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اهـداف بزرگ در زندگـی از اولین گام های، 
ابتدایـی و کوچک آغاز می شـوند.

تـالش، انگیزه و پشـتکار، سـه رکن اساسـی 
موفقیـت در تمام مراحل زندگیسـت که به ما 
در انجـام کار هـا اعتمـاد به نفس می بخشـد. 
ایـن نشـریه با همیـت و تالش شـبانه روزی 
تعـدادی از دانشـجویان باهـدف ارتقاء سـطح 
علـم و بینش مـا از دنیـای پیرامـون، و ایجاد 
شـور و اشـتیاق بیشـتر نسـبت به آگاهی در 

زندگـی می باشـد .
دنیـای ما، با نـگاه گرم و توجه شـما عزیزان 

زیباتر می شـود.

و اما عشق برای انجام هرکاری کافیست .
با سپاس 

محدثه سادات ذبیحی

سخن سردبیر
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سرگذشت  کارل یونگ
هـر چیـزي کـه مـا را خشـمگین      

می سـازد، می تواند ما را به خودآگاهی 
و شـناخت بهتـر خودمـان هدایت کند.

 »کارل یونگ«

زندگینامه :
یونـگ، روان شـناس و متفکـر سوئیسـی 
می باشـد،که بـه خاطر فعالیـت هایش در 
روانشناسـی و ارائه نظریاتـش تحت عنوان 

روانشناسـی تحلیلی، معروف اسـت.
 یونـگ را در کنـار زیگمونـد فرویـد از 
روانـکاوي                           نویـن  دانـش  گـذاران  پایـه 

قلمـداد مـی کننـد. 
او بیـش از اینکـه یک روانشـناس باشـد، 

یـک عـارف و کیمیاگـر بود.
کارل گوسـتاو یونـگ در ۲۶ ژوئیـه ۱۸۷۵ 
در کسـویل سـوئیس زاده شـد. در خانواده 
اي بسـیار مذهبـی متولـد شـده بـود کـه 
حضـور در چنین خانواده اي باعث شـد در 
سـنین پایین با مذهب و ادبیات کالسـیک 

پیدا کند.  آشـنایی 
مـادر او، زنی غیر عادي و افسـرده بود؛ 

رابطـه ي یونـگ بـا پـدرش بهتر از مـادرش 
بـود، امـا به ایـن دلیل کـه گاهـی عصبانی و 
دمدمی می شـد او را انسـانی ضعیـف و ناتوان 
می دانسـت و نمی توانسـت مثل یک شخص 

قدرتمنـد بـه او تکیه کند. 
یونگ در سـال هاي اولیه زندگـی یاد گرفت 
بـه پدر و مـادرش اعتمـاد و اطمینـان نکند و 

ایـن را به دنیـاي خارج نیز گسـترش داد.
او متوجـه دنیـاي درون شـد، دنیـاي رؤیاهـا، 
پنـداره هـا و خیـال هـا و به طور کلـی دنیاي 

ناهشیارش.
 بـه همین ترتیـب، رویاها و ذهن ناهشـیارش 
در  و  شـد  اش  کودکـی  دوران  راهنمـاي 

بزرگسـالی نیـز همـراه او بـود.

کودکی :
یونـگ بـراي این کـه از خانـواده دور باشـد 
بیشـتر زمان خـود را در اتاق زیرشـیروانی می 
گذرانـد و عروسـک هاي چوبی می سـاخت، 
کـه با آن ها صحبت کنـد و تبدیل به همدمی 
برایش باشـند. دوران کودکی یونگ عموما در 
تنهایـی و بـا عروسـک هایی که سـاخته بود 
گذشـت.این قضیـه کـه پـدر مادر کـودکان 
دیگـر او را عجیب می دانسـتند و اجـازه بازي 
بـا او را   نمـی دادنـد بـه تنهایـی یونـگ 

اضافـه کـرد و خـودش هم بـه عمد از 
آن هـا دوري مـی کرد.

تحصیالت:
یونـگ عالقه اي به مدرسـه رفتن نداشـت. از 
ایـن که زمانـی را که می توانـد به موضوعات 
مـورد عالقـه اش و چیزهایـی کـه ذهنش را 
درگیر کـرده بپردازد؛ باید در مدرسـه بگذراند 
و درس هـاي مرسـوم را بخوانـد ناراحت بود. 
مخصوصـا در زمینـه فلسـفه و مذهب ترجیح 

مـی داد که خـودش مطالعاتی را انجـام دهد.
یونـگ در آغـاز باسـتان شناسـی را دوسـت 
داشـت امـا به زبـان شناسـی، تاریخ و فلسـفه 
نیـز عالقه منـد بود. سـپس به پزشـکی روي 
آورد و در سـال ۱۸۹۵ توانسـت بورسـیه رشته 
پزشـکی دانشـگاه بازل را دریافت کند. با این 
که روانپزشـکی در آن زمان بسـیار اعتبار کم 
و جایـگاه پایینی داشـت، یونگ معتقد بود که 
مـی تواند بـه او این امـکان را بدهد تا در زمینه 
رویـا و پدیـده هـاي فـوق طبیعی به بررسـی 

هایی بپـردازد.  
فعالیت حرفه ای:

و             فرویـد  اصـرار  بـه  بنـا  سـال ۱۹۱۱،  در 
علـی رغم مخالفـت اعضاي وینـی انجمن بین 
المللی روانـکاوي، یونگ ریاسـت این انجمن 

را عهـده دار شـد. 
فروید عقیده داشـت که اگر یـک یهودي در 
رأس گـروه قرار گیرد، گرایش یهودسـتیزي 
ممکن اسـت مانع پیشـرفت جنبش روانکاوي 
شـود. اعضاي وینی کـه تقریبا همگی یهودي 
بودنـد، بـه یونـگ کـه متولـد سـوئیس بود 
اعتمـاد نداشـتند و چون آشـکارا مـورد عالقه 

فروید بـود از او بیـزار بودند. 
بـه دلیـل اختالفاتـش بـا فروید، در سـال 

۱۹۱۴ یونـگ از سـمت خـود اسـتعفا 
کـرد و از انجمـن کنـار رفـت.

یونـگ برخالف فرویـد، که عادت داشـت از 
بیمارانش درخواسـت کند تـا روي تخت دراز 
بکشـند، پیروي نمی کرد و اظهار می داشـت 
کـه نمـی خواهـد آنهـا را بخوابانـد. یونگ و 
بیمـارش روي صندلـی هـاي راحتـی مقابـل 

یکدیگر می نشسـتند.  

ارتباط یونگ با فروید:
یونگ در سـال ۱۹۰۷ با فروید آشـنا شـد. این 
شـناخت در زمانـی اتفـاق افتاد کـه یونگ به 

انـدازه قابل توجهی مشـهور شـده بود.
این دو شـخص بـه قدري با یکدیگـر هم نظر 
بودنـد و مطالب زیادي براي تبادل داشـتند که 
گفـت و گویشـان براي بـار اول، ۱۳سـاعت 
طول کشـید. آن ها بـراي ۶ سـال با یکدیگر 
در زمینـه ي درمان اختالالت روان شـناختی و 
پژوهـش پیرامون رفتـار وفرآیندهـاي روانی 

انسـان و ناخودآگاه همـکاري کردند. 
کارل گوسـتاو یونـگ در ایـن دوران همانند 
فرویـد                 زیگمونـد  از  کـه  بـود  فرزنـدي 

ارث مـی بـرد.
بـه تعبیـر فریـدا فوردهـام پژوهشـگر آثـار 
یونـگ: هر چـه فرویـد ناگفته گذاشـته بود، 

یونـگ تکمیـل کرده اسـت.
فروید زمانی یونگ را جانشـین مسـلم خود در 

جنبش روانکاوي می دانسـت. 
فرویـد از او به عنوان »جانشـین و ولیعهد من« 

یاد مـی کرد.

مبینا موقر مقدم
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یونگ دوسـتی خـودش و فرویـد را به 
عنـوان دوسـتی که هـر دو طرف باهـم برابر 
هسـتند، نمـی دانسـت و ایـن رابطـه را مانند 

رابطـه پدري-پسـري عنوان مـی کرد.
ایـن دو مـرد بـراي مـدت زیـادي بـا هـم 
صمیمی بودند و ارتباطشـان با هم ادامه داشـت 
امـا پـس از مدتی بـه دلیل اختـالف نظرهایی 
کـه با یکدیگر داشـتند این رابطـه کمرنگ و 
کمرنگ تر شـد. یونگ کسـی نبـود که هیچ 
انتقادي بـه فروید نکند و نگرش او نسـبت به 
مسـائل روان شـناختی و ناخـودآگاه، متفاوت 

. شد
 بعضـی از نظریه هـاي فروید را قبول داشـت 

و بعضـی را نه.
و       عقایـد  و  بـود  نظـر  صاحـب  خـودش 
نگرش هـاي متفاوتـی در رابطه با شـخصیت 
انسـان داشـت. اختالف نظر یونگ وفروید در 
سـخنرانی هایی که در دانشـگاه ها می کردند 

روز بـه روز بیـش تـر نمایان می شـد.
چـاپ کتـاب »روان شناسـی ناخـودآگاه« از 
سـوي یونـگ زمینـه سـاز جدایـی فرویـد و 

یونـگ از یکدیگر شـد.

همان شـیوه اي کـه فروید حل کـرده بود، 
حـل می کـرد )به وسـیله برخـورد با ذهن 

ناهشیارش(. 
هـر چنـد او برخـالف فرویـد، رویاهایش 
را بـه گونـه اي نظـام دار تحلیل نکـرد، به 
تکانـه هـاي ناهشـیارش کـه دررؤیاهـا و 
خیالپـردازي ها جلوه گر می شـدند، گوش 

مـی داد و از آنهـا پیـروي مـی کرد. 
همانند فرویـد، این بحـران هیجانی یونگ، 
دوره ای از خالقیـت بیکـران او بـود و بـه 
تدوین نظریه شـخصیتی اش منتهی شـد. او 
بـه خاطر عالقه اش به اسـاطیر چنـد بار به 
آفریقا مسـافرت کرد تـا فرآیندهاي روانی 
اقـوام نانویسـا را مـورد مطالعـه قـرار دهد؛ 
بـه طـور کلی بیشـتر مـدت عمر خـود را 
صـرف در نوشـتن و تحقیق کـرد و تعداد 

زیـادي کتاب منتشـر کرد.
درنهایت یونگ در سـن ۸۵ سـالگی پس از 

یک بیماري در گذشـت.
او همچنیـن در اواخـر عمـرش مـی گفت 
کـه »فیله مون« اسـتاد من بـوده و از طریق 
دسـت نوشـته هایـی جـواب   سـواالتم را     
می داد. شـاید یونگ در اواخر عمرش روان 

پریـش شـده بود.
آدمـی کـه ادعا می کنـد یکـی از یونانیان 
باسـتان مـن را هدایـت مـی کند و دسـت 
مـن را  مـی چرخانـد، طبـق طبقـه بنـدي 
بـراي  اسـت.  روانپزشـکی، سـایکوتیک 
همین مـی گویند کـه مسـیر یونگ یک 
مسـیر عارفانه اسـت و نه یک مسیر کاوش 

. علمی
کتاب ها و آثار یونگ:

.       روان شناسی ضمیر ناخودآگاه
 .     تحلیل رویا

 .       سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه
.       انسان و سمبل هایش

.       انسان در جست و جوي هویت خویشتن
.     روح و زندگی

.      ناخودآگاه جمعی و کهن الگو
.     روان شناسی و کیمیاگري

.     زندگی نامه من
. کتاب سرخ

نامـه هایـی کـه یونـگ و فرویـد 
در ایـن زمـان بـه هـم می نوشـتند نشـان 
مـی دهد کـه فروید ایـده هـاي یونگ را 
نمـی پذیرفـت و آن ها را رد کرده اسـت. 
هنگامی که رشـته دوسـتی آن دو در ۱۹۱۴ 
گسسته شـد، یونگ آنچه را که روانشناسی 
تحلیلی مـی نامید را آغاز کـرد که به کلی 
بـا نظریه فروید تفـاوت داشـت. او پس از 
جدایـی از فروید دوره سـخت بحـران میان 

سـالی را آغـاز کرد.
روان رنجوري یونگ)بحران میانسالی(:

هنگامی که یونگ ۳۸ سـاله بـود، دوره اي 
از آشـفتگی شـدید هیجانـی را تجربه کرد 
کـه ۳ سـال ادامـه داشـت. وي در معرض 
قطـع ارتباط بـا دنیاي واقعیت بود، درسـت 
همانطـور که فرویـد نیز در همـان دوره از 
عمر خـود به چنیـن حالتـی دچار شـده بود. 
ایـن قضیه به حدي او را پریشـان کرده بود 
که از اسـتادي در دانشـگاه زوریخ انصراف 

داد و حتی به خودکشـی فکـر می کرد. 
در کنار تختش یک تپانچه گذاشـته بود تا 
در صورتـی که به نقطه اي رسـید که توان 
ادامه دادن نداشـت، خودش را با آن بکشـد. 
بـا این حال هنـوز هم در درمـان بیمارانش 

بـه اندازه قبل مصمـم بود.
بیـن سـال هـاي ۱۹۱۴ تـا ۱۹۱۹، از کتاب 
هـاي علمی بیزار شـده بود. او سـمت خود 
را در دانشـگاه و ریاسـت انجمن بین المللی 
روانکاوي از دسـت داده بود. از جهان کناره 
گرفت تا ناخـودآگاه خویشـتن را بکاود.
یونگ مشـکل هیجانی خود را اساسـا با 
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»عقده ها«
_طرف خیلی عقده ایه…

+ولش کن، داره عقده هاشو خالی میکنه !
_می بینی چطور عقده گشایی می کنه !

_عقده داری که اینجوری می کنی؟

حتمـا شـما هـم ایـن جمـالت را تا بـه حاال 
شـنیده ایـد یـا حتـی در مـورد کسـی این ها 
را گفته ایـد یـا ممکـن اسـت در مـورد شـما      

عـده ای ایـن حرف هـا را زده باشـند.

معنـای عقـده در روانشناسـی با معنـای آن در 
گفتگوهـای روزمـره متفاوت هسـت.

 معمـوال در عـرف و در بین صحبـت های ما، 
عقده ای به کسـی گفته می شـود که در  زمینه 
ای احسـاس کمبود مـی کند و بـرای رفع آن 
کمبـود اقـدام می کنـد، حـال اگـر آن اقدام 
از نظـر مـا خیلـی واضح باشـد که بـرای رفع 

کمبود اسـت، ما بـه او عقـده ای می گوییم.

• طـرف برای جلب توجه لبـاس های آنچنانی 
میپوشـه یا آرایش غلیظ مـی کنه بهش میگن 

عقده ای.

اینکـه واقعـا این افـراد عقده دارند یـا نه بحث 
ما نیسـت، بلکه مسئله اینجاسـت که برچسب 
عقـده ای به این افراد میزنـن، بدون اینکه واقعا 
بداننـد که عقده چیسـت و آیا این افـراد واقعا 
به خاطر عقده هاشـون هسـت که ایـن کارها 

را انجام میدهنـد یا نه.

همه ما عقده ای هستیم!  

پرسـش مطـرح مـی شـود کـه اصـال عقده 
؟ چیست

وقتـی مـا تجربیات فزاینـده ای را در ناهشـیار 
شـخصی خـود بایگانی می کنیـم آنهـا را در 
بخشـی کـه یونگ عقده هـا نامید دسـته بندی 

مـی کنیم.
عقـده جوهـر یا الگـوی هیجانـات، خاطرات، 
ادراک ها و امیالی اسـت کـه پیرامون موضوع 

مشترکی سـازمان یافته اند.
 بـرای مثال ممکن اسـت بگوییم کسـی عقده 
ثـروت و یـا پـول را دارد به این معنـی که او 
بـه قدری سـرگرم ایـن موضوع اسـت که بر 
رفتـارش تأثیـر مـی گـذارد، این فـرد ممکن 
اسـت سـعی کنند با راه اندازی یک کسـب و 
کار یـا بـا دزدی  پـول به دسـت آورد و خود 
را بـه ثروت برسـاند. عقده در واقـع با هدایت 
کـردن افـکار و رفتار به شـیوه هـای مختلف 
تعییـن می کنـد که فـرد چگونه دنیـا را درک 

می کند.  
عقـده مـی توانـد هوشـیار، ناهوشـیار باشـد.     
عقـده هایی که تحـت کنترل و هوشـیار قرار 
ندارند ممکن اسـت مزاحم هوشـیاری شـوند. 
فـردی کـه عقـده دارد معمـوالً از تأثیـر آن 
آگاه نیسـت ولی دیگران بـه راحتی می توانند 

تاثیـرات آن را مشـاهده کنند.  
 برخـی عقده ها می توانند مضر باشـند و برخی 
مفیـد. بـرای مثـال عقده کمـال یـا موفقیت 
می توانـد باعث شـود که فـرد بـرای پرورش 
دادن اسـتعداد ها یا مهارت های خاص سـخت 

تـالش کند. 

یونـگ معتقـد بـود کـه عقـده  نـه تنهـا از 
تجربیـات کودکـی و بزرگسـالی، بلکـه از 
تجربیـات نیاکانـی ما سرچشـمه مـی گیرند. 
یعنـی همـان میـراِث گونه کـه در ناهشـیار 

جمعـی قـرار دارد.

آیا من عقده ای هستم؟

بـا توجه بـه تعریف عقده، میشـود گفت همه 
مـا عقده هایـی داریم، امـا لزوما ایـن عقده ها

بد نیستند. پس میشود گفت :

من عقده ای هستم!

تو عقده ای هستی!

آنها عقده ای هستند!

گرچـه عقده داشـتن در فرهنگ ما بد اسـت و 
بـه عنـوان فحش یا توهین اسـتفاده می شـود، 
امـا چون عامه مـردم درک صحیحـی از کلمه 
عقـده ندارند، پس معموال موقع اسـتفاده از آن، 
منظورشـان چیزی غیـر از معنـای واقعی عقده 

است.

فاطمه نظری
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کل مهم تر از اجزا
»Psychology Gestalt« روانشناسی گشتالت

مفهـوم »گشـتالت« اولیـن بار در فلسـفه و 
روانشناسـی معاصـر توسـط کریسـتین وان 

اهـرن فلـس  )اتریشـی( معرفی شـد. 
مکاتب روانشناسـی موجود در همه قرن بیستم 

عبارت بودند از :
 اراده گرایی،  ساختارگرایی،  رفتارگرایی

 روانشناسـان گشـتالت معتقد بودند که: این 
سـه مکتب هر سـه اشـتباه واحد دارنـد و آن 
هـم اسـتفاده از رویکرد عنصر نگری اسـت 
این سـه مکتب می کوشـند تا موضوع علمی 
خـود را به عناصر سـازنده آن تجزیه کنند تا 

قابل درک شـوند. 
گشـتالتی ها این سـه مکتب را » روانشناسی 
آجـر و مـالت« مـی خوانند؛ زیـرا همانطور 
که یک سـاختمان از ترکیـب آجر و مالت 
بـه وجـود می آیـد رفتار نیـز به عقیـده این 
سـه مکتب از ترکیب: شـعور و یا محرک _ 

پاسـخ به وجود مـی آید.
اما گشتالت چیست!؟

این کلمـه در زبان آلمانی: به معنای »شـکل 
و گونه« اسـت و در زبان انگلیسـی به معنای 
»کل سـازمان یافتـه«، شـکل بنـدی  معنـا      

مـی گیرد. 
پدیده روانشناختی »گشـتالت« برای اولین بار 

 Max wertimer   در ذهـن مکس ورتایمر
 شکل میگیرد.

مکـس ورتایمـر در سـال ۱۸۸۰ میـالدی در 
شـهر پراگ )جمهـوری چک کنونـی( در 
یک خانـواده یهودی چشـم به جهان گشـود. 
پـدرش معلم بـود و در کودکی همراه پدرش 
همواره بحث های فلسـفی و علمی و...داشت. 

او زمانـی کـه در مسـافرت با قطـار در تابسـتان ۱۹۱۰ در راه ویـن به آلمان بود متوجه شـد که 
درختـان خانـه هـا و دیگر چیز ها که خارج از قطار هسـتند، در حال حرکت اند سـوالی در ذهن 

ورتایمـر شـکل می گیـرد که چرا با این که مسـلم اسـت این اشـیا ثابت و فاقـد حرکت اند.
 پس علت جابجایی آنها در ذهن بیننده چیست؟!

او بعـد از ایـن تجربه دسـتگاهی بـه نام حرکت نمـا که برای نشـان دادن محرک هـای دیداری 
بـود خریداری می کند و مشـغول به انجام آزمایشـی می شـود.

 ور تایمر با اسـتفاده از تصاویر پشـت سـر هم از یک سـوار کار به این نتیجه می رسـد که: سوار 
کار در حال یورتمه رفتن با اسـب اسـت.

او این حرکت ظاهری را پدیده ی فای phi phenomenon نامید.

او در کودکی به پیانو و ویولون عالقه مند بود. 
وی در ابتدای ورود به دانشـگاه رشـته حقوق را انتخاب کرد و در سـال ۱۹۱۰ پدیده گشـتالت 

در ذهن او شـکوفا شد. 
در سـال ۱۹۱۲ بـا سـفر بـه فرانکفـورت و ادامـه تحصیل در آن دانشـگاه قصد داشـت خیلی 

صریـح و قاطعانـه بـه کمـک دو آزمایشـگر دیگر به نـام های:
کارت کافـکا ) kurt koffka( و ولفگانـگ کهلـر) volfgang  kohler( بـه نجات روانشناسـی از         

سـه مکتب اراده گرایی رفتارگرایی و سـاختارگرایی بشـتابند.

کارت کافکا

Kurt Koffka

ولفگانگ کهلر

Volfgang Kohler

زکیه سادات سید موسوی 
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ایـن کشـف ورتایمر تاثیـر عمیقی بر 
روانشناسـی گذاشـت هرچند که پدیـده فای 
مـورد توجه قرار گرفته بـود و منجر به اختراع 
سـینما گشـت اما اهمیت موضوع در توصیف 

این بـود که ورتایمـر ارائه کـرده بود. 
او دریافـت کـه گشـتالت یاکل ادراک شـده 
دارای خاصیتی اسـت که در اجـزا وجود ندارد 

یعنی:
ادراک  را  آن  کل  ابتـدا  چیـزی،  ادراک  در 
می کنیـم بعـد متوجـه اجـزای آن می شـویم.
نهضت روانشناسـی گشـتالت در سـال ۱۹۱۲ 
بـه وجود آمـد و در بسـیاری از مقاله ها عنوان 
می کنـد کـه اگـر دونـور مختلـف بـا نـرخ 
معینی روشـن و خاموش شـوند ایـن تصور را 

ایجـاد می کنند کـه نـور درگردش اسـت. 
 گشتالتی ها معتقدند که ما محرک های جداگانه 
نمی بینیم بلکه آنچه را که می بینیم محرک های 

ترکیب یافته در انگاره های معنادار هستند. 
شعار گشتالتی ها :

کل با مجموع اجزای آن متفاوت است
) تجزیه یعنی تحریف کردن(

فرمول اساسی گشتالت به این اساس است:
 که کل وجود دارد، نه اجزای منفرد آن.

عقیـده ی ورتایمـر ایـن بـود کـه آنچـه که 
در بخـش یـک شـکل رخ می دهد به وسـیله 
قوانیـن درونـی سـاختارِ همـان کل معیـن 

می شـود. 
مثـال ها: اگر شـما بـه یک ترانـه یا تصنیف 
گوش کنیـد، می بینید که کل تصنیـف را با 

هـم ادراک کـرده اید و تجزیـه کردن 
آواهـا یعنی تحریـف تصنیـف، در واقع کنار 
هم قـرار دادن نُت هـای مختلف، این تصنیف 
را بـه وجـود آورده وگرنـه هیچ کـدام از نت 
هـا به تنهایی نمی توانسـتند یـک تصنیف را 

بسازند.
کاربرد های گشتالت در آموزش :

بیشـترین اسـتفاده از اصول و نظریه گشتالت، 
در آمـوزش را مکس ورتایمـر در کتاب خود 
بـه عنوان)تفکر بـارور( به معلمـان ارائه نمود.
ورتایمـر این کتاب را در سـال ۱۹۴۵ منتشـر 
سـاخت کـه بعـد از مرگـش ایـن کتـاب با 
ویراسـتی توسـط پسـرش در سـال ۱۹۵۰ بـه 

رسـید. چاپ 
نتایـج ارائـه شـده در کتـاب حاصـل تجارب 
شـخصی ورتایمر، آزمایشـات و محاسبه های 

او بـا اشـخاصی ماننـد آلبرت انیشـتین بود.
ورتایمـر در ایـن کتـاب پشـنهاد می کند که 
تفکـر بایـد برحسـب کل ها صـورت بگیرد 
و کل مسـئله بـر اجـزای آن قالب باشـد؛ وی 
در ایـن کتـاب معتقـد اسـت کـه در حفـظ     
طوطـی وار یادگیرنـده اطالعـات یـا قواعد را 
بـدون درک واقعـی آنهـا بـاد می گیرنـد که 
ایـن نوع یادگیـری غیر قابل انعطاف اسـت و 

به سـرعت به فراموشـی سـپرده می شـود.
در حالیکه یادگیری مبتنی بر اصول گشـتالت 
بـر درک ماهیت مسـئله اسـتوار اسـت و این 
نـوع یادگیـری درون یادگیرنده می جوشـد و 
بـرای مـدت طوالنـی در ذهـن باقـی میماند 

همچنیـن ورتایمـر می گوید؛
معلم باید شـخصیت دانش آمـوزان را بصورت 
یـک کل در نظر بگیرد و به یاد داشـته باشـد 
کـه هر چیـزی دانش آمـوز یاد می گیـرد در 

کل و همـه وجودش تاثیـر می گذارد.
انتقـادات وارد شـده بـر مکتـب روانشناسـی 
گشـتالت بـا اینکـه هنوز یـک نیـروی فعال 
در روانشناسـی اسـت اما از طـرف برخی مورد 
انتقـاد قرار گرفتـه از جمله اینکه این سیسـتم 
بیشـتر به نظریه مبتنی اسـت و دلیل تجربی به 

آن وجـود ندارد.
 دوم مفاهیـم مبهمـی وجـود دارد که سیسـتم 
را نامفهـوم مـی کنـد مثـاًل: »مفهـوم بینش« 
یـا »تجربـه ها« بـه آسـانی تعریف نیسـتند؛ 
همچنین برخـی معتقدند »یادگیری شـناخت 
ناگهانـی ماهیت مسـئله نیسـت بلکـه نتیجه 

یـادآوری های گذشـته اسـت« 
امـا بـا ایـن همـه روانشناسـی گشـتالت اثر 
مانـدگاری بـر جـا گذاشـت و در زمینه های 
ادراک یادگیری، تفکر، شخصیت، روانشناسی 
اجتماعی، انگیزشـی تاثیر بسـزایی گذاشـت.

انتقادات وارد شده بر روانشناسی گشتالت:
۱_وارد کردن  انتقـادات جدی بر رویکردهای 
اراده گرایی و سـاختار گرایی)البته گشتالت با 
درون نگـری مخالـف بـود اما معتقـد بود که 
سـاختارگرایان آن را درسـت به کار نمی برند، 
بـه باور درسـت گشـتالتی هـا از روش درون 
نگـری بایـد بـرای کشـف و تجـارب کلـی 
معنادار اسـتفاده کرد نه تجزیـه تجارب جزئی(
۲_معتقـد بودنـد مغز بـه طور خـودکار تجربه 
را اصـالح و سـازمان می دهـد و به آن کیفیت 
هایـی مـی افزاید کـه در تجربه حسـی وجود 

ندارد.
 ۳_فرایندهـای سـازمانی مورد  تاکیـد در این 
نظریه تاثیـر عظیمی به علوم شـناختی معاصر 
گذاشـت و تاکیـد ایـن مکتب بـر یادگیری 

بینـش منـد و تدوین تقویـت درونی. 
 ۵_ تحقیقـات گشـتالت بحـث از دوگانگـی 
انسـان جدایی جسـم و روان را مربوط می دانند 
چنانکـه گفتیـم رفتـار را بـه طـور کل مورد 

مطالعـه قـرار می دهد. 
روش هـای  از  خـود  تحقیقـات  در  ۶_غالبـاً 
مشـاهده و آزمایش اسـتفاده می کردنـد از این 
رو تحقیقـات آنهـا علمی محسـوب می شـود
 ۷_ مکتب گشـتالت موجـب پیدایش هر چه 

بیشتر روانشناسـی و هنر شد.
 از جملـه »رولـف آرنهایم« در کتـاب »هنر 
و ادراک« بصـری )روانشناسـی چشـم خالق( 
معنـای مشـخصی نظریـه گشـتالت را بـرای 
شـعر،  نقاشـی،  موسـیقی،  معمـاری،  ادراک 

مجسـمه سـازی، تئاتـر، به کار بسـت.
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هـر سـلول در بدن انسـان میتواند انـرژی را از 
طریق نور خورشـید بـه دسـت آورد بنابراین 
انـرژی رنـگ از طریـق جذب سـلولي روي 
احساسـات، روح و روان و بـدن انسـان تأثیر 
 »chromotherapy«میگذارد. »رنگ درمانی«یـا
به عنـوان قدیمیتریـن دارو اسـت. نوردرمانی 
نیـز در مصـر باسـتان، یونـان، چیـن و هنـد 

اسـتفاده میشـده است. 
مصریـان از نور خورشـید و همچنیـن رنگ، 
بـرای شـفا دادن بیمـاران اسـتفاده میکردنـد. 
برخـي از مطالعـات نیـز نشـان میدهنـد که 
چراغهـای رنگـي میتواننـد بـر روي تمرکز، 
هوشـیاري، پرخاشـگري، اسـترس و حتـي   
نارسـا خوانـي تأثیر داشـته  باشـند. اسـتفاده 
از تأثیـر چراغهـای رنگـي در از بیـن بـردن 
بیمـاري، »رنـگ درمانـي« خوانـده میشـود.

 از حدود ۲۰۰۰ سـال قبل از میـالد از رنگ به 
عنوان دارو اسـتفاده مي شـده اسـت. مردم آن 
دوران قطعـا اسـتفاده از رنگ به عنـوان  درمان 
پزشـکي بی اطالع بودنـد اما ایمان بـه درمان 

با رنگ داشـتند. 
آنهـا از رنگهای اصلـی به عنوان مثـال رنگ 
قرمز، آبی و زرد برای شـفا اسـتفاده میکردند 
ایـن درحالي اسـت کـه از مخلوط کـردن دو 

رنـگ بی اطـالع بودند.
در زمـان بقراط حکیم معتقد بودنـد رنگها در 
پیشـرفت یا بهبود بیماریها تأثیر بسزایي دارند 
و از آن زمـان درمـان آغـاز شـده اسـت که 
امـروزه اهمیت خاصي داشـته و موردمطالعه و 

توجه پزشـکان قرار گرفته اسـت. 
در طـب کهـن چینـي، هندي و تبتـي مطرح 
کرده انـد تابش یک سـاعت نـور زرد موجب 
کاهـش التهابـات رودها و گـوارش، نور آبي 

و سـبز در درمان آرتریت روماتوئید وکسـب 
آرامـش، تجدیـد قـوا و رهایـي از تنشـهای 
جسـماني و روحي، متانت و پـرورش نیروي 

تخیل مؤثر اسـت.
و           دقـت  بـا  محیـط  رنـگ  اگـر طراحـي 
برنامـه ریـزي صـورت بگیـرد، میتوانـد بـه 
افزایـش حس سـالمت در محیطهـاي درماني 
کـه بیمـاران بـراي مـدت طوالنـي در آنجا 

بسـتري هسـتند، منجر شـود.
 یـک سـالن انتظـار در درمانـگاه اعصـاب و 
روان بـا اعمـال تغییـرات کوچکـي در طرح 
کلي ســالن، طـرح رنگها، مبلمان، پوشـش 
کـف، پـرده ها، منجـر بـه افزایـش ارزیابي 
مثبـت بیمـاران از محیـط، بهبود خلـق و خو 
و بهبود حالتهـای فیزیولوژیـک و در نهایت 
رضایتمندي بیماران در قسـمت انتظار گردید. 
کفبنـدی سـالن انتظـار بهتراسـت بـه رنگ 
کرم باشـد همچنیـن انتخاب رنگ روشـن و 
ترجیحا رنگ خاکسـتری مالیم برای دیوارها 

آرامشـبخش و دلپذیر اسـت. 
تحقیقـات صـورت گرفته نشـان داد که یک 
محیط کامال سـفید میتواند بـی انگیزگی دید 
ایجـاد کـرده و حتـی القاء کنندٔە اسـترس در 
اقامـت طوالنـی مـدت بیمـاران باشـد. نباید 
فرامـوش کـرد که محیـط های خنثـی، القاء 
کننـدٔە اثـرات خنثی هسـتند بنابراین بهترین 
انتخاب بـرای پالت رنگی محیطهـای درمانی، 
رنگهـای سـبز، سـبز آبـی، آبـی کمرنگ، 
صورتـی کمرنگ،گلبهی،کـرم، لیمویـی و 
یـا تلفیقـی از آنهـا باهم اسـت، ولی بـه کار 
بـردن رنگهای بنفش، خاکسـتری، قهـوه ای، 
مشـکی و ماننـد اینهـا در محیطهـای درمانی 
هرگـز توصیـه نمیشـود. رنگهـای سـیاه و 

سـفید حداکثـر تضـاد را دارند ایـن در حالي 
اسـت کـه تلفیق رنگهـاي سـیاه و زرد تأثیر 
بصری بیشـتری داشـته، به همین منظور برای 
مشـخص کردن موانـع و محـدوده های خطر 
از عالمت راه راه سـیاه و زرد اسـتفاده می شود.
تاثیـر روانـی رنگهـا در اشـخاص مختلف از 
دیربـاز مورد توجه بوده اسـت، بـه طور مثال 
اتاقهای آبی و سبز در بیمارســتانها یا شیشـه 
های آبـی رنگ روی بیمـاران تأثیر مثبتی بر 
جای گذاشـته و خسـتگی را کاهـش میدهند. 
رنگهـای بنفـش و ارغوانـی از رنگهای مجلل 
و فاخـر بـوده و همچنیـن بنفش رنـگ وقار 
و عفــت نفــس است. بنفش در خود حس 
اسـتراحت و خوابرفتگـی را دارد. دمـاي بدن 
را پاییـن می آورد و حساسـیت بـه درد را در 
بدن کمتر میکند، همچنین فعالیت سـیاهرگ 
را افزایـش میدهــد. بنفش تیـره، قرمز تیره 
و سـیاه قابلیت دیـد کمتری داشـته و فضا را 
محدودتر نشـان میدهند. قرمز سـمبل زندگی، 
قـدرت و نشـاط اسـت امـا بـرای اشـخاص 
عصبـی مناسـب نیسـت. اعتقاد بر این اسـت 
کـه رنـگ صورتـي روحیـه را باال میبـرد و 
رنـگ آبي میگرن را تخفیف میدهد. همچنین 
اسـتفاده بیـش از حد از رنگ آبی و سـبز که 
اثرات آرامشبخشـی که دارند ممکن است در 
تیمارستان باعث تشـدید افسردگی شوندنکته 
مهـم در طراحـی رنـگ در دکوراسـیون این 
اسـت که رنگهـا در فضاهای وسـیع غلیظ تر 
به نظر میرسـند، معمـوال بنابراین بهتر اسـت 
برای سـقف ها رنگ روشـن تری در مقایسه 
با سـایر بخشـهای اتاق انتخاب شـود که این 
کار بـه حفظ نور در شـب کمک می کنــد.

رنگ،  عاملی  برای درمان
سپیده پریشان مقدم
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اختالل اوتیسم
        »اوتیسـم« اختاللی عصب-رشـدی است که در سه سـال اول زندگی بروز 

می کند و مادام العمر اسـت، شـاخصه ی اصلی آن نقص در ارتباط و تعامالت اجتماعی 
و بروز رفتارهای کلیشـه ای و خزانه ی رفتاری، حرکتی و… محدود می باشـد.

اوتیسم بر روی درک افراد از دنیا و تعامالتشان با افراد اثر می گذارد.
افراد دارای اوتیسم، دنیا را متفاوت تر از بقیه می بینند، می شنوند و حس می کنند.

اوتیسـم بیماری نیسـت و درمـان دارویی قطعی نیز ندارد، اما با توانبخشـی فـرد دارای 
اوتیسـم می تواند مهارت کسـب کرده و زندگی مسـتقلی داشـته باشند و همچنین نبوغ 

خاصـی را از خود نشـان دهد.
اوتیسـم را میتـوان بـه شـکل طیفی از شـدید تـا خفیف بر روی پیوسـتار بـه نمایش 
گذاشـت.بیماری اوتیسـم بـه صـورت های مختلـف در رفتارهـا فرد نمایان میشـود.

بعضـی از افـراد بـا اوتیسـم، مشـکالت همراه دیگـری نیـز از جمله کم توانـی ذهنی، 
اختـالل یکپارچگـی حسـی، اختـالل بیش فعالـی و نقص توجـه، صرع و مشـکالت 
گوارشـی دارنـد؛ کـه بـه معنـای این اسـت کـه ایـن افـراد نیازمند سـطوح حمایتی 

مختلفی هسـتند!

علت اوتیسم چیست؟
اوتیسـم علت واحـدی نـدارد. زمانی تصور 
می شـد کـه اختـالل روان شـناختی ناشـی 
از تجـارب تروماتیـک، منجـر بـه انحراف 
ایـن  اجتماعـی می شـود کـه  هیجانـی و 
پژوهشـگران  امـروزه،  نیسـت.  صحیـح 
معتقدنـد که احتمـاالً چندیـن ژن، ترکیب 
بـا عوامل محیطـی، در ایجاد اوتیسـم دخیل 
باشـند. همچنین بعضـی مطالعـات در افراد 
اوتیسـم، نابهنجاری هایـی در چندیـن ناحیه 
مغـزی شـامل مخچـه، آمیگـدال )بادامه( و 
هیپوکامـپ را نشـان داده انـد. ایـن یافته ها 
قابـل توجه و مهم هسـتند و نیـاز به مطالعه 

دارند. بیشـتری 

        شیوع اختالل طیف اوتیسم:
        میزان شـیوع اختالالت طیف اوتیسـم 
در دو دهـه ی گذشـته در سراسـر جهـان 
افزایـش زیادی داشـته اسـت و به طور کلی 
اعتقـاد بـر این اسـت کـه اوتیسـم در حال 

افزایش اسـت.
پژوهش های ۲۰ سـال گذشته تا کنون نشان 
داده انـد که شـیوع اختالل اوتیسـم به دالیل 
مختلفـی در حـال افزایـش اسـت. در اوایل 
دهـه ی اخیر برآورد می شـد که شـیوع این 
اختـالل ۱ در ۳۳۵ نفر باشـد. ایـن میزان در 
سـال های اخیـر رو بـه افزایش بوده اسـت، 
بـه طـوری کـه طبـق آخریـن پژوهش ها 
این آمار در سـال ۲۰۰۹ میـالدی یک مورد 
در هـر ۹۱ نفـر در آمریـکا و یـک مـورد 
در هـر ۶۶ نفـر در انگلسـتان گزارش شـده 

است. 
همچنیـن در آخریـن ویرایـش راهنمـای 
روانـی  اختـالالت  تشـخیصی  و  آمـاری 
آمریـکا، شـیوع آن یـک به ۵۹ ذکر شـده 

. ست ا
تاکنـون هیچ مطالعـه ی جامعـی در زمینه ی 
شـیوع این اختـالل در کشـور مـا صورت 
نگرفته اسـت. با ایـن حال مطالعات شـیوع 
شناسـی در ایـران، گسـتره های از یـک به 
کرده انـد.  گـزارش  کـودکان  بیـن   ۱۵۰
اختـالل طیـف اوتیسـم تبدیـل به یکـی از 
همـه گیر تریـن اختـالالت رشـدی شـده 

ست. ا

عوامل موثر در اوتیسم:
جنس: پسران تقریبا چهار برابر بیشتر از دختران مبتال به اوتیسم هستند.

زایمـان زودرس: نـوزادان زودرس متولد شـده پیش از ۲۶ هفتگی خطر بیشـتری برای 
ابتـال بـه اوتیسـم دارند والبتـه این نـوزادان همراه با وزن کـم به دنیا مـی آیند که این 

مـورد نیز از موارد افزایش ریسـک اوتیسـم می گردد.
تاریخچـه خانوادگـی: خانـواده هایـی کـه دارای یک فرزند مبتال به اوتیسـم هسـتند 
بیشـتر در معـرض داشـتن فرزنـد دیگری با ایـن اختالل انـد. همچنین وجـود برخی 
اختـالالت ماننـد اسـکیزوفرنی و اختـالل اوتیسـم در والدیـن نیـز می توانـد منجر به 

افزایـش ریسـک گردد.
سـایر اختالالت: کودکانی که دارای شـرایط پزشـکی خاص هستند بیشتر احتمال دارد 
در معرض اوتیسـم قرار داشـته باشـند. برای مثال »سندروم ایکس شـکننده« )اختاللی 
ارثـی که باعـث اختالالت ذهنی مـی گـردد(، اسکلروزتوبروز)شـرایطی که منجر به 
تومـور های خوش خیم در سیسـتم مغـزی عصبی می گـردد(، سـندروم رت)بیماری 

ژنتیکـی مختـص دختر هـا که باعث رشـد کند مغز مـی گـردد( و ناتوانی ذهنی.
سـن والدین: مشـخص گردیده اسـت که بین سـن باالی والدین)باالی ۳۵ سـال( و یا 

سـن پایین مادران)زیر ۲۰ سـال(و افزایش اختالل اوتیسـم ارتبـاط وجود دارد.
شـرایط بـارداری: فاصله بین بارداری ها مشـخص گردیده اسـت که اگر کوتاه باشـد 
مـی تواند شـرایط رحـم مادر بـرای بـارداری و پذیرایی مناسـب از جنیـن را به خطر 

انداخته و ریسـک اوتیسـم را افزایش دهد.
 همچنیـن تغذیـه مـادر نیز می توانـد یک فاکتور مهم برای این ریسـک باشـد هرچه 
تغذیـه مادر نامناسـب تر و عـاری از غذاهای طبیعی و ارگانیک باشـد مـی تواند خطر 

را بیشـتر و بیشتر کند.
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اختالل در عملکرد اجتماعی:
یکـی از عالمت هـای مهـم اوتیسـم، اختـالل در ارتباطـات اجتماعی 
اسـت. کـودکان طبیعـی از همـان هفته هـای اول تولـد به طـور قابل 
مالحظـه ای اجتماعی هسـتند، در واقع نوزاد انسـان به طـور ذاتی برای 
ارتبـاط اجتماعی و تشـخیص چهره ی انسـانی آمادگـی دارد، در حالی 
کـه در کـودکان دارای اوتیسـم گرایـش کمـی بـه چهره ی انسـانی 
وجـود دارد و بـه دنبـال آن، این کـودکان گرایش کمی بـه برقراری 
تماس چشـمی دارند. آن ها در درک احساسـات دیگران مشـکل دارند 
و قـادر بـه همدلی بـا آن ها و قـرار دادن خود به جای آن ها نیسـتند و 

این سـد بزرگی بر سـر دوسـت یابی آن هاسـت.
ابتدایـی رشـد بـه صورت هـای زیـر          ایـن مشـکالت در مراحـل 

آشکارمی شـود:
کودک کمتر به دیگران نگاه می کند.

کودک کمتر غان و غون می کند یا اصال نمی کند.
وقتـی کـودک را صدا می کنند پاسـخ نمـی دهد )به 

نام خـودش واکنش نشـان نمی دهد(.
در مقابل لبخند دیگران کمتر لبخند می زند.

کـودک ارتبـاط غیـر کالمـی برقـرار نمی کنـد؛     
مثـاًل نمی توانـد بـه اشـیاء مـورد عالقـه ی خـودش 

کند. اشـاره 
بازی هـای اجتماعـی )مثالً دالـی بازی یا قایم باشـک( 

را انجـام نمی دهـد و یـا به طـور یک جانبه و با خودشـان 
انجـام می دهد.

اختالل ارتباطی:
از دیگر مشـکالت اصلی در اوتیسـم، اختالل جدی در 
برقـراری ارتباط اسـت. افـراد با اوتیسـم در جنبه های 
مختلـف رشـد زبان، گفتـار و ارتباط مشـکل دارند. 

بـرای  نمی تواننـد  اوتیسـم  دارای  کـودکان 
اهـداف اجتماعـی از زبـان اسـتفاده کننـد. 

بـرای مثـال نمی تواننـد بـرای برقـراری 
رابطـه ی اجتماعـی کلمات و زبـان را به 
کار بگیرند. نیمی از افراد دارای اوتیسـم 
هرگـز از زبـان و گفتار جهـت ارتباط 
اسـتفاده نمی کنند و در صورت استفاده 
از کالم در گفتـار این افراد، مشـکالت 

زیر چشـم می خـورد:
۱-تکـرار طوطی وار جمـالت و کلمات 

که بـه دو صـورت ظاهر می شـوند:
_هنگامـی کـه فـردی بـا آن هـا صحبت 

می کنـد همزمـان جمـالت او بـه صـورت 
طوطـی وار تکـرار می کننـد.

_جمـالت و عباراتـی که دیگـران به کار می برنـد را به 
حافظـه می سـپارند و بعـداً بـدون اینکـه آن جمالت کاربردی داشـته 

باشـند آن ها رابـه صورت طوطـی وار تکـرار می کنند.
۲-اسـتفاده نادرسـت از ضمایر؛ مثالً کودک بجـای آنکه بگوید “من” 

. “او”  می گوید 
۳-فقدان آهنگ و ملودی معمول در کالم.

 به این صورت که آهنگ کالم کودک یکنواخت و ثابت است.
۴-معموالً معنا و مفهومی در گفتار این کودکان وجود ندارد.

۵-این کودکان جهت برقراری ارتباط از کالم استفاده می کنند.

۶-در گفتار خود به خوبی از حروف ربط استفاده نمی کنند.
اختالل شناختی:

نیمـی از کـودکان دارای اوتیسـم هوش پایینـی دارنـد. در برخی از 
ایـن افـراد هـوش جزیـره ای وجـود دارد. هـوش جزیره ای بـه این 
معناسـت کـه کـودک در یـک یـا چنـد زمینـه )مانند نقاشـی یا 
موسـیقی( توانایی های قابل توجـه دارد در حالی که ممکن اسـت از 
نظر سـایر توانایی ها مشـکل داشـته باشـد. همچنیـن در آن ها تفکر 
انتزاعـی وجود نـدارد. یعنـی کـودک نمی تواند خـودش را به جای 
دیگـران قـرار دهـد و یا به مسـائلی غیـر از چیزهایی که به چشـم 
می بینـد فکر کنـد. هرچه بهره ی هوشـی در این افراد پایین تر باشـد 

احتمـال بروز تشـنج مغزی باالتـر می رود.
 توانمندی هـای حرکتـی و درک لمسـی نیـز در این 
افـراد بهتر از توانمنـدی درک مفاهیم نمادین اسـت.

اختالل رفتاری:
ایـن کـودکان بـا اشـیاء و وسـایل ارتبـاط بهتـری 
برقـرار می کنند تـا با انسـان ها. عالوه بر ایـن، آن ها 
به جنب های ناکارآمد اشـیاء و اشـیاء غیـر کاربردی 
وابسـتگی غیـر معمـول دارنـد. همچنیـن حرکات 
تکـراری بی هـدف مثـل تـکان دادن دسـت ها، راه 
رفتن روی انگشـتان پا، ردیف کردن یا چرخیدن اشـیاء 
در آن هـا دیـده می شـود. ایـن کـودکان بـه موقعیت ها 
و شـرایط جدیـد واکنـش هـای بسـیار شـدید نشـان 
می دهنـد. آن ها از چیزهـای جدید، از افـراد جدید، 
از تغییر دکوراسـیون منزل و حتـی تعویض اتومبیل 
خانوادگـی شـان بـه شـدت می ترسـند و بـه آن 
واکنـش نشـان می دهنـد مهارت هـای بـازی در 
ایـن کـودکان بـه شـدت در سـطح پاییـن 
اسـت و نمی تواننـد بازی هـای اجتماعـی       

انجـام دهند.
مشـکالتی که در ارتبـاط دریافتی 
کـودکان دارای اوتیسـم وجـود 

دارد:
دارای  در کـودکان  زبانـی  درک 
اوتیسـم اغلـب بـا تأخیـر همـراه 
کـودکان  ایـن  بیشـتر  و  اسـت 
حتـی قـادر نیسـتند که یک سـوال 
بسـیار سـاده و روشـن را پاسخ دهند. 
تواننـد شـوخی را درک  نمـی  آنهـا 
کننـد و مفاهیـم ضمنـی، اسـتعارات و                         

ضـرب المثـل هـا را درک نمـی کننـد.
در بررسـی هـای صحنـه جـرم که شـاهد یک فرد 

اوتیسـمی اسـت اینگونه عمل میشود:
ایـن دسـته افراد توانایـی یـادآوری آزاد کالمـی از یک رویـداد را 
ماننـد افراد عـادی ندارنـد. در نتیجـه پژوهشـگران از کودکانی که 
شـاهد یـک رویـداد بودند خواسـتند کـه با نقاشـی کـردن رویداد 
سـرنخ دیـداری را ارایه دهنـد  در حالی که همزمان بـه طور کالمی 
بـه   یـاد میاورند. این نوع جمـع آوری اطالعات مخصـوص بیماران 
اوتیسـم اسـت چـرا کـه  حافظه و شـناخت آن ها نسـبت بـه افراد 

معمولـی بیشـتر روی پـردازش دیداری متکی اسـت.
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همچنیـن در بیـن این کـودکان آن دسـته 
از افـرادی کـه تعـداد مـاده های بیشـتری 
نقاشـی میکشـیدند قادر به یادآوری کالمی 

بیشـتری هـم بودند.
در مقابـل کـودکان اوتیسـمی که نقاشـی 
نکشـیده بودند بسـیار ضعیـف از کودکان 

عـادی عمـل کردند.
همچنین بسـتن چشـم ها هنگام مصاحبه به 
ایـن دلیـل کـه ترجیح میدهنـد به افـرادی 
که بـا آنهـا تعامل دارنـد نـگاه نکنند مفید 
اسـت. این کار توجـه و پـردازش همزمان 
اطالعـات بصـری موجود را محـدود میکند 
در حالـی که تـالش میکند به طـور کالمی 

بیـاورد. یاد  به 
بـه هـر حـال شـما اگـر یکـی از اعضـای 
خانواده یک کودک اوتیسـمی به خصوص 
پـدر و مـادر او باشـید، قطعـا ایـن برایتـان 
بسـیار رنـج آور و ناراحـت کننـده اسـت 
کـه نتوانید به درسـتی بـا او ارتبـاط برقرار 
کنید. اما کسـب اطالعات بیشـتر درباره این 
اختـالل و این موضـوع که چگونـه با یک 
اوتیسـمی برخورد کنید بسـیار مفید اسـت 
و بـه شـما کمک مـی کند بـه درسـتی با 

دیگـران ارتباط برقـرار کنید.
 »یاد بگیرید چطور رفتار کنید«

هیچ قانون سـفت و سـخت و البتـه پیچیده 
ای در رابطـه بـا اینکه با کودکان اوتیسـمی 
چگونـه رفتار کنیـد وجود نـدارد، همه چیز 
بسـیار سـاده به نظر می رسـد. به این نکات 

کنید: توجه 
»صبور باشید«

مدتـی طـول مـی کشـد تـا یـک کودک 
اوتیسـمی بتوانـد با دیگـران ارتبـاط برقرار 
کنـد. الزم اسـت شـما به عنـوان یکـی از 
والدیـن و یـا خواهـر و بـرادر او شـمرده 
صحبـت کنیـد و به صحبـت کردنتان لحن 

ندهید. تنـد 
بـه او یـاد بدهیـد چگونـه بـدون حالـت 

بیـان کنـد. تهاجمـی عصبانیتـش را 
کودکان اوتیسـمی و حتـی کودکان طبیعی 
هـم نمی دانند چطور بایـد عصبانیت خود را 
بیـان کند. در ایـن باره هم بایـد صبوری به 
خـرج بدهید و بـه تدریج بیاموزیـد چگونه 
بـدون اینکـه حالـت هـای تهاجمی داشـته 
باشـد و یا پرخـاش کند عصبانیـت و دلیل 

آن را بـه درسـتی بیان کند.
»انعطاف پذیر باشید«

اجـازه ندهیـد که احساسـاتتان بابـت اینکه 
کـودک شـما بـه درسـتی ارتبـاط برقـرار 
نمی کنـد جریحه دار شـود. افراد بـا اختالل 

طیـف اوتیسـم مشـکالت زیـادی با نشـان 
دادن و کنتـرل عواطف خـود دارند و اغلب 
بـی پرده حـرف مـی زنند. حـرف های بی 
پـرده آنها را به دل نگیریـد و کمی انعطاف 

از خـود به خـرج بدهید.
»همیشه مثبت بمانید«

کـودکان مبتـال بـه اوتیسـم بـه آدم هـای 
بهتـری          پاسـخ  اخـالق  خـوش  و  مثبـت 
مـی دهند. سـعی کنید به رفتارهای مناسـب 

آنهـا جایـزه بدهید.
»به جلب توجه ها اهمیتی ندهید«

کودکان اوتیسـمی بسـیار تـالش می کنند 
تـا بـا رفتارهای بسـیار بـد تمرکز شـما را 
به خـود جلـب کنند. اگـر چند بار بـه این 
دسـت از رفتارهـا بی توجهی کنیـد در واقع 
بـه او کمـک مـی کنیـد تـا دسـت از این 

بردارد. ناهنجارانـه  رفتار 
از طریق فعالیت بدنی در تعامل باشید

چـرا بـرای برقـراری ارتبـاط بـا کـودک 
اوتیسـمی خـود اصـرار داریـد مـدام بـا او 
صحبت کنیـد و حرف از دهانش بکشـید؟ 
راه هـای دیگری هم هسـت. مثال می توانید 
بـا او بـه ورزش برویـد، بـا هم بدویـد و یا 

اینکـه بـازی کنیـد. اینهـا راه هـای خوبی 
هسـتند تا بتوانید توانایی هـای ارتباطی او را 
بهبود ببخشـید. ایـن روش روحیه کودک را 

آرام تـر مـی کند.
»مهربان باشید«

هیـچ توضیـح اضافه دیگـری نمـی خواهد 
کـه چـرا بایـد بـا اوتیسـمی هـا مهربـان 
باشـید. آنها نیـاز به ایـن دارند که مـدام در 
آغوششـان بگیرید، درسـت مثـل بچه های 

. یگر د
»عشق و عالقه  تان را نشان بدهید«

کودکانی که اوتیسـم دارند معموال در نشان 
دادن احساسـات خود ناتوان هسـتند اما باید 
بدانند که شـما آنها را دوسـت دارید. بیشتر 
بـه آنها عشـق خود را نشـان بدهید، بیشـتر 

حمایت شـان کنید.
بـه هر حـال تعامـل با افـرادی که اوتیسـم 
محسـوب          چالـش  یـک  همـواره  دارنـد 
مـی شـود امـا بایـد یـاد بگیرید کـه نحوه 
رفتـار کردن درسـت بـا آنها چگونه اسـت 
و چگونه می تـوان آنها را با شـرایط زندگی 

داد. بیشـتر وفق 

اوتیسـم باعث اختـالل در تعامالت اجتماعی و رشـد کالمی فرد میشـود ، 
شـخص به هیوالی اتیسـم میگه اونـا منو نمیفهمن

و هیوال میگه:من میفهمم
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جو گاردنر، شـبیه به دیگـران فکر نمی کند 
بـه زندگی کارمندی راضی نیسـت. موفقیت 
را نه در بیرون و داشـتن زندگی تضمین شده، 
کـه در درون می بینـد. » در اسـتعداد ذاتی«  
دوسـت دارد؛ بـه سـمت عالیقـش حرکت 
کند و مطمئن هسـت با اشـتیاقی که دارد در 

این راه می درخشـد.  
اما...

امـا زندگی بی رحـم تر آن اسـت که آدمی 
مشکلی نداشـته باشـد. در یک قدمی هدفش 

اتفاق عجیبـی می افتد.
  جوگاردنر می میرد. 

بعـد از کلی تالش برای بازگشـتن به زندگی 
باالخـره موفق می شـود. از زمانی که هدفش 
یعنـی اجـرای پیانو مشـخص می شـود و تا 
رسـیدن به آن  او کلی اشـتیاق و شور و شوق 
دارد. ولـی وقتـی بـه ایـن هدف    می رسـد 
انگار همه چیز از بین می رود. شـبیه به تشـنه 
ای که از آب اشـباع شده، سردرگم و متعجب 

با سـوالی بـه بزرگی یک کلمـه »همین؟«
۲۲، روحـی کـه در گیتـی پیشـین بـا جـو 
گاردنر آشـنا می شـود. روحی کـه هنوز به 
دنیـا نیامـده، چون دلیلـی برای بـه دنیا آمدن 
نـدارد. ولی بـرای کمک به جو بـه او ملحق 
مـی شـود تا بـا هم یـک راهـی بـرای وارد 

شـدن به دنیا، پیـدا کنند. 

یـک هـدف کـه جـواز حضـور را بـه آنها 
بدهـد،۲۲ هـم یه سـوال خیلـی بـزرگ دارد             

چـی؟« »که 
بـه نظـرم االن بـه ایـن نتیجـه رسـیدید که 
چقـدر ایـن پازل مـی توانـد بـا دو تکه اش 

)یعنـی ۲۲ و جـو گاردنـر ( کامـل شـود

برگردیم به سوال ۲۲: که چی؟ 
جواب:  که »همین« 

همیـن لذت ها همین شکسـت ها همین غم 
ها همین درد ها همیـن موفقیت ها...

۲۲ زودتـر به این نتیجه می رسـد که زندگی 
یعنـی، خنـده های دختـر بچـه، رقص برگ 

هـا در بـاد، تکه ی پیتزا، قرقـره ی مادر ...
و بعـد جو گاردنر، وقتـی که گفت )مطمئن 
نیسـتم امـا می دونم مـی خوام هر لحظه شـو 

) زندگی کنم 

نگاهـی کـه این فیلـم بـه خوشـبختی دارد. 
خیلـی نزدیک بـه فلسـفه ی بوداسـت. بودا 
مـی گوید: خوشـبختی نـه در درون اسـت و 
نه در بیرون)ماشـین، خونه...(. حتی احساسات 
درونـی هم نمـی توانند ما را خوشـبخت کنند.
چرا که این احساسـات نیز ماننـد معیار های 

بیرونی گذرا هستتد . 

یک روز عاشـقیم یـک روز فـارغ یک روز 
نااُمیدیم یـک روز امیدوار.

بـودا می گویـد یک قـدم از خـودت فاصله 
بگیـر و ناظـر اعمالـت بـاش، ناظر فـراز و 
فـرود هایـت  اینکه امـروز خوشـی، امروز 
امیـدواری و یـا حتـی اندوهگیـن  و ناراحتی.
 امـا تـو اگاهـی به ایـن تحـوالت و نکته ی 
مهـم این اسـت که مـن پذیـرای آن چیزی 
هسـتم که در حـال حاضر هسـتم »واقعیت 

خـودم« ونـه رویا هـا و نـه آرزو ها 

شـاید برای همین بود کـه در آخر فیلم روح 
۲۲  تقربیـا در تبت فـرود آمد)جایی که بودا 

زندگی مـی کرد(.

سفری کوتاه در انیمیشن روح
محمد مهدی میر سعیدی
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ارتباط روانشناسی با دیگر رشته ها:
روانشناسی با بسـیاری از رشته های دانشگاهی 
و شـغل هـای مرتبـط بـا آنهـا پیوند خـورده 

است.
یکـی از آن رشـته ها، رشـته حقـوق و به طور 
اختصاصـی شـغل وکالـت اسـت. در ادامه به 

ارتبـاط این دو رشـته خواهیـم پرداخت.
موفقیت وکیل در پرتو روانشناسی 

بـا  موفـق  وکالی  بیـن  تفـاوت  اصـوال 
آنهـا                              دانـش  و  توانایـی  در  تنهـا  ناموفـق، 
خالصـه نمی شـود؛ بلکـه به تصـور آنهـا از 
خویشـتن نیـز بسـتگی دارد. وکالی موفق، به 
خودشـان ایمـان و اعتقاد داشـته و از تصورات 
مثبـت درونـی خوبـی برخوردارنـد. همچنین 
صمیمیـت خـاص و اعتمـاد به نفـس باالیی 
در حرکات، سـکنات و گفتـار وکالی موفق 
مشـاهده مـی شـود کـه آرامـش و اطمینـان 
فراوانی را پیرامونشـان سـاطع مـی کند. مقابل 
ایـن گـروه، وکالی ناموفقی وجـود دارند که 
با شـخصیتی متزلـزل و برخـوردار از حقارت 
نفـس، تصویری بسـیار منفی و متمرکز شـده 
بـر روی نقاط ضعف و شکسـت هـای قبلی از 
خودشـان در ذهن ترسـیم نموده اند، تصویری 
که فقط می تواند احسـاس ضعـف و ناتوانی را 
در آنها تشـدید و روحیه تالش و پشـتکار شان 

را تضعیـف نماید.
نیل بـه موفقیت و پیـروزی در تمام جنبه های 
وکالت، بـه میزان تصویر سـازی ذهنی مثبت 

آنها بستگی دارد. 
نتایـج حاصـل از مطالعـات مختلـف، گویای 
ایـن مطلب اسـت کـه نقطـه مشـترک تمام 
افراد موفق، داشـتن تصویری روشـن از انسانی 
موفق در ذهنشـان اسـت. وکیلی که نسبت به 
توانمنـدی های خود احسـاس مثبـت و خوبی 
در وجودش شـکل می گیـرد، انـرژی درونی 
فراوانـی خواهـد یافت که وی را به سـوی ایده 
هـای اجرایی مناسـبی جهت نیل بـه موفقیت 

در وکالـت، سـوق خواهد داد.
اگـر وکیـل بـه دنبـال موفقیت اسـت هرگز 
نبایـد از لحاظ روانشناسـی تصویـر ذهنی خود 
را مثل انسـان های شکسـت خورده، بر اسـاس 
ناکامـی هـا و نقاط منفـی خود، شـکل بدهد. 
بایـد بتواند مثل برنده ها بیندیشـد و عمل کند، 
خود را انسان موفقی بداند که شایسته    بهترین 

هـا اسـت و کلمه نمـی توانم و   نمی شـود را 
از دایـره لغـات ذهنی خود بیـرون بریزد. یک 
وکیل بـرای موفقیت کامـل در امـر وکالت، 
بایـد تصویـر ذهنـی را متناسـب با اهـداف و 
هماهنـگ با خواسـته های خود، بهینه سـازی 
نمایـد. ایـن تصاویر بهینه سـازی شـده ذهنی، 
مهم ترین فاکتور تعیین کننده وضعیت شـغلی 
وکیـل از لحـاظ روانشناسـی خواهنـد بود که 
سرنوشـت کاری وکیـل مطابـق آن هـا   رقم 

خواهـد خورد. 
یکـی دیگر از ابعـاد کاربردی قـدرت تصویر 
ذهنـی در امـر وکالت-کـه معمـوال وکالی 
موفـق تبحـر باالیـی در آن دارنـد- اسـتفاده 
از ایـن توانایـی در برقـراری ارتبـاط موثـر با 
موکلین و جلسـات دفاع در دادگاه اسـت. این 
تصویـر ذهنـی مبتنی بـر اصول برنامـه ریزی 

عصبـی کالمی می باشـد.
راز اصلـی نهفته در درون همـه وکالی موفق، 
اسـتفاده آن هـا از قـدرت خودانـگاره مثبـت 
مناسـب  عصبی_کالمـی  ریـزی  برنامـه  و 
جهت ایجـاد دگرگونـی های مثبـت در تمام            

جنبـه هـای زندگی اسـت. 
تاثیـر زبـان شـفاهی و رفتـار غیـر کالمی بر 
سیسـتم عصبـی خـود و دیگـر افـراد اسـت؛ 
دانشـی که می تـوان به وسـیله آن، نحوه رفتار 
وکالی موفـق را مـدل سـازی نمـود و از مدل 
به دسـت آمده برای رسـیدن بـه موفقیت خود 
در کار وکالت اسـتفاده نمود. این دانش مبتنی 
بر شـناخت مغز و سیسـتم اعصاب انسان، نحوه 
دریافـت، پردازش و تجزیـه و تحلیل اطالعات 
در سیسـتم عصبـی مغـز، چگونگـی برقراری 
ارتبـاط کالمـی و غیر کالمـی )زبان بـدن( با 
خـود و دیگـران، برقراری الگوهـای فکری و 
رفتـاری و مـدل سـازی آن ها در مغـز یا ذهن 
بـه منظور دسـتیابی به اهداف مورد نظر اسـت.
یکـی از نکات بسـیار مهم در برقـراری ارتباط 
موثـر و موفق با دیگران کـه از ضروری ترین 
مسـائل درموفقیـت شـغل وکالت محسـوب 
میشـود، ایجـاد تفاهـم و درک متقابل اسـت 
کـه برای رسـیدن بـه آن، توجه بـه هماهنگی 
رفتـاری و زبـان بـدن طـرف مقابـل بسـیار 
حائـز اهمیت میباشـد. جالب اسـت بدانید، در 
برقـراری ارتباطات موثر با دیگـران، ٪۵۵ زبان 
بـدن شـما، ٪۳۸ لحن و نحوه ابـراز کالم و تنها
۷٪ محتـوای کالم تـان تاثیرگـذار خواهد بود. 

وضعیـت بدنی، طـرز دسـت دادن، نـوع نگاه 
کردن، حالت نشسـتن، میزان فاصله با مخاطب، 
نـوع کلمـات و... همگـی در میـزان موفقیت 
شـغلی اثـر دارنـد. برخـورداری از خودانگاره 
مثبـت وبرقـراری ارتبـاط موثـر با دیگـران، 
سـطح رضایت منـدی افـراد را در زندگی ارتقا 
بخشـیده و ضمن حفظ روحیه شـاد و با نشـاط 
آن ها، مقدمات نیل به موفقیت را نیز برایشـان 
فراهـم خواهـد آورد. بنابراین یـک وکیل می 
تواند با ترسـیم تصویر ذهنی مثبـت و موفق از 
خویشـتن و استفاده از الگوهای رفتاری وکالی 
موفـق منطبـق با اصـول تصویر سـازی ذهنی 
و   برنامـه ریزی صحیح عصبی_کالمی شـاهد 

موفقیـت های بی شـماری به دسـت آورد.
همایشـات  در  مرتبـط  سـخنان  از  ای  نمونـه 

کشـوری
روز پنج شنبه، مورخ ۵/۶/۱۳۹۴

همایـش کاربرد روانشناسـی در حرفه وکالت، 
وکالی  کانـون  رئیـس  همایـش  ایـن  در 
دادگستری اصفهان،فرهاد رستم شیرازی،ضمن 
خیـر مقدم بـه مدعوین جلسـه، طی سـخنانی 
بیان نمود:»حقوق رشـته فراعلمی و     گسترده 
ای اسـت و همـه رشـته ها بـه حقـوق نیـاز 
دارنـد، قبـل از فـوت و بعـد از فوت مـا را در 
بـر می گیـرد. در کار وکالـت و قضاوت هنر 
و تجربـه از اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار 
اسـت به گونه ایی کـه ۸۰ درصـد کار وکیل 
و قاضی به تجربه و هنر ایشـان وابسـته اسـت. 
تجربـه بحثـی روانشناسـی اسـت؛ اینکـه بـا     
هرکـس چطـور صحبـت کـرد و یـا چطور 
موضـع گرفت و چطور بحـث کرد، در مبحث 
روانشناسـی گنجانده می شـود. یک وکیل باید 

با علم روانشناسـی آشـنا باشـد«.
 گزارشگر همایش: رویا اسدیان

موفقیت وکیل در پرتوی روانشناسی
فرزانه چک
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کتاب »درمان شوپنهاور« 
نویسنده:اروین دیالوم
مترجم: سپیده حبیب

کتاب درمان شـوپنهاور ازایـن رو اهمیت دارد 
از تجربه هـای چالش برانگیـز  از یکـی  کـه 
انسـانی، یعنـی مواجهـه بـا مـرگ، رونمایی 

می کنـد.
اروین یالوم، روان پزشـک اگزیستانسیالیسـت 
آمریکایـی بـود که او بیشـتر به خاطـر روش 

گروه درمانی اش شـناخته شـده اسـت. 
یالوم پس از فارغ التحصیلی در رشـته پزشـکی 
و کار در چندیـن بیمارسـتان، در سـال ۱۹۶۳ 
یالوم شـغل تدریس را در دانشـگاه اسـتنفورد 
درمانـی  روان  روش  آنجـا،  در  پذیرفـت. 
اگزیستانسـیال یا درمان وجودی را توسـعه داد 

و بـه تعـدادی از دانشـجویان آموخت.
 ازنظر او، شـرایط انسان شـامل چهار مفروض 
اصلی اسـت: اجتناب ناپذیربودن مرگ، انزوای 
مسـئولیت  و  آزادی  و  بی معنایـی  وجـودی، 
همـراه بـا آن. هرکـس باتوجه بـه وضعیـت 
خود می تواند پاسـخ های درسـت یا نادرسـتی 

بـه این چهـار مفـروض زندگـی اش بدهد.

پشت جلد کتاب درمان شوپنهاور اینگونه است:
یالـوم در درمـان شـوپنهاور تصور می کند فیلسـوف معاصـری به نام فیلیـپ که فردی 
منـزوی و بـه نوعی رو نوشـت شـوپنهاور اسـت، بـه یکـی از گروه های درمانـی روان 
درمانگـر مشـهوری به نـام جولیوس وارد می شـود که خـود به دلیـل رویارویی ناگهانی 

بـا سـرطان و مرگ خویـش به مـرور درباره زندگی و کارش نشسـته اسـت. 
فیلیـپ آرزو دارد بـا به کارگیری اندیشـه های شـوپنهاور، به یک مشـاور فلسـفی بدل 
شـود و بـرای ایـن منظور نیازمند سرپرسـتی جولیوس اسـت، ولی جولیـوس می خواهد 
بـه کمک اعضـای گروه به فیلیپ شـوپنهاور بقبوالند که این ارتباط انسـانی اسـت که 
بـه زندگـی معنا می بخشـد؛کاری که هیچکـس برای شـوپنهاور تاریخی نکـرد. اروین 
د.یالوم، بازنشسـته روانپزشکی دانشـگاه اسـتنفورد، روان درمانگر اگزیستانسیال و گروه 
درمانگـر، در ایـن کتـاب نیـز همچـون رمان وقتـی نیچه گریسـت با زبان سـحرانگیز 
داسـتان، بـه معرفی اندیشـه های پیچیده فلسـفی و توصیف فنـون روان درمانـی و گروه 

می پـردازد. درمانی 
محتوای کتاب درمان شـوپنهاور: در کتاب درمان شـوپنهاور، یالوم افکار این فیلسـوف 
آلمانـی را از زبـان فیلیپ بررسـی می کند و به تأثیـر روان درمانی ایده هـای او می پردازد. 
شـوپنهاور شـخصیتی بـود که در زمـان حیات خـود قدر چندانـی ندید و زندگـی را در 
عزلـت گذرانـد. یالـوم بـه ظرفیتی پـی می بـرد کـه در آثار شـوپنهاور بـرای کاهش 
رنـج وجـود دارد. بـا ریاضت و امیدنبسـتن به دنیا می توان بسـیاری از توهمات ناشـی از 
نیازهـا و رؤیاهـای فریبنـده را نفـی کـرد؛ تمناهایی مانند شـادی، آسـایش و روابط که 
همگی ریشـه در نیازهای انسـانی دارد، امـا در دنیای واقعی کمتر محقق می شـود. از نظر          
سـن فرانسیسـکو کرونیکل این کتاب آمیزه یالوم از فلسـفه،آموزگاری، روانپزشـکی و 

ادبیات و رمانی سرشـار از اندیشـه های نو جذاب و دلنشـین اسـت. ی(
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بیوگرافی: 
متولد ۱۳۶۰ هسـتم، در شـهر اردبیل، دوره سه 
مقطع دانشگاه )کارشناسی،ارشـد و دکترا( در 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی گذرانـده ام، بعد از 
مقطع دکترا در دانشـگاه بجنورد جذب شـدم 
و از سـال ۹۱ در هیئت علمی دانشگاه بجنورد 

دارم کار میکنم.
از لحـاظ خانوادگـی هـم بخوام بگـم، متاهل 

هسـتم و دوتا پسـر دارم.
اولیـن  بـه دانشـگاه و  اول ورود  ۱. تجربـه 
کالسـتون رو بـه خاطـر داریـد؟ چـه حسـی 

داشـتید؟
من سـال ۷۹ برای دانشـگاه پذیرفته شدم، اون 
چیزهایـی که یادم هسـت اینه کـه من خیلی 
دوست داشـتم حتما در دانشگاه پذیرفته بشم، 
قبـل از اینکه حاال جواب دانشـگاه بیاد، خیلی 
نگـران این بـودم که نتیجه چی میشـه و بعد 
همـش خـودم رو مشـغول میکردم، مشـغول 
خیاطـی یـا چیـز هـای دیگـه که استرسـم 
کم بشـه، بعـد از اینکـه نتایج دانشـگاه اومد، 
دیگه نقشـم عوض شـده بـود، از دانش آموز 
به دانشـجو تغییـر پیدا کـرده بودم، شـب ها 
میخواسـتم بخوابم بـه خودم میگفتـم که االن 
تو دیگه دانش آموز نیسـتی و دانشـجو هستی 

و شـرایطت فرق میکنه!
 یادمه شـاید بگم تو نود درصد سـاعت هایی 
کـه سـر کالس می نشسـتم از همـون اول تا 
پایـان دکتـرا، مـن سـر تا پـا گوش بـودم، 
یعنی همیشه نمیذاشـتم فرصتی در کالس رو 
از دسـت بـدم، اون ذوق یادگیـری االن هـم 
در مـن هسـت، وقتی کسـی میخـواد چیزی 
رو یـادم بـده، میخـوام کامل یاد بگیـرم، و از 
همـون ابتـدا این شـکلی بـودم و تو مدرسـه 
هم این شـکلی بوده ام، میخـوام چیزی رو که 
دارن بهـم یـاد میدن کامل یاد بگیرم و اسـتاد 
اون چیـزی کـه داره همرو به من منتقل بکنه، 
همیشه تو دانشـگاه وقتی اسـتادی رو میدیدم 

کـه در ایـن مورد کـم کاری میکنه، یعنی 
اون داشـته هاش رو نمیخواد زیـاد بهمون یاد 
بـده و یه خـورده  کـم در این مـورد توضیح 
میـده ناراحـت میشـدم، برای همین شـاید تو 
دانشـگاه وقتی مـن میگم حجم مطالـب زیاد 
میشـه، دانشـجو هـا نگـران میشـن، ناراحت 
میشـن برای امتحـان، این به خاطـر اون حس 
خـودم هسـت که دوسـت داشـتم هرچه قدر 
مطلـب بیشـتر ارائه میشـه، مطالب بیشـتری 
رو دارم بـرای یادگیـری، میخـوام بگم همون 
ذوقی که برای روز های اول دانشـگاه داشـتم، 
تـا آخر حفظ کـرده بودم، االن هـم اگر دوره 
ای رو بـرای آمـوزش گاها برای مـا میزارن، 
همیـن ذوق رو دارم بـرای یادگیـری، بـه 
خصوص اگـر مطالب، مطالب جدیدی باشـه.
 تنهـا فرقی حاال برای من حس دانشـجو بودن 
بـا دانـش آموز بودن فـرق کرده ایـن بود که 
کالس های دانشـگاه خب پسـرا هـم بودن و 
حضـور اونهـا هم  بـه عنوان یک جنسـی که 
تا به حال کنارشـون ننشسـته بـودم برام جالب 
بـود و بیشـتر اونها رو بـه عنـوان رقیب های 
خـودم میدیدم،  چون دختـرا خیلی اهل رقابت 
نیسـتن، یعنی دخترا دانشـجو که همکالسـی 
مـن بـودن، اهـل رقابـت نبـودن، بین پسـرا 
دو سـه نفـر بودن کـه خـوب درس میخوندن 
همیشـه تالشـم رو میکردم کـه از اونها عقب 
نمونم، انگار محیط دانشـگاه فرصتـی رو برای 
مـن فراهم کـرده بـود کـه میتونسـتم خودم 
رو هـم بـا دختـرا و هم پسـرا مقایسـه کنم و 
بخـوام یه معیاری دسـتم بیـاد که جقـدر باید       

تـالش بکنم.
۲. دلیلتون برای انتخاب این رشـته چی بوده؟ 
آیا یک مشـوق بیرونی داشـتید برای انتخابش 
یا اینکه عالقـه درونی خودتون بوده؟ و اینکه 
اگـر به عقب برگردید حاضریـد دوباره همین 

رشته رو انتخاب کنید؟
بـرای انتخـاب رشـته روانشناسـی مـن اصال 
قبـل از اینکه وارد دوره دانشـگاهی بشـم و به 
رشـته های دانشـگاهی فکر بکنم، کتاب های 
حـوزه های علـوم اجتماعی و روانشناسـی رو 
میخونـدم، یعنی چندیـن مورد از کتـاب های 
فراتـر از کتاب های درسـی رو میخونـدم و از 
معلم هامون در مورد مطالب جامعه شـناختی و 
روانشـناختی می پرسـیدم،  فقط تردید داشتم 

کـه جامعه شناسـی بخونـم یا روانشناسـی 
بخونـم. اینکـه مـن بـه مباحـث اجتماعـی       
عالقه مند بودم باعث می شـد بیشـتربه مباحث 
اجتماعی عالقه مند بشـم، از سوی دیگه دور و 
برم افرادی بودن که از مشـکالت روانشناختی 
رنج میبـردن، این باز یه انگیـزه دیگه ای برای 
مـن بود کـه بخوام روانشناسـی بخونـم، یعنی 
یـه جورایی میخواسـتم هردو تـاش رو بخونم 
ولـی انتخاب یکی باید میشـد. و مـن هردو رو 
انتخـاب کردم ولی چون روانشناسـی باال تر از 

علـوم اجتماعی بـود این رو قبول شـدم. 
اگر بـه گذشـته برگـردم دوباره روانشناسـی 
رو انتخـاب می کنـم به دلیـل اینکـه وقتی به 
موقعیت اجتماعی نگاه میکنـم، علوم اجتماعی 
و جامعـه شناسـی، در  جامعه مـا فضا رو خیلی 
بـراش مهیـا نکـرده اند که رشـد بکنه شـاید 
روانشناسـا تـو جامعه ما بهتر از جامعه شـناس 
هـا عمل میکنن، نه اینکه اونها مهارت نداشـته 
باشـن، چـون فضـا آمـاده تـر نیسـت. برای 
همیـن کـه اونجا بـا تردید مـن ایـن رو اول 
انتخـاب کـردم ولی خـب به نفع بـود که این 
رو بـاال تـر از جامعه شناسـی قـرار دادم و اگر 
به گذشـته برگـردم بـا توجه به شـرایطی که 
در جامعه میبینم باز هم روانشناسـی رو انتخاب 
میکنـم ولی اگر شـرایط طوری دیگـر بود که 
میدیـدم جامعه شناسـی هم امکان رشـدش در 
جامعه مـا خیلی زیـاده و از یافتـه هاش خیلی 
گسـترده دارن انتخاب میکنن شـاید نظرم فرق 
می کـرد،  ولی فعال در مقطـع حاضر، از انتخابم 

نیستم. پشیمون 

مصاحبه با استاد  مالحت امانی
سیده سپیده کاظمی
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۳. شـما زمانـی کـه مشـغول به تحصیـل در 
این رشته شدید هدف هایی را مطمئنا داشتید، 
آیـا به این هدف هاتون رسـیده ایـد؟ تابه حال 
شـده در آن سـال های تحصیلتون  و یا در این 
دوران تدریستون از انتخاب این رشته پشیمون 
بشید؟اگر اره ، با چه مکانیزمی این خستگی و 

پشـیمانی رو از خودتون دور کردید؟
_همیشـه ما یک سـری ایده آل هایی داریم، و 
خب سـطح ایـده آل ها با سـطح عملکردمون 
فاصلـه داره و این برای بیشـتر آدم هـا داره رخ 

میـده و منم در چنین شـرایطی قـرار گرفتم. 
در دوره دانشـجویی خـب همـون بحث اینکه 
من دوسـت داشـتم همه مطالب تدریس بشـه 
و همه مطالب رو یاد بگیرم و بعضی از اسـاتید 
میومـدن بعضی از فصل هـا رو حذف میکردن 
و من ناراحت میشـدم، ولی چـون در اکثریت 
کالس هـا خودتون هم میدونیـد، از این حذف 
کردن ها اسـتقبال میکنن و درخواسـت حذف 
کـردن هـا رو دارن،من خیلی نمی تونسـتم تو 
کالس نظـر مخالفم رو بیان کنم، چون شـدیدا 
از طرف همکالسـی ها باهام بد برخورد میشد. 
ایـن در مورد دوران دانشـجویی بود احسـاس 
میکـردم تـو اون حـوزه دارم کم یـاد میگیرم، 
در دوره تدریـس هـم شـاید احسـاس اینکـه 
مطالبـی کـه دارم به دانشـجو ها انتقـال میدم، 
آیـا اون ها مطالب رو دارن یـاد میگیرن یا نه! 
کـه وقتـی از امتحان یـک ترم میگـذره و تو 
کالس سـوال و جواب میشه و دانشجو نمیتونه 
به این سـواالش جـواب بده، یا بعضـی ها بعد 
از فـارغ التحصیلی زنگ میزنن و سـواالتی رو 
از مباحثـی کـه خوندن مطرح میکنـن که من 
هیچی یـاد نگرفتم، خب طبیعیه این احسـاس 
یاد نگرفتن طبیعی هسـت، چون در مقابل اون 
دریـای بی کـران علـم، واقعا دانـش ما خیلی 
کـم هسـت. اونجا یه خـورده نا امید میشـم و 
میگـم که احتمـاال روش آموزشـی من خوب 
نبـوده و خوب نتونسـتم آمـوزه هـا رو انتقال 
بـدم که دانشـجوهای من، خوب یـاد نگرفتن.
 احسـاس ناامیـدی بـه سـراغ آدم میـاد، ولی 
دانشـجویی هایـی رو میبینم که موفق هسـتن 
و تونسـتن دانش خودشـون رو به کار بگیرن، 
مقاطـع باالتر برن، اونجا خسـتگی آدم در میاد، 
و خیلـی احسـاس خوبی بـه آدم  دسـت میده.
 همچنیـن به عنـوان یک هئیت علمـی، واقعا 
آدم دوسـت داره تـو یک حوزه هایی پژوهش 
کنـه که در سـطح ایده آل هسـت کـه از نظر 
مالـی و شـرایطی کـه توش هسـتیم، شـرایط 
مهیـا نیسـت بـرای چنیـن تحقیقاتی بـه این 
شـکل انجام بشـه و خیلی بـا  محدودیت های 
زیادی برخورد میکنیـم، و اونجاها آدم ناامیدی 
سراغش میاد و اون فاصله ایده آل و عملکرد 

رو من احسـاس میکنم. من  نهایتا خودم رو 
بـه این شـکل راضـی میکنم که شـرایط مارو 
محـدود میکنـه، و اجـازه نمیده خیلـی قدرت 
مانورمـون رو افزایـش بدیـم. یـک نمونه اش 
همیـن مشـکالت اقتصادی، مشـکالت کرونا 
کـه بخـوای االن یک تحقیقی رو انجـام بدی، 
بـا محدودیـت  زیادی مواجه میشـی کـه اون 
تحقیـق بـه اون شـکلی کـه  دوسـت داری، 
خـوب از آب درنمیـاد، یعنـی همـه چیـزش 
کامـل رعایـت بشـه بـه اون شـکل درسـت        
در نمیـاد. بـا وجـود چنیـن مشـکالتی کـه 
احسـاس  نا امیـدی موقتی سـروقت آدم میاد 
بهتـره ایـده آل هـات رو یه خورده به سـطح 
پایین تـر کاهش بـدی، احسـاس ناامیدی هم       

برطرف میشـه.
قبـال هـم گفتم کـه هـدف اولیه من ایـن بود 
کـه بـه آدم هـای  اطرافم کمک کنـم، از این 
نظـر خیلی تالش کـردم که بتونـم از آموخته 
هام اسـتفاده کنم و بهشـون کمـک کنم ولی 
زمـان به مـن ایـن رو یـاد داد که »تا کسـی 
نخـواد خودش تغییر کنـه تو نمیتونی تغییرش 
بـدی« و تنها کاری که تونسـتم بکنم اینه که 
روابـط بیـن فـردی ام رو مدیریت کـردم که 
هـم  طـرف مقابلم آسـیب نبینه و هـم خودم 
آسـیب نبینـم. تـو روابطـی کـه بـا اطرافیانم 
دارم،سـعی کـردم  رابطـه هـا  رو حفـظ کنم 
و در عیـن حـال، آسـیب هاش رو بـه حداقل 
رسـوندم. حتـی در مورد مراجعانـم هم، که بعد 
از مقطع ارشـد مالقاتشـون میکردم، احساسـی 
داشـتم کـه بعدا در شـما هـم ایجاد میشـه که 
دوسـت داریـن یه کمـک همه جانبه داشـته 
باشـیدکه اون فـرد به یـک سـطح از بهبودی 
و سـازگاری  برسـه، ولی زمانیکـه  مراجعتون 
تالشـی نمیکنه،  انگیـزه ای نداره و یا شـرایط 
بـراش آمـاده نیسـت و  اونجـا آدم احسـاس 
میکنه کـه خوب از پـس اون کار بر نیومده و 
تنهـا چیزی کـه اینجا به من حس، شـاید بگم 
ناامیـدی رو از من میگیره این هسـتش که، به 
خصـوص در حوزه روان درمانـی، خود مراجع 
خیلـی مهم تـر از من هسـت و اون باید بخواد. 
گرچـه مـن حـاال در حـوزه های انگیزشـی 
تالش میکنم که فرد شـروع بکنـه برای تغییر 
و متوجـه مسـئله بشـه، امـا وقتی کـه  طرف 

نخـواد نمیشـه اتفاقی بـراش رخ داد.
روانشناسـی حسـنی که داره در مورد مدیریت 

احساسـات خود آدم هم هسـت.
شـاید اگر من این رشـته رو نمیخوندم در مورد 
مشـکالت درونـی خودم هم ممکن بـود دچار 
یک سری مسـائل و مشکالتی بشم، ولی خب 
چون این رشـته رو خوندم، متوجه مشـکالت، 
تعـارض هـا در احساسـات میشـم و میتونم     

اون ها رو مدیریت بکنم. بیشترین  فایده ای 
که شـاید داشـته برای شـخص خود من بوده، 
شـاید نتونسـتم برای اطرافیانم خیلی اثر بخش 
باشـم، حاال، و شـاید هم تو بعضـی از زمینه ها 
مفید بـودم ولی خب بیشـترین  اثر مفید بودن 

رو در مـورد خودم احسـاس کردم.
۴.اگـر بخوایـد روانشناسـی رو در یک جمله 
کوتـاه توصیـف کنیـد،  چگونـه توصیفـش 

میکنید؟
»دانـش شـناخت تفاوت هـای فـردی از نظر 

شـناختی، رفتاری و احساسـی«
سخته در یک جمله گفتن!

چـون به گسـتردگی یـک دریا میشـه گفت 
هسـت و گنجانـدن تمام مـوارد در یک جمله 
دشـواره، من بیشـتر دریافت درونـی خودتون 

رومدنظر داشـتم. 
خـب حاال به دیدگاه دانشـجو هاتـون بپردازیم 

در حد یک سـوال،
نظـری       چـه  دانشـجوهاتون  نظرتـون  ۵.بـه 
دربـاره تـون دارن و بـه نوعـی شـما رو چـه 

میدوننـد؟ اسـتادی 
خـب اون رو جوابـش رو بایـد از خـود شـما 
بپرسـیم، مـن رو چجـوری میبینیـد؟! ولـی 
خـب اون چیـزی کـه متوجـه شـدم اینه که      
دانشـجو ها نظرشـون اینه که بهشـون اهمیت 
میـدم و یعنـی مالحضـه اونها میکنـم و چنین 
تصـوری از مـن دارن و چیـزی کـه بگم اینه 
که فکر میکنن من در حوزه درسـم سـختگیر 
هسـتم، یه چیزی کـه فکر میکنن و درسـت 
نیسـت اینه کـه فکر میکنـن اونایـی که من 
باهاشـون خوب هسـتم نمره خوب هم بهشون 
میـدم، درحالـی کـه اصـال بـه ایـن صورت 
نیسـت. یعنی بـودن دانشـجوهای که بـا این 
پیـش فـرض اومـدن و خودشـون رو بـه من 
نزدیـک کـردن ولی دیـدن فایده ای نداشـته 
یعنی براسـاس عملکـرد واقعی شـون نمره رو 
گرفتـن. ایـن تصور اولیـه رو بعضی هـا دارن 
کـه اونایـی که با من خوبن حتمـا نمره خوبی 
هم میگیرن، ولی نه به این شـکل نیسـت. اون 
چیـزی که حـاال در کالس های حضوری من، 
تو جشـن هـا بچه ها به شـکل طنـز میگفتن 
و شـنیدم ایـن بـوده کـه مـن ارتباطم بـا بچه 
هـا خوبـه و هـوای اونهایـی که با مـن خوب 
هسـتن رو بیشـتر دارم ولی اینطوری نیسـت.

 



20   

14
00

داد
خر

   
   

4 
اره

شم
شر 

وان
ر

۶.نظرتون درباره افرادی که ، روانشناسان 
و دانشـجو هایـی کـه درحال تحصیـل در این 
رشـته هسـتند ، را دیوانـه خطـاب میکنـن و 
میگن که روانشناسـا دیوانه هستن ، چیه و چه 

پاسـخی به ایـن افـراد میدهید؟ 
هـای  کلیشـه  خاطـر  بـه  یـا  افـراد  ایـن 
ذهنـی چنیـن تصـوری دارنـد.  یا اینکـه از 
روانشناسـان می ترسـند که پی به مشـکالت                   

درونـی شـان ببریـم.
در همه رشـته هـا، افراد ناسـالم وجـود دارد، 
اگـر مـا روانشناسـی را دیدیم که مشـکالت 
شـخصیتی یا روانـی دارد به معنی این نیسـت 

که همشـون اینطوری هسـتند.
حـاال در مـورد روانشـناس ها، برخی هسـتن 
بین دانشـجوهای روانشناسـی، حتی اون هایی 
کـه کار روان درمانـی انجـام میدن، اسـاتید، 
ممکنه دچار مشـکالت رفتاری و شـخصیتی 
باشـن و یا حتی نشـانه های آسـیب روانی رو 
داشـته باشـن، و خب نمیتونیم بگیم که کسی 
کـه دانـش مربوط بـه یـک حـوزه رو داره، 
میتونـه حتمـا از اون دانـش بـرای کمک به 

بکنه. اسـتفاده  خودش 
 برخی اوقات افراد نمیتونن از دانششـون برای 
کمک به خودشـون اسـتفاده بکنن. یا اصوال 
به خاطر مشـکالت شـخصیتی فرد نسـبت به 
مشـکل خودش آگاهی نـداره، برای همین در 
صـدد تغییر خـودش بر نمیاد. چنیـن مواردی 
وجـود داره و ممکنـه  بعضـی هـا بخـوان بر 
اسـاس چنین مواردی تعمیم رو انجام بدن یعنی 
بگـن همه شـون این شـکلی هسـتن، و خب 
بـه این صورت نیسـت، یعنی تو همـه  حوزه 
هـا مـا افـراد مشـکل دار رو داریـم، ولی این 
تصورکـه روانشـناس باید بی عیـب و نقص 
باشـه، غلط هسـت. بعضـی وقت ها افـراد در 
شـرایطی قرار میگیرن که کنترلشون برروی 
رفتارشـون تضعیف میشـه، و تو اون شـرایط 
باعث میشـه که یک رفتـاری رو انجـام بدن 
که درسـت نیسـت ولـی در اکثریـت موارد 
نـگاه بکنید، فـردی که سـالم هسـت، رفتار 
هـاش قابل قبـول هسـت، ممکنه اسـتثناً در 
یکـی دو مورد کـه کاراش رو رفتـارش کم 

هسـت رفتار نامناسـبی ازش سر بزنه.
7.آیـا جملـه خـاص از اسـاتیدتون در دوران 

دانشـجویی بـه خاطـر دارید؟
یک اسـتادی داشـتیم مـی گفت کـه چقدر 
خودتـون زجر مـی دهید، یک ضـرب المثل 
ترکـی می گفـت که معنـی اینه کـه آتش 
نمی شـوید که دنیا را آتـش بزنید. منظورش 
این بـود، دنیا ارزش این همـه حرص خوردن 

را نـداره. ولـی خـودش خیلـی حـرص و 
جوش می خـورد که همیشـه در همه چیزی 

از همه جلوتر باشـد.
جالبه!!

8.و در پایـان چـه صحبتـی با دانشـجو هاتون 
و تمـام افـرادی کـه میخواهنـد این رشـته رو 
انتخاب کننـد دارید و چه توصیه ای بهشـون 

میکنید؟
اولیـن مورد بـرای انتخاب رشـته اینـه که به 
اون رشـته عالقه داشـته باشـی بتونی بـا اون 

بگیری. ارتباط  رشـته 
احسـاس کنـی کـه اون رشـته میتونـه بـه        
نیـاز های درونی تون، به سـوال هـای ذهنتون 
پاسـخ بده. بعضـی از بچه ها بـدون عالقه وارد 
میشـن، بعضـی از بچه ها به اسـم روانشناسـی 
عالقـه دارن، ولی میـان میبینـن اون انتظاراتی 
کـه دارن از رشـته براشـون برآورده نمیشـه و 
یـک نـوع ناامیدی، سـرخوردگی سراغشـون 

میاد. 
هـر وقـت تو هر مرحلـه ای دیدیـد انتخابتون 
نادرسـته، مـن بـه نظـرم در همـون مرحلـه 
برگردیـد و انتخابتون رو درسـت بکنید خیلی 
بهتـره، یعنـی مـن اگـر تـرم دوم، ترم سـوم 
احسـاس کـردم هیـچ ارتباطـی با این رشـته 
نمیگیرم و خـب هیچ عالقه ای نـدارم، میتونم 
برگردم، یکسـالم رو اون موقع از دسـت دادم و 

دوبـاره جبـران بکنم.
ولـی بعد از چهارسـال، بعد از شـش سـال، بعد 
از هشـت سـال به این نتیجه برسـم من شـش 
هفت سـالم رو از دسـت دادم و بعد از هشـت 
سـال باید بیام و از نو شـروع بکنم. پس زمانی 
کـه ما به این نتیجه میرسـیم کـه اون تصوری 
کـه از یـک چیزی داشـتیم بـا اون چیزی که 
داریـم میبینیم، هم خوانی نـداره، به نظرم بهتره 
در سـریع تریـن زمـان، انتخابش رو درسـت 
بکنـه، خیلی به نفعش هسـت تـا اینکه همش 
بـا اون انتخابـی که به نظـر خـودش، انتخاب 
نادرسـتی بوده زمانش رو از دست بده، خودش 

رو اذیـت بکنـه و عمرش رو هـدر بده. 
دانشـجو ها باید قبـل از اینکه وارد این رشـته 
بشـن باید از خودشـون بپرسـن من برای چی 

وارد این رشـته شدم؟!
 اگـر به خاطر پول وارد این رشـته میشـم باید 
بگیم که این رشـته یک رشـته و حرفه یاورانه 
هسـت، یعنی اینکه بایـد این ایـده تو ذهنتون 
باشـه که کسـی کـه از مـن کمک میخـواد، 
باید بتونـم به بهترین نحـو بهش کمک بکنم 
و مسـائل مالـی باید به عنـوان امـر ثانویه قرار 
بگیـره، درسـته که مسـائل مالی مهم هسـت 
ولـی تو رشـته هایی مثـل این باید امـر ثانویه 

در نظر گرفته بشـه. 

رشـته هـای پـول سـاز خیلـی خوبـی هم 
هسـتن کـه میشـه آدم بـا کم تریـن زحمت 
وارد اونهـا بشـه و پـول خیلـی خوبـی هم در 
بیـاره، میخـوام بگـم کـه صرفا با هـدف پول 

درآوردن نبایـد وارد ایـن رشـته ها شـد.
حداقـل برای پـول درآوردن تو این رشـته باید 
مقطـع ارشـد رو فرد طـی بکنه، بایـد تو یک 
شـهر و موقعیت خوب، یک مـکان خوبی رو 
داشـته باشـه تا بتونـه کار روان درمانـی انجام 
بـده و پول خـوب دربیـاره، بـرای همین این 
شـرایط بـرای همه مهیـا نیسـت و اون چیزی 
کـه گفتم، یعنـی هدف اولیـه پـول درآوردن 
هسـت، رشـته های دیگه، شـغل هـای دیگه 
هسـتن که بشـه راحت ازشـون پول درآورد.
بعضـی از افـراد هسـتن کـه جایگاهـی مثل 
هیئت علمی شـدن و استاد شـدن رو میپسندن،  
و دوسـت دارن وارد اون جایگاه بشـن و شاید 
تصـور میکنـن کـه هیئت علمـی هـا درآمد 
هـای خیل  باالیـی دارن؛ البته که هیئت علمی 
هـا به نسـبت بعضـی از مشـاغل درآمد خیلی 
باالیـی نـدارن، بـرای همین بااین تصور شـما 
بخوایـن تا دکتـرا بخونین که به یـک درآمد 
خیلی خوب دسـت پیـدا بکنین و هیئت علمی 
بشـین، این تصـور هم غلطه،  نبایـد این تصور 
رو داشـته باشـید و افـراد بایـد این تصـور رو 
اصـالح بکنـن، اونهایـی کـه میخوان تـا این 
سـطح درس بخونن، باید اون روحیه یادگیری، 
ذوق یافتن، پیدا کردن، شناختن،کشـف کردن 
و پژوهـش کردن رو داشـته باشـن؛ یعنی این 
روحیه رو با خودشـون داشـته باشـن، »همواره 
بـه عنوان یک دانشـجو باشـن«. یعنی کسـی 
کـه میخـواد یک هیئـت علمـی باشـه، باید 
همیشـه مثـل یـک دانشـجو، اهـل مطالعه و  

بررسـی باشه. 
شـما چهارسـال کتـاب هاتـون رو میخونید و 
میرید، بعد ازچهار سـال شـما ممکنه شغلی رو 
انتخاب کنید، ارشـد بگیرین، باز وارد شـغلتون 
بشـید، حاال کم وبیـش ممکنه مطالعه داشـته 
باشـید، ولی یک هیئت علمی همـه روز هاش 
درگیر مطالعه هسـت، درگیر پژوهش هست، 
یعنی همه اون روزهاش، فکـرش، دغدغه اش، 

همیشـه مطالعه و پژوهش هست. 
کسـی که چنین روحیه ای رو نـداره نباید وارد 

چنین حوزه هایی بشـه.
_بله درسته

_خیلی ممنونم
-لطـف کردید که زمانی رو به این کار اختصاص 

دادیـد و به ما کمک کردید.
+خواهـش می کنـم. امیدوارم کمـک کننده 

باشد.
 موفق باشید.
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مدت ها بود که احساس بدی داشتم.
 نسبت به خودم و روزهایی که میگذروندم! 

بد که نه تقریبا نفرت انگیز بود برام...
یجورایی پوچی رو حس میکردم.

خـوب یادمـه نمی تونسـتم در جواب سـوال 
دیگـران جملـه هـا و کلمات مناسـبی برای 
توضیـح حالم پیـدا کنـم و تنها چیـزی که 
خیلـی تو ذهنـم می چرخیـد یه جملـه بود، 
یـه توصیـف:  انگار مـن یه پروژه بـودم که 
شکسـت خـورده و دیگـه قـرار نیسـت به 

دردی بخـوره!
مـی دونید شـاید اسـمش بـی هـدف بودنه! 
بی هـدف و بی انگیـزه بودن! خیلـی از آدما 
هسـتن که می تونـن ناراحتیاشـونو حداقل با 
یـک نفر در میون بـزارن ولی من حتی دیگه 

دوسـت نداشـتم با اطرافیانم حـرف بزنم.
 تصـور کنیـد فـردی ک از اول زندگیـش 
حرفـی تو دلش نمی موند حاال نمی تونسـت 
حتـی یـک کلمه به کسـی بگـه و این مثل 
شـکنجه بود. متوجه شـدم این بـار به چیزی 
بیشـتر از یـک هـم صحبت و یک دوسـت 
نیـاز دارم. حـس مـی کـردم خیلـی ضعیف 
شـدم و فقط یـک نفر متخصـص میتونه این 

پـروژه رو دوبـاره راه بندازه.
دل توی دلم نبود و روزارو میشمردم.

شـاید بـا خودتـون بگیـن ایـن حرفـا چیه 
ولـی واقعا مـی شـمردم! و حاال مـن با کلی 

اسـترس رویه روی میز منشـی نشسته بودم و 
به سـاعتم نـگاه می کـردم.

وارد اتـاق شـدم و اولیـن چیزی کـه مواجه 
شـدم صمیمیت بود و احوالپرسـی گرمی که 
باعـث میشـد فکـر کنـی بـا یک دوسـت 
قدیمـی مالقـات کـردی تـا باهـم درمورد 
روزمرگی ها و زندگی کسـل کننده این روز 

هـا و بیمـاری همه گیـر حـرف بزنیم ...

_خـب چـه خبـر؟ ایـن روزهـارو چجـوری  
میگذرونیـن؟

روزهـای مـن ولـی خیلـی بـا گذشـته گره 
خـورده بود. هدفای من سـوخته بود و داشـتم 

از آدمـا ام دوری می کـردم...!
روزام اینطـوری می گذشـت آره ولی راهکار 

چیه؟
و یک جمله طالیی:

اینجـا مـا معجزه نمی کنیـم اینجا بایـد برای 
حـال خوبـت تـالش کنـی بایـد خودتـو 
کاری                          مـا  نخـوای  خـودت  تـا  بشناسـی 

بکنیـم... تونیم  نمـی 
ایـن یه شـروع بـود بـرای ضعیف نبـودن و 

دوبـاره راه انداختـن پروژه.
حاال من سـاکت بودم و فقط گـوش می دادم 
و بزاریـن بهتون بگم  وقتی ناتوان میشـین تو 
گفتن حرفات و یک نفر عمیقا متوجهشـون 
میشـه و کلمات رو به بهتریـن نحو کنار هم 
میچینـه، دقیقا همونطور  که خـودت میخوای 

تجربه بیدار کننده
چقدر آسـون میکنه اون مشکالرو.

حاال میشـه حلشـون کرد حاال میشـه بهشون 
فکـر کرد حاال دیگ مشـخص شـد که باید 

چیکارکرد
زندگـی تـو گذشـته باعث شـده بـود  زمان 
حال رو از دسـت بدم. باعث شـده بـود برای 
اهداف قدیمی سـوخته مدام سـوگواری کنم 
و هـدف جدیـدی نداشـته باشـم و آوم بـی 

هـدف انـگار ک وجود نـداره.
وقتـی از اون در خـارج میشـدم بایـد فکـر 
میکـردم، به خـودم، بـه هدفایـی ک باید به 

روز رسـانی میشـدن!
 بایـد خودمـو میشـناختم باید برنامـه ریزی 

میکردم.
ایـن یعنی نجات کسـی که از صبح تا شـب 
کاری نمـی کـرد و هـر سـاعت رو خیلـی 

راحـت از دسـت میداد. 
»بهـای آدم بایـد انقـدری زیـاد باشـه که  با 
کوچیـک تریـن رفتـار و حـرف و اتفاقـی 

روانـش بـه هـم نریزه«
و ایـن جمله  شـاید پایان بی ربـط اما بهتری 

بـرای خاطره این تجربه باشـه. 
بهـم                راحـت  خیلـی  کـه  کسـی  تجربـه 
می ریخت ولـی این جمله قوی تـرش کرد. 
هنـوزم بـه اون حرفا و راهنمایی هـا نیاز دارم 
ولـی این تجربـه بـرای اولین جلسـه ای بود 
ک رفتـم و امیـدوارم ملمـوس و مفید باشـه 

براتون...

نرگس نجفی
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روانشناسی زبان

زبان 
ارتباطی  وسیله  مهمترین 
در جوامع انسـانی است.

ازسـوی دیگر،جانوران نیـز نظام های 
ارتباطـی دارنـد و غالبـا از راه نشـانه هـای 

صوتـی حرکتی،شـیمیایی و... با یکدیگـر ارتباط 
برقـرار می کننـد؛ اما نظام ارتباطی انسـان با نظـام ارتباطی 

حیوانات بسـیار متفاوت اسـت؛ از این رو زبان شناسـان برای زبان 
انسـان، ویژگی هایی برشـمرده انـد؛ جمله:

جابجایـی، ویژگی های قـراردادی زبـان، ویژگی تمایز، ویژگـی دوگانگی، 
خالقیت و انتقـال فرهنگی. )دیزج و محمـودی،۱۳۹۱(

درباره خاسـتگاه زبان افالطون در رسـاله شـصت صفحه ای کراتیلوس، دیـدگاه های زبان 
شـناختی خود را درباره ی معنای  واژه ها، ریشـه شناسـی لغات منشـأ زبان مطرح کرده اسـت.

در ایـن گفتگـو هرمونگـس با نظـر کراتیلوس کـه برای بـرای زبان خاسـتگاهی طبیعی قائل اسـت، 
می کند.  مخالفـت 

بخش عمده رساله بر همین اصل  می چرخد. 
کسـانی  کـه خاسـتگاه طبیعی زبـان را باور دارنـد، معتقدند هرچیـز، نامی خـاص خـود را دارد. در مقابل گـروه اول، عده 

دیگری خاسـتگاه زبـان را قـرارداد می دانند. )نجفـی ۱۳۸۴(
روانشناسـی زبان  ریشـه در سـنت زبان شناسـی چامسـکی قرار دارد و موضوعات اصلی آن در بردارنده فراگیری زبان نخسـت، 
زبـان دوم، تولیـد گفتـار و درک گفتـار می شـود و در واقـع ایـن واژه Psycholinguistics اسـت، اما آنچه در حـوزه مطالعاتی 

روانشناسـی قـرار می گیـرد Psychology of language اسـت کـه حیطه گسـترده تـری را در بر می گیرد. 
در مباحثی مانند حافظه، تمرکز، پردازش محتوای تفکر، تصمیم سازی را   شامل می شود. 

روانشناسی زبان، نام شاخه علمی نسبتا جدیدی است که از محل تالقی زبان شناسی و روانشناسی جوانه زده است.
موضوع این علم، مطالعه جنبه های ذهنی زبان یا به عبارت دیگر، رابطه ذهن و   زبان است.

پیشرفت عصب روانشناسی)نوروپسیوکولوژی( هنوز به آنجا نرسیده است که ما را از کاربرد واژه)ذهن( بی نیاز کند.
روانشناسـی زبان با وجود آنکه علمی نو خاسـته اسـت، به سـرعت رشـد کرده و مسـائل متنـوع زیادی را در حـوزه پژوهش 

هـای خود قرار داده اسـت.
هنـوز راه درازی در پیـش اسـت تا ما به همه اسـراری که در کاسـه سـرمان نهفته اسـت، پی ببریـم و بتوانیـم آزادانه به جای 

ذهـن، کلمه مغز را بـه کار ببریم.
بـا ایـن همه، تصور می کنم در بین کسـانی که با اینگونه مسـائل سـر و کار دارند، تردیدی وجود داشـته باشـد که بدون مغز 

چیـزی به نام ذهن وجـود ندارد. )دیزج و محمـودی، ۱۳۹۱(

یا منش
ه آر
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سـال پریـرخ دادسـتان، متولـد اول  فروردین 
۱۳۱۲ در تهـران مـی باشـد.

ایشـان تحصیالت ابتدایی خود را در دبسـتان 
خورشـید در سـال ۱۳۱۷ آغاز کرد.

دیپلـم علمی خـود را از دبیرسـتان ناموس در 
سـال ۱۳۲۸ در ۱۵ سـالگی و دیپلـم ادبـی را 
از دبیرستان شـاهدخت تهران در سـال ۱۳۲۹ 

کرد. دریافـت 
دکتـر دادسـتان در حالی کـه ۱۶ سـال بیـش 
نداشـت در دومین آزمـون اعزام به خـارج از 
کشـور در دوران پهلوی شـرکت کـرد و به 
عنـوان تنها زن حاضـر در آن، پذیرفته و یک 
سـال بعد عازم ژنو از شـهرهای سـوئیس شد. 
پیشنهاد مسئولیت مرکزشناختی نیویورک 

ایشان  به 
درخشـش پریرخ جوان در طول تحصیل قبل 
از دکترا در دانشـگاه ژنو باعث شـد ژان پیاژه 
غول روانشناسـی شـناختی و تحولی راهنمایی 
پژوهـش و پایان نامـهٔ دکتـرای او را بپذیـرد. 
بـاور پیـاژه بـه دکتر دادسـتان به حـدی بود 
که مسـئولیت مرکز شـناختی نیویورک را به 
او پیشـنهاد کرد. اما دادسـتان که عاشق وطن 
بـود پیشـنهاد را نپذیرفـت و در سـال ۱۳۳۹ 
بعـد از اخـذ مـدرک دکترا در ۲۶ سـالگی به 

بازگشت.  کشور 
دکتـر، بعـد از ورود بـه ایـران، مسـئولیت 
نخسـتین مرکـز هدایت حرفـه ای و هدایت 
تحصیلـی را بـر عهده گرفـت. او دو سـال 
دانشـگاه  روان شناسـی  دفتـر  مسـئولیت 

نظـارت  بـا  را  »پلی تکنیـک« 
دانشگاه فرانسـه و برای هدایت 

شـد.  عهده دار  دانشـجویان 
وی در سـال ۱۳۵۴ بـه اصرار 
دکتـر علی اکبـر سیاسـی به 
گـروه روانشناسـی دانشـگاه 

پیوسـت.  تهران 
دکتـر دادسـتان در سـال ۱۳۵۹ 
بـه عنـوان دانشـیار و مدیـر گروه 
روانشناسـی دانشـگاه تهـران انتخـاب 
گردیـد. بـا تـالش بی وقفـه در پژوهـش 
وتألیـف، دکتر دادسـتان توانسـت به درجه 
اسـتاد تمامی در گروه روانشناسـی دانشگاه 
تهـران در مدت کوتاهـی )در سـال ۱۳۶۵( 
برسـد. از استاد دادسـتان بیش از ۱۵ کتاب و 

۵۰ مقالـه باقی اسـت. 
او عهده دار چندین طرح پژوهشـی در سـطح 

ملی بوده اسـت. 
بازنشستگی دکتر دادستان

در سـال ۱۳۸۱ در حالی کـه بـه تازگـی بـه 
عنوان یکـی از ُپرکارترین اسـاتید دانشـگاه 

تهران شـناخته شـده بود و تدریس 
بیـش از ۱۷ واحد درسـی را به عهده 
داشـت، به اجبار بازنشسـته گردید. 
دکتر دادسـتان جزو معدود استادانی 
در دانشـکده روانشناسـی بود که از 
امضـای حکـم بازنشسـتگی امتناع 
ورزیـد و به این حرکـت مدیریت 
دانشـکده و دانشـگاه تهران شـدیداً 

اعتـراض کرد.
او در سال ۱۳۸۲ فصلنامه روانشناسان 
ایرانـی را با همکاری دانشـگاه آزاد 

نمود. تأسیس 
دکتـر پریرخ دادسـتان، برنامه ریزی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران 
جنـوب و از ۱۳۷۵ تـا ۱۳۸۹ مدیـر 
گروه روانشناسی سـازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسـانی )سمت( 
و از سـال ۱۳۷۲ تـا ۱۳۸۹ مدیر دفتر 
مطالعـات و تحقیقات علوم انسـانی 
معاونـت پژوهشـی و برنامه ریـزی 

مادر علم روانشناسی ایران
)از ژنو تا تهران(

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران جنوب 
بود. 

 جوایز و افتخارات 
کتاب »روانشناسـی مرضی تحول از کودکی 
تا نوجوانی« تالیف: اسـتاد دادسـتان، برگزیده 
دوره دهـم کتـاب سـال جمهـوری اسـالمی 

ایران.
چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۱

برنـده جایـزه بخـش تحقیقات بنیـادی علوم 
انسـانی در پانزدهمیـن جشـنواره بین المللـی 

خوارزمـی در سـال  )۱۳۸۳(
 درگذشت 

بانـو دادسـتان صبح شـنبه ۲۲ آبان ماه سـال 
۱۳۸۹ در سـن ۷۷ سـالگی بـه علـت بیماری 
سـرطان در تهران درگذشـت.  فیلم مسـتندی 
پـس از درگذشـت وی، از آثـار و زندگانـی 
ایشـان تحت عنوان»پـرواز ژنو- تهـران« به 
تهیه کنندگـی محمـد فاتحـی و کارگردانی 
مهران فیروزبخت سـاخته شـد که این مستند 
در دومیـن سـالگرد یادبـود وی بـه نمایـش 

درآمد.

محدثه ذبیحی
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مسابقه روانشهر

بچه ها سالم�🜸�
بیاین ببینین روان آمـوز چیکااااار 

کرده واسـتون!
گشـت و گـذار، همراه بـا هزینه 

سنپ! ا
مسابقه، با کلی جایزه ارزنده!

⚠فقـط تـا ۳۰ خـرداد فرصـت 
داریـن⚠

رو  #میز_مطالعه_مـن  مسـابقه 
#روان_ بـار  یادتونـه کـه اولیـن 

گذاشـت؟  رو  اش  پایـه  آمـوز 
حـاال بـا مسـابقه #روانشـهر یـک 
قدم جلوتـر رفتـن، روان آموزی 
بودن یعنی همین، همیشـه یه قدم 

جلوتـر از بقیـه ان! ��
 

❓اما شرکت در مسابقه چطوره❓ 
 بـه یکـی از مـکان هـای دیدنی، 
تاریخـی یـا المـان های شـاخص 
شـهر محـل زندگیتـون میرین و 
یک عکـس از اون محیـط همراه 
بـا یکی از محصـوالت روان آموز 

میگیرین. 
تـازه سـی نفـر اولی کـه عکس 
بفرسـتن، هزینـه اسـنپ رفـت و 
برگشتشـون بـا روان آمـوزه! ��

تصاویـر،  بنـدی  از گـروه  بعـد 
عکـس گروهتـون رو پسـت و 
اسـتوری میکنیـن؛ اون تصاویری 
کـه بازخـوردش تـو پیـج روان 
آمـوز از همـه بیشـتر باشـه بـه 
عنـوان برنـده اعـالم میشـن�🎊�

✅تـو این مسـابقه هیچکس بازنده نیسـت! هر کسـی که به انـدازه یک 
تصویـر روان آموز رو همراهی کرده باشـه برنده سـت! 

✅مالک شـمارش: مجموع تعداد به اشـتراک گذاشـتن )بـا ضریب ۴(، 
سـیو )با ضریـب ۳(، کامنت )از هـر اکانت یک کامنت قابـل قبوله( )با 

ضریـب ۲( و الیک )با ضریب ۱( هر پسـت هسـت. 

��شرح جوایز: 
��گروه ۱: ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای تیم 

��گروه ۲: ۳۰ درصد تخفیف ویژه روی تمام محصوالت روان آموز 
��گروه ۳: ۲۰ درصد تخفیف ویژه روی تمام محصوالت روان آموز 

��سـایر شـرکت کنندگان عزیز: ۱۰ درصد تخفیف ویـژه روی تمام 
محصـوالت روان آموز  

#روان_آموز #روانشـهر #مسـابقه #عکاسـی #رتبه_برتر #روانشناسـی #ارشـد_

روانشناسـی #روانشناسی_بالینی#روانشناسـی_عمومی #کنکور_ارشد #دکتری
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سخن پایانی

قطار روانشر با تمام سختی هایش به چهارمین ایستگاه خود رسید. 
و چه احساس غرورانگیزیست، آفریدن.

آن هم در کنار کسانی که مشتاقانه برای رشد خود تالش می کنند؛
امیدوارم که از مطالعه ی آن، لذت برده باشید.

و اما بعد ..
این نشـریه، آخرین نشـریه ی روانشـر در سـال تحصیلی جاریسـت، نمی دانم 

در آینـده آیا ادامـه خواهد داشـت یا خیر!
ولـی به گذشـته که مـی نگرم، مـی بینم؛ هربار شـروع بـه فعالیتی کـردم به 
خاطـر سـختی هایش در نیمـه ی راه بـا خودم می گفتـم:» این دیگـر آخرین 
بـار اسـت. همیـن را طاقت بیـاور و تمام..« امـا وقتی کار به پایان می رسـید، 

دوبـاره میـل بـه ادامه دادن و شـروع کردن در درونم شـعله ور می شـد. 
حال، می توانم بگویم که با این احساس کنار آمده ام..

با بودن یا نبودن 
ساختن یا نساختن

ماندن یا رفتن...
امیدوارم که همه شما با این احساس آشتی کنید

و باز هم ادامه دهید،
حتی اگر شک داشتید، حتی اگر مردد بودید...

به قول موالنا 
خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر 

زندگیتان پر از امید  
محمدمهدی میرسعیدی

 خرداد ۱۴۰۰
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سرگذشت کارل یونگ
 )  public-psychology.ir ۱_ دانشنامه روانشناسی مردمی )سایت

۲_ دوان پی شولتز و سیدنی الن شولتز _
کتاب نظریه های شخصیت _ترجمه یحیی سید محمدی

همه ما عقده ای هستیم !
نظریه های شخصیت ،شولتز و شولتز

کل مهمتر از اجزا
کتاب اصول کلی روانشناسی گشتالت

مولف: رضا شاپوریان

رنگ ، عاملی برای درمان
عنوان مقاله: تاثیر رنگ در طراحي بخش بستري بیمارستان ها

گرجي مهلباني یوسف, صالح آهنگر مژگان

اختالل اوتیسم 
) irautism.org ۱_سایت رسمی اوتیسم ایران )سایت

۲_کتاب رشد _لورا برک _ ج ۱

درمان شوپنهار 
کتاب درمان شوپنهاور 
نویسنده:اروین د. یالوم
مترجم:سپیده حبیب

         
روانشناسی زبان

عنوان مقاله: روان شناسی زبان، واله جاللی

مادر علم روانشناسی ایران 
)onlinebaz.ir پروفسور پری رخ دادستان )سایت

بع منا



RAVANASHR


