فیلسوف است و معتقد به خالق، روح، جهان پس از مرگ و ب. رفت

این بخش متفکري توانمند است و با . خواهد یادآوري کند نادیدنی هایی از این دست است و می
تواند چیزهاي مبهمی را به یاد آورد و شاید هر قدر در این کار خبره تر  می) سرنخ(یک نشانه 

 . زاللتري را مجسم کند و بهتر یاد آوردشود تصاویر 
داند و قرار  پرسید یاد آوري چه چیز را؟ باید بگویم زمان قبل از تولد و آنچه را که می و اگر می

کند، او دائما در  بنابراین بر عکس حیوان درون که در حال زندگی می. است در آینده رخ دهد
زه هم که اسیر حیوان درون شده باشیم و ما هر اندا. میان گذشته و آینده در نوسان است

منتها حیوان . دهند فراموشی بر ما سایه افکنده باشد باز هم نشانه ها ذهنمان را قلقلک می
. درون خوب بلد است با منطقی سازي قضیه رنگ و لعاب انسانی این نشانه ها را بزداید

تا به حال فکر کرده ! خواهید می د از چه جور نشانه هایی حرف میزنم؟ البته کهیخواهید بدان می
دهند؟ مثال گلها،  اید که چرا بعضی چیزها در طبیعت حس آرامش عمیق و غریبی به شما می

رایحه ها، رنگها، مناظر طبیعی مثل، جنگلهاي انبوه، باغهاي پر میوه، درختان، دریا، آب و 
بگذارید . ز این قبیلصداي آب، آسمان آبی، ستارگان در شب، ماه کامل، مراتع سر سبز و ا

خب، انسان جزئی از طبیعت است و عجیب نیست که از : توجیه حیوان درونمان را بشنویم
اجداد ما در دل همین . جاذبه هاي طبیعی لذت ببرد یا با در طبیعت بودن به آرامش برسد
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سوال اینجاست که : حال بگذاریم انسان درون صحبت کند. طبیعت زندگی حیوانی داشته اند
گیرد؟ بسیاري از حیوانات  چرا اینگونه چیزها براي ما جاذبه دارد، این جذابیت از کجا نشأت می

توجهی به این چیزها ندارند، ما انسانها چنان به گلها عالقه مندیم که آنها را به کسانی که 
ر بریم، ب دهیم، براي بیمار گل می دهیم، به معشوق خود گل می خیلی دوستشان داریم هدیه می

گذاریم و این در حقیقت به این معناست که گل را هم ارز  سر مزار عزیزي از دست رفته گل می
 ! بریم با عشق و محبت به کار می

است و ) دوست داشتن(و ابراز احساس ) دوستت دارم(یعنی گل به تنهایی به معناي ابراز کالم 
کنیم  ما سعی می. موجب شدهبه قدري رایج است که شغلهایی را مانند گلفروشی و باغبانی 

گلها را لگد نکنیم و نه تنها آنها را از بین نبریم بلکه با کاشتن آنها مکانهاي بیشتري را حتی در 
در حالیکه یک حیوان براحتی ممکن است پا روي آنها . دهیم منازلمان به آنها اختصاص می

گل و سایر مناظر آرامش بخش  بنابراین شاید بتوان گفت. گذاشته و بیخیال از روي آنها بگذرد
جائی که ما را به یاد و تأمل برانگیز یک سر نخ یادآوري کننده از مکان و زمانی دور باشند، 

آیا در آنجا . براي درك بهتر بیایید بهشت را در ذهنتان ترسیم کنید. اندازند منشأمان می
ارنگ، میوه هاي گوناگون، درختان باشکوه، چمن هاي سبز، رودها و آبشارهاي زیبا، گلهاي رنگ

والدین . بینید؟ به داستان خلقت آدم و حوا بازگردید هواي لطیف و چیزهایی از این قبیل را نمی
به همین خاطر است که با دیدن جاذبه هاي طبیعی . نخستین ما از چنان مکانی به زمین آمدند

وي دیگر، نشانه هاي از س. به یاد خالق خود، آفرینش، دنیاي دیگر و عاقبت خویش میفتیم
ترس حیوان درون از (کنند  هشدار دهنده اي هم وجود دارد که عامل بقاي ترس را تحریک می

مثال حوادث طبیعی مانند زلزله، . و مخل آرامشند) مرگ، و ترس انسان درون از قیامت و جهنم
توصیف بهشت و نگاهی به . فوران آتشفشان، سیلهاي کوبنده، طوفانها، رعد و برق و نظیر اینها

  .جهنم در ادیان موضوع را قابل هضم تر خواهد کرد
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و ان . الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین
و لقد اضل منکم جبال کثیرا افلم تکونوا . اعبدونی هذا صراط المستقیم

  تعقلون
  

  62تا 60سورة یس، آیۀ 
  

ما عهد نبستم که شیطان را نپرستید او دشمن آشکار اي بنی آدم آیا با ش
و خلق بسیاري از شما را به . و مرا بپرستید که این راه راست است. شماست

 .کنید گمراهی کشید آیا هنوز تعقل نمی
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  چوپانها
گاه در حال مدیریت اکثریت نا آ) چوپانها(در واقع شاید اغراق نباشد اگر بگوییم افراد اندکی 

با ایجاد ابزاري قدرتمند چون رسانه و در دست داشتن غولهایی نظیر . هستند) گوسفندان(
هالیوود و اینترنت و ماهواره، گروهی در صدد تغییر و جایگزینی افکار، رفتار، گفتار، فرهنگ، 

افراد گوسفندوارانه در تبعیت از . بخشد هستند دین، و هر آنچه که به یک ملت هویت می
در واقع آنها سونامی تغییر را به راه انداخته . گیرند نهاي دیکته شده بر یکدیگر پیشی میجایگزی

وقتی که . برد اند، به همین خاطر است که چرا اقلیتهاي آگاه از اعمال آنها را هم دارد با خود می
رات کند شما را هم به همراه دیگر قط شما قطره اي در دریا باشید، بادي که موج را ایجاد می

برد و مقاومت  خواهد می برد، در واقع نیروي جمعی شما را به خواست خود هر جا که می می
کند و همه  شود، گله رم می زمانی که گرگ به گله حمله ور می. دهد معناي خود را از دست می

خواهید بدانید هدف آنها چیست جواب یک چیز  باید بدوند حتی اگر ندانند چرا؟ و اگر می
نگاهی به برنامه . ثی سازي و تضعیف بعد انسانیت و شکوفائی و تقویت بعد حیوانیتاست، خن

محتواي آنها حاوي سکس، . هاي ماهواره اي و فیلمهاي هالیوودي شما را مطمئن تر خواهد کرد
خشونت، تجملگرائی، خوراکی ها و نوشیدنیهاي متنوع و همۀ چیزهایی است که جزء خصیصه 

اما چرا؟ آنها آشکارا پیام خود را . گیرند ر مجموعۀ بعد حیوانیت قرار میهاي حیوانی بوده و زی
اعالم کرده اند، شما در حیوانیت و لذتهایش غرق شوید، انسانیت و فکر کردن و برنامه ریزي و 

شما آزادانه سکس کنید، بهترینها را بخورید و بیاشامید، به دنبال تجمالت ! تعیین اهدافتان با ما
ها باشید، از دیدن آنچه دوست دارید در فیلمها لذت ببرید، کارتان نباشد، ما و لوکسترین

  خواهید دلیل سرکوبی انسانیت و تقویت حیوانیت را بدانید؟ می! بیداریم
! رساند که براي آنان کابوس است چرا که در واقع انسانیت در حد اعالي خود ما را به چیزي می

آنها با در دست . فکار، کردار و حتی گفتار مردم دنیا هستندگفتیم که چوپانها در پی مدیریت ا
داشتن رسانه هایی قدرتمند، خط فکري خاص خود، رفتارهاي مورد نظر خود و زبان خود را 

و همینطور گفتیم که هدف نهایی آنان . دهند براي انتقال هر چه بهتر این خواسته ها توسعه می
بنابراین، . سرکوبی و به حاشیه راندن انسانیت آنهاست تقویت و شکوفا ساختن حیوانیت افراد و

آنها با رسانه هاي قوي تصویري و صوتی خود عوامل بقاي ما را از طریق دو حس برتر برانگیزنده 
تنوع غذاها، لباسها، تجمالتی مانند خانه هاي ویالئی و ماشینهاي . دهند تحت فشار قرار می

د، متنوع و بی قید و بند، همگی تأیید کنندة این لوکس و از همه مهمتر روابط جنسی آزا
عامل اگرچه براي بقاي ما ضروري اند ولی حد  5توجه داشته باشید که این . باشد موضوع می

کند و مانند  متوسط و معتدلی از آنها براي داشتن یک زندگی مطلوب و طبیعی کفایت می
. تواند ویرانگر باشد از آنها میبسیاري از چیزهاي دیگر افراط و تفریط در خصوص هر یک 



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 98 

بنابراین چوپانها در راستاي گسترش ویژگیهاي بعد حیوانیت، از افراط در عوامل بقا استفاده 
میل جنسی که وسیله اي براي تولید . کنند یعنی جایی که وسیله به هدف تبدیل شده است می

راي خوردن و زنده ماندن مثل است به هدفی براي ارضاي خود این میل، اشتها که وسیله اي ب
است به هدفی براي لذت بردن از تنوع طعمها، اتومبیل که وسیله اي براي جابحایی است براي 

با نگاهی بهتر شما هم متوجه خواهید . خرید خود اتومبیل و به همین ترتیب، تبدیل شده است
  .شد که در واقع ما بقا را با لذت معاوضه کرده ایم

  
تواند جالب  م فرض کنید داشتن مدرك دکترا یا تخصص در یک زمینه میدر مورد کنجکاوي ه

و جذاب بوده و کسب آن به جاي دریافت آن جهت استفاده براي کمک رسانی وسیله اي براي 
توان به کسب لذتهاي  رسیدن به محبوبیت، قدرت، شهرت و منابع مالی باشد که با آن می

حال شاید بپرسید پس در مورد عامل ترس . د جستبیشتر در ارضاي اشتها، شهوت و رقابت سو
چطور؟ جواب اینجاست که همانطور که پیشتر اشاره شد، ترس در نهایت به ترس از مرگ ختم 

کند و این بازداري  شود، بنابراین انسان را تا حدودي از افراط در برآوردن لذات بازداري می می
ت بمیریم و هر لحظه ممکن است این اتفاق به به دو شکل است، اوال، وقتی بدانیم همه قرار اس

ي هر شکلی بیفتد، نیروي موجی از اضطراب و غم بر خالف سرخوشی ناشی از افراط در ارضا
شود، دوم اینکه در افرادي که نگاه اخروي دارند و به  ن میلذات براه میفتد و باعث تعدیل آ

علیه افراط و ارضاي ناشایست امیال زندگی پس از مرگ معتقدند، یاد مرگ بازدارندة مهمی بر 
آنها با اشاعۀ بعد حیوانیت و غرق کردن افراد در جستجو و ارضاي هر چه بیشتر . دنیوي است

در واقع . کنند لذات افراطی شدة حیوانی، افراد را در مقابل یاد مرگ دچار فراموشی می
وجود ندارد جواب سوال  فراموشی مرگ و فکر نکردن به آن طوري که گوئی بسیار بعید است یا

و البته این بدین معنا نیست که افراد دیگر ترسی ندارند، بلکه ترس واقعی فراموش . شماست
مثال ترس از اینکه نکند کمی . شده ولی ترسهاي سطحی و جایگزین حتی بیشتر نیز شده اند
رایش مورد نکند این لباس و آ! چاق شوم و جنس مخالف مرا براي رابطۀ جنسی جذاب نپندارد

نکند موي سر من که کم پشت شده باعث شود زنان به من نگاه نکنند . توجه مردان قرار نگیرد
نگاهی به تبلیغاتی که در خصوص چاقی و الغري، لیزر و بوتاکس، کاشت مو، ابزار  .و غیره

، بدنسازي، وسایل آرایشی و اصالح و وسایل تسهیل کنندة رابطه جنسی از قبیل داروها، کرمها
رشد معکوس را  بخش. (ژلها، بزرگ کنده ها، حجم دهنده ها و امثالهم اثباتی بر این مدعاست

  )ببینید
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 )بیرون(و خود اجتماعی ) درون(خود فردي 
  

خود بیرونی، در واقع روان . خود درونی و در واقع روان فردي، اساسی تر و زیربناي انسانهاست
. ، ظاهري تر و مشهود تر است)شود ع و گروه واقع میآنچه در فرد که متأثر از اجتما(جمعی 

امکان ندارد که وي در شرایط . فردي را فرض کنید که انسان قانون مدار و موقر و آرامی است
عادي دست به تخریب اموال عمومی یا پرخاشگري دیگري بزند، ولی همین فرد در گروه یا 

بیند که  زنند و کم کم خود را در حالی می گیرد که به دالیلی دست به آشوب می جمعی قرار می
بعدها همین فرد از خود . شکند یا با نیروهاي امنیتی درگیر شده دارد شیشۀ مغازه ها را می

در واقع . کند که چگونه ممکن است من بوده باشم که چنین کاري را مرتکب شده تعجب می
ترکیب شدن با خودهاي بیرونی خود درون این فرد مخالف این کار است ولی خود بیرون که با 

. دیگر افراد به خودي عظیم و با نیرویی مخرب بدل گشته، سکان هدایت فرد را در دست گرفته
خود . تصور کنید افرادي را که الاقل در یک چیز مشترکند و به آن خاطر گرد هم آمده اند

تواند  سازند که می را می بیرونی یا روان بیرونی این افراد همه با هم ترکیب شده و یک ابر روان
. سیلی خروشان از ویژگیهاي حیوان درون را به راه انداخته و هر چه را  بر سر راه دارد نابود کند

ساله اید و با دوستتان در حال قدم زدنید، فردي بزرگسالی به 18تصور کنید شما یک نوجوان 
ز شما داشته و قویتر به نظر اما هیکلی درشت تر ا. کند، او یک نفر است شما بی احترامی می

اگر تنها بودید ممکن بود فکر درگیر شدن با وي را از سرتان بیرون کنید ولی االن شما . رسد می
با پشتوانۀ دوستی که در کنارتان قرار دارد و بواسطۀ حضور وي خود بیرونتان دو برابر معمول 

  .کنید شده با وي پرخاشگرانه برخورد می
سانتیمتر و  170کیلو وزن دارد در حالیکه شما  90سانتیمتر قد و  180فرض کنید آن مرد 

شصت کیلوئید، اگر دوست شما هم، هم قد و قوارة خودتان باشد در واقع اکنون شما یک فرد 
پس غول متشکل از شما و . مغز دارید 2پا و  4دست و  4! کیلوئی هستید 120سانتی و  340

حال همین را با . رسد که از موجودي ضعیفتر نترسد یدوستتان حق دارد و منطقی به نظر م
اجتماعی چندین هزار نفري محاسبه کنید و ببینید در شورشها چه نیروهاي عظیمی به راه می 

رسد به  به همین خاطر است که زمانی که یک فرد که در تنهایی فردي ترسو به نظر می! افتد
این یک جوگیري . از بقیۀ به رفتار کند پشتوانۀ جمع ممکن است شجاع و یا حتی پرخاشگرتر

فراموش نکنید که ما انسانها موجودي اجتماعی هستیم، گربه سانان را در نظر !! موجه است
. کند، اما شیرها اجتماعی و داراي یک گله هستند بگیرید، یک ببر به تنهایی زندگی و شکار می

انها هم براي زندگی جمعی آفریده ما انس. دهد زندگی در جمع شانس بقاي گونه را افزایش می
دهیم و هر کدام گلۀ خود را  شده ایم و درست مثل همان گلۀ شیر، تهدیدها را با هم پاسخ می
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داریم، که متشکل از افرادي هستند که در آن شرایط مکانی و زمانی خاص با ما پیوندها و 
نیش بی اطالع باشد براحتی بنابراین چنانچه فرد از تأثیر جمع بر خود بیرو. تشابهاتی دارند

ممکن است بازیچه و ابزار اهداف و خواسته هاي حتی نامعقول و خطرناك آن قرار بگیرد و 
تصور کنید عده اي مرد جوان در یک . مرتکب اعمالی شود که جبران آن سخت یا ناممکن باشد
اد خالفکاري بسیاري از آنها افر. دهند مکان بطور دسته جمعی زنی را مورد تجاوز قرار می

نبودند، اینها آدمهایی معمولی بودند که قبال هرگز چنین کاري نکرده اند و بعید به نظر 
اکنون پلیس آنها را دستگیر کرده و تک . رسید در تنهایی مرتکب چنین عمل شنیعی شوند می

رحم  کنند که دل همه به دامت میبرخی از چنان گریه و ابراز ن. دهد تک مورد بازجویی قرار می
 چرا چنین اتفاقی افتاد؟ . آید می

شود در راستاي یکی از عوامل بقاي ما باشد، با فزون  زمانی که عملی که جمع مرتکب آن می
فعالی آن عامل در ما مقاومت در برابر آن بسیار دشوار بوده و چنانچه عوامل بازدارندة خود 

در اینجا . نماید ار محتمل میدرون ما به حد کافی قدرتمند نباشد، سقوط در دام آن بسی
کافیست یک یا چند نفر با عامل شهوت باال به زنی در مقابل دیدگان جمع تجاوز کنند، روح 
جمعی که از پیش شکل گرفته با غلبۀ عامل شهوت به یک غول شهوانی بدل شده و جریانی از 

ع خاص بودن که در مثال آشوب مخالفت با سیاستها یا دنبال مناف. راند تجاوز را پیش می
. کند برخاسته از عامل رقابت است، افراد را با همه گیري عامل رقابت در روان جمعی هدایت می

یا نوجوانانی را تصور کنید که دسته هایی به راه می اندازند و متأثر از عامل کنجکاوي دست به 
وجود در پارك و تخریب وسایل م. مثال زدن زنگ درب منازل و فرار کردن. زنند شیطنتهایی می

اجداد ما شکارچیان قابلی بودند و شواهدي در . اکنون اشتها را در نظر بگیرید. از این قبیل
دست است که براي شکار مانند شکارچیان اجتماعی همچون شیرها با یکدیگر همکاري میکرده 

ر واقع د(شود و افراد  براي کشتن یک فیل و رسیدن به غذا روان جمعی شکارچی ظاهر می. اند
گویی تا رسیدن به هدف نهایی . شوند سر تا پا در هدف این خدمت فعال می) سلولهاي این غول

گیرند و تازه  که در اینجا اشتها و در موارد قبل شهوت، رقابت یا کنجکاوي بود افراد آرام نمی
لب گویی حیوان در آن عامل غا. پردازند پس از انجام کار به بررسی جنبه هاي دیگر آن می

مورد خفیفتر . راند کنترل کامل خود را در فرد در دست داشته و بی اختیار وي را پیش می
عامل اشتها در جمعهاي امروزي را خوردن بیش از مقدار معمول در مهمانی و جمع میتوان 

حیوانی که به تنهایی شکار کرده ممکن است به خوردن مقداري از گوشت شکارش . دانست
در اینجا دو عامل اشتها و . خورد حضور دیگران تا آنجا که بتواند از شکار میبسنده کند ولی در 

 . رقابت همکاري تنگاتنگی دارند
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با اینکه چراغ اشتها یا شهوت روشن شده همزمان چراغ رقابت هم به . همینطور شهوت و رقابت
سر اشتها بنابراین با رقابت بر سر شهوت و با رقابت بر . گردد خاطر حضور جمع فعال می

یک زن براي ارضاي عامل شهوت موقعیتی است که نباید از دست داد و دیگران دارند . مواجهیم
اندازد  رنگین رقابتی بر سر خوردن راه مییک شکار یا یک سفرة . گیرند با طمع از آن بهره می

از آنجا که فعال شدن عامل رقابت با خشم و . که نباید در آن شکست خورد یا کم آورد
توان پرخاشگریها را در چنین مواردي توجیه  رخاشگري در سطوح مختلف همراه است میپ

در تجاوز دسته جمعی این عمل خشن تر از حالت انفرادي رخ . کرده و به خوبی توضیح داد
چرا که رقابت باال براي بهره گیري از حداکثر منافع در مقابل رقیبان زیاد باید از . خواهد داد

همینطور بر سر اشتها در مواقع قحطی، ممکن است . ي و بیرحمی استفاده کندویژگی پرخاشگر
همینطور در مورد کنجکاوي مثال افراد در گروه ها . افرادي دست به قتل و آدمخواري هم بزنند

موقعیتی را فرض کنید که در . بیشتر محتمل است دست به تجربۀ مواد اعتیاد آور و مضر بزنند
راد گرد فردي مصدوم و زخمی جمع شده اند و دارند منفعالنه جان عیت اضطراري افیک وض

روان جمعی . گذارد کنند ولی کسی براي کمک پا پیش نمی دادن او بر اثر خونریزي را تماشا می
اگر فردي که از این . شود یکی شده و حصاري را ترتیب داده که مانع عبور افراد از آن می

قوي اي داشته باشد که بتواند حصار روان جمع را بشکند، وضعیت آگاهی دارد یا خود درونی 
تواند خود بیرونی را در شرایط  خود درونی وقتی می. تواند بقیه را از این حباب رهایی بخشد می

بحرانی از درگیري در روان جمعی باز دارد که از عوامل قویتري برخوردار باشد و آنقدر قویتر که 
  .د را از این کار باز داردبتواند با پیش بینی آینده فر
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  آیا رشد انسانیت گسترة گروههاي اجتماعیمان را وسعت خواهد بخشید؟
  

اگر از شما بخواهند . تواند از دو نفر تشکیل شود خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است که می
به خانوادتان اشاره  مهمترین و عزیزترین گروهی که به آن تعلق دارید را معرفی کنید، بی تردید

بعد از . دهید؟ شاید دوست صمیمتان را بعد از اعضاي خانواده چه کسی را ترجیح می. کنید می
آن چه؟ شاید یکی از آشنایان، بعد از دوستان و اقوام شاید همسایه ها، بعد شاید همکاران، بعد 

یه که روابط طوالنی همشهریان، هم استانیها، هموطنان، همزبانان، هم کیشان، کشورهاي همسا
و پیشینه هاي فرهنگی مشترك زیادي با آنها دارید، افرادي که در یک قارة با آنها زندگی 

کنید، مثال اگر شما یک آسیایی باشید و یک اروپایی به آسیاییها توهین کند، حتما به دفاع  می
طن شما توهین و اگر در کشور همسایه کسی به همو. از هم قاره ایهاي خود بر خواهید خاست
یعنی در شرایط مختلف، عزیز ما از . و به همین ترتیب. کند، از هموطن خود دفاع خواهید کرد

حال فرض کنید موجودات فضایی به زمین حمله کرده و . تواند به قاره گسترش یابد همسر می
ت با شما شما و یک فرد خارجی را از قارة دیگري، با زبان، رنگ، فرهنگ، دین، و ارزشهاي متفاو

اکنون چه؟ حاال شما از همنوع خود در مقابل بیگانگان دفاع . اسیر کرده و به سیارة خود میبرد
توانیم همنوعانمان را از مکان باالتري نگریسته  هر چه انسانیت ما بیشتر رشد کند، می. کنید می

. داریم ما همگی انسانیم و همگی منشأ و اهدافی یکسان. و بهتر پذیرفته و درك نماییم
بر انسانیت . اختالفات، کینه ها، خشونتها و نامالیمات ما در حق هم، ریشه در حیوانیت ما دارند

  .افزاید سترة مهر ما را به همنوعانمان میگ
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قل ان الموت تفرون منه فانه مالقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده 
  فینبئکم بما کنتم تعملون

  
  5، آیۀ جمعهسورة 

  
بگو، عاقبت مرگی که از آن میگریزید، شما را مالقات خواهد کرد، آنگاه 
بسوي خدایی که داناي پیدا و نهان است بازمیگردید و او شما را به آنچه 

 .کرده اید آگاه میسازد
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 یاد مرگ
  

راه دیگري  دانید که باید بروید، فرض کنید شما را بر سر راهی گذاشته اند و رفته اند، می
پستی و . بیند راه است و راه است و راه ندارید، و اولین قدم را برمیدارید، تا آنجا که چشمتان می

بلندي، خار و خاشاك، گرما و سرما، روشنایی و تاریکی، دوست و دشمن، گرگ و گوسفند، 
در پی  چیزهاي بسیاري در این راه پی... خستگی و ضعف، زشتی و زیبایی، تلخی و شیرینی و 

پایانی در ! دانید که باید بروید، ولی نه تا به کجا و نه تا به کی خورد و شما می به پست شما می
آیا این یک کابوس نیست؟ آیا هیچکس . توانید حتی یک گام به عقب بردارید راه نیست و نمی

براي  دوست دارد در چنین مسابقه اي قرار گیرد؟ اما در مسابقه اي عادي چطور؟ وقتی مسیر
شما روشن است، خط پایان مشخص و دست یافتنی است و پس از مدتی با رسیدن به آن 

و البته هر (فرض کنید هر انسانی . توانید استراحت کرده و نتیجۀ تالش خود را ببینید می
زمانسنج آن با . ، در هنگام تولد بازوبندي انفجاري و مخصوص بر دست خویش دارد)جانداري

هر آن، هر کجا و در هر . کند ی از لحظۀ تولد به شکل معکوس شروع به کار میشماره اي نامرئ
پس ما با بمبهاي . حالتی ممکن است این بمب منفجر شده و به زندگی شخص خاتمه دهد

. رود کنند و هر لحظه بیم انفجارشان می کنیم که همواره ما را همراهی می متحرکی زندگی می
شود با آنها زندگی کرد و  فقط می. توان آنها را از خود دور کرد میشود خنثایشان کرد، نه  نه می

سالها پیش والدینم خاطرة جالبی را از دوران کودکیشان نقل ! ندیدشان، به همین سادگی
داشت، بلکه  کردند که نه تنها در آن زمان که کودکی بیش نبودم ذهن مرا به خود مشغول می

داستان، حکایت مردي سالخورده بود . نماید ب و عجیب میاکنون نیز یادآوري آن براي من جال
  .بلکه در حالت نشسته و به نوعی گوش بزنگی میخوابید! کشید که هرگز براي خوابیدن دراز نمی

از او سوال  یچرا که وقت. دلیل این عمل عجیب، از نظر شگفتی دست کمی از خود آن نداشت
اگر دراز بکشم و بخوابم، : ببرد، جواب میداد کشی تا خوابت شد که چرا راحت دراز نمی می

وحشت خیره شدن ! هر چند او باالخره دراز کشید، خوابید و مرد، اما زندگی نکرد! خواهم مرد
البته ممکن است شما از آن . به زمانسنج مرگ، لذت لحظات زندگی را از او سلب کرده بود

دارد، به هر حال یک روز رگ ترسی نم: گویند دسته افرادي باشید که با اطمینان زیادي می
توصیۀ من به شما این است که . کنم افتد، من اصال نگران نیستم و به آن فکر نمی اتفاق می

پرسید چرا؟ خب شاید به این خاطر که یکی از  می. هرگز با اطمینان چنین چیزي را نگوئید
کردم  نی، همیشه فکر میدا می: دوستان من که بسیار با شما هم عقیده بود روزي به من گفت

گویم ترسی ندارد، باالخره باید مرد،  آنقدر شجاعم که وقتی با مرگ  مواجه شوم به خودم می
وقتی مرگ از . تا اینکه روزي با اتومبیل تصادفی کردم که نزدیک بود کشته شوم. میرند همه می
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و بخاطر ! شومنزدیک بود کشته ! خداي من: کنار گوشم گذشت، نفس عمیقی کشیدم و گفتم
آن لحظه بود که فهمیدم مرگ واقعا ترس دارد و . گنجیدم اینکه زنده بودم در پوست خود نمی

  !اصال براي آن آماده نیستم
تالشهاي او در جهت زندگی در دنیاست و ابزارهاي . خواهد تا ابد زنده باشد حیوان درون می

او که به شدت از مرگ بیم دارد . داردنیرومندي براي بقا و استعدادي قوي براي فراموشی مرگ 
البته . براي زنده ماندن ممکن است دست به هر کاري بزند، حتی گرفتن زندگی دیگران

تالشهاي قابل تقدیر حیوان درون براي تحمل زندگی که چندان هم ساده نیست غیر قابل انکار 
به حیات ابدي است او که معتقد . چرا که انسان درون از انجام این عمل عاجز است. است

اکنون بگذارید یک سوال از شما بپرسم، آیا شما دوست . بندد چندان به حیات دنیوي دل نمی
اگر شما در . داشتید زندگی دنیا جاودانه باشد؟ در مثبت یا منفی بودن پاسخ خود بیندیشید

دگی سنی باشید که از سالمت کامل یا قابل قبول جسمی و روانی برخوردارید و شرایط زن
مساعدي دارید، و بطور خالصه زندگی بر وفق مراد شماست ممکن است بگوئید چرا که نه؟ اما 

خواهید که اوضاع بر همین منوال مناسب  حقیقت اینست که شما وقتی زندگی جاودان را می
زندگی . پذیرد اما در واقع زندگی جریان دارد، از لحظه اي آغاز شده و در زمانی پایان می. باشد

ما از ضعف به اوج رسیده و . کنیم کار خود را بدرستی بلدند دنیایی که در آن زندگی میو 
شاید بتوان زندگی کامل یک انسان را بر یک منحنی زنگوله اي . رسیم دوباره به ناتوانی می

همانطور که در نمودار رشد معکوس خواهید دید روزهایی که فرد تمایل به ماندن . ترسیم کرد
رسد که مرگ درمان دردهاي او و  کم کم فرد به مکانی می. کشد رد آنقدرها طول نمیدر آنها دا

تواند پایانی  مرگ می. کند گوئی زندگی خود ما را مهیاي مرگ می. تنها پناه و چاره خواهد شد
کند و مثل خوابی  مثل آبی که آتش را خاموش می. باشکوه و آرامشبخش بر رنج زندگی باشد

 . زداید میکه خستگی ها را 
گاهی مرگ آرامشی فراهم ! گاهی اوقات تلخی مرگ حالوتی دارد که در شیرینی زندگی نیست

  .آید می آورد که از دست هیچکس و هیچ چیز دیگري بر نمی
یقینا هیچ عاقلی نبوده . زندگی و مرگ، همواره بخشی جذاب و گیج کننده از وجود ما بوده اند

ما . همۀ ما موجودات زنده در این دو مشترکیم. یندیشیده باشدو نیست که هر از گاهی به آن ن
این همان راهبردي است . کنیم و یاد گرفته ایم که مرگ را از خود دور بدانیم با امید زندگی می

منی که از به پایان رساندن این جملۀ خود آگاه و . که به من اجازة تحریر این مطالب را میدهد
ترل و غیر قابل پیش بینی بودن زمان از عواملی هستند که مرگ را غیر قابل کن. مطمئن نیستم

توان تا حدودي  اما با توجه به حتمی بودن احتمال وقوع مرگ می. براي ما ترسناك کرده اند
چنانچه ما طوري . توان مقداري کنترل را احساس کرد به این ترتیب می. براي آن آماده شد
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غمان آمد خیلی غافلگیر نشویم رویارویی با آن براي ما زندگی کنیم که هر لحظه مرگ به سرا
براي مثال داشتن وصیت نامۀ به روز، ناتمام نگذاشتن کارها، مشخص کردن . ساده تر خواهد بود

بدهی ها و طلب ها، اداي فرایض چنانچه فردي مذهبی است و بیان خواسته هاي خود پس از 
توانند کمک کننده و  رسانند، همگی می انجام میمرگ براي افرادي که اطمینان دارد آن را به 

تواند با کنترل تمایالت سیري ناپذیر حیوان درون و یاد آوري  یاد مرگ می. دلگرم کننده باشند
حیات اخروي و ممانعت از فراموشی گذرا بودن و کذب بودن داشته هاي دنیوي، در تقویت 

خوانیم که خدایا یاد  لذا در دعا می. ا کندانسان درون ما و تربیت حیوان درون نقشی کلیدي ایف
میریم  کنیم تا بمیریم و می و نکتۀ آخر اینکه ما زندگی می. مرگ را در دل ما گاه به گاه مگردان

  ... تا زندگی کنیم
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  و ما الحیوه الدنیا اال لعب و لهو و للدار  االخره خیر للذین یتقون افال تعقلون
  

  32انعام، آیۀ  سورة

  
زندگی دنیا به غیر از بازیچه چیزي نیست، و همانا سراي دیگر 

 کنید؟ پرهیزگاران را بهتر است، آیا تعقل نمی
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 )رشد معکوس نظریۀ(
   

 
      .                                          گاهی وقتها قاشق از دستم می افتد: پسر کوچولو گفت

   
  .از دست من هم می افتد: رد بیچاره گفتپیرم

   
  .کنم من گاهی شلوارم را خیس می: ه گفتپسر کوچولو آهست

  
  .من هم همینطور: پیرمرد خندید و گفت

  
  .کنم من اغلب گریه می: پسر کوچولو گفت

  
  .من هم همین طور: تکان داد يپیرمرد سر

  
  توجهی ندارند، از همه بدتر بزرگترها به من: پسر کوچولو گفت

  
  ...و گرماي دست چروکیده را احساس کرد

  
 ! فهمم فهمم چی می گی کوچولو، می می

                                                                                                                 
  شل سیلور استاین
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  :مقدمه
توان بصورت یک  توضیح این مسأله دارد که مراحل زندگی را میرشد معکوس سعی در  نظریۀ

به این ترتیب که از زمان تولد، فرد با گذر از دوران کودکی و . معکوس ترسیم کرد U مثلث یا
. تعریف شده است دارد نقطۀ آرامش نوجوانی سعی در رسیدن به دورة جوانی که به عنوان

توان  ناسازگاریها و کج خلقیهاي نوجوان را می بنابراین آرزوهاي کودك براي بزرگ شدن و
اما . واکنشی براي تالش در جهت گذر سریع از مرحلۀ فعلی و رسیدن به نقطۀ آرامش دانست

یعنی مکان اوجی که در آن فرد دیگر تمایلی به حرکت به سوي مراحل (رسیدن به این مرحله 
ما قادر به توقف زمان و ماندن در  چرا که. ، چندان دوامی نخواهد داشت)پس و پیش را ندارد

از . نقطۀ آرامش نیستیم و الجرم جریان زندگی ما را به گذر از این مرحله وادار خواهد ساخت
این روي با رسیدن به دوران میانسالی، پشت سر نهادن نقطۀآرامش و تجربۀ محدودیتهاي 

یا ناآرامی " بی عدالتی" همراه آن، فرد دچار بحران جدیدي شده و به این طریق نسبت به این
بنابراین، فرد میانسال دچار ناامنی و بی تعادلی شده و با سقوط از نقطۀ . دهد واکنش نشان می

 با گذشتن از این مرحلۀ. آرامش واقع در اوج نمودار، حاالتی مشابه نوجوانی را تجربه خواهد کرد
   .در نهایت به مرگ می انجامد ، فرد وارد مرحلۀ آخر یعنی پیري خواهد شد کهنوجوانی ثانویه

فرد پیر، نسبت به میانسال واکنش مالیمتري به سقوط از نقطۀ آرامش نشان خواهد داد، هم به 
این خاطر که مدتها از آن گذشته و تا حدودي با آن کنار آمده است و هم به این دلیل که دیگر 

همانگونه که کودك نسبت . نداردانرژي و توان مرحلۀ پیش را براي مبارزه علیه این بی عدالتی 
به مرحلۀ عدم آرامشی که در آن قرار دارد به سبب توان محدود جسمی و روانی با آرزوي بزرگ 
شدن و منحرف کردن حواس خویش با بازي و لذت بردن واکنش نشان میدهد، فرد پیر نیز که 

ازگشت یا آرزوي بازگشت به توان نوجوانی یا میانسالی را براي طغیان علیه ناآرامشی ندارد، با ب
دوران کودکی، و هر چه شبیه تر شدن به آن و استفاده از همان راهبردهاي حواسپرتی سعی در 
مدیریت بحران ناآرامی خویش و کنار آمدن با وضعیت فعلی و کاستن از قدرت تهدید کنندة 

در . نسالی مقایسه نمودمیا توان کودکی را با پیري و نوجوانی را با بطور خالصه می. مرگ را دارد
و از آن پس ) نقطۀ آرامش(، فرد از زمان تولد یک سیر صعودي به سمت جوانی نظریهاین 

، نوجوانی را +)2(، کودکی را با +)1(به عبارتی اگر تولد را با . سیري نزولی به سمت مرگ دارد
) -1(ن زندگی و مرگ و پایا) - 2(، پیري )-3(، میانسالی )4(آنگاه، جوانی  .نشان دهیم+) 3(با 

براي توضیحات . توان نمودار زندگی طبیعی هر فرد را ترسیم کرد به این ترتیب می .خواهد بود
  .بیشتر نمودار را ببینید

0 (  
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 پایان زندگی و مرگ) -1(آغاز زندگی و تولد در برابر  +)1(
  

شروع به تکثیر سپس سلولها . شود زندگی ما با ترکیب دو سلول جنسی پدر و مادر آغاز می
به اندازة بدن !) سلول در دقیقه 250000در حدود (کرده و با تقسیمات سریع و پی در پی خود 

پذیرد، محیطی کوچک، گرم،  این دوران شکلگیري در رحم مادر صورت می. جنین می افزایند
  .امن، مرطوب و تاریک

باشد، به نوعی  می) ذشتهنسل گ(که لحظه اي به یاد ماندنی و شادیبخش براي والدین  تولد
) حداقل در آغاز امر(رهایی از محیط رحم و قدم نهادن در دنیایی بزرگ، روشن و تا حدودي 

بنابراین نوزاد آرامش پیشین را در پناه آغوش گرم مادري که او را در . دلهره آور و تنش زاست
ت و امنیت، آنچه عالوه بر نیازهاي عاطفی و کسب حمای. کند پرورد جستجو می جان خود می

براي این نوزاد اهمیت حیاتی داردرفع نیازهاي اولیه اي مانند تغذیه، پوشاك، نظافت، محیط 
به این ترتیب والدین . امنی براي خواب و استراحت و مراقبتهاي پزشکی در مواقع ضروریست

دعوت کرده باید زمان زیادي را صرف برآوردن نیازهاي عزیزي کنند که او را به بودن در جهان 
کند و توانائیهاي جدیدي  کشد، وزن اضافه می رفته رفته نوزاد ما بزرگتر و قویتر شده قد می. اند

با کمک اشیاء بر روي  رود، نشیند، چهار دست و پا می رود، می سینه خیز می. کند را کسب می
داشت، اکنون او که توان سخن گفتن ن. دارد و در نهایت میدود ایستد، گام بر می پاي خود می

تواند غذا بخورد، دفع خود را کنترل کند، و کارهاي شخصی  براحتی از عهدة آن برمی آید، می
 . اش را با کنترل بیشتري انجام دهد

در این مرحله . کند وارد کهنسالی خواهد شد فردي که یک دورة زندگی طبیعی را سپري می
گشته و حاالتی شبیه دوران اولیۀ زندگی  بیماریها و فرسودگیها و ضعفهاي پیري یکایک پدیدار

فردي که حرکت مستقل را آموخته بود اکنون روند برعکسی را طی . شود در وي آشکار می
ابتدا توان دویدن، سپس راه رفتن بدون . یابد کاهش میقد او کوتاهتر شده و وزنش . کند می

او دراز کشیده و در . شود عصا یا واکر، بعد ایستادن و در نهایت حتی نشستن از وي سلب می
، سخن گفتن دشوار شده و بیند مانند روزهاي اول خیلی واضح نمی چشمهایش. افتد میبستر 

گردد، او نیاز به  اکنون نیازهاي مراقبتی در وي آشکار می. در نهایت ممکن است قطع گردد
، )نوزاديبه دلیل از دست دادن تدریجی کنترل دفع مانند دوران (پوشاك مناسب، نظافت 

باید به وي غذا داد و . محیط آرامی براي خواب و استراحت و احتماال مراقبتهاي پزشکی دارد
جالب اینکه در این لحظات دیگر توانایی خوردن خوراکیهاي سفت و جامد را ندارد و سوپ و 

جالبتر اینکه . چرا که معدة او مانند معدة نوزادیش ضعیف است. مایعات براي او بهتر است
توان موهاي کم پشتش و ضعف عضالنیش را  حتی می. احتماال دندان چندانی هم برایش نمانده
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عالوه بر اینها وي اکنون نیازمند عشق و حمایت از سوي مراقبان و . نیز به این شباهت ها افزود
احتماال فرزندانش است که باید وقت زیادي را صرف مراقبت از عزیزي کنند که آنها را به تجربۀ 

مرگ که لحظه اي فراموش ناشدنی و اندوهناك براي فرزندان  .زندگی در دنیا دعوت کرده است
پیکر شخص در قبر یا تابوت در . باشد، عاقبت فرد را در آغوش خواهید کشید می) نسل آینده(

. محیطی کوچک، گرم، امن، مرطوب و تاریک. شود قرار داده می) رحم مادر دوم(دل زمین 
شدند، تجزیه کرده  امل تجزیه کننده سلولها را شاید به همان سرعتی که تکثیر میباکتریها و عو

  !!!شاید تولدي دیگر  در  راه است . ماند و پس از مدتی چیزي باقی نمی
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   پیري) -2 در برابر کودکی +) 2
 

تعبیري آخرین مرحله و  نگاه کودك که در مراحل ابتدایی رشد قرار دارد به سوي آینده و به
با این نگاه . در حالیکه نگاه پیر به گذشته و شاید به تعبیري به سوي کودکی باشد. پیري است

پیر بین خود و مرگ، یعنی لحظۀ پایان فاصله اي مجازي انداخته و حواس خود را از قرارگیري 
اه گذراندن شاید بازگشت و کودك شدن تنها ر. کند در آخرین مرحلۀ زندگی منحرف می

  .در زیر تعدادي از تشابهات کودکی با پیري ذکر شده است. روزهاي پایانی باشد
 

علیرغم تفاوت سنی چند دهه اي، گاهی اوقات سالمندي و کودکی : رفتارهاي آمرانه - الف
کودکان معموال ریاست طلب هستند چرا که عادت کرده اند والدین . تشابهات چشمگیري دارند

در . شان را از خود برنجانند، در خدمت آنها باشند خواهند فرزند دوستداشتنی یعزیزشان که نم
تواند به این خاطر باشد که آنها به سن زیاد، تجارب و یا  حالیکه رفتارهاي آمرانۀ پیرها می

شاید به این سبب که در جوانی به آنها تحکم شده اکنون فرصت را غنیمت . بالند دانششان می
 ! گیرند می شمرده و انتقام

  
شباهت مورد توجه دیگر میان کودکان و پیران به لحاظ عملکردهاي : کارکردهاي بدنی -ب

هر دو بدنهایی حساس و ضعیف دارند، کودکان به این سبب که هنوز به قدر . جسمانی آنهاست
کافی رشد نکرده اند و سالمندان به دلیل ضعف سیستم ایمنی، فرسودگی دیگر دستگاههاي 

ر دو شکننده و آسیب ه. از دست دادن حجم زیادي از بافت عضالنی و تراکم استخوانی بدنی و
ممکن است به سادگی با تغییرات دمایی محیط بیمار . توانند درد را تحمل کنند پذیرند و نمی

بعالوه در صورت بیمار شدن هر دوي آنها نسبت به افرادي که در گروههاي سنی مابین . شوند
هر دو به سادگی خسته و کج خلق . د، زمان بهبودي طوالنی تري خواهند داشتآنها قرار دارن

آنها یک برنامۀ روزمره دارند و چندان از تغییرات . شوند و باید به قدر کافی استراحت کنند می
  .شوند روند و قبل از همه بیدار می هر دو زود به رختخواب می. زیاد در آن استقبال نخواهند کرد

 
کند، رفتارهاي  نکتۀ دیگري که کودکان و سالمندان را به یکدیگر مربوط می :هیجانی -ج

چنانچه شما بخواهید به شیوه اي متکبرانه آنها را . هر دو احساساتی و حساسند. هیجانی است
هیچکدام . شوند خطاب قرار دهید و یا بر سرشان فریاد بکشید، زیر گریه زده یا دلگیر می

آنها توقع دارند که به شیوه اي آرام . ا رفتارهاي خشن را تحمل کنندتوانند سرزنش شدن ی نمی
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آنها در باجگیري عاطفی از شما و اینکه بخواهند کاري برایشان . و محبت آمیز با آنها رفتار شود
  .افرادي باهوش اما ستودنی که مجذوب آنها نشدن، دشوار است. انجام دهید بسیار توانمندند

  
آنها . بسته به شرایط، این افراد توانائی شنیدن انتخابی دارند: ابیتوان شنیدن انتخ -د

ممکن است خودتان این را ! توانند گوشهایی به تیزي گربه داشته و گاهی ناشنوا باشند می
عالقه اش  ق خود سرگرم بازي رایانه اي موردتجربه کرده باشید که وقتی کودکتان در خلوت اتا

اما . شما کلمۀ شکالت را نجوا کنید، سر و کله اش پیدا شود است، از آن سوي منزل چنانچه
اگر چندین بار با صداي بلند داد بزنید که تکالیفت را انجام بده یا کاري براي من بکن، آن را 

سالمندان چنانچه با صداي بلندتري خطاب قرار گیرند، شنوائی خوبی دارند، ولی . شنود نمی
  !شوند نباشد، براحتی ناشنوا میچنانچه موضوع گفتگو خوشایندشان 

 
. تشابه دیگر بین این دو گروه، در رفتارهاي دیگر افراد با آنان است: رفتار دیگران با آنها - ه

کنند و آنها را با استفاده از کلمات زیبائی  افراد دیگر با کودکان و سالمندان با احتیاط رفتار می
مادر جان براي سالمندان /رمانه مثل پدرمثل عزیزم و جانم براي کودکان و اصطالحات محت

کنند و در اکثر مواقع تمایل به  در مجموع با هر دوي آنها با محبت تا می. دهند مخاطب قرار می
از دیگر سو، ممکن است گاهی مورد کم لطفی قرار گیرند با این فکر که . موافقت با آنها را دارند

ن سبب گاهی توانائی هایشان دست کم گرفته کنند و به همی آنها بسادگی چیزها را درك نمی
 . شود، مثال با این تصور که نمیتوانند رانندگان خوبی باشند یا به تنهایی از خیابان عبور کنند می
  
آنها بی وقفه حتی . زنند وجه اشتراك دیگر اینست که آنها زیاد حرف می: زیاد حرف زدن -و

رسد هرآنچه را که در  به نظر می. ندنک در خالل پخش فیلم در سالن سینما صحبت می
گاهی ممکن است وقتی که با صداي بلند . کنند گذرد دقیقا براي شما بازگو می ذهنشان می

. ، شما را واقعا عصبانی کنندکنند دربارة فردي که مثال داراي اضافه وزن زیادي است صحبت می
ه کودکان این را براي نشان دادن در حالیک. کنند آنها توجه افراد اطرافشان را به خود جلب می

زنند که  دهند، سالمندان معموال وقتی دست به این عمل می توانائی هاي جدیدشان انجام می
  .شوند کنند یا بخاطر چیزي پذیرفته نمی احساس انزجار می

 
شویم  با نگاهی به کودکان و سالمندان متوجه می: بهره مندي از حمایت و پارتی بازي  -ز

مثال در اتوبوس بیشتر . بخاطر سن بسیار کم یا بسیار زیاد خود از منافعی بهره مندندکه آنها 
احتمال دارد که کسی جاي خود را به آنها بدهد، در صف ها آنها را جلو بیندازند و همچنین در 
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هر چند این . انجام کارهایی که برایشان دشوار است مانند جابجا کردن وسائل کمکشان کنند
براي مثال در استفاده از . زیاد گاهی محدودیتهایی را نیز به همراه خواهد داشتسن کم یا 

  .برخی لوازم، انجام برخی ورزشها، دیدن برخی فیلمها و غیره
  
هر دوي این افراد در مقایسه با جوانان و میانساالن اهداف : آنها قربانیان ساده اي هستند -ح

در حالیکه کودکان بیشتر مورد تجاوز جنسی . هستندو قربانیان ساده تري براي جنایات شنیع 
گیرند، سالمندان از آزارهاي روانشناختی، فیزیکی و کمتر جنسی رنج  یا بدرفتاري بدنی قرار می

. روابط خانوادگی پر تنش یک دلیل براي غفلت از این قشر آسیب پذیري است. برند می
   .انجامد می درفتاریها به مرگ یا قتل آنانمتأسفانه گاهی این ب

 
زیادي  ،مثال در حمام. آنها عادتهاي عجیب و با مزة مشترکی دارند: عادات منحصر بفرد -ط

از آنجا که . خوانند و شما باید مدام بیرون آمدن را به آنها گوشزد کنید کنند و آواز می معطل می
. کنند گوشزد میشود مدام نکاتی را به شما  کنند شما دربارة چیزها خیلی سرتان نمی فکر می

هر دو دوست دارند بیرون بروند، سفر کنند و به . در حالیکه در انجام کارهاي خود فراموشکارند
هر دو از جاهاي خیلی شلوغ خوششان نمی . شوند چیزهاي جدید بنگرند، اما بسادگی خسته می

خودشان را آنها دنیاي خاص . آید و در همراهی کردن با غریبه ها احساس چندان خوبی ندارند
  . دارند، ساده اما زیبا و دوست دارند که در آن زندگی کنند

  
با اینکه عاشق سفر به مکانهاي جدیدند ولی بزودي : ناراحتی در تجربۀ چیزهاي جدید -ي

آنها جستجو براي پیدا کردن لباسهاي جدید را دوست دارند . شوند دچار دلتنگی براي منزل می
بعالوه دوست دارند خوراکیهاي . طوالنی خیلی راحت نیستند ولی در پوشیدنشان براي مدتی

جدید را امتحان کنند و ممکن است شما را وادار کنند چیز متفاوتی بپزید اما فقط یک یا دو 
. لقمه از آن بخورند و با این بهانه که خوب نپخته یا جا نیفتاده به رژیم قبلی خود بازگردند

  ! الفه کندکاري که ممکن است شما را حسابی ک
 

شود که با هم رابطۀ  شاید اشتراکات زیادي آنها باعث می: رابطۀ خوبی با هم دارند - ك
مادر بزرگها با نوه ها بهتر از رابطه بچه ها با /گاهی روابط پدر. صمیمی و عمیقی برقرار کنند

کنند و  مادربزرگشان با والدین خود مشاجره می/حتی گاهی نوه ها بخاطر پدر. والدینشان است
مادربزرگها فرزندان خود را بخاطر آزردن نوه هاي دلبندشان مورد سرزنش /برعکس گاهی پدر

. کنند روند و از وسایل بازي موجود در آنجا استفاده می آنها با هم به پارك می. دهند قرار می
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رار در مقابل پدر و مادر در جبهۀ مشترکی ق. خورند نشینند و با هم بستنی می روي نیمکت می
شوند، زیاد به  خوابند، زود از خواب بیدار می هر دو زیاد می. دارند و گاهی رازدار یکدیگرند

دهند،  کنند، دندانهایشان را از دست می دستشویی میروند، گاهی جاي خود را خیس می
 . کنند اشتغالی ندارند و صداي تلویزیون را زیاد می

 
رت زیبا و پر نشاط، پوست لطیف، بینی با اینکه کودکان صو: دوستداشتنی هستند -ل

شود که دیگران آنها را  کوچک، گونۀ تپل و در کل طراوت و تازگی جذابی دارند و باعث می
دوست بدارند، از طرفی چین و شکن پوست، موهاي کم پشت و سفید، بدن یا صورت 

جلوه هاي  تواند استخوانی، بینی و گوش بزرگتر نسبت به جوانی و تغییرات زیاد دیگر می
شاید این بار زیبائی نه در توازن و ترکیب اجزاء، که در گرو . دیگري از زیبائی را به تصویر بکشد

احترام، بزرگی و قدردانی از عمري تجربۀ زندگی و تالش بی وقفه و همچنین تحمل دشواریهاي 
هنساالن پرورش نسل جدیدي باشد که خود با والد شدن دارد کم کم به ارزش کار شاق این ک

 . برد قابل ستایش پی می
  
  

شباهت بین کودکان و سالمندان  10موارد الف تا ي برگرفته از مطلبی تحت عنوان : توجه
  .میباشد) kshipra bansal )2013نوشتۀ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 116 

   میانسالی) -3در برابر نوجوانی +) 3
 

، از یک سو کودکی و از سوي در دوران نوجوانی فرد در مرحله اي بینابینی و برزخی قرار دارد
او دیگر نه خصوصیات دوران پیشین را دارد و نه هنوز به قدر کافی به دوران بعد . دیگر جوانی

. بلکه در حالتی میانه و نا متعادل قرار دارد نه کودك است و نه جوان. یعنی جوانی شباهت دارد
در پیش رو دارند دچار یک بحران غالبا افراد در این مرحله با توجه به تغییرات گوناگونی که 

دوران میانسالی نیز در مرحله اي ما بین . تواند معتدل یا پرشور باشد شوند که می نوجوانی می
فرد میانسال از یک سو میل به بازگشت به دوران اوج پیشین را دارد و . جوانی و پیري قرار دارد

وجه به تغییرات فراوانی که فرد در با ت. از سوئی نگران پیري پیش رو و مرحلۀ آخر زندگیست
، )شوند که بخاطر فشارها گاهی نسل ساندویچ خوانده می(شود  این دوره با آنها مواجه می

به تعبیري . گویند می بحران ثانویهتوان از یک بحران میانسالی سخن گفت که گآهی آن را  می
تشابهات میان این دو مرحلۀ  در زیر تعدادي از. نامیدنوجوانی دوم شاید بتوان میانسالی را 

  .کنیم زندگی را مرور می
  

نوجوانان چه دختر و چه پسر، در ابتداي نوجوانی تغییرات هورمونی را تجربه : هورمونی - الف
پسرها هم . کند قاعدگی در دخترها آغاز شده و بدنشان شروع به رشد و تغییر می. کنند می

. شود کند و موهاي صورت در آنها نمایان می غییر میتغییرات بدنیشان آغاز میشود، صداي آنها ت
توانند بر پوست نوجوان اثرگذاشته و باعث ایجاد جوش بر روي صورت و جاهاي  هورمونها می

میل جنسی در آنها قوي شده و گاهی به سبب تغییرات هورمونی . غیر منتظرة بدنشان شود
میانساالن نیز تغییراتی را در . هدد اساسی احساس عدم کنترل بر هیجانات به آنها دست می

کنند که با عرقهاي  زنان آغاز یائسگی را تجربه می ،با اُفت استروژن. کنند هورمونها تجربه می
شود و  سطح تستوسترون در مردان هم دستخوش تغییراتی می. شبانه و گُر گرفتگی همراه است

اکثر مردان و زنان میانسال . گردد با کاهش آن از انرژي و توان جنسی تا حدودي کاسته می
این تغییرات . کنند تغییراتی را در میل جنسی و همچنین در پوست و موي خود گزارش می

توانند همچنین منجر به تغییرات هیجانی گردند به نحوي که برخی در خالل این  هورمونی می
 . کنند دوره احساس تحریک پذیري و افسردگی می

  
دستها و . ت جسمی در رشد نوجوان و طی بلوغ بسیار متنوعندتغییرا: زیبائی شناختی -ب

آورد  عدم تناسب را در نوجوان بوجود میکنند گاهی احساس  پاها و بینی که سریعتر رشد می
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تواند ناخوشایند باشد،  زودرسی خصوصا در دخترها می. تواند آزار دهنده باشد که براي آنها می
نسبت به دیگر همساالن دیررس خود بیشتر به چشم  چرا که دختران زودرس با بدنی زنانه

تواند تا مدتی براي آنها ناراحت کننده  رسند که این می آمده و به لحاظ جنسی فعالتر به نظر می
بدن . دهد در مجموع تغییرات ناگهانی این دوره احساس عدم کنترل را به نوجوان می. باشد

رود که  کاهش فعالیت و متابولیسم وزن باال میبا . شود میانساالن هم دچار دگرگونیهایی می
موها در هر دو . شوند عضالت شل تر شده و استخوانها شکننده تر می. خود با زیبایی رابطه دارد

در زنان پیر شدن پوست و ایجاد چین و چروکها بر . کند جنس شروع به خاکستري شدن می
ود را از دست داده و سینه هاي عضالتشان قوام خ. روي صورت، گردن و دستها مشهود است

  . کنند افتاده اي پیدا می
 
نوجوانان غالبا خود محور و سرگرم نیازهاي و خواسته هاي : دلمشغولی به بدن خود -ج

دختران اغلب بر خودانگارة خویش متمرکز شده و با نگاه کردن مداوم خود در آینه، . خودشانند
پسران نیز توجه بیشتري به . تصویر بدنی خودندتماشاي تصاویر مجالت و دیدن مدلها سرگرم 

ظاهرشان کرده و با مدلهاي مختلف مو، انجام ورزشهایی مثل بدنسازي در پی زیباسازي بدن 
گاهی در میانسالی افراد به همان اندازة نوجوانی وقت خود را صرف نگریستن در . خود هستند

شود، گویا در زمان به عقب باز  اد میهمگام با تغییراتی که در ظاهرشان ایج. کنند آینه می
و ) به جاي جوشها(آنها اکنون در آینه بر چین و چروکها، خالهاي مرتبط با سن . گردند می

با پیگیري آگهی ها و تبلیغات، . شوند متمرکز می) در صورت و پشت لب خانمها(موهاي زائد 
بتواند تغییراتی را که  برخی در پی یافتن روشهاي ضد پیري معجزه آسائی هستند که شاید

 ! احساس میکنند کنترل کرده یا تغییر دهند
  
نوجوانان هنگامیکه در حال عبور از نوجوانی به سمت جوانیند، با : جدایی و فردیت -د

با این حال در اوائل . شوند تغییرات جدایی از خانواده به منظور ادامۀ تحصیالت یا کار مواجه می
آنها از یک طرف ممکن است در مقابل تحکم و . ن نگرانیهایی دارنددربارة استقالل شکننده شا

به هر . کنترل والدینشان، طغیان کنند و از طرف دیگر همچنان به بچگی شان چسبیده باشند
میانساالن نیز هنگام مواجهه با جدائی . حال آنها در پی کسب هویت، استقالل و فردیتند

پس از . شوند ن سالخورده شان به چالش کشیده میفرزندان بزرگ شده و نگهداري از والدی
آنها نیز که از یک . شوند سالها مراقبت از فرزندان آنها با وضعیتی به نام آشیانۀ خالی روبرو می

راي یافتن هویتهاي سو آرزوي برگشت به گذشته و از سوي دیگر نگرانی از آینده را دارند ب
  .ندا جدید در کشمکش



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 118 

 
انان نسبت به تغییرات هیجانی و فیزیکیشان بصورت جنگ و گریز نوجو: جنگ و گریز - ه

با درگیري در تجارب جنسی، اعمال تکانه اي، وسواسی، رفتارهاي اعتیادي، . دهند واکنش می
توانند نمایانگر تالشی براي کسب کنترل باشند، تمایل  پرخوري و توقف خوردن و غیره، که می

میانساالن نیز هنگام تجربۀ تغییرات این دوران احساس . دهند خود به داشتن آن را نشان می
هر چند ممکن است مانند نوجوانان . فقدان کنترل کرده و در صدد کسب مجدد آن برمی آیند

آن را آشکارا اظهار ننمایند، اما انجام اعمالی مانند خریدهاي تکانه اي، اعمال تغییرات اساسی و 
 . یانگر احساسات فقدان کنترل یا تمایل به کسب آن باشدیا استفاده از الکل و دارو میتواند ب
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   جوانی) 4±
 

جوانی مرحله ایست که در آن شخص به لحاظ جسمانی و همچنین توانائیهاي ذهنی در اوج 
جوان نه آرزوهاي کودکی را براي زودتر بزرگ شدن دارد، نه دغدغه هاي . برد خود به سر می

براي کسب استقالل و شغل و همسرگزینی، نه فشارها و بحرانهاي وارده بر میانسالی نوجوانی را 
به این خاطر من این مرحله را  . و نه ضعفها و نگرانیهاي ناشی از رسیدن به مرحلۀ آخر پیري را

دوست دارد در آن بماند و تمایلی به  سالمبه این معنی که فرد . (نامم می“نقطۀ آرامش “
براي در  "سالم "استفاده از کلمۀ  ). احل پیشین یا رفتن به مراحل بعدي را نداردبازگشت به مر

براي نمونه چنانچه فرد از بیماري العالجی در سن جوانی . نظر گرفتن استثناهاي احتمالی است
در رنج باشد و یا در آن سن دچار سانحه اي اساسی مانند تصادفی فلج کننده شود، ممکن است 

به دوران پیش از بیماري و سانحه و حتی رفتن سریع به مرحلۀ پایانی و مرگ  آرزوي بازگشت
به عنوان نمونه اي دیگر، این مرحله در فردي که از سالمت روانی یا ذهنی . را داشته باشد

معناي خاص و متفاوتی با دیگر ) مانند معلولی ذهنی یا یک روانپریش(نامناسبی در رنجست 
 . مراحل نخواهد داشت
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   :توضیحات وهشدارها
 
رشد معکوس، لحاظ کردن مسائل  نظریۀدر آغاز و پایان مراحل )  0( ۀ منظور از درج مرحل) 1

ما از مکان دیگري به این جهان عقیده بر این است که از این منظر  گاهی چرا که. مذهبی است
بخاطر مبهم بودن و فقدان جزئیات اما . آمده ایم و پس از مرگ جهانی دیگر در انتظار ماست
  .دقیق به جاي توضیح عالمت سؤال قرار داده شده است

بنابراین ممکن ! ها استتفاوتهاي فردي موجود در انسانها از ابعاد گوناگون، به عدد خود انسان) 2
  .در مورد همه صادق نباشد و یا در جزئیات و ویژگیها تفاوتهایی دیده شود نظریهاست این 

رسد این نظریه در خصوص افرادي که بطور طبیعی تا کهنسالی زندگی کرده و بر  به نظر می )3
توان  چرا که می. میرند، کاربرد بیشتري داشته باشد اثر بیماریهاي مزمن یا مرتبط با سن می

شخصی را فرض کرد که در مراحل پیش از پیري بر اثر ایست قلبی یا سانحه اي غیر منتظره 
توان منحنی را بر حسب آخرین مرحله  در این گونه موارد طبعا می. از دست میدهد جان خود را

 ) منحنی هاي را ببینید( .اي که فرد در حال گذر از آن بوده ترسیم نمود
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کند مراحل  در فردي که تا پیري زندگی می: منحنی رشدي طبیعی -1شکل : توضیحات
  .تواند به این شکل ترسیم گردد می

 . نشاندهندة مرگ در مراحل پیري، میانسالی و جوانی هستند 4تا  2شکلهاي 
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  :مدل منظومه اي رشد
 

به . توان رابطۀ میان مراحل را با لحاظ محوریت مرحلۀ جوانی، بدین صورت ترسیم نمود می
نزدیک به مرگ تا پس از از زمان تولد تا قبل از جوانی رشد  فرد سیر صعودي و از زمان  عبارتی

بنابراین برخی  .فرد سیري نزولی به سمت نقطۀ آرامش جوانی خواهد داشت جوانی رشد
خصوصیات نوجوانی به میانسالی منتقل شده و میانسالی از جهاتی ویژگیهاي نوجوان را پدیدار 

. مین ترتیب پیري و کودکی و مرحلۀ آغازین و پایانی را نیز در نظر بگیریدبه ه. خواهد ساخت
  )صفحۀ بعد را ببینید(
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را در قالب این هرم یا مثلث به خوبی توضیح  نظریهتوان این  می :مدل هرم یا مثلث رشد
، در 1آرامش نقطۀ. نقطۀ آرامش است 3آنچه در اینجا نیاز به اندکی توضیح دارد بکار بردن . داد

نوزاد در رحم دنیایی محدود و امن دارد و اطالعی از نقطۀ آرامش جوانی . ابتداي تولد قرار دارد
 گذرااو نگرانی خاصی هم ندارد و در مجموع در یک وضعیت امن و نقطۀ آرامش . یا مرگ ندارد

نقطۀ آرامش را گذرا از این جهت که با رشد سریع بزودي تولد و خروج از . به سر میبرد کاذبو 
تجربه خواهد کرد، و کاذب از بابت که او هشیاري یا درك کافی براي بهره بردن از این آرامش 

  !را ندارد
واقعی به این . است تنها نقطۀ آرامش واقعی ، یا همان مرحلۀ جوانی در واقع2نقطۀ آرامش

و بهره گیري و قادر به فهم ) با فرض بهره مندي از سالمت از جمیع جهات(معنا که فرد 
چشیدن لذت این دوره از زندگی خویش است که علیرغم گذرا بودن، نقطۀ اوجی است که دیگر 

یا مرگ، به معناي  3و در نهایت، نقطۀ آرامش. مراحل آرزوي رسیدن یا بازگشت به آن را دارند
 .آرامش کاذب دیگریست که در آن فرد جدا از همۀ دغدغه هاي پیشین، در آن آرام گرفته

  .از این آرامش نخواهد داشت  هرچند دیگر مجالی براي بهره گیري
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هرقدر که مرحلۀ رشدي ما به مرگ نزدیکتر باشد، ما به مرحلۀ اي که از مرگ دورتر (

 ) است شبیه تر خواهیم شد
  
  
    

  
  

    
  

وامل بقاي خود توان بروشنی دریافت که انسان امروزي به ع با توجه به آنچه گفته شد، می
چرا . اهمیتی مضاعف داده و در نتیجه ترس از مرگ در وي هر چند ناهشیار رو به فزونی است

که با در دست قرار گرفتن بیشتر منابع جهت ارضاي امیال حیوانی و عوامل بقا، مردن، فرد را از 
نقطۀ به همین خاطر تالش نافرجام در برگشت به . کند وابستگی هاي بیشتري خلع ید می

و استفاده و تبلیغات در خصوص روشهاي کاشت مو، جراحی زیبایی و کشیدن ) جوانی(آرامش 
پوست، رنگ مو، خوردن مکمل ها و ورزش براي جوانتر نشان دادن، استفاده از داروها و وسایلی 

بیشتري را براي براي تسهیل رابطۀ جنسی و چیزهایی از این دست، هزینه هاي مادي و معنوي 
حیوان و در جنگ نابرابر زندگی علیه مرگ، همچنان مرگ پیشتاز . آورد ه ارمغان میفرد ب

  .میدان هستی است
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ما یأتیهم من ذکر من ربهم . اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون

  محدث اال استمعوه و هم یلعبون
  

  2و  1انبیاء، آیات سورة 

  
. کنند افلند و اعراض میروز حساب مردم بسیار نزدیک شد و مردم سخت غ

براي آنها هیچ پندي از جانب پروردگارشان نمی آید مگر اینکه شنیده و عمر 
 .گذرانند را به بازي می
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 شگردهاي فراموشی
  :جوید مانند حیوان درون به منظور ایجاد فراموشی مرگ، از ابزارهاي خاصی بهره می

  
سن واقعی خود را کمتر از سن تقویمی ) م هاخصوصا خان(بسیاري از افراد : تحریف زمان

این شیوة ناهشیار گویی به آنها عمري اضافه . اعالم میکنند طوري که انگار قرار نیست پیر شوند
  .                                                  .اندازد د، و مرگ را برایشان به تأخیر میبخش می

زنند تا ظاهر خود را حتی  برخی افراد به هر دري می همانطور که گفته شد،: جوانی کاذب
االمکان جوان نشان دهند، چنانکه گویی نداشتن موي سپید، چروك نداشتن صورت و انجام 

توانند بفریبند و به این ترتیب فرصت  اعمالی که نشانۀ شور و حال جوانی است، مرگ را می
  .                                                                     .  بیشتري بگیرند یا بخرند

تواند رخ دهد، یا داشتن این  بعید پنداشتن مرگی که هر لحظه می: دور پنداري مرگ
احساس که حاال حاالها وقت دارم، با به تأخیر انداختن کارهاي مهمی که فرد بطور ضروري و 

اد ناهشیارانه براي فراموشی مرگ به حتمی باید به آنها رسیدگی کند، شیوة دیگریست که افر
  .                                    .جویند آن تمسک می

هر قدر که فرد بیشتر درگیر و  :افراط در ارضاي نیازها جهت کسب لذت بیشتر
مشغول لذت بردن ناشی از ارضاي بیش از حد یا بیش از نیاز عوامل حیوانی خود باشد، 

  .                                           ه تر و محتملتر خواهد بودفراموشی مرگ برایش ساد
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  ...ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی

  
  256بقره، آیۀ سورة 

  
 ...در دین اجباري نیست، راه هدایت و ضاللت بر همه روشن گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 احسان قدیمی روانشناس سالمت 128 

  سالمت مذهبی رکن پنجم
یعنی سالمت بودن به . بردند سالمت را فقط درمورد سالمت جسمی به کار میزمانی واژة 

اما بتدریج ابعاد دیگري نیز وارد این حوزه شد و در این تعریف . معناي داشتن بدنی سالم بود
این . مانند سالمت روانی، سالمت اجتماعی و این اواخر سالمت معنوي. جاي خود را باز کرد

این حقیقتند که براي داشتن معیارهاي سالمت، انسان نیازمند چهار بعد سالمت گویاي 
سه بعد اول توضیح چندانی . برخورداري از شرایط مساعدي در تمامی این زمینه هاست

نمیطلبد و عنوان آنها به اندازة کافی رساست، ولی دربارة سالمت معنوي چطور؟ تعاریف نسبتا 
رسد که توافق کاملی بر سر ابعاد  نین به نظر میمتفاوتی از این بعد سالمت به عمل آمده و چ

باشد، ولی در مجموع این بعد اشاره دارد به ویژگیهایی از قبیل اخالص، از  آن موجود نمی
خودگذشتگی، مهارنفس، صداقت، نیکوکاري، خیرخواهی، تالش براي معنا و هدف، اتصال به 

دن، کمک به دیگران، تجربۀ دیگران، ارزشها، عشق، دلسوزي، دوستداشتن، دوستداشته ش
دانند  برخی این بعد را داراي دو بعد عمودي وافقی می. کمال، آرامش در زندگی و از این قبیل

که بعد عمودي آن نشاندهندة رابطۀ با خدا و بعد افقی آن نشاندهندة روابط فرد با دیگران و 
دهند که یک  ی قرار میبرخی نیز آنرا بر طیف. طبیعت و همچنن پیوندهاي درونی افراد است

به این دلیل که . دهد سمت آن را فقدان ایمان و سمت دیگرش را اعتقاد راسخ تشکیل می
دانند، بعضی  دانند خود را تابع یک مذهب رسمی نمی برخی از افرادي که خود را معنوي می

  .دانند معنویت را وسیعتر و در برگیرندة مذهب می
المت معنوي را با بعد انسانیت که پیشتر بیان شد مقایسه خواهم تعریف س اکنون از شما می

در حقیقت چنانچه ما ویژگیهایی را که براي معنویت برشمردیم همان ویژگیهاي بعد . کنید
انسانیت در نظر بگیریم خواهیم دید که به تعریف قابل قبولتر و قابل توافقتري براي اکثر افراد 

نیت نشاندهنده و گویاي خصوصیاتی در گونۀ ماست که اکثر در واقع ما انسانیم و انسا. رسیم می
. خواهیم مذهب را از آن جدا کنیم با این تفاوت که ما در اینجا می. جوامع بر سر آن توافق دارند

شود بدون تعلق به یک مذهب خاص از انسانیت در حد قابل  چراکه همانطور که اشاره شد می
حال شاید شما بپرسید پس ). د، الاقل آزاد مرد باشیداگر دین نداری. (قبولی برخوردار بود

گویند که به وجود خدا  درصد افراد علنا می 95تا  90شود؟ این درحالیست که  مذهب چه می
تا بدینجاي کار . دارند که دین نقش مهمی در زندگی آنها دارد معتقدند و افراد کثیري اظهار می

خواهیم وارد بعد پنجم و آخر آن شویم، و  و اکنون میما چهار بعد سالمت را شناسایی کرده ایم 
سالمت مذهبی یعنی اینکه ما چقدر معتقد به خدا، پاي ". سالمت مذهبی"آن چیزي نیست جز، 

اجازه . بند یک مذهب الهی و معتقد به تأثیر این ابعاد در زندگی دنیوي و اخروي خود هستیم
  . یح نمایمدهید ابتدا مفهوم هرم سالمت را براي شما تشر



 و تفکردرمانی روان پاالیی 129  

  
  
  

  
  

کنید سالمت جسمی در قاعدة هرم قرار گرفته و به عنوان  همانطور که در این هرم مالحظه می
به همین ترتیب در باالي آن سالمت روانی، . رود اساسی براي ابراز دیگر ابعاد به کار می

به نظر  بنابراین چنان که. کند اجتماعی، معنوي و در رأس هرم سالمت مذهبی خودنمایی می
رسد ما با یک سلسله مراتب مواجهیم که تا مرحلۀ پایین تر تأمین نشود دستیابی به سالمت  می

نماید، از دیگر سو، هر پنج بعد به انحاي مختلف با یکدیگر  باالتر دور از دسترس و دشوارتر می
برسد انتظار  چنانچه سالمت معنوي به منتها درجۀ خود. پذیرند در تعامل بوده و از هم تأثیر می

میرود که این فرد ارتباط عرضی خود را در طول نیز گسترش داده و به یک فرد کامال سالمت 
اگر دقت کنید سالمت مذهبی در باالترین نقطۀ خود انگار مرحلۀ عالیتري نیز . نزدیکتر شود

در سالمت مذهبی نه تنها . حدس شما چیست؟ اجازه دهید آن را هم با هم بررسی کنیم! دارد
ن مذهب است، بلکه همچنین دربرگیرندة ي مذهبی و انجام اعمال مرتبط با آبرگیرندة باورها

دغدغه ها و دلمشغولیهاي فرد مذهبی در خصوص زندگی پس از مرگ و تالش جهت دستیابی 
  .به جایگاهی برتر در این خصوص است
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ن و دیگر ابعاد سالمت در یعنی نه تنها فرد از مذهب در جهت زندگی دنیوي، که در واقع از آ
جوید و آن کسب رضایت خداوند و رسیدن به  جهت رسیدن به هدفی باالتر و واالتر بهره می

فرد کهنسالی را تصور کنید . آرامشی ابدي و نیز برخورداري از پاداشهاي جاودانۀ اخروي است
اي قریب الوقوع  که در واپسین ایام پیري است، او که مرگ را در مقابل دارد و آن را پدیده

پندارد، نگرانیهایی در خصوص مرگ و آنچه در پی آن حادث خواهد شد، کیفیت باقیماندة  می
کند؟  آیا این عامل مختل آرامش عدم سالمت را تداعی نمی. کند ذیقیمت زندگی او را مختل می

ه گرفت؟ توان این مهم را نادید شود تدابیري در خصوص چنین مواقعی سنجید؟ آیا می آیا نمی
توانند مرهمی بر این درد باشند یا اینکه مشکلی مذهبی، سالمتی  آیا سالمتی در دیگر ابعاد می

طلبد؟ پیش از پاسخ به این سواالت اجازه دهید این نکته را گوشزد کنیم که بعد  مذهبی را می
ر بفرد پنجم و آخر سالمتی یعنی سالمت مذهبی از جهاتی متفاوت از دیگر ابعاد بوده و منحص

به عبارتی دیگر به . چرا که علیرغم دیگر ابعاد وابسته به پیروان مذهبی خاصی است. باشد می
توان یک نوع سالمت مذهبی مشابه را  علت تنوع مذاهب و وجود پیروان هر مذهب خاص، نمی

از این رو صرفنظر از اینکه در مجموع سالمت مذهبی در اعتقاد . براي همۀ جوامع در نظر گرفت
به وجود یک معبود، یک مذهب و اعمال و مناسکی خاص مشترکند ولی هر مذهبی باورها و 

از این رو الزم است که این بعد سالمت به نحوي . دستورالعملهاي مخصوص به خود را دارد
  .بومی سازي شود تا مورد استفادة پیروان خاص خود قرار گیرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و تفکردرمانی روان پاالیی 131  

  توهم تغییر؟
:مراجع ام تغییر کنم، دوست دارم عوض شم ولی نمیشه، انگار یه کسی یا یه من میخو  

چیزي نمیذاره، میدونم چه چیزایی در من هست که الزمه تغییرش بدما، اما 
 !همین که میخوام دست به کار شم یه نیروئی جلومو میگیره

:درمانگر ربارة متوجه شدید وقتی دارید در مورد خودتون صحبت میکنید، انگار د! جالبه  
من میخوام تغییر کنم ولی یه کس : بیشتر از یک نفر حرف میزنید؟ مثال میگید

 !دیگه اي هست که نمیخواد
:مراجع  !آره، دقیقا  
:درمانگر شما تا به حال رام کننده هاي حیوانات رو دیدید؟ مثال تو سیرك یا  راستی  

 نمایشهاي تلویزیونی؟ 
:مراجع  )با تعجب! (ا کردم، چطور مگه؟بله، تو تلویزیون زیاد تماش  
:درمانگر  به نظر کار خیلی سختی دارن، نظر شما چیه؟  
:مراجع  . وحشی باید خیلی سخت باشه بله خب، طبیعتا کار با حیووناي  
:درمانگر به نظر شما قدرت مربیه بیشتره یا اون حیوونی که داره رام میشه؟ حاال  ببینم  

 چی که هست؟  فیله، اسبه، شیره، ببره یا هر
:مراجع   حیوونا خیلی قویترن خب معلومه،  
:درمانگر و در نهایت این مربیه که حیوون وحشی رو اونطور که میخواد اهلی و ! دقیقا  

  تربیت میکنه، موافقید؟
:مراجع   !اوهوم  
:درمانگر قویتره ولی این انسانه که بر اون مسلط میشه، میتونید  جالبه با اینکه حیوان  

  حدس بزنید چطور؟
:مراجع   و تواناییاش کمک میگیره خب انسان موجود باهوشیه، از عقل  
:درمانگر نظر منو داري، انسان هوشمند و متفکره و از تواناییاش با  آفرین، پس تو هم  

چشم باز استفاده میکنه ولی حیوان فقط کورکورانه از قدرت بدنیش استفاده 
  .خره خسته و تسلیم میشهمیکنه که اونم محدوده و باال

:مراجع   درسته  
:درمانگر حاال من میخوام به شما بگم، که در درون همۀ ما انسانها یک حیوان سرکش   

این حیوان ویژگیهاي خاص خودش رو . وجود داره که مختص خود اون فرده
یکی . مسائل ناخرسند و ناراحته داره و بسته به این ویژگیها، هر فرد از یک سري
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از خصوصیات اصلی این حیوان مقاومت در برابر تغییره و چون قدرت زیادي 
. داره اگر مربی اون ناشی یا بی تجربه باشه، از پس رام کردن و مهارش بر نمیاد

  فکر نمیکنید این همون کس یا چیزیه که میگید نمیذاره تغییر کنم؟
:مراجع یا جدیدي میخوام انجام  خوبهر کار ) با لبخند! (چرا فکر میکنم خود نامردشه  

آخرشم . بدم، مثال ورزش، انقدر برام سخته که انگار قراره یه کوه رو جابجا کنم
  .بیخیالش میشم و همون کارا و رفتاراي قبل رو انجام میدم

:درمانگر کار رو انجام بدید و میدونید که اون کار  یعنی شما در واقع تصمیم دارید یک  
در حد تصمیمگیري باقی میمونه و هیچوقت عملی نمیشه، براي شما مفیده اما 

  منظورتون همین بود؟
:مراجع پاشم و ورزش  احساس میکنم دراز بکشم و بخوابم راحت تره تا اینکه. بله دقیقا  

  .کنم
:درمانگر اون ترجیح میده از توانایی و انرژي و بدن تحت . درون شما تنبله در واقع حیوان  

جام کارهاي خودش که دوست داره استفاده کنه، نه براي سلطه اش براي ان
به همین خاطره که تغییر کردن و یا ایجاد یک رفتار جدید در . خوشایند شما

دقیقه  20اما گاهی همین حیوانی که از انجام . زندگی اینقدر به نظر سخت میاد
ین چون از نظر اون ا! دقیقه رو صرف آمیزش کنه 30ورزش طفره میره، حاضره 

  موافقید؟. عمل هم لذتبخش تره و هم در راستاي اهدافشه
:مراجع   )با خنده( بله کامال  
:درمانگر اونی که میدونه چه چیزائی باید تغییر کنه ولی با مقاومت  حاال به نظر شما  

  روبرو میشه کیه؟
:مراجع   )با تردید( مربیه؟  
:درمانگر تغییر، کافیه حیوانش رو بشناسه و یاد  ايمربی یا انسان درون تو که بر! درسته  

این همون بخش آگاه، منطقی و متفکریه که با . بگیره که چطور مهارش کنه
  .آموزش میتونه تو رو به هدفی که داري برسونه

:مراجع   !برام خیلی جالبه، تا حاال اینطوري در مورد خودم فکر نکرده بودم  
:درمانگر   ...با روان و اجزاي اون آشنا کنم  اول شما رو پس اجازه بدید  
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  افال یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها

  
  24محمد، آیۀ سورة 

  
 .کنند یا بر دلهاشان قفل زده اند آیا منافقان در قران تفکر نمی
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  تفکر درمانی
  

نایی تر روان ما در دنیاي مادي است و به پایۀ این فرض که حیوان درون بخش قویتر و زیرب
کورکورانه در صدد ارضاي هر چه بیشتر تمایالت خویش بوده و وظیفۀ آن فراموشی و سرکوبی 

باشد، و بر این اساس که انسان درون بخش  انسان درون و ممانعت از رشد و شکوفائی آن  می
کر درمانی که طی چهار مرحلۀ منطقی، متفکر و یادآوري کنندة ابعاد انسانی ماست، هدف از تف

پذیرد، در نهایت بخشش و  روان تشریحی، روان آگاهی، روان آموزي و روان پاالئی صورت می
  . باشد می) در آینده(و تغییر و تعالی ) در حال(، پذیرش و سازش )در گذشته(رهایی

 
 .تفکر درمانی، گامی در جهت ارتقاي ابعاد پنجگانۀ سالمت

  
  نمودار روان سالمت                                    

    
  یک خالق وجود  

  جهان پس از مرگ                            جزا و پاداش   
                                                                       

      
  ترس از پس از مرگ             36   36   36ٍ  انسان بودن و انسانیت                                            

                                                                    36                   36                                     
                                                                    36                   36         

  ترس از مرگ                 36    36   36   اشتها                             
                        

                                                                                         
  رقابت                             شهوت       

  کنجکاوي                                                     
  

    
  

وجود هر یک از  بعاد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوي ومذهبیاي بهره مندي از سالمت در تمامی ابر: توضیحات
نیمۀ  نیمۀ باالئی انسان درون روان و. درجه براي هر یک، ضروري است 36عوامل دایرة روان باال به میزان تقریبی 

درجه  70براي مثال، چنانچه مقدار عامل شهوت در حیوان درون . نی حیوان درون روان را پوشش میدهدپائی
بایست دیگر عوامل را کاهش داده یا حتی در مواردي تا سرحد حذف ببرد که در این صورت  باشد، الزاماً می

توجه داشته باشید که  .در نظر بگیرید همینظور عوامل دیگر را نیز. اختاللی در ابعادي از سالمتی ایجاد خواهد کرد
براي هر فرد میتوان دایرة سالمت روانش را ترسیم کرد و به وي شدت و ضعف موجود در عوامل روانش را نشان 

  !)ببینم، نمیخواهید امتحان کنید؟( .داد و در جهت برقراري تعادل و ارتقاي سالمت وي گام برداشت
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  روان تشریحی

  
ت که به مراجع تعریفی از روان، اجزاي آن و شرح وظایف و کارکردهاي در این بخش الزم اس

توان از طرح فرضی دایرة روان استفاده کرد و بر روي  براي این کار می. هر یک از اجزا ارائه شود
شکل، هر یک از اجزا را به تفصیل و با توجه به سطح دریافت مراجع توضیح داده و براي فرد جا 

توان از شیوة گفتگویی که در باال میان مراجع و درمانگر اتفاق افتاد استفاده  و نیز می. انداخت
  .نمود
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  روان آگاهی

  
در این مرحله مراجع باید نسبت به ابعاد حیوانی و انسانی خود، عوامل پیشرانۀ هر یک از این 

گیرد، آنچه که در حال باید مورد  ابعاد و نیز آنچه که باید در گذشته مورد بخشش و رهایی قرار
پذیرش و سازش قرار گیرد و آنچه که براي آینده باید مورد تغییر و تعالی واقع شود، آگاهی 

. روان فرد استفاده نمود دایرةتوان از مصاحبه، پرسشنامه و یا ترسیم  براي این کار می. یابد
بعد آمده  صفحۀندي دست یافت در توان به اطالعات ارزشم تعدادي از سؤاالتی که با آنها می

  .است
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  ....................................................................................................................... من خوبم ولی حیف کمی -1
 .................................................................................................... میشوم/من آدم خیلی خوبی میبودم -2
 ......................................................................همسرم میگوید نه اینکه آدم بدي باشی ولی راستش  -3
 .................................................................میشوي اگر /همسرم میگوید تو بهترین شوهر دنیا بودي -4
 ........................................................خواهر بهتري میشوم اگر /خواهرم فکر میکنند من برادر/برادر -5
 .........................................................میشدم اگر /مامان دنیا بودم/فرزندانم معتقدند من بهترین بابا- 6
  ....................................................................................... بچه خوبیست فقط............ والدینم میگویند  -7
 ..............................................................بهترین بچه دنیاست اگر کمی ................ والدینم میگویند  -8
 .....................................................................................دوستانم میگویند تو دوست خوبی هستی اما  -9

 ......................................................................میشوم اگر /دوستانم معتقدند دوست بهتري میبودم -10
با توجه به پاسخهاي باال ویژگیهاي منفی من از نظر خودم و افراد مهم زندگیم که با  -11

 -1و بهتر میشدم اگر ...  و  -3.........................  - 2....................... -1نظرشان موافقم عبارتند از 
 ...و -3........................ -2......................

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



 و تفکردرمانی روان پاالیی 139  

 روان ترسیمی
  

  
ناخوشایندخاطرات             

    
 خاطرات خوشایند گذشته
  :اهداف

 بخشش 
  و

 رهایی 

  

   ابعاد حیوانی
 نقاط ضعف

موانع 
 محیطی

مشوقهاي  حال
 محیطی

ابعاد انسانی       
 نقاط قوت

    

 :اهداف
  پذیرش

  و  
 ازشس

 امیدها  و انتظارات آینده نگرانیها و تردیدها
  :اهداف 

 و تعالی تغییر
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  روان آموزي
  

در این مرحله الزم است آموزشهایی نظیر آموزش مرگ، آموزش ابعاد پنجگانۀ سالمت روان و 
. مهارتهاي مورد نیاز براي مهار و کنترل ویژگیهاي ناپسند بعد حیوانی فرد به مراجع داده شود

توان در راستاي آموزش سالمت مذهبی به افزایش دانش و رفع  چنانچه فردي مذهبی باشد می
 .ترسیم دایرة روان در این بخش بویژه مفید خواهد بود .ابهامات وي پرداخت
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  روان پاالئی

  
س از طی مراحل پ. روان پاالئی، به معناي پاالیش و تصفیۀ روان، گام نهایی تفکر درمانیست

 :مذکور فرد در این مرحله به اهداف سه گانۀ زیر دست خواهد یافت
 .بخشش و رهایی آنچه و آنکه در گذشته روان فرد را آزرده ساخته است -1
پذیرش خود، دیگران و دنیا به شکلی منحصربفرد و سازش با اینکه روان فرد داراي چه  -2

اه شدن از آنها به کمک ویژگیها و توانمندیهاي تواند با آگ ویژگیهاي اساسی است که می
 .انسانیش در جهت مهار و کنترل صحیح آن بکوشد

تواند و در راستاي تعالی سالمت  و در آخر، ایجاد تغییر در خود تا آنجا و آنگونه که فرد می -3
 .روان خود و ارتقاي هر چه بیشتر انسانیت
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  بخشش و رهایی

  
ست که به  سائلی که در روان پاالئی باید مورد بررسی قرار گیرد، خاطرات و کدورتهایییکی از م

خاطرات ناخوشایند گذشته بار سنگینی است که فرد با به . شود اتفاقات گذشتۀ فرد مربوط می
. دوش کشیدن آن طی سالیان طوالنی، روان خود را مستهلک و توان خود را کاهش داده است

و یا از چیزهایی در کسانی در ) ها(یا چیزي ) ان(به علل گوناگون از کسی  بسیاري از افراد
خاطراتی تلخ که ضمن ایجاد بار روانی طاقت فرسا، منجر به . گذشته آزرده خاطر شده اند

این مسائل اغلب اوقات در خصوص . نگرشهایی منفی و اخالل در روابط میانفردي شده است
چه گذشتۀ دور، چه گذشتۀ . شود د نزدیک زندگی گذشتۀ فرد میارتباط با والدین یا دیگر افرا

براي مثال، تنبیه، سرزنش، . شوند این خاطرات تلخ طیف وسیعی از مسائل را شامل می. نزدیک
و گاهی . اینهابی توجهی، تحقیر، نداشتن امکانات، مشاجرات لفظی، بدگمانیها، تجاوز و امثال 

عصبانیت یا نگرشی منفی نسبت به خود یا وجود  که ،شخص دیگري ممکن است نه دربارة
در هر صورت این فرد در گذشته با کسی یا چیزي . نقص و مشکلی در گذشتۀ خود فرد باشد

همچنان ) حتی چندین دهه(مشکلی داشته که نه تنها حل نشده، بلکه پس از گذشت مدتها 
حل مسائل مربوط مت روان فرد بنابراین گام اول در جهت ارتقاي سال. دهد دارد او را عذاب می

بخشش و : تواند دو کار انجام دهد براي دستیابی به این هدف، فرد می. به گذشتۀ فرد است
مثال مادري سرزنشگر، پدري . بعضی از افراد و بعضی از مسائل قابل بخشش و گذشتند. رهایی

بل بخشش خواهند بود، بد دهان یا دوستی که در حق ما خیانتی روا داشته، احتماال براي فرد قا
. خصوصا بعد از اینکه فرد در مرحلۀ روان آموزي پیش از مزایاي بخشش آگاه شده باشد

درحالیکه تجاوز جنسی از سوي یکی از بستگان در گذشته را فرد شاید بهتر بتواند رها کند و از 
آگاهی از  .سازد، دست بردارد چسبیدن به چیزي که فقط او را فرسوده و خاطرش را آزرده می

دهد و  روان و حیوان درون و بیرون درك وسیعتري از دیگران و ویژگیها و اعمال آنان به فرد می
 . تواند کمک مؤثري براي هدف ما درمورد بخشش و رهایی باشد این می
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  پذیرش و سازش

  
ل گیرد، پذیرش و سازش با مسائل حا هدف دیگري که در روان پاالئی مورد بررسی قرار می

و خود به  با روان آگاهی فرد به شناخت جامعتري از خود به عنوان یک انسان. حاضر است
فهمد که در هر بعد، خود و افراد مهم دیگر در زندگیش،  یابد و می عنوان یک حیوان دست می

چه ویژگیها، نیازها و عوامل بقاي فعالی دارند و به این ترتیب به درك بهتري از خود، دیگران و 
فرد باید بپذیرد که در هر حال . تواند به او در پذیرش آنها کمک شایانی کند رسد که می یا میدن

ما ترکیبی از دو تضادیم و در هر یک از ما حیوانی با نیازها و ویژگیهاي منحصربفرد وجود دارد 
باید  توان از درون آن گذشت و فقط آهو و کبوتر دید، بلکه و دنیا به مثابه جنگلی است که نمی

شود  و تا آنجا که می. انتظار دیدن، روباه، گرگ، مار، شیر، میمون و چیزهاي دیگر را نیز داشت
در . باید با وضع موجود و با چیزهایی که خارج از توان دستیابی یا دستکاري ما هستند، ساخت

  !آید کار می به اینجا دیدن نیمۀ پر لیوان، واقعاً
 !تو کدامش را بیشتر دوست داري؟! بینممن معجونی از طعمهاي مختلفم، ب
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  تغییر و تعالی
 

گام آخر در روان پاالئی ایجاد تغییر در ویژگیهاي ناپسند حیوانی فرد، و تعالی ویژگیهاي انسانی 
حقیقت این است که هیچ حیوانی دوست ندارد تغییر کند، هر ساله گوزنهاي یالدار . اوست

چرا که نه فکرش را دارند از جاي دیگري آب بنوشند یا عبور ! شوند میزیادي طعمۀ تمساحها 
شود و غیر  درست است که نمی. به آنچه که هستند راضیند. کنند و نه حال و انگیزه اش را

 معقول است که فرد بخواهد حیوان درونش را بکشد یا آن را تبدیل به حیوان دیگري کند، اما
نچه که هست، با مهار و تعدیل ویژگیهاي حیوانی خود، ش آمنطقی است که بخواهد ضمن پذیر

فرد که در روان آگاهی و روان آموزي به درك . به تغییري چشمگیر در خود خویش دست یابد
تواند  داند که با تقویت و تعالی ویژگیهاي انسانی خود می واالتر و وسیعتري از خود رسیده می

ه و تصویر بهتري از خود را چه در درون و چه در کیفیت و سالمت خود خویش را ارتقا بخشید
  .بیرون ترسیم نماید
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  تفکر درمانی
  نگاه نو

  
مرحلۀ روان تشریحی، روان  4همانطور که پیشتر بیان شد، تفکر درمانی روشی است که در 

در این . شود آگاهی، روان آموزي و روان پاالئی انجام گرفته و موجب ارتقاي سالمت فرد می
هدف نهایی در این . گیرد که به خود، دیگران و دنیا نگاهی نو داشته باشد روش فرد یاد می

درمان فعالسازي قوة تفکر فرد به عنوان منبع راهنماي درونی و همراه همیشگی فرد در برخورد 
توان از  براي این منظور و نیل به این اهداف، می. با موقعیتهاي پیش روي زندگیش است

تواند در افزایش مهارت فرد در  در جدول زیر تعدادي از فعالیتهایی که می. الیفی بهره جستتک
   .این خصوص مورد استفاده قرار گیرد به عالوة چند نکتۀ مفید آمده است

  
  

ویژگیهاي انسانی و حیوانی خود و افراد مهم زندگیتان مانند همسرتان، کوشا  در شناسایی
  .باشید

افراطی آن از چه روشهایی  حیوانتان براي ارضاي حیوان خود را یافته و ببینید عامل بقاي غالب
  .جوید، به این ترتیب مهار او برایتان ساده تر خواهد شد یبهره م

آزارند فعال  هاي حیوانی ناپسندي که شما را میویژگی موقعیتهایی را که در آن حیوان شما و
و نیز درمورد افراد مهم . (این رویدادها را بیاموزیدشوند، شناسائی کرده و نحوة مدیریت  می

  )زندگیتان
کرده و به نقاط ضعف یا کاستی  استتارها و بازیهاي نقش تصنعی خود بیرونتان را شناسائی

  .هایی که باید رفع گردند، پی ببرید
ن ویژگیها از آنجا که ای. ویژگیهاي انسانی خود را شناخته و در صدد ارتقاي آنها گام بردارید

 توان به کنترل حیوانیت کمک عمدتا در تقابل با ویژگیهاي حیوانی قرار دارند، با تقویت آنها می
  .مؤثري کرد

  .را شناسایی کرده و آنها را ارج نهاده و تشویق کنید ویژگیهاي انسانی در اطرافیانتان
آوري حتی االمکان بهره تفکر اختصاص دهید و از نشانه ها و سرنخهاي یاد زمانهایی را براي

  .جویید
قبل از خواب کارهاي مثبت و منفی آن روز خود را با توجه به ویژگیهاي انسانی و حیوانی 

  .یادداشت کرده و بررسی کنید که کدام عامل شما را به آن واداشته، سپس به خود نمره دهید
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د و دانستید که برخاسته از عملی انجام دادید که بعد از کردة خود پشیمان شدی به محض اینکه
یک ویژگی بارز حیوانی در شما بوده، موقعیت راه انداز، احساساتی که در آن زمان به شما دست 
داد، عملی که انجام دادید، تأثیر آن عمل و احساس خود را بعد از ارتکاب به آن یادداشت کرده 

  .و براي دفعات بعد خود را آماده کنید

کمک و بازخورد مناسب  ن خود، مثال همسرتان براي کنترل چنین ویژگیهايتوانید از نزدیکا می
فرض کنید شما فردي هستید که یک عقرب درون دارید و با کنایه و براي نمونه، . دریافت دارید

با علم به این موضوع میتوانید به مثال . رسانید زخم زبان و حرفهاي نیش دار به اطرافیان آزار می
  ”!مواظب عقربت باش“: که هر وقت من این کار را انجام دادم به من بگو  همسر خود بگوئید

، فورا در )مثال پرخاشگري(وقتی فردي را دیدید که در حال ابراز یک ویژگی حیوانی است  
چرا که بر حسب شرایطی که او در آن قرار دارد این ویژگی از . مورد ماهیت او قضاوت نکنید
تا قبل از این اگر . گر موارد ممکن است انسانیت وي بر شما بچربدوي ساطع شده است و در دی

شما در خصوص یک فرد در حال پرخاشگري، دروغگویی، فریبکاري، حسادت و غیره احساس 
تصور آن صفت  نامطلوبی داشتید، به این خاطر بوده که شما او را به صورت فردي واجد

ولی اکنون با شناختی که در خصوص . حسود استکردید، طوریکه انگار او همواره دروغگو یا  می
کند، در واقع همۀ این شخص  توانید حدس بزنید این که دارد چنین رفتار می ابعاد وي دارید می

از ویژگیهاي حیوان  تواند باشد نیست، بلکه این رفتار فقط نمایانگر یکی و همۀ چیزي که او می
پس قضاوت . ک عامل بیرونی فعال شده استدرون اوست که بوسیلۀ حیوان بیرونش، بر اثر ی

  !!!نکنید
ویژگی در دیگران شما را ناراحت یا عصبانی کرد، به یاد ویژگیهایی در خود  هر گاه دیدن یک

  .خصوصا اگر خود شما هم در آن ویژگی با فرد مذکور شریکید. بیفتید که دیگران را می آزارد

با اندکی تالش و تمرین به جواب بسیاري از سواالت توانید  با کسب این دانش در مورد خود می
  .دهید پی ببرید، آن را بیاموزید و به دیگران آموزش دهید خود و علت اعمالی که انجام می
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  فالهمها فجورها و تقواها. و نفس و ما سویها... 
  

  8و 7شمس، آیات سورة 

  
 .را الهام کرد و به او شر و خیر. و قسم به نفس و آنکه آن را آفرید
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  علم درون –علم بیرون 
  

همانطور که در خصوص بعد انسانی روان و اهداف و پیشرانه هاي آن گفتیم، انسان درون ما 
، قادر به تأیید و )که من آن را علم بیرون مینامم(معتقد به مسائلی است که علم تجربی امروز 

کهنی مانند خدا، روح، جهان پس از مرگ، بهشت و  مسائل فلسفی. بنابراین پذیرش آن نیست
انسان از آغاز به چنین مسائلی عالقه مند و در مورد آنها کنجکاو . جهنم و در مجموع عالم غیب

اگر سرنخهاي یادآوري یا نشانه ها را مرور کنید، ربط آنها با این افکار را خواهید . بوده است
ن آسمان خیره شوید و ببینید چگونه افکاري از فقط کافیست در یک شب به ستارگا. فهمید

این دست به ذهن شما هجوم می آورند که چه کسی آنها را آفریده؟ آیا ما در جهان تنهاییم؟ 
اینها . آیا ما ارتباطی با عالم باال داریم؟ و احساساتی آرامشبخش و آشنا را درك خواهید کرد

کاري با علم بیرون . کنیم تمام وجود حسشان میمسائلی هستند که ما آنها را باور داریم و با 
ماست ) یادآوریهاي کمرنگ و مبهم انسان درون(نداریم، چرا که در این قبیل قضایا علم درون 

این علم، هر چند مبهم، هر چند متفاوت، هر چند موضوع اختالف باشد، . دهد که گواهی می
ه انحاي گوناگون به این قبیل مسائل ولی چیزي که مشترك است این است که همۀ ما انسانها ب

دین و مذهب هر یک از ما در واقع به صورت نظامداري این . باوري عمیق و راسخ. باور داریم
علم بیرون . حس درونی و این ظرفیتهاي خالی درون انسان درونمان را سر و سامان داده است

را صرف این باورهاي درونیمان  بخواهد یا نه ما بخشی از زندگی، زمان، منابع و انرژي خودمان
موضوعات ارزشمندي که ما را در انسان بودن و انسانی زیستن یاري و راهنمایی . کنیم می
مسائلی که چنان قدرتمندند که پا به پاي عوامل بقاي حیوان درون و حتی فراتر از آن . کنند می
قاي آن بسیار نیرومندند، درست است که حیوان درون و عوامل ب. توانند ما را هدایت کنند می

اما براي حفظ جان . مثال ما براي حفظ جان خود ممکن است دست به کارهاي زیادي بزنیم
یا صرفا براي از دست ندادن . دیگري ممکن است جان خود را به خطر انداخته و حتی فدا کنیم

ا قربانی کرامت و عزت و آزادي انسانی خویش ممکن است جان خود یعنی بقاي حیوانی خود ر
بنابراین، هر عاملی که بتواند به رشد انسانیت، . این است قدرت انسان درون و باورهایش. سازیم

فردي که معتقد به . اخالق و تعالی انسان کمک کند، بویژه ارزش تأمل، بررسی و رسیدگی دارد
و  نظام جزا و پاداش است، بخاطر یک گناه کوچک ممکن است استرس زیادي را تجربه کند،

سالمت . استرس صرفنظر از عامل بوجود آورندة آن، براي سالمت مضر و نیازمند پیگیري است
مذهبی بعدي از سالمت است که علیرغم وجود متخصصان دینی کافی همچنان مغفول مانده 

بعدي از سالمت که . بعدي از سالمت که توجه به آن باعث ارتقاي دیگر ابعاد خواهد شد. است
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عالی انسانیت و ویژگیهاي انسانی و مهار و تقبیح حیوانیت و ویژگیهاي حیوانی، با توسعه و ت
. باعث ارتقاي سالمت معنوي، سالمت اجتماعی، سالمت روانی و سالمت جسمانی خواهد شد

تنها عاملی که قدرت ایستادگی در برابر استعمارگري چوپانها را دارد و تنها عاملی که راه نجات 
تواند و باید در درمان سالمت مورد ارزیابی، بررسی و در  موضوعی که می. آینده خواهد بود

  .                                             .    صورت نیاز درمان قرار گیرد
اگر یک بار دیگر هرم سالمت را نگاه کنید، متوجه . سالمت مذهبی خود داراي دو بخش است

در واقع بخشی . و در رأس هرم مکانی خالی قرار دارد خواهید شد که در باالي سالمت مذهبی
از سالمت مذهبی مربوط به تعلیم و تعلم، در این باب است، که البته از اهمیت بسیاري 
برخوردار است و به افزایش آرامش و کاهش اضطراب افراد و ارتقاي انسانیت و سطوح دیگر 

مرتبط به سالمت مذهبی مربوط به بخش دیگر و در واقع رأس هرم، . شود سالمتی منجر می
یعنی رسیدگی به خواسته ها و نگرانیهاي انسان درون در زندگی . زندگی پس از مرگ است

  .پیش رو
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  سالمت مذهبی، آرامش و مقصد نهایی

داند که انسان خواهد مرد و مرگ خط پایانی براي زیاده  علم درونِ انسانِ درون، خوب می
داند که هدف از زندگی افراط  می. تالشهاي حریصانه و بیهودة حیوان درون است خواهی ها و

داند وظیفۀ او مهار حیوان درون و خودشکوفائی  می. در عوامل بقاي حیوان درون نبوده و نیست
بسته به دین و باورهاي مذهبی . و مهیا کردن خویش براي زندگی جاودان در دنیایی دیگر است

. تواند تا حدودي متفاوت باشد شود می ز دنیاي دیگر در ذهن وي ترسیم میفرد، تصویري که ا
. با توجه به دین و آیین خود به این بعد از سالمت نگاه کند باید همانطور که گفتیم هر انسانی

براي من به عنوان یک مسلمان، منابع و اطالعات بسیاري در خصوص زندگی پس از مرگ در 
هر . ا حدود زیادي ابهامات خود در این خصوص را کاهش دهمتوانم ت دسترس است که می

چقدر سالمت مذهبی در فرد باالتر باشد موضوعات مرتبط با آنچه پس از مرگ پیش خواهد 
بنابراین بخشی از سالمت مذهبی باید متوجه رسیدگی به حساب و . آمد مهمتر خواهد بود

ي که ضمن تأثیر بر سالمت و آرامش خاطر مسأله ا. کتابهاي دینی فرد تا قبل از مرگ وي باشد
براي مثال، پیرمردي را .  فرد در دنیا، به سعادت و آرامش ابدي وي نیز ارتباطی مستقیم دارد

سال نماز و روزة قضا دارد، وي معتقد به دین خود هست ولی به دالیل  60در نظر بگیرید که 
من این چیزها را قبول “: این جمله که گوناگون اعم از بدفهمی، سستی، یا باورهاي غلطی مانند

اما اکنون بر اثر کسالتی . تا به حال به این قضایا توجهی نکرده است” !ندارم، فقط خود خدا
ترس از مرگ وي را احاطه کرده و نگران اینست که دیگر دیر شده و زمانی براي جبران ندارد او 

بنابراین، او . دور براي او پیش بینی کرد توان مرگ را در آینده اي نه چندان ساله است و می 75
متخصصان سالمت مذهبی در چنین شرایطی . در یک بحران و شرایط اضطراري قرار دارد

این عمل نه . توانند دخالت کرده و پیش از اینکه دیرتر شود اقدامات الزم را به عمل آورند می
سالمت روان او نیز کمک شایانی  تنها به ارتقاي کیفیت باقیماندة ذیقیمت زندگی فرد بلکه به

  :شود که لذا پیشنهاد می. میکند
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سالمت مذهبی در کنار دیگر ابعاد سالمت و به عنوان بخشی تأثیر گذار بر ارتقاي ابعاد دیگر 

  .سالمت، مورد بررسی قرار گیرد
 اي مرتبط باو پژوهشه. به عنوان رشته یا واحد درسی مستقل جاي خود را در دانشگاه باز کند

  .نقش مذهب در سالمت به این حیطه اختصاص داده شود
با توجه به جامعۀ مذهبی ما، دست اندرکاران حوزة سالمت روان باید آشنایی کافی با این بعد از 

  .در صورت لزوم مراجع را به متخصصی در این حیطه ارجاع دهند سالمت را داشته باشند که
مهلک، و افراد سالمند باید شناسایی شده و در  راد دچار بیماریهايجمعیتهاي در خطر، مانند اف

  .صورت امکان راهنمایی هاي الزم را دریافت دارند
سال برنامه هایی ویژه در خصوص این قبیل  65یا  60توان ساالنه براي جمعیتهاي باالي  می

  .آموزشها تدارك دید
وهی را تحت عنوان متخصص سالمت مذهبی توان گر می با توجه به جمعیت قابل توجه طالب،

آموزش داد، افرادي که به غربالگري، ارزیابی و درمان مشکالت مراجعین نیازمند و خصوصا در 
 . بحران بپردازند

انسانیت و مهار حیوانیت از سنین کودکی آغاز گردد و  تالشها باید در راستاي خودشکوفایی
ورهاي دینی و پیشرانه هاي انسان درون را در کودك مفاهیم مذهبی به بیانی شیوا و جذاب، با

  .درونسازي  و شکوفا کنند
افراد باید به این بینش برسند که سالمت مذهبی است که در نهایت راه رسیدن به آرامش و 

  .سعادت خواهد بود
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  )1(مما رزقناهم ینفقون  الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوه و  .ذالک الکتاب ال ریب فیه هدي للمتقین

آنهایی که به جهان غیب ایمان آورده و نماز را بر پاي . است این کتاب بی تردید راهنماي پرهیزکاران
  .دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق کنند

. دنمن ال یسئلکو اجرا و هم مهتو اتبعوا. و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین
ءاتخذ من دونه الهه ان یردن الرحمن بضر ال تغن عنی . و ما لی ال اعبد الذي فطرنی و الیه ترجعون

  )2(انی اذا لفی ضالل مبین . شفاعتهم شیئا و ال ینقذون

از کسانی . نقطۀ شهر رسید و گفت اي مردم رسوالن خدا را پیروي کنید و مردي شتابان از دورترین
چه شده است مرا که کسی . ا نمیخواهند و شما را به هدایت میکنند پیروي کنیدکه اجر و مزدي از شم

آیا من به جاي آن خدا خدایی بر . را که مرا آفرید نپرستم در حالیکه بازگشت همه به سوي اوست
خود گیرم که اگر او بخواهد به من رنجی رساند هیچ شفاعت آن خدا از من دفع زیانی نکرده نجاتم 

  .در اینصورت من در گمراهی آشکار خواهم بود. نخواهد داد

ما لن  علم االنسان. الذي علم بالقلم. اقرا و ربک االکرم. خلق االنسان من علق. اقرا باسم ربک الذي خلق
  )3(ان راه استغنی . کال ان االنسان لیطغی. یعلم

بخوان و پرورگار . آفریدبسته اي  انسان را از خون. بخوان به نام پروردگاري که تو را خلق کرد
. آنچه را انسان نمیدانست به او یاد داد. کسی که نوشتن با قام را به بشر آموخت. تو کریمترین است

   .چونکه به غنا و دارایی دنیا میرسد. پس چرا انسان باز سرکش و مغرور میشود
اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم و هو الذي یتوفیکم بالیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی 

  )4(تعملون  ینبئکم بما کنتم

اوست خدایی که چون شب به خواب میروید، جان شما را نزد خود برده و کردار شما را در روز  و
پس از آن مرگ موقت شما را برمی انگیزد تا به اجلی مقدر برسید، آنگاه بهنگام مرگ بسوي او . میداند

  .ۀ آنچه کرده اید آگاهتان سازدباز میگردید تا به نتیج

  )5(یحسب ان ماله اخلده . الذي جمع ماال و عدده. ویل لکل همزه لمزه

. جمع کرده و به حساب و شماره اش سرگرم است کسی که مالی. واي بر هر عیبجوي هرزه زبان
 . پندارد که مال دنیا عمر ابدش خواهد بخشید
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  )6(الخیر لشدید  لحب و انه... ان االنسان لربه لکنود

  .و به حب و مال دنیا سخت فریفته... است انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس

  )7(لقد خلقنا االنسان فی کبد .. 

  ما انسان را در رنج و مشقت آفریدیم

  )8(کال بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون . قال اساطیر االولین اذا تتلی علیه آیاتنا

چنین نیست بلکه ظلمت بدیهایشان . است آیات ما تالوت شود، گویند اینان افسانۀ پیشینیان چون بر آنان
  .بر دلهاي آنها غلبه کرده است

 الذین اذا. و لنبلونکم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من االموال و النفس و الثمرات و بشر الصابرین
  )9(اصابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا الیه راجعون 

اموال و نفوس و آفات زراعت بیازمائیم و  و البته شما را به سختیهایی چون ترس و گرسنگی و نقصان
ما از خداییم و بسوي او باز : آنا که چون به حادثۀ ناگواري دچار شوند گویند. بشارت باد صابران را

  .میگردیم

  )10(نوعا و اذا مسه الخیر م. اذا مسه الشر جزوعا .ان االنسان خلق هلوعا

و چون خیر ي . شر و زیانی به او رسد، بیقراري میکند چون. انسان مخلوقی حریص و بی صبر است
  .به او رسد، منع احسان میکند

  )11(خلقنا االنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید  و لقد

  ال آگاهیم، و ما از رگ گردن به او نزدیکتریمما انسان را خلق کردیم و از وسوسه ها و نفس او کام

  )12(و یدع االنسان بالشر دعاءه بالخیر و کان االنسان عجوال 

با شوقی که خیر خود را میجوید، چه بسا با همان شوق شر خود را میطلبد، و انسان بسیار  انسان
  .عجول است

  )13( الشر کان یؤساو اذا انعمنا علی االنسان اعرض و نأ بجانبه و اذا مسه 

  .کردیم رو برگردانید و هر گاه شر رساندیم مأیوس و ناامید شد و هرگاه ما به انسان نعمتی عطا

مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون اال ایاه فلما نجیکم الی البر اعرضتم و کان االنسان کفورا  و اذا
)14(  
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آنگاه . حال به جز خدا همه را فراموش میکنیدبه شما خوف و خطري میرسد، در آن  و چون در دریا
  .که خدا شما را نجات داد، باز از خدا روي برمیگردانید، و انسان کفر کیش و ناسپاس است

  )15(کسبت ایدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون  ظهر الفساد فی البر و البحر بما

ار شد، تا کیفر بعضی از اعمالشان را به خودشان خود مردم پدید فساد در خشکی و دریا به دست
  .بچشانیم باشد که پشیمان از گناه به درگاه خداوند باز گردند

  )16(فلله االخره و االولی . ام لالنسان ما تمنی

  .درحالیکه دنیا و آخرت ملک خداست. براي آدمی هر چه آرزو کند حاصل میشود آیا

من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد  قالوا یا ویلنا. جداث الی ربهم ینسلونو نفخ فی الصور فاذاهم من اال
  )17(الرحمن و صدق المرسلون 

گویند واي بر . پروردگار خود میشتابند و در صور دمیده شود، بناگاه همه به سرعت از قبرها بسوي
  .راست میگفتند ما، چه کسی ما را از قبر برانگیخت؟ این همان وعدة خداي رحمان است و رسوالن

  )18(عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا  انا انذرناکم

ما شما را از عذابی نزدیک ترساندیم، روزي که هر کس هر آنچه را کرده در پیش روي خود حاضر 
  .اي کاش خاك میبودم: کافر در آن روز گوید بیند و

  
  
     7- 1سورة علق آیات ) 3               24-20سورة یس، آیات ) 2                     3و  2ره، آیات سورة بق) 1
        8و  6سورة عادیات آیات ) 6                 3-1سورة همزه، آیات  )5                           سورة )4
  156و 155سورة بقره آیات ) 9        14و  13طففین، آیات سورة م )8                             4سورة بلد، آیه ) 7

  11سورة بنی اسرائیل، آیۀ ) 12                        16سورة ق، آیۀ ) 11             21-19سورة معارج، آیات ) 10
  41م، آیۀ سورة رو )15           67سورة بنی اسرائیل، آیۀ ) 14              83سورة بنی اسرائیل، آیۀ ) 13
 40سورة نبأ، آیۀ ) 18            52و  51رة یس، آیات سو) 17          24و  23طور، آیات  سورة) 2) 16
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  ...ال تأسوا علی مافاتکم و ال تفرحوا بما ایتکم... 
  
  23سورة حدید، آیۀ    

  
بر آنچه از دست شما میرود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما داده میشود ...

  ...لشاد نگردیدد
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  ...و زندگی ... 
. زنجیره اي از بدست آوردنها و از دست دادنها. زندگی توالی دلبستن ها و دلکندن هاست

لقاح دو سلول جنسی، . توان این جریان را از زمان لقاح تا مرگ و حتی پس از آن دنبال کرد می
. نی در رحم، به مثابه اولین دلبستگی استبه معناي اولین به دست آوردن و مرحلۀ النه گزی
انسان همواره در پی بدست آوردن مایحتاج . بدست آوردن همان ارضاي نیازها و عوامل بقاست

خویش جهت رسیدن به آرامش است و البته این آرامش در دنیا آرامشی است کاذب، چرا که از 
چرا که محیطی (بسته به رحم جنین دل. حتما دست آوردها را از ما خواهد گرفت ،دست دادن

اما به . ، پیوسته در حال کسب مواد الزم براي رشد خود است)بقاست امن و مناسب براي رشد و
زودي تولد از راه رسیده و با اولین از دست دادن، نوزاد طعم اولین دل کندن زندگیش را تجربه 

ی هر دل کندنی، دلبستنی و در پ هر چند در پی از هر دست دادنی، بدست آوردنی. خواهد کرد
داند،  چه کسی می. دهند همانطور که گفتیم اینها حلقه هاي زنجیرة زندگی را تشکیل می. ستا

شاید یکی از دالیل اولین فریادهاي نوزاد پس از تولد بیانگر ترس و ناراحتی اولین از دست 
و مصادف است  بدست آوردن فرصت زندگی خارج رحمی است ،تولد! دادن و دل کندن او باشد

شود پیوسته در پی بدست  همانطور که کودك بزرگ می). مراقب اولیه(با دلبستن به مادر 
احساسات آوردن ضروریات عوامل بقاست، چیزهایی که با رسیدن با آنها دلبسته شده و 

فرایند دلبستگی از زمانی . رضایت، غرور، خوشبختی و غیره کند مانند خوشایندي را تجربه می
دهد و دل  رد در جهت بدست آوردن گام برمیدارد آغاز شده و تا زمانی که از دست میکه ف
آوریم و هر چه بدست  ینکه تا از دست ندهیم به دست نمیجالب ا. کند ادامه خواهد یافت می
بگذارید با مثالهایی ساده موضوع را بیشتر برایتان . آید یعنی چیز دیگري از دست رفته است می

). از دست بدهید(یک نان، باید پول آن را بپردازید ) بدست آوردن(راي خریدن روشن کنم، ب
شدن باید سالهاي زیادي از  متخصصبراي . براي روي سر بردن یک وزنه باید انرژي صرف کنید

دلبستگی کوچک و بزرگ دارد، نوع کوچکش . زندگیتان را کنار بگذارید و مثالهایی از این دست
. ک عادت روزمره و موقتی باشد، مثل ور رفتن با گوشی همراه موقع خوابتواند به سادگی ی می

تواند هم اساس روانی و هم مبناي  گذارند، چرا که می اعتیادها نوع شدیدترش را به نمایش می
و اگر درست به این زنجیره نگاه کنید از تأثیر شگرف آن در زندگی خود . جسمانی داشته باشد
د براي شما هم پیش آمده باشد که مثال یک برنامۀ روزانه تان کتاب شای. بهت زده خواهید شد

که هر شب رأس زمان مقرري یک ساعت ) دلبسته شده اید(خواندن است و عادت دارید 
باعث (مطالعه کنید و ناگهان یک شب مهمانی ناخوانده از راه برسد و برنامۀ شما را به هم بزند 

تواند احساس ناخوشایندي را در شما  تان می بستگی، این بسته به شدت دل)بکنیدشود دل 
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و اگر . شویم ایجاد کند، اینطور نیست؟ ما دلبستۀ اهداف و پیامدهاي بدست آوردنهایمان می
  ! زندگی: بپرسید که بزرگترین نوع بدست آوردن و دلبستگی چیست، من به شما خواهم گفت

و . ت آوردنها و دلبستن ها هستنداز دست دادنها و دل کندنها در واقع، قطب مخالف بدس
رد شدن در یک . ندک دیگري ما را ناراحت میکنیم،  احساس رضایت می یکیهمانقدر که از 

در اینجا . امتحان یا نه شنیدن در یک خواستگاري به معناي از دست دادن و دل کندن است
رین نوع از دست دادن و کنند و باز اگر بپرسید بزرگت هم افراد انواع کوچک و بزرگ را تجربه می

ایجاد (یک لحظه فکر کنید، تولد یک نوزاد در خانواده ! مرگ: دل کندن چیست، خواهم گفت
بدست آوردن و دلبستگی بزرگی را موجب خواهد شد و برعکس مرگ یک ) یک زندگی جدید

میت و هر چند اینها در رتبۀ دوم اه. عزیز از دست دادن و دل کندنی شدید را ایجاد خواهد کرد
بسته به . گیرند در جایگاهی پس از دلبستگی به زندگی و دل کندن و مرگ خود ما قرار می

کند، افراد  ویژگیهاي روانی فرد و تجارب فردي وي و محیط اجتماعی که در آن زندگی می
توانند الگوهاي دلبستگی و دلکندن خاص خودشان را شکل دهند، و بی تردید توالی این  می

ریان زندگی هر فرد بر سالمت وي در تمامی ابعاد بطور مستقیم اثرگذار خواهد زنجیره در ج
تواند بخش مهمی از  بررسی بدست آوردنها و از دست دادنها و دلبستنها و دل کندنها می. بود

  :مورد واقعی زیر را در نظر بگیرید. فرایند ارزیابی هر شخص باشد
دهد، خانوادة  ا در یک تصادف از دست میخانم زیبا و جوانی همسر و فرزندان کوچکش ر

ه بهانۀ رساندنش زنند، یکی از همکاران وي ب تکش میشوهرش هر از گاهی به سراغ او رفته و ک
برد که مورد تجاوز قرار دهد، اما سر و کلۀ  به منزل او را به زور به خرابه اي در خارج از شهر می

کند، بعد از آن دچار یک  گروهی را تجربه می شود و یک تجاوز حدود ده نفر دیگر نیز پیدا می
توانید  چند دل کندن و از دست دادن را می. شود واکنش تبدیلی شدید و فلج در ناحیۀ کمر می

  بشمارید؟
پیوسته در پی بدست آوردن نیازهاي خویش  ،و در آخر، حیوان درون دلبسته به زندگی و دنیا

ي بدست آوردن و دلبستگی است، و از این رو، ترس بنابراین، زندگی براي حیوان به معنا. است
و همانطور که گفتیم، این عمل تا . از مرگ و اضطراب، نگرانی از از دست دادن و دلکندن است

شود و  زمانی که افراطی نشده، الزمۀ حیات است اما متأسفانه بیشتر اوقات وسیله هدف می
و این امر کار انسان درون . گردد جب میبدست آوردنهاي بی پایان و دلبستن هاي شدید را مو

خواهد در ازاي بدست آوردن و دلبستن به چیزهایی گذرا، از  کند چرا که او نمی را سخت می
تعادل کلید تفکر و و باز هم . دست دادن و دل کندن از چیزهایی بهتر و ماندگار را تجربه کند

  .حل معماست
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ما یا به خدا ایمان . ي انسان درونشان روشن کنندانسانها روزي باید تکلیف خود را با باورها
یا دین، کتاب آسمانی، پیامبر، برزخ، قیامت، بهشت و جهنم و عالم غیب را . داریم یا نداریم

حیوان درون با کمک عوامل بقا، ویژگیها و تالشهاي نیرومند خود به . قبول داریم یا نداریم
سالی که تنها فرصت ما براي خودشکوفائی خوبی ما را سرگرم چند سال زندگی کرده، چند 

و شاید هدف از خلقت انسان جز این نباشد، که ضمن داشتن حیوانیتی . ابعاد انسانیمان است
قوي و استعداد و هوشی سرشار براي یک حیوان تمام عیار شدن، از استعدادها و هوش خود در 

اي مادي در به در، در صدد حیوان درون و دنی. جهت شکوفائی بعد انسانی خویش بهره گیرد
غرق ما در امیال و لذتهایی هستند که در واقع حواسپرتکن هایی جهت فراموشی هر چه بیشتر 

نیازهاي حیوانی روز به روز در پاسخ به محرکهاي فزایندة بیرونی . هدف از زندگی هستند
. شود ر میشوند و این انسانیت است که روز به روز ضعیف و ضعیفت گرسنه و گرسنه تر می

. آیند چنانکه دیگر نشانه ها یا سرنخهاي یادآوري براي انسان درون نیز بسیار کمتر به چشم می
هر چند که باید پذیرفت حیوانیت بعدي است که براي زندگی در این دنیاي مادي طراحی شده 

ست با ما قرار ا. رسد، اما مسأله درست همین است و قدرتمندتر بودنش امري طبیعی به نظر می
انسانیت، بعدي غیر مادي و غیر دنیوي، دست به کاري بزرگ زده و آن را در دنیاي مادي به 

تصور کنید که روزي در رسانه ها بشنوید که کتابی از موجودات فضایی به . نمایش گذاریم
این خبر به سرعت برق در سراسر زمین پخش شده و میلیونها انسان ! دست انسان افتاده

بر فرض که موجود هوشمند دیگري . و مطالعۀ این کتاب ارزشمند خواهند بود خواهان خرید
خب، که چه؟ حال این را در نظر بگیرید . هم باشد که کتابی نوشته باشد و ما هم آن را بخوانیم

دانیم، هزار و چند صد سال پیش کتابی را  که ما آن را خالق هستی می ،که خداوند ما و فضاییها
ستاده که ما علیرغم اینکه آن را کتاب خدا میدانیم، نسخه اي از آن را داریم و براي ما فرو فر

براي خود کتاب ارزش قائلیم، اما رغبتی به خواندن آن نداریم و خیلی از ما در حالی از دنیا 
روند که حتی یک دور هم آن را نخوانده اند، چه برسد به اینکه در آن تدبر کرده باشند یا  می

  !کند بوضوح پیداست که حیوان درون چه غوغایی می! دستوراتش عمل کنند بخواهند به
گفتیم که نشانه . گفتیم که نیرومندترین ابزار انسان درون براي رسیدن به اهدافش، تفکر است

فکر کردن کلید آرامش و سعادت واقعی و درست در . دارند هایی هست که ما را به تفکر وا می
و . دارد ب روان ما، ما را از گشودن درهاي آرامش و سعادت باز میدستان ماست، اما بعد غال

گویی تا زمانیکه همه چیز براي ارضاي امیال حیوان درون بر وفق مراد است، تفکرمان آنتن 
اما همین که مشکلی براي ما پیش آمد که یکی از عوامل بقاي حیوانیت ما یا یکی از ! دهد نمی

بریم،  دانیم هست پناه می سریع متصل شده و به خدایی که می نزدیکانمان را به خطر انداخت،
کنیم و وقتی مشکلمان رفع شد، باز  دهیم، اعتراض می کنیم، وعده هاي پوچ می درخواست می
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در قرآن کریم بارها خداوند انسان را خطاب قرار داده و با پرسشهایی او را به ! آنتنمان هم میرود
کنید؟ تصور کنید اگر ما انسانها از آغاز  کنید؟ چرا تعقل نمی تفکر دعوت کرده، آیا فکر نمی

آفرینش تا کنون پیش از انجام هر کاري به علت آن، به صحت آن، به نحوة انجام آن، به راههاي 
و مائی که اکنون ! توانست متفاوت باشد کردیم، دنیا چقدر می دیگر آن و به عواقب آن فکر می

کنیم، اگر به این  و در جهت برآوردن امیال عوامل بقا عمل میعمدتا بوسیلۀ حیوان درونمان 
فکر کنیم که به زودي مرگمان فرا رسیده و آنچه را که بدست آورده ایم باید از دست دهیم، در 
حالیکه به هیچیک از خواسته هاي انسان درونمان که تنها چیزي است که برایمان خواهد ماند 

کرد؟ جنگها، تجاوزها، بی عدالتیها، فقر و گرسنگی، فساد  می توجه نکرده ایم، اوضاع چقدر فرق
و فحشاء، حرص و طمع، حسادت و تنگ نظري، دروغ و نیرنگ و دیگر اعمال و ویژگیهاي 

اقل کاهش دهد، ولی براي این کار تواند مهار کند و یا ال نسان درون میحیوان درون را فقط ا
  . مناسب است نیازمند تفکر، آموزش و داشتن سالمت مذهبی

گوید، خدایا ببخشید، من براي تو، کتابت،  خواهد صحبت کند می زمانی که علم بیرون می
سخنانت، عالم غیبی ات، روحی که در ما دمیدي، و غیره ارزش و احترام زیادي قائلم، ولی االن 
، قرار است که علمی حرف بزنم، پس لطفا شما و آنچه را من قبول ندارم به کناري بمانید

                                !                 .    تازه اگر این را هم بگوید! رسم ي مهمم که تمام شد، خدمت میحرفها
تواند از روان و روانشناسی حرف بزند، در حالیکه باورهاي روان را قبول ندارد؟  چگونه علم می

کند؟ مطمئنا براي این کار به متخصصی  تعمیر میاگر رایانۀ شما خراب شود، چه کسی آن را 
حال اگر مشکلی . چرا که همین انسانها بودند که آن را ساختند. کنید در این زمینه رجوع می

توان از خدایی که او را خلق کرده کمکی دریافت نکرد؟ در  براي انسان ایجاد شود، چگونه می
راهکارهایی ارائه کرده است؟ باید پذیرفت که  حالیکه او براي بسیاري از سواالت و مشکالت بشر

تالشهاي بشر براي برنامه ریزي در خصوص آرامش و سعادت، فقط به آسایش و رقابت انجامیده 
توانست راه سعادت را  اگر انسان خود می. است، آسایش و رقابتی کاذب که مخل آرامش است

  ..                               ابی و نه دینیفرستاد، نه کت پیدا کند، خداوند عالم، نه پیامبري می
علم بیرون باید علم درون را پذیرفته و بدون تعصب بیجا از پتانسیلهاي آن در راستاي منافع 

زنیم  زنیم در واقع دربارة انسانی حرف می زمانیکه ما از سالمت حرف می. خود بهره برداري کند
. سطح نگرانیهاي آن به حداقل ممکن رسیده استکه از جهات گوناگون دغدغه اي ندارد یا 

فقط در این . بنابراین باید نگرانیها را حتی دربارة حیات پس از مرگ تا حد امکان کاهش داد
  .توان از ارتقاي سالمت دم زد صورت می
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  مثال
  ساله و کارمند 38مراجع خانمی  

  
  خب بفرمائید مشکلتون چیه؟  :درمانگر
کنم  م کالفه شدم، دیگه بریدم، به اینجام رسیده، هر کاري میمن از دست شوهر  :مراجع

  .آدم بشو نیس که نیس
شه بگید چی  اینطور که معلومه از دست همسرتون حسابی شاکی هستیدا، می  :درمانگر

  شده؟
کنیم، با همه چیش ساختم،  ساله که داریم با هم زندگی می 15ببینید ما   :مراجع

نم کنار تو ش، ولی دیگه با این اخالقاي مزخرفش نمینداریش، بیکاریش، خانواد
  )سکوت( "اصال این آدم درست بشو نیس". بیام

  میشه بگید کدوم اخالقاي همسرتون شما رو اینقدر به هم ریخته؟  :درمانگر
با یه من عسلم نمیشه خوردش، غر میزنه، بهونه میگیره، نمیشه دو کالم باهاش   :مراجع

د بعضیا حرف حساب حالیشون نیس، از دستش خسته دونی آخه می.حرف زد
شدم، زیادم که حرف میزنی یه چیزیم طلبکار میشه، میگه مگه من چی کم 

یکی نیس بگه تو حرف زدنتو درست کن الزم نکرده ! گذاشتم برات؟ جالبه ها
  ." از اولشم اینطوري بود"خالصه اینکه آدم مزخرفیه، ... کاري کنی برام

ه بدید یه سؤال خاص بپرسم، فرض کنیم فردا صب که از خواب پامیشید، یه اجاز  :درمانگر
دفعه متوجه بشید که شوهرتون عوض شده، یعنی درست همون آدم ایده آلی 
شده که شما همیشه آرزوشو داشتید، میشه بگید در اینصورت دقیقا چطور رفتار 

  کرد؟ می
  شد؟ یعنی معجزه می): با تعجب و لبخند(   :مراجع

  بله، دقیقا): با لبخند(   :درمانگر
شد یا الاقل  خواستی دو کلمه حرف حق باهاش بزنی عصبانی نمی خب، وقتی می  :مراجع

به . گفت زد، بد و بیراه نمی حرف میزد، داد نمی مث آدمشد  وقتی عصبانی می
اي ... زد،  کرد، چهار کالم با محبت با آدم حرف می زدم گوش می حرفایی که می

، " کنه ، هیچوقتم نمیساله تغییر نکرده 15"ا مگه با آرزو چیزي درست میشه؟ باب
  ...خستم کرده. افسرگی گرفتم از دستش

کشید از دستش، واقعا  تونم بفهمم چی می البته منم به شما حق میدم، می  :درمانگر
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 15دونم چطور تونستید  نمی. زندگی با همچین آدمی باید خیلی سخت باشه
ش کنید؟ آخه با چه دلخوشی؟ با چی این آدم ساختید؟ همون جملۀ سال تحمل

اخالق که نداره، بد دهنم که هست، شک . اول رو که گفتید من تا آخرشو خوندم
ندارم دست بزنم داره، اینطور آدما معموال مشکالت اخالقیم دارن، چششون 
دنبال همه هست جز زن خودشون، حیف شما نیس، حتی تیپ و قیافشم 

 کشه؟  معتادم که، هست، نه؟ حاال چی می...عستضای
1واکنش مراجع      

گید؟ درست صحبت  هیچ معلوم هس چی دارید می): با تعجب و برانگیختگی(  :مراجع
من کی این چیزا رو گفتم؟ من گفتم شوهرم منو میزنه، بهم خیانت ! کنید آقا

منا قیافشم از شما کنه؟ اون یه تار موي گندیدة منو با دنیا عوض نمیکنه، ض می
  !!!خیلی بهتره 

کنم، چرا اینقد عصبانی شدید؟ شما  اي بابا، خانم خواهش می): با خونسردي(   :درمانگر
گفتید سراپا مشکله و درست بشو  که از دست همسرتون خیلی شاکی بودید، می

  !یعنی حرفاي من در موردش درست نبود؟... نیست و
خواد  دم کسی به شوهرم توهین کنه، هر کی می ه نمیمعلومه که نه، من اجاز  :مراجع

  !کنید؟ واقعا که جاي تأسف داره باشه، همیشه اینطور دربارة مردم قضاوت می
  ...!!!پس شوهر شما نه معتاده، نه انحراف اخالقی داره، نه بد رفتاره، نه   :درمانگر
نایی که پیش بینی بله، شوهر من هیچکدوم از ای): با قطع حرف درمانگر(   :مراجع

کرد و زود  فرمودید نیست، من فقط گفتم کاش یه کم بیشتر به من توجه می
  !همین ،شد عصبانی نمی

کنید، جز  پس شما در حقیقت شوهرتونو دوسدارید و در مجموع تأییدش می   :درمانگر
  اون مواردي که گفتید؟

  بله همینطوره  :مراجع
منظور من هم از حرفایی که زدم این بود که به همین جا  دونید، می) : با لبخند(  :درمانگر

  .برسیم
  ...شم  درست متوجه نمی  :مراجع

  2واکنش مراجع   
آره، ولی معتاد نیست، دست بزنم نداره، اهل خیانتم نیست، اما زندگی باهاش   :مراجع

  .دونم چیکار کنم نمی. خیلی سخته، من که دیگه بریدم و کم آوردم
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  ؟...پس شوهر شما نه معتاده، نه انحراف اخالقی داره، نه بد رفتاره، نه   :درمانگر
بله، گفتم که، فقط بد اخالقه و زود از کوره در میره، وقتیم عصبانی میشه همه   :مراجع

  .کنه که چی داره از دهنش در میاد چی میگه، یه ذره هم فکر نمی
کنید، جز اون  در مجموع تأییدش می پس شما در حقیقت شوهرتونو دوسدارید و  :درمانگر

  مواردي که گفتید، درسته؟
  بله  :مراجع

  ادامه  
تونیم یه آدم رو از جنبه هاي مختلفی  ما می. خب، بذارید بیشتر توضیح بدم  :درمانگر

مورد ارزیابی و قضاوت قرار بدیم، یعنی به هر رفتار یا ویژگی خاصش یه نمرة 
به همسرتون بخاطر تیپ و قیافش نمره  10تا  1از فرض کنین قراره . مجزا بدیم

  دید؟ بدید، چند می
  9یا  8  :مراجع

حاال اگه بخواید به . کنه پس، از این نظر شوهر شما نمرة باالئی رو دریافت می  :درمانگر
  وفاداري و عالقش به خودتون نمره بدید چطور؟

  10، فکر کنم 10یا حتی  9  :مراجع
  اینا چی؟... رفتار و گفتار و  شخصیت و  :درمانگر
 ...نه تو اینا همه خوبه، خدائی آدم خوب و زحمتکش و دوستداشتنی و   :مراجع

خب، حاال اگه بخواین اونو از نظر کنترل خشم و اون مسائل که گفتید ارزیابی   :درمانگر
  کنید چطور؟

  .،  مشکل همینجاست2یا  1  :مراجع
مورد ... همۀ ما آدما، اگه بنا باشه به خاطر رفتار و گفتار و  خوام بگم می. دقیقا  :درمانگر

ارزیابی قرار بگیریم، نمره هاي متفاوتی رو از طرف ارزیابهاي مختلف دریافت 
من . کنیم، که بعضی از اونها باال، بعضیا متوسط و یقینا تعدادي هم پایین اند می

  اینجا موافقید؟ و شما و همسرتون هم از این قاعده مستثنی نیستیم، تا
پسندمشون تا  از این بابت بله، خب من هم اخالقایی دارم که حتی خودم نمی  :مراجع

  ).با لبخند(گیرم  می 2و  1خودمم نمرة ... برسه به همسرم یا بقیه
پس مطمئنم متوجه شدید که همسر شما از بسیاري نظرا آدم خوب و همسر   :درمانگر

کنه، که شاید بشه  نبه به نظر شما ضعیف عمل میشایسته ایه، ولی از یکی دو ج
  با توجه به نمره هاي درخشانی که داره از اونا تا حدودي اغماض کرد، نه؟
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درسته، راستش تا حاال به قضیه به این صورت فکر نکرده بودم، تا حاال کسی   :مراجع
کنم  واقعا خودمم فکر می. گید دقیقا گرفتم چی می. اینطوري قانعم نکرده بود

  .آدم بخواد خودشو تغییر بدهخیلی سخته که 
تونید تو فرصتاي مناسبی که دست میده، انتظارات منطقی اي رو  البته شما می  :درمانگر

که دارید با همسرتون در میون بذارید، ولی، اگر تغییر چندانی حاصل نشد، به هر 
ه هستن باید دلیل، بسادگی قبول کنید که گاهی اوقات افراد رو همونطوري ک

به هرحال، همسر شما اینقدر نقاط قوت داره که بشه اینو ندیده گرفت . پذیرفت
  .یا الاقل اونقدرا سخت نگرفت

  ممنون. بله، درست میگید  :مراجع
راستی متوجه شدید که در اوائل حرفهاتون وقتی داشتید با عصبانیت در مورد   :درمانگر

ید که، این آدم درست بشو نیست، یا کردید چند بار گفت همسرتون صحبت می
  اون اصال آدم بشو نیست؟

  .ریزه بله، خب کمی عصبانی بودم، آخه بدجور اعصابمو بهم می  :مراجع
خوام بگم آیا شما هم تا به حال متوجه شدید که انگار  نه منظورم این نبود، می  :درمانگر

گه دست خودم نبود، بعضی وقتا آدم ناخواسته کاري رو انجام میده، که یا می
خواسته ولی مجبور بوده یا براي انجامش تحت فشار  طوري که انگار خودش نمی

  بوده ؟
  !بله، خب، پیش میاد  :مراجع

  میخواید بگید شما هم این تجربه رو داشتید؟  :درمانگر
  )با لبخند(آره، زیاد، تا دلتون بخواد   :مراجع

  مثال بزنید؟میتونید یکی، دو موردش رو   :درمانگر
یکیش همین رژیم غذاییمه، رفتم پیش یه متخصص تغذیه که این چند کیلو   :مراجع

وزن اضافه رو کم کنم، اونم یه برنامه بهم داده که اینو بخور، اونو نخور، از این 
اما باورتون نمیشه، به نظر کار راحتیه ولی همین که شروع ... بخور، از اون نخور 

یگه دست خودم نیست، از مواد خام میخورم تا غذا حاضر کنم، د به آشپزي می
  .تونم جلوي خودمو بگیرم نمیواقعا سخته، من که . شه، بعدشم که معلومه

  و دیگه؟! اوهوم  :درمانگر
خواهر شوهرم میاد خونمون و شوهرم بهش  بینم هر وقت مییکی هم اینکه   :مراجع

) لبخند( یه دعوایی راه میندازم شم و بد جور عصبی میذاره،  احترام زیادي می
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، خب به هر حال خواهرشه، دوسش داره، داداشاي ولی هر بار پشیمون میشم
ا اینقدر از دونم چر نمیولی . منم منو خیلی دوست دارن و بهم احترام میذارن

  )با لبخند! (؟چرا اینجوریمراستی . این کارش بدم میاد
بنابراین، ... با چند تا مفهوم جدي آشنا کنم خیلی خب، اجازه بدید شما رو   :درمانگر

همونطور که در توضیح دادم و شکل هم دیدید، همۀ ما یک حیوان درون، یک 
انسان درون، یک خود درون، و یک حیوان بیرون، یک انسان بیرون و یک خود 

حاال با چیزهایی که یاد گرفتید و اطالعاتی که دارید، حیوان درون ... بیرون داریم
  کنید؟ ر خودتون رو به چه شکلی تصور میشوه

  مثال یه گرگ  :مراجع
  خب گرگ از نظر شما چه ویژگیهایی داره؟  :درمانگر
 . خشنه دیگه، درنده است  :مراجع

کنه؟ منظورم اینه که  و آیا به نظر شما یک گرگ همیشه همینطور رفتار می  :درمانگر
  اون کار دیگه اي بلد نیست؟گرگ تمام طول زندگیش حیوون خشنیه و غیر از 

نه خب، اونا فقط موقع شکار یا دفاع از خودشون خشونت به خرج میدن، من   :مراجع
خودم تو برنامه هاي راز بقا دیدم که چقد با بچه هاشون و دوستاشون توي گله 

  ...کنن، با هم خوبن کنن، به هم کمک می بازي می
قط وقتی که احساس تهدید کنه و یا وقتی پس گرگ از ابزار خشونت خودش ف  :درمانگر

  کنه؟ که گرسنه باشه و مجبور باشه شکمش رو سیر کنه استفاده می
  کنم همینطوره بله، فکر می  :مراجع

ده؟ یعنی  و با من موافق هستید که اون این کار رو عمدا و با قصد لذت انجام نمی  :درمانگر
تونه به بقاش ادامه  طور نباشه نمیاین طبیعتشه، این کار توي خونشه و اگه این

  بده؟
  آره، موافقم  :مراجع

کنه؟ با توجه به اینکه گفتید  کنید شوهرتون چرا اینطور عمل می حاال فکر می  :درمانگر
شه این  اون اخالقا و ویژگیهاي خوب زیادي هم داره، به نظرتون چی باعث می

  یکی دو تا ویژگی منفی رو نشون بده؟
همونطور که شما گفتید، اینا جزء ویژگیهاي حیوان درون اونه که در حیوان خب   :مراجع

یعنی حیوانش این شکلیه و هدفش این نیست که ! کنه بیرونش تجلی پیدا می
فهمم که از کارش پشیمون  دونید راستش خیلی وقتا می می! منو اذیت کنه
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  .ده که ازم عذرخواهی کنه میشه، ولی غرورش اجازه نمی
حاال ببینم با توجه به دو ! دقیقا، شما خیلی خوب مطالب رو یاد گرفتید، آفرین  :گردرمان

تونید اونها رو هم به این خوبی  مثالی هم که در مورد خودتون زدید، آیا می
تحلیل کنید؟ یکیش دربارة غذا خوردن و رژیم بود و اون یکی در مورد خواهر 

  شوهرتون، درسته؟
داره خودشو از لذت غذا خوردن محروم کنه دیگه، دوست خب حیوان دوست ن  :مراجع

. داره هر چی دلش میخواد و هر اندازه دوست داره بخوره و از خوردن لذت ببره
  درست گفتم؟

عالی بود، میشه بیشترم توضیح بدي، مثال اینکه براش سخته که خودش رو   :درمانگر
کاري به تناسب اندام و اون ! اصال دلیلی هم براي این کار نداره. محدود کنه

اصال شاید اگه . اضافه وزن و سالمتی و اینا نداره، فقط به فکر ارضاي اشتهاشه
  !!!بهش بگی نخور، بترسه بخواي محرومش کنی، بیشترم بخوره

  )با لبخند! (حیوونه دیگه، عقل نداره  :مراجع
  و در مورد مثال بعدي چی؟  :درمانگر
من دوست دارم شوهرم فقط . حیوان درونم حسادته خب فکر کنم یه ویژگی  :مراجع

خواد ببینم به کس دیگه اي محبت کنه، الاقل  قربون صدقۀ خودم بره، دلم نمی
  .نه اندازة من

خیلی خوبه، اینکه تشخیص دادید حسادت یکی از ویژگیهاي حیوان درونی   :درمانگر
دعوا و بطور  شماست که در عمل خودش رو در حیوان بیرون به شکل عصبانیت،

فکر . حاالاجازه بدید یه سؤال سخت تر بپرسم. کنه ساده بدجنسی ابراز می
کنید این ویژگی حسادت با کدوم یکی از عوامل بقاي حیوان درون شما  می

ارتباط داره؟ یعنی کدوم قسمت از حیوان درون شما با این کار همسرتون 
و پرخاشگري دست  ترسه و در مقابل به اعتراض کنه، می احساس خطر می

  زنه؟ می
  کنم رقابت، درسته؟ فکر می  :مراجع

  تونید بیشتر توضیح بدید که چطور؟ و می). با لبخند(دقیقا   :درمانگر
خب من دوست دارم عشق و محبت شوهرم فقط برا خودم باشه ! فکر کنم بتونم  :مراجع

ن خواهر و دوست ندارم اونو با کس دیگه اي تقسیم کنم، یعنی در واقع م
بینم که در جلب محبت شوهرم با من  شوهرمو تو این مورد به چشم یه رقیب می
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  !کنه داره رقابت می
  !تونیم جامونو با هم عوض کنیم، نظرتون چیه؟ ، اگه مایل باشید می)با خنده(  :درمانگر
  !ما اینیم دیگه  :مراجع

حاال اجازه بدید براي ! ، عالی بودواقعا انتظار این تحلیل فوق العاده رو نداشتم  :درمانگر
روشن شدن باز هم بیشتر قضیه ازتون بخوام هر کدوم از این مسائل رو یه بار از 

تونید بگید  می. زبان حیوان درون و یه بار از زبان انسان درونتون با هم بشنویم
  حیوان درونت دربارة خوردن و رژیم چه نظري داره؟

  !هخیلی سخت به نظر میرس  :مراجع
یعنی بدون . بذار زبونت از طرف حیوانت صحبت کنه و انسانتو خاموش کن  :درمانگر

  .احساس شرم، گناه، نگرانی با من حرف بزن
برم، وقتی بوي غذا به مشامم  من دوسدارم بخورم، من از خوردن لذت می  :مراجع

ینم، ب چشم، اصال همین که ظاهر اشتها آورشو می رسه، وقتی طعم غذا رو می می
کاري هم به رژیم و برنامه غذایی و این . باید تا اونجا که دوست دارم بخورم

  !خورم خوام بخورم و می مزخرفات ندارم، اصال هم برام اهمیت نداره، من فقط می
  خودشه، حاال بذار حیوانت دربارة حسادتش حرف بزنه و هر چی دوست داره بگه  :درمانگر
ه، هیچ آشغال دیگه اي حق نداره به اون نزدیک شه، اون شوهر من فقط مال من  :مراجع

عوضی هم حق نداره و نباید اجازه بده هیچ کثافتی بهش نزدیک بشه وگرنه حق 
  کافیه یا بازم بگم؟! جفتشونو میذارم کف دستشون

خوام به انسان درونتون این اجازه رو بدید که  حاال از شما می! ممنون کافی بود  :درمانگر
. ص این موارد با ویژگیهاي و خصوصیات انسانی خودش صحبت کنهدر خصو

  ...شم  همونی که گفتید بعدا پشیمون می
دونم  من از یه حیوون انتظار ندارم که بفهمه این رژیم چقدر براي من مهمه، می  :مراجع

خواد خودش لذت ببره و به من  که اون به فکر سالمتی من نیست، فقط می
بینه تنها چیزي که از دستش میاد اینه که تا  وقتی غذا میاون . توجهی نداره
تونه بخوره، حتی وقتی بعد احساس بدي بهش دست میده بازم  اونجا که می

تونه درس بگیره و اراده نداره خودشو  کنه، چون نمی همین کار رو تکرار می
جم و ولی من برعکس اون، این توانایی رو دارم که عواقب کارامو بسن. کنترل کنه

دونم  من یک انسانم، عقل و شعور دارم و می. این حیوان سرکش رو رام کنم
هدف از اشتها و غذا خوردن، پر کردن شکم و چاق شدن نیست، بلکه باید به 



 و تفکردرمانی روان پاالیی 167  

اندازة کافی بخورم و مواد الزم براي بدنم رو تأمین کنم، اینطوري هم لذت 
. ام و سبکی رو دارمخوردن رو از دست ندادم، هم لذت سالمتی و تناسب اند

دربارة حسادتم باید بگم که، خواهر شوهر من رقیب من نیست، الزم نیست من 
برادرن و این طبیعیه که  - نگران محبت شوهرم در حق اون باشم، اونا خواهر 

این غیر منطقی و . همدیگه رو دوست داشته باشن، درست مثل من و برادرام
این حق هر . مانع از این رابطۀ انسانی بشم ظالمانه ست که من با رفتاراي حیوانی

در مجموع این رفتار من در . خواهر و برادریه که از محبت هم برخوردار بشن
این به این خاطره که حیوان کوره و فرق بین یه زن . اینجا ربطی به بقا نداره

دونم باید حیوونمو کنترل کنم  ولی من که می. دونه غریبه و خواهر شوهر رو نمی
  !و واکنشهاي بیجا و غیر منطقیش نشم تسلیم تصمیما و

  !من چیزي ندارم بهش اضافه کنم. بسیار عالی  :درمانگر
  .رسه ممنون، ولی با این اوصاف بازم تغییر سخت به نظر می  :مراجع

دیدید یک رام کنندة اسب براي رام کردن این حیوان قوي ! قطعا همینطوره  :درمانگر
به نظرتون بدون این همه تالش و ایستادگی، اسب حاضر  کنه؟ چقدر تالش می

  به سواري دادن به آدما میشه؟
  بله دیدم، نه خب تا وقتی تربیت نشده وحشیه  :مراجع

رام کننده با توجه به اینکه میدونه اسب قدرت و جثه اش خیلی بزرگتر از انسانه،   :درمانگر
  بزنی؟تونی حدس  شه؟ می چطور موفق به رام کردنش می

  خب اسب حیوونه، عقل نداره، ولی انسان داراي عقل و شعوره و موجود باهوشیه  :مراجع
حیوان فقط متکی به توانایی بدنی خودشه، و این انرژي باالخره تحلیل ! درسته  :درمانگر

و مربی خوب این . شه ره و حیوان زبون بسته تسلیم خواسته هاي مربیش می می
با شناختی که از حیوان تحت تعلیمش داره و تجربه اي که  اون. دونه نکته رو می

. دونه که کی وقتشه از اسب سواري بگیره در رام کردن کسب کرده، به خوبی می
گاهی ممکنه مربی آسیب . و البته این کار به اندازة خودشم زحمت و خطر داره

ان باالخره حتی بعد از رام کردن حیوان، از اونجایی که حیو. هاي جزئی هم ببینه
حیوانه، ممکنه گاهی وقتا یک اسب کامال رام و مطیع هم سرکشی کنه و 
سوارکارشو زمین بزنه، ولی این سوارکاره که نباید کم بیاره و دوباره باید سوارش 

ولی حواسشو جمع کنه که در شرایط مشابه . بشه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده
 . تهممکنه دوباره این اتفاق براش بیف

  .بله درست میگید  :مراجع
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حاال با بینشی که درمورد خودتون، همسرتون و در مجموع در خصوص انسان   :درمانگر
کسب کردید، اطمینان دارم که از این به بعد با تمرین و دقت دربارة رفتارها، 
گفتارها و افکار انسانها در کل، روز به روز بیشتر و بیشتر این طرز تفکر رو یاد 

هید گرفت و بزودي متوجه خواهید شد که پذیرش خود و دیگران  چقدر خوا
شاهد این خواهید بود که قبل یا بعد . براي شما قابل فهمتر و ساده تر خواهد شد

گیرید که  دید و کم کم یاد می از هر واکنشی چطور دلیل اون رو تشخیص می
کر کنید و سنجیده قبل از ابراز واکنشهاي هیجانی و تند چطور به عواقب اون ف

تر عمل کنید و از طرف دیگه در مقابل چنین رفتارهایی از سوي دیگران چقدر 
حاال که مبانی و . با شکیبایی بیشتر و بدون قضاوت سریع واکنش نشون بدید

روشی که . خوام تو رو با تفکر درمانی آشنا کنم اصول رو بخوبی فرا گرفتید، می
فی و انجام روان پاالیی قادر به نیل به اهدافی در اون شما با آموزشها و تکالی

) در حال(، پذیرش و سازش )در گذشته(شید که در نهایت با بخشش و رهایی می
، گام مثبتی رو در جهت ارتقاي ابعاد سالمت خودتون )در آینده(و تغییر و تعالی 
د ضمنا چنانچه همسر شما هم به من مراجعه کنه و اینها رو یا. برخواهید داشت

بگیره، یا اگه امکانش باشه خودتون اون رو آموزش بدید، مطمئنا در کوتاه مدت 
  .از آرامشی که کسب خواهید کرد، شگفت زده خواهید شد

  ...بله مطمئنم که همینطوره  :مراجع
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  )یا ایها االنسان ما غرك بربک الکریم(
  

  6آیۀ  ،انفطارسورة 

  
 !به پروردگارکریمت مغرور ساخت؟ اي انسان، چه چیز تو را
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  غربت به سمت بی کسی جادة                

  ... دلواپسی انتهاي کوچه ي                                                   

  ...من نشان خود فراموشم شده                

  ؟یا نشان از من نمیپرسد کسی                                                      

  ...اي که گفتی با قدمهاي بهار                

  ...میکنی شادم به شاخه نرگسی                                                    

  !ام دارد مزارم میشودخانه                 

  ؟فریادم، به دادم میرسی کی به                                                    

  

  

  احسان قدیمی

1383  
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  ساعتی تفکر برتر از هفتاد سال عبادتست
  
  
  

  !نبودن، مسأله اینست ؟بودن یا  ؟
  انسان= ؟ 

  
مهمترین سؤالیست که بشر درطی  انسان نبودنیا  انسان بودنو همچنان 

  .ات خویش باید در آن تأمل کندحی
  با احترام به شکسپیر

  
  
  
  

  ...فرصت انسان بودن مگرزندگی نیست 
  
  


