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شار انت 1377در سال به صورت مقاله ای کوتاه اول بار اثر حاضر 
که حاصل پژوهشی بیش از بیست  آنرا  ششم و اینک چاپ يافت

از نگارنده در آغ .در دست داریدسال در زمینه موضوع امید است 
 رجمه وموضوع امید بود که آن را ت در زمینه  جامع  به دنبال اثری

این  این سال ها هم چنان اثر جامعی را برایطی انتشار دهد. اما 
رآن نگارنده را ب استقبال عالقمندانو  اهميت موضوعکار نیافت. 
در اين  پژوهشکلیت گرایانه آخرین نظریه  بر اساس داشت که

اينجا  که د. آنچهبپرداز زمينه را ادامه داده و به مرور به تکميل آن 
 ، تکميلتجديد نظرین  چند پس از از نظر خواننده می گذرد

 و این کار در قبلی است های نسخهو حتی االمكان علمی  مبسوط
 . آینده نیز انجام خواهد گرفت

ر ر دتذکر آن که هرچند برخی از نوشتارها و ترجمه های در این اث
ن نشریات داخل و خارج انتشار یافته، اما به صورت کامل تاکنو

وی جلد صرفا به در سطح وسیع منتشر نشده. ذکر چاپ ششم ر
این معنا است که تاکنون در شش مورد بازبینی و تکمیل قرار 

 است.و هر بار در اختیار عالقمندان قرار داشته  گرفته

رم سپاسگزااز آقای مهندس خسرو بنده زاده در این تالش به ویژه 
مدت وتشویق  همفکری های درازکه در تبيين علمی مقوله اميد 

 حال نگارنده بوده است. همواره شاملهای ايشان 

  همه افرادی که، منجملهاز زحمات و حمایت های  در ضمن
  م.صمیمانه تشكر کنخواهرم زهره، به نوعی مرا یاری داده اند  

                                                                                                                      
 سعود کریم نیامدکتر
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: ز بدين درجت رسيدي؟ گفتبه چه چي گفتند ای بايزيد،" 
 کردم و به زنجير قناعت بستم. آن را در اسباب دنيا را جمع

  "و آسودم نااميدی انداختم منجنيق صدق نهادم و به دريای
 امید هاست  کوی نومیدی مرو 
 سوی تاریكی مرو خورشید هاست 

 شد زورهر شكستی پیش من پی
 )موالنا( جمله شب ها پیش چشمم روز شد

 

 تارپیش گف
اثری جامع  در زمینه  موضوع امید در معرفی این اثر گفته شد که نگارنده 

به جدیدترین روش  با تکیهکه آن را ترجمه و انتشار دهد نیافت و خود 
تصمیم به این کار زمینه شناخت و تحلیل مسائل علمی  کلیت گرائی در

ام به این معنا است که هنگتجریدی  شوربر خالف کلیت گرائی گرفت. 
عملی و  بینشیپژوهشگر می بایست، جهت یافتن ای رویكرد به هر پدیده 

هش، بلكه به ود را نه تنها به موضوع مورد پژوقابل استفاده و اتکا، توجه خ
معطوف کند. از این رو کافی نیست نیز آن  و جانبیهمه موضوعات مربوط 

واری یدتوصیف امید و اهمیت امتعریف و صرفا به به عنوان مثال که 
از یک سو به مشكالت و موانع حتی االمكان پرداخت، بلكه ضروری است 

و از سوی دیگر امكانات تسریع تحقق آن  توجه نمودبر سر راه تحقق امید 
را از دیدگاه های علمی انسان شناسی، جامعه شناسی ، تربیتی و فرهنگی و 

رش بی سابقه از این رو با توجه به گستو به ویژه روانشناسی نیز پرداخت. 
پژوهش ها، چنین کاری تنها در یک تالش گروهی متخصصان   این قبیل

ظریات و به نمی تواند امكان پذیر باشد. راه دیگرآن که رشته های مختلف 
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حاضر اثر شناسان علوم دیگر را گرد آوری نمود. در ویژه پژوهش های کار 
  . استشده پیروی روش ، از این آنبدون باور به کامل بودن 

های  گیه کنیم پیچیدمی که ما امروز در آن زندگی جهانی ،یل بسیاربه دال 
لسفه در مجموع بسياری از مبانی فگی ها ه پیچید و این کردهزیادی پیدا 

 . ازفرا خوانده چالش های جديد و متعددیحيات و زندگی انسان را به 
و همپای افزایش روبه رشد جمعیت جهان  ویک طرف پدیده جهانی شدن 

ه ا بر بسیاری ،و کاهش و نابودی منابع طبیعی افزایش رقابت و مهاجرت آن
 از طرف دیگر تداخل .در آوردهو غیر متمدن صورت کوچ نشینان متمدن 

ارتباطی باعث کاهش فرصت های فرهنگ ها و انفجار نظام اطالعاتی و 
 .است تربیتی گشتهمعنوی و آزاد جهت تعمق در درون و رسیدگی به امور 

 شماری بی مشكالتآینده با  ندهیامادر س را ناین شرایط به ویژه جوانأ
تر و سخت  نان در شرق به مراتب بیشابرای جو این چالش ها .روبرو کرده

خود را مسئول  در غرب ها، زیرا دولتدر غرب است انجوان تر از
ر شرق که د کنند، در حالیدانسته و در این راه هزینه می انسرنوشت جوان

 ارد.د قرار و خود انسان این کار تنها بر دوش خانواده

ا ه چرکشرحی در این زمینه بیاوریم پیش از ورود به مبحث امید، الزم است 
ح در عنوان نوشتار امید را موضوعی علمی دانسته ایم. از یک سو توضی
ر دمسئله بسیار سهل است و از سوی دیگر زمانی که علمی بودن موضوعی، 

 مبتنی بر گمانهی مكاتب فلسفنظرات دینی و ایدئولوژیک و حتی  کنار
ز شک و تردیدها را در زمینه صحت و سقم آن ا، قابل اثبات باشد، زنی

زاد آعث بامیان برده و در هر زمینه ای تبدیل به امری قابل اتکاء نموده و 
 نیروی خالقیت در انسان می گردد.  شدن

حضور ذهن بیشتر کار سهلی است. برای  گفتیم که اثبات علمی بودن امید
بدیهی است که انسان امری در این زمینه در آلمان می گویند سالمتی آنقدر 

! موضوع امید نیز به اهمیت آن پی می بردکه بیمار می شود، تازه زمانی 
اهمیت امید برای ما روشن می شود که ، یعنی زمانی همین وضعیت را دارد
از آنجا که گفته شد تنها نظرات علم قابل اتکاء ل . حادچار نا امیدی شویم

حدود قانون اولوسیون از  ،چنانچه به حیات موجود زنده بنگریممی باشند، 
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قرن پیش سیر تکامل و نحوه پیدایش انواع موجودات زنده را به  یک و نیم
صحت آن امروز تا به نیزباستان شناسی روشنی بیان کرده و همه یافته های 

علمی بودن داستان دراز آنجا که اینک از این رو  .کرده اندرا تایید 
، پارادایم همه علوم انسانی به اولوسیون و قوانین آن تردیدی وجود ندارد

با . حال در جریان اولوسیون ناشی می شوندقوانین آن انضمام فلسفه از 
در هر موجود زنده اصلی ترین قانون آن روبروئیم که عبارت است از تالش 

همه  در این راه موجود زنده! ظ حیات به صورت هدف اصلی و غریزیحف
تالش اش از یک سو در پی ادامه حیات خویش است و از سوی دیگر 

 حیات رده خود در آینده. بهینه فراهم آوردن امكان 

ات این بدان معنا است که سعی و کوشش نه تنها انسان، بلكه همه موجود
توان آن را که هم می علمی  استی موضوعزنده در قید امید است و 

ایج همواره نتنیز و آزمایش ها  مورد آزمایش قرار دادهم مشاهده کرد و 
 مگر در مواردو البته مانند همه ره آورد های علمی، ، دارندمشابهی 
 استثنائی. 

نیز اولوسیون از هیچ ریسک و بجان خریدن خطری  ،در این تالش دائمی
الیل دامكان حیات موجود زنده ای به که چنانچه ابا ندارد، به این صورت 

ز اون گوناگون تغییر شرایط طبیعی و یا ژنتیک وجود نداشته باشد، اولوسی
ی موجود زنده دیگرباعث بوجود آمدن طریق موتاسیون در ژن آن موجود، 

 ت کهکه با شرایط جدید قابل ادامه حیات باشد. به این ترتیب اسمی شود 
 نوانهمه انواع موجود زنده پدید آمده اند. شاید به عدر کره زمین این 

د وجودایناسورها و ب بتوان نابودی بزرگ ترین تحول در حیات موجود زنده
  آمدن امكان خلقت انسان را در کره زمین نام برد.

تنها موجودی  اما انسان با برخورداری از مغز بزرگ و امكان ابزار سازی
و حتی عدول از مسیر طبیعی جریان  است که از یک سو امكان تسریع

 توانو هنر اولوسیون را یافت. از سوی دیگر از طریق زبان و نوشتار 
اولوسیون ایجاد راه جدیدی تحت عنوان   کهرا پیدا نمود فرهنگ سازی 

م آورد و نتیجه آن تمدنی است که اکنون با همه هفرارا در هستی فرهنگی 
. هدف از بیان موضوع آخر می بریمنکات مثبت و منفی اش در آن به سر 
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در کنار این که به هر حال انسان از این امكان برخوردار شد که 
برخورداری از غریزه مشترک امید در همه موجودات زنده، در جریان 
اولوسیون فرهنگی در موضوع امید دخالت آگاهانه داشته باشد و محتواهای 

ه آن این نوشتار بوان در حد تدر تا حدودی جدیدی در آن وارد کند که 
    پرداخته ایم.

اپیش گاهانه در آن می رسیم، پیشآتاثیر و امكان موضوع امید که به ل اح
از  مشكالت ناشیدر هر نوع امیدواری در حل اولین پیش فرض موفقیت 

حل  راهیافتن  ،داد خواهند و برای اولین بار روی دادهبرخی که  تحوالت
ه های جدید است و فاصله گرفتن از راه های بر مبنای داد های جدید
 در ،نظريه ها و راه حل های ساده و حتی پيچيده دوران های قبلتکراری. 

 دينبو  ابليت استفاده را از دست دادهبرای دوران کنونی قبیشتر موارد، 
 کرده مدترتيب بسياری از الگوهای قديمی  زندگی را فرسوده و ناکارآ

زرگ بشهر نشینی خانواده های نه ساده این امر که به عنوان یک نمو است.
 را که دو سه نسل در کنار هم زندگی می کردند کوچک تر نمود، روابط

ل حا درتغییر یافته و یک حاصل آن منجر به پیدایش خانه سالمندان شد. و 
و  امتیازاتهمراه همه در اغلب کشورها  ها خانوادهبودن حاضر پراکنده 

  .ی می طلبدو نحوه ارتباطات نوین امری طبیعی شده قارهدر چند  مصائب آن

و روبرو نوینی  جدیدآخرین تحول سهمگین جهانی که ما را با چالش های 
و حتی ساده ساخته، پاندمی کرونا است که بسیاری از نحوه های رایج 

و  رایطرا دچار تحولی کرده که باز نحوه رویكرد به این شزندگی انسان ها 
 در کناردر آینده راه حل های نوینی طلب می کند.  سان هاهمزیستی ان

ان و جریمردم نوع سازماندهی معیشت اقتصاد و تاثیرعظیم این پدیده در 
 و جمعتاکنون تماس جهانی شدن، نمونه بسیار روشن و ساده آن این که 

ن ترین و مسلم تریبدیهی شدن افراد، حتی اعضای خانواده با یكدیگر، 
ه ای با این پاندمی اکنون محدودیت بی سابقاما می رسید،  موضوع به نظر

 .موجب روان پریشی در حال رشد گشته استاز جمله یافته و در مواردی 
وت تفادر کوتاه ترین نظر این که جهان پس از کرونا با جهان قیل از آن م

 است!
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نقش  کاهش از یک سو در همه جا شاهد ها گیه یچیدبخاطر این پما 
 دگیدر زن غیر قابل اثبات و نظریه های کلی گوئی ها وها یایدئولوژ
برای  اءو قابل اتک های مشخصحل و زمان زمان ارائه راه  هستیمها انسان

 در نبتواند بینشی نسبی مطمئ کههم تنها ابزاری  و مشكالت مشخص است
انش دقرن بیستم  دربه ویژه ی دیگر سواز دانش است.  اختیار ما قرار دهد

 ،اگر غیرممكن نباشد ،آن هاهمه بر و تسلط عظيمی داشته  آوردهای ره
 پذیر امكانشاید آن هم پس از سال ها تالش  دشوار وبس  است کاری
ب و کستازه در آغاز آموزش  هستند و زندگیشروع در ان جوان . اماباشد
ی مبعدی  بهترین کوله بار راهنما که هر نسلی به نسلدر این شرایط   .تجربه

 اند اهدا کند چه باید باشد؟ تو

رای بدر آغاز هر کاری حرکت مهم ترین ابزار اولین و  طبیعی است کهحال 
  به این دلیلره آوردهای دانش روز. تسلط بر سپس و  انسان امید است

 ن آنامید های واقعی و تالش در این راه همپای متمایز کرد شناختابتدا 
 بشمار می رود. تربیتی  ضروری امور ازاز آرزوهای واهی،  ها

هت جتوان انسان را بسيار کاهش می دهد. در مورد آينده  و ترسنگرانی  
ميد ند انيازمدر آغاز از هم نگرانی ها، فرد بيش از اندازه ب فائق آمدن بر

ه دکنانه بر این پدیده پرتو جدیدی افره آوردهای نوین علم خوشبخت .است
ن نقش انسا دانش امروزه ،در گذشته یو برخالف بینش متکی بر جبر گرائ

 ینده راقرار داده، آمورد تاکید بیش از پیش  خالقیت را در ساختن آیندهو 
یه اول وشرط الزم از پيش تعيين شده نمی داند. بنابراين  را و هيچ چيز باز

 . .است نااميدی باو مبارزه  از یاس پرهیز ،موفقیت

م و دگرگونی پايه های بينشی پيشرفت شگفت انگيز دانش در قرن بيست با
فيزيک کالسيک که بر مبنای فيزيک نيوتونی استوار بودند همراه کشف 

شناخت بهتر دانش  از یک سو و و مادهرازهای نهفته در ذرات اتم 
گسترده ای بسیار ابعاد ، جهان بينی علمی از سوی دیگر اولوسیون و غیره

و حتی روشنفکران ما رداشت ب نحوههنوز هم در  ، اما ره آوردهای آنیافته
شاخه نفوذ تازه های بازتاب شايسته را پيدا نکرده است. از جانب ديگر، 

ندگی اجتماعی، در کليه سطوح ز تجربیظری و نعلوم  دیگر های
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ی ئگسترده شده و در تالش نفوذ در بخش ها به مرور خانوادگی و فردی
ناخت شناسی، ش علومست که به ا دست نخورده هستند. در اينجا کافي

اکولوژی  ی، ژنتيک وروانشناس ،تار شناسی، مردم شناسیی، رفجامعه شناس
اشاره شود که در چند دهه گذشته نوین ت علمی و معنویعرفان همچنین و 

 تعريف های جديدی پيدا کرده اند. همگی 

 شی ابتدا تالباز هم در اين نوشتار جهت اثبات علمی بودن موضوع امید  
 دامی در مورد پديده دانش روانشناسی ناخت های علمیش ازجهت استفاده 

ا ا ببينشی راکنون زمان آن رسيده که هر فلسفه و يا  به عمل آورده ايم.
عبارت  مورد سنجش قرار دهيم. به از آخرين نظريه های دانش کمک

می عل است که پايه همان اندازه معتبر ديگر، فلسفه و يا هر بينش و نظری
ر ا بنه صرفا یک بار و احیان شته و در واقعیت صحت خود راآن اعتبار دا

 پرتو اينتنها در  . نشان داده باشد اثر تصادف، بلكه بصورت تکراری
 ، اين نسلنسل های قبلتاریخ  تجربيات شناخت ها و دست آوردها همراه

رده کمشكالت را انکشاف حل  می توانند و بايد مكانيزم و نسل های آینده
 معماری کنند. خود و آينده را

 قه ماکنيم، عال همراه اميد به آينده نگاهو  دیدی وسیعبا هنگامی که ما 
ن جهت رؤيت تازه ها بيشتر می شود. اين باور حس کنجكاوی را در انسا

تقويت کرده و قدرت تخيّل را جهت به آزمايش درآوردن امكانات و 
ن ترتيب ما پتانسيل های ناشناخته گوناگون تحريک می کند. به اي

گاه تر و با ابزار ذهنی پيشرفته تری به سوی آينده حرکت می ک  .نيمخودآ

دادهای آتی برای ما بسياری و يا غالب روياز آنجا که در عين حال، 
اطمينان خاطر تنها و تنها هنگام روی دادن ها بدست می آيند  ناشناخته اند،

د تنها تحقق يكی آنچه روی می ده ،بر اساس ره آوردهای دانش آماری و
در آینده کم و بيش احتمال وقوع شماری است که همگی  از امكانات بي
مكانات لباس واقعیت بر تن می هنگامی که یكی از این اتنها داشته اند و 

که آيا از عهده مشكالت  با واقعيت جديد آشنا شده و پی می بريمما  کند
و چون قبل از آغاز هر از این ر يم.روبرو ئو يا با شكست  می آئیمبرآن 

تالش، هرچقدر هم که پیش بینی الزم را به عمل آوریم، احتمال شكست 
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باشد و این  بایست دلیلی بر یاس و نا امیدی وجود دارد، این امر نمی
به صورت "آزمایش و در هستی  جریانی است که در سازوکار اولوسیون

هات زیادی هم و در این راه اشتبا (  جاری استtry and errorخطا" )
هر شكستی را یک تجربه در این شرایط افراد امیدوار می کند.اولوسیون 

می تواند بهترین راهنما و  شكست ثبت جهت اقدام بعدی تلقی می کنند ومٌ
یا حتی پیش فرض موفقیت بعدی باشد. عدم اطمينان نسبت به پيش بينی 

ران مي کند که آينده و ترس از ريسک، برخی از افراد را به گونه ای نگ
 توان تحرک آنها محدود شده و يا کالً از بين می رود.

خالقیت و تالش و توجه به موضوع  امید و هدف گیری صحیح از این رو
 یشترمی تواند با احتمال بی راهالزم و مناسب انسان در این که کدامین 

ین دب. تعیین کننده می باشند چهره واقعیت به خود می گیرد، عواملی بسیار
ردن کبه ما نشان می دهد که در راه ادامه حیات و برطرف  اولوسیونخاطر 

 مشكالت نباید از ریسک ابا کرد و به خاطر احتمال خطا دست روی دست
  گذارد:

   از گردون خروش تا به گوشت آید             ز گوشپنبٔه وسواس بیرون کن 
       ی نعمت استام پیشوها هلخت            ها اساس راحت استچون گرانی

   ها پیش چشمم روز شدبشجمله        هر شكستی پیش من پیروز شد
 (موالنا)

کات این نبهتر از بی عملی است و ادامه تالش  یو در هر شرایط حالبه هر
 می توان خالصه کرد: عطار  بیت ازرا در این 

در وسع قابم به که گر مراد نی      به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل  
 بكوشم  

کاهش اميد باعث می شود که برخی آينده ای در پيش رو نمی بينند. در 
از بين رفته و زندگی  برای آينده انسان صورت قدرت طرح ريزی اين

ده، همه چيز به دست تصادف سپرده شده و درآمبصورت باری به هرجهت 
قدرت تصميم  به خود گرفته و به مرور گذران روزمره گیزندگی حالت 

در انسان از بين می رود. در اين  نیز ترين مشكالت گيری و حل کوچک
 قطعا صورت روند سقوط فرد حال زندگی نيز لذت بخش نبوده و به اين
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و تالش در  بدون مراقبت ،می شود، زیرا هر پدیده ای در هستی فراهم
ظمی به سوی بی ن ،بر اساس قانون انتروپی در فیزیک جهت حفظ نظم آن،

و فرار از اين روند تنها به کمک اميد و از هم پاشیدگی پیش می رود. 
که در اثر تداوم و پی گيری در  یاميد پذير است. به ویژه با امكانتالش 

هم انسان قادر به تحمل با عشق  عشق می شود.موارد خاصی تبديل به 
را الوصف می شود و هم می تواند بسياری از مرزهائی از مشكالت خارج 

 که غيرقابل عبور جلوه گر می شوند سهل العبور سازد. 

 ر سعدی بیان می کند: دو بیت اشعاین موضع را هم این 

 است و بیرون راه نیست   عقل گوید شش جهت حد
 عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها 

 عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد  
 بازارهااو عشق دید زآن سوی بازار 

ل ئوازير سه حال برخی حقانيت اميد را به دالئل و طرق گوناگون ب در عين
ه در انچبرده و در انسان نسبت به اميد ايجاد شک و ترديد می کنند. اما چن

م عد ها در زمينه نوع و نحوه استدالل ها دقت کنيم، پی می بريم که تالش
حقانيت اميد اگر همراه توضيحات عوامانه، سفسطه و يا حاصل 

. دفلسفی همراهن یبا توضيحدر بهترین حال ردگی های فرد نباشند، سرخو
 رد وقدرت اثبات در کف نداکه فلسفه )رایج در شرق( آگاه بايد بود  اما

به برشمردن و توضيح  ،فلسفه بدون ادعای اثبات ،در بهترين شرايط
 امكانات می پردازد و هيچ نظريه فلسفی نمی تواند برای انسان حجّت

را از قبل صحت آن روشن نیست و اگر چنین باشد، تبدیل به زیباشد، 
 بینش علمی می شود.  

ن نياز به اثبات، دل به باوری بسته و در زادانه بدوکه انسان آالبته تا زمانی 
اگر  امید خود متزلزل نباشد اشكالی در کار نیست. در غیر این صورت

اتکاء جهت اثبات بدنبال وسيله ای مطمئن و قابل  اطمینان خاطربرای 
این  در اين نوشتارعلم نخواهيم يافت و ما  له را جز دربگرديم، اين وسي

وجه همت قرار داده ايم، با اين اميد که اين تالش بتواند برای  را کار
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ی از سهمگين ترين بحران خواننده فارسی زبان که در حال حاضر در يك
 ثری باشد.فرهنگی بسر می برد، کمک و دلگرمی مؤ های فکری و

رفتن از  اول، ه اهداف امیدب حال، یكی از رموز اساسی سریع تر رسیدن
این روشی است که همواره  ست،های ناشناخته و غیر متعارف اراه

قاومت کمتری وجود م  زیرا در این راه ها اولوسیون از آن استفاده می کند،
.  است اختهشناهای نو و ناستفاده از ابزار و تکنیک ،دیگررمز دارد و 

 جمع این دو موضوع را "خالقیت" می گوئیم.

می  دفر و بودهق ند خالاتو نمی کنند که هر کسی الب افراد فکر میغ
ین بینش در این ا برخوردار باشد. اشكال های خاصیاز استعداد بایست
 مند بودنو یا هنر عه مخترراهموخالقیت  عنوان تحت از یک سو است که

چنانچه فرد از اغلب تصور می شود که  ز سوی دیگرا و ادراک می شود
د نیازمنرسیدن به اهداف استعدادهای الزم برخوردار باشد، دیگر برای 

روان اما . ضوع هم صحت ندارداین مو، در حالی که نیست یتالش زیاد
هر فردی  ،ز خالقیتا بر این باور است که با برداشت صحیح یسشنا

ن که بر یگر آد موخت.آ توان آن را ین میق باشد و با تمرمیتواند خال
د، راد خالق به مراتب بیش از دیگران تالش می کنناف ،خالف تصور رایج

 ،خش شدهکاری مالل آور، بلكه مسرت ب تالش نه ،زیرا در جریان خالقیت
زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می و تمام  گرفتهرنگ عشق به خود 

               دهد.

 ه اینب سی موضوعات مربوط به امید در سه بخش اول این اثر،پس از بر ر
عنوان در این رابطه را علمی  یهائربرگردان نوشتا چهارمخاطر در بخش 

  .یماکرده 

امیدواری  است که به اهداف امید آن سریع تر رسیدن دیگر دو رمز اساسی
 خارج یطدر خالء انجام نپذیرفته بلكه در درون انسان شكل گرفته و در مح

های دیگر انسان محیط و ما همواره در تعامل با امكان تحقق پیدا کرده و
ما از سوئی با خویشتن و از جانب تعامل  است که نحؤه طبیعی .می باشیم
بسیار حائز اهمیت است. در این راه برخوردار و واقعیات با دیگران دیگر 

می  دی احساسی"هوشمنو " "ذخایر اجتماعیبودن از آن چه که آن را "
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شبكه های و  منظور از ذخایر اجتماعی. اند نامیم بسیار تعیین کننده
به عنوان مثال دوستی ها و آشنائی ها هستند که می توانند به  اجتماعی

 نوشتارچند  برگردانضمیمه کردن با  به این خاطرانسان کمک فراوان کنند. 
 نیز دی احساسیو دیگر اهمیت هوشمن این موضوع چهارمبخش در علمی 

 .تشریح شده

له از جم یاتپرداخته ایم موضوع در بخش پنجم به آن که یموضوع چند
شاید در  که هستند و غیرو ""آشتی ،سادت"، "قدردانی""ح "رضایتمندی"،

 ا آن ها را بایو  دنبه نظر نرس مهمی اتنگاه اول برای خواننده موضوع
ز نظر ما انسان ها از سوئی اه ک از آنجا ، اماموضوع امید بی ارتباط بداند

از  نیا قدم می گذاریم وصفات منفی به این دبرخی با  وغریزی بیولوژیک
قل می نیز صفات منفی زیادی به انسان منتمحیط اجتماعی  سوی دیگر

 و هم نحوه رویكرد صحیح به آنها از یکشناخت این موضوعات هم  کند،
 با زایش داده و از سوی دیگرسو توان انسان را در تعامل با دیگران اف

هداف امید های ، هم جستجوی اهای روانی انسانمشكالت و بارکاهش 
 تحقق آن ها را امكان پذیرتر می کنند. واقعی را ساده تر و هم 

 ای از زندگیمنتشر می شوند هنگامی که پیرامون مسئله غالبأ در آثاری که
 می و یا روحی و روانیصحبت می شود، چه در زمینٔه سالمت جس انسان
نگارنده تنها آن موضوع را عنوان کرده و این احساس را در انسان  ،باشد

و راه حل توصیه شده را  کردهمسئله توجه این ه بصرفا کند که اگر ایجاد می
 د.نکانسان بهبود پیدا می  زندگی شده وحل ، مشكالت تماما انجام دهد

بدون در نظر گرفتن کلیت هر ، دیو تجریتجزیه گرایانه  این نوع بینش
تنها تحت تاثیر یک  انسان و زندگی او سیستمی کمک چندانی نمی کند.

ای است متشكل دهیکلیت بسیار پیچ بلكه مشكل قرار نداشتهعامل و یک 
را باید مشكلی در یک زمینه علت که چه بسا  ها و مسائل مختلفاز ویژگی

وع در مورد امید هم صادق . این موضدر قسمت های دیگر جستجو کرد
داد  نظری صائب ،میتوان پیرامون هر موضوعی به این خاطر زمانی است.
های کلیت انسان و در نظر گرفتن بخش ارتباط با در ای رامساله که هر
از این رو و ارتباط آن ها با یكدیگر مطرح کنیم.  درون و بیرون انسان دیگر
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که میتوانند در کرده  کردن مسائلیدر عنوان  در این اثر سعی نگارنده
ر اهداف امید موث تسهیل دست یازی به تقویت امیدواری وباروری و 

 باشند. 

از آنجا  همانگونه که در باال ذکر شد،نکته آخر در ارتباط با موضوع اخیر  
 که زندگی هر روز پیچیده تر می شود و علم نیز گسترش می یابد، عمال

 یر همه ره آوردهای علمی تسلط داشته باشد.هیچ فردی قادر نیست که 
 جامعارائه اثری علمی و مفید بودن آن باشد، حال چنانچه هدف انسان 

یش بودن اثر را می توان با بهره گیری و ترجمه آثار پژوهش گران افزا
 را ئیبخشید و نگارنده با این هدف ضمیمه کردن ترجمه برخی نوشتارها

ه بعلمی نگاشته اند بر اساس پژوهش های  که غالبا متخصصین روانشناسی
  است. هاین اثر افزود

ین نظر کردیم، انسان به ا با تأملی کوتاه پیرامون آن چه که تا اینجا بیان
ی فرد برای در جهت آمادگ مهمی را امروزه می بایسترسد که مسائل می

ی زشومراکز آمودر برنامه تعلیم و تربیت پیش گرفتن یک زندگی سعادتمند 
 در برنامه های آموزشیاین کار  که حتی در غرب هم ، در حالیقرار داد
 گیرد. انجام میکمتر

در جهان امروز هدف آموزش و پرورش در مراکز آموزشی غالبا آماده کردن 
در امر اشتغال و کسب درآمد قرار دارد. اما انسان  فرد در جهت تسلط فرد

و احساس ارد و زندگی فرد شغل و درآمد را برای زندگی کردن نیاز د
چیزی به مراتب بیش از کسب درآمد است و هدف هر انسانی در سعادت 

 زندگی در درجه اول، چه به آن آگاه باشد و یا نباشد، تحقق خویش است
ن را صرفا با لیكن غالبا آ ،)که در بخش پنجم به توضیح آن پرداخته شده(

خویش و  شناختهنگام وانی در نوجمی گیرند. انسان ثروتمند شدن اشتباه 
مادی و معنوی واقعی شناخت نیازهای  انتخاب شغل، یش،استعدادها
، انتخاب و نحوه رفتار با دیگران انتخاب دوستانانتخاب همسر،  خویش،

مسلح ای ذهنی  یابزاربه همراه امید خود را می بایست  غیروسرگرمی و 
 د اما انسان دیرد که تحقق خویش او را ممكن سازد. در غالب موارکن

هنگام به این شناخت نائل می شود و غالبا می گوئیم، ای کاش در جوانی 
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این و یا به قول شعر معروف، عمر دو بایست در  میاین تجربیات را داشت
طبیعی  .ختن، با دگری تجربه بردن به کارروزگار، تا به یكی تجربه آمو

اندرز و راهنمائی نمی والدین با پند و  ،ات ضروریاست که به همه موضوع
توانند پاسخ دهند و چه بسا که با تغییر شرایط زندگی، پند و اندرز هرچند 

 خوب آنها برای شرایط دیگری مفید بوده، نه برای امروز. 

از  یک مسئله بارز به عنوان نمونه این که چنانچه فرد تا سه دهه پیش 
از آن شغلی  طریق تحصیالت دانشگاهی می توانست مطمئن باشد که پس

ان در رشته خود پیدا کند، لیكن امروزه چنین تضمینی وجود ندارد و جو
ر ه دمی بایست در این راه تالش زیادی کند. به قول بزرگواری در حالی ک

ج رواتضمین شغلی عالقه به آرمان گرائی وجود به دلیل  جوانی ما زمان
ر دکه  ، زیرال داردکمتر عالقه به این مسائنسل جوان ، امروزه بسیار داشت
ت و مشكال می بایست بیشتر به فکر پیدا کردن محل کاری باشددرجه اول 

  .ناشی از ترس و فشار روانی از دست دادن محل کار

این یک تحول است که در دهه گذشته به علت افزایش جمعیت در جهان 
ز روو نابودی تخریب  جهان بنیادی دیگرو تغییر اتفاق افتاده و تحول 

ور زون محیط زیست است که این نحوه زندگی رایج مبتنی بر اسراف و داف
و از سوی دیگر این همه شدیدا زیر سئوال برده از یک سو ریختن را 

مصرف از حد تحمل روح و روان انسان ها آنقدر فراتر رفته است که 
و شدت تخریب محیط زیست . دالئل بسیاری را دچار بیماری کرده است

 دگیزن اما تاثیر حد اقل این شرایط در بیش همه می دانند، را امروز کم و
را به مصرف این امر خواهد بود که می بایست این نحوه رایج فردی 

د شای ونیازهای اساسی فراموشی سپرده و خود را آماده یک زندگی مبتنی بر 
ین از رهگذر ادر بخش دیگری از این اثر پیرامون آن چه که قناعت کرد. 

 انتظار است دو نوشتار آمده است. در تحول 

با تکیه بر ره که  ای و توصیه های مشخص و عملی ،امیدزمینه در نگرنده 
اثر جامعی که بتواند امكان پذیر سازند،  بارآوری امید راآوردهای علمی 

غرب نیز نیافت و  درحتی برای جوانان در آغاز زندگی  قابل توصیه باشد 
ود در حد توان اقدام به چنین کاری کند و نظر رهنمون شد که خاین  به
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مینه به صورت اثر و شناخت خویش در این زمطالعه حاصل دو دهه 
دست اندر کاران  برای هم جوانان و والدین و برایهم منتشر کند که ضراح

 د.باشبتواند قابل استفاده آموزش 
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 بخش اول

 موضوع امیدل طرح دالی
 

ست ا انسانترین خصلت همان حال بنیادی در و ترین ویژگی امید کودکانه«
وانکاو ر ) » غاز و نه سرانجامی می تواند داشته باشدآ نه که بدون آن زندگی
  (اریک اریكسون

نويسنده دالئل ديگری را نيز به شرح زير  ،در کنار شرح و توضيح موضوع اميد
 بر انتشار اثر حاضر مترتب می داند: 

نبايد تأثير و تحقق آنرا برای آيندگان و يا در هر گونه شناخت علمی،  - 1
تغيير شرايط اجتماعی و سياسی مفروض دانست، بلكه علمی در وجودانسان 

که خود انسان نيز از آن در تالش امروز خود و  شادی و خالقيت می شود مولد
بتواند استفاده کند. تأثيرات بعدی را خویش  و فوری حل مشكالت روزمره

آوردهای جنبی تلقی کرد و نه اصلی.بايد بعنوان دست   

 ترو مصرف و اسراف بيش درآمد  اما اگر علم صرفاً برای اخذ مدرک، کسب
 باشد، مايه فخر فروشی و تحقق مسائل علمی را هم به عهده ديگران نهادن،و 

دن ل گر، اين علم وباردن معنا و مفهومی برای زندگیاما نه در خدمت پيدا ک
ن کرده ها متناسب با اي فکری بسياری از تحصيل است. فی الواقع شرايط

ن ضرب المثل فارسی است که کوزه گر از کوزه شكسته آب می خورد. در اي
هره ب دیو زندگی فر نوشتار می خواهيم از دانش به عنوان نمونه در مورد اميد

 جوئيم. 

در همين رابطه کسب دانش و اطالعات، خصوصا به صورت ناقص که  -2
نسان د استفاده قرار نگيرند و يا نتوانند مورد استفاده قرار گيرند، ااساساً مور

قطعی است،  باعث انحراف می شوند؛ اما آنچه را سرگردان کرده و چه بسا
و برخی از که انسان از اين طريق به خالقيت نمی رسد. به باور نگارنده  اين

ات جمعی يكی از مشكالت جامعه اطالعاتی و وسائل ارتباطروانشناسان، 
بمباران اطالعات پراکنده و غالبا  ست که انسان را در معرضا گسترده اين
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 . در این حالغير ضروری برای انسان قرار داده و ما را به آنها معتاد کرده اند
انسان فرصت و عالقه خودرا جهت تعمق در مشكالت ويژه اش از دست 

زمانی که انسان بی  ، خصوصایا افیونی هستند جهت فرار از آن ها داده و 
)توضیح ببشتر در مقاله  می سپارد، خودرا به دست این وسائل اختيار

 ی مثبت(.روانشناخس

ياس در قاز این کار چنانچه انسان پس از مدتی ارزيابی کند که حاصل او 
گاهه وقت ب کرده چه بوده، آناساسی  امور با زمانی که صرف ی اين خودآ

ر از راان فپائين است. اما از اين طريق امك خواهد رسيد که راندمان بسيار
هائی  سانو آنرا بايد تخدير بزرگی دانست. برخورد به ان واقعيت بسيار زياد

 احبکه از هر چيز و هرجائی اطالع دارند و به ادعای خود در هر امری ص
ند، هست نظرند، ليكن در حل مسائل کوچک شخصی خود دچار اشكال

ئی نهاه. دشواری در اختيار کردن لحظاتی برای تتقريبا برای ما طبيعی شد
که هم برای آرامش روح و تعمق در احوال درون ضروری و مفيد است و 
هم جهت انجام امور واجب يكی از پيامدهای اين نوع کسب اطالعات 

ی و ارجتوجه انسان به امور خ فرار از درون و پراکنده و وقت گذرانی است.
 فکر هم امور خارجی ای که کمتر ابد، ليكن آنبيرونی هر روز فزونی می ي

 وجهترا به فعاليت و تعمق دعوت می کنند. طبيعی است که به همان ميزان 
 انسان نسبت به زندگی درونی کاهش پيدا می کند.

برای افراد لذت و سرگرمی های اینترنتی به همين خاطر استفاده از تلويزيون 
کار زحمت فکر  ، زيرا که اينبخش، اما مطالعه کتاب سخت دشوار است
 Fastو فرهنگ هم کیفیت  کردن و پيگيری روابط را از انسان می گيرد

Food گوئی جمع آوری اطالعات و عدم مصرف آنها نيز پیدا می کند .
اعتيادی است در بين انواع اعتيادها و به عبارت ديگر اطالعات نيز تبديل 

ينه کند، ليكن به فايده آن هيچ هز ه انسان بايد بابت آن به کاالئی شده ک
 نيانديشد.

در سطوح علمی نيز در مورد کسب علم چنين رابطه ای وجود دارد و  
موضوع تنها به انسان های عادی منحصر نمی شود. کسب هر چه بيشتر 

به منظور چه  اندوختهکه اين  بيشتر و ندانستن اين ختهاندوخاطر ه علم ب
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تر و تفاخر، انسان را در  ر و گرانت هدفی است، جز مصرف کاالی بيش
، ليكن اين فرد در اين خيال واهی است که آزادی او به نا کجا آباد بردهدنيا 

 بيشتر شده و از زندگی لذت بيشتری می برد! 

ر نگارنده به عنوان يک تمرين عملی جهت استفاده از داده های علمی د
های خاص از  زمينه مسائل روزمره و مبرم فردی و روش نتيجه گيری

کرده و موضوعی است که شناخت های علمی اين بحث راانتخاب 
 وخارنست بل در باره آن نوشته و گفته اند. از جمله زیادی انديشمندان

به عنوان یک   )اميد را یک پرنسیپ دانست امید فيلسوف آلمانی
تحت این سه جلدی و اثری  "Das Prinzip Hoffnung " (پرنسيپ

ی لسفف. البته تالش بلوخ در این اثر بیشتر حول اثبات ادعنوان انتشار د
 های مشخص است. دامید دور می زند و کمتر حاوی رهنمو

لح صزه بی را از طریق مباردر بین سیاستمداران معروف قرن بیستم که انقال
 .شتیود که یه موضوع امید توجه خاص دابه انجام رسانید گاندی  جویانه

 و"گاندی زندانی اميد" درباره اد تحت عنوان جوديت براون در اثر خو
 با چنين اظهار کرده است : "گاندی . . . علی رغم افت و خيز و معارضه
 با خشم و ناکامی و وجود حاالت افسردگی توانست در زندگی خود اميد را
 بيراعتقاد مذهبی بياميزد و همين امر وی را پابرجا نگاه داشت: به تع

 بود".« ير اميداس»واقعی تر، گاندی 
نگ ) "گاندی زندانی اميد"، جوديت براون، ترجمه محمد حسين آريا، دفتر نشر فره

 ( 95، ص 1372اسالمی 

  هاتماهرچند حوادث اطراف مدر جای ديگری از اثر فوق چنين آمده: " 
ی ميه ، )اما او( آنها را به الی و لجنی تشبوی را شديداً معذب می ساخت

 ودیام سيالب به سطح می آورد و اميدوار بود که بزکرد که رود گنگ هنگ
م ز هسيل فرو می نشيند و آب آرام و زالل جای آنرا بگيرد. در واقع هنو

 وده از دست ندا را عيار تفکر او بود: با يقين می گفت هرگز اميدماميد 
هيچ گاه هم از دست نمی دهد، چون آن را بخش الينفک ايمان تزلزل 

 (۶31)ص  ".ی خشونت می دانداپذير خود به نفن
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 رومفاز روانکاو و انساندوست معروف اریش  امید اثر دیگری نیز پیرامون
 اویتحت عنوان "انقالب امید" چند دهه قبل انتشار یافت. این اثر که ح

آنرا به قول خودش از دیدگاه  توضیحات مختصری در مورد امید است
تر معطوف به شرایط پس توجه اش بیشنی" توضیح داده وروا -"اجتماعی

ان انساز جنگ و نگرانی های ناشی از پیشرفت فناوری و از خود بیگانگی 
و هدفش در این کتاب نشان دادن راهی است جهت یک در غرب بوده 

مه )انقالب امید، اریک فروم، ترج نهضت اومانیستی رادیكال در آمریكا.
 (1368مجید روشنگر، انتشارات مروارید، 

ر د یداثر رهنمودهای زیاد و مشخصی  در زمینه بارور کردن اماما در این 
ذکر نگردیده. همان گونه که در بخش های بعدی مطالعه  زندگی فردی

رار قمورد توجه ی سروانشناید درخواهید کرد، در چند دهه اخیر موضوع ام
ه در این زمین از دیدگاه رفتار گرایائینیز و پژوهش های چندی گرفته 

ی رهنمودهای مشخص تر و قابل استفاده تر ،که حاصل آنفته انجام پذیر
ان به ویژه در این سال ها روانشناسی وارد موضوع جدیدی تحت عنو است.

ر دی موضوع امید اهمیت فراوانی دارد و "روانشناسی مثبت" شده که برا
 این اثر پیرامون آن صحیت شده.ی از بخش

نه م، تا نموینيز عنوان کرد را با اين هدف« اميد باوری علمی است» -3
رخورد ه بم که تغيير ابزار منطق مبانی فلسفی )پارادايم ها( چگونیای بياور

 به به مسائل را تغيير می دهند، و بالعکس چگونه از دست آوردهای علمی
حل مشكالت فلسفی می رسيم و از آنجا به مرور قادر می شويم به يک 

ی مطرح بعنوان چراغ علمی راه آينده مبينش نسبی کليت گرايانه که امروزه 
 شود، دست يازيم.

ما هنگامی که در نظر داريم حقانيت اميد را از ديدگاه علمی ثابت  -4
کنيم، طبعاً بايد ابتدا به علم باور داشته باشيم. از آنجا که موضوع عرفان 

در دنيا در حال حاضر جهت به عنوان یک روش شناخت جدیدا نيز علمی 
به شمار می رود، باور داشتن به ادايم های نوين علم بحثی مهم تعريف پار

اما از آنجا با اهميت است،  در آن موضوعیعلمی  همراه باور به عرفان علم
به از اين رو اين موضوع را  ،که موضوع این اثر پیرامون مسئله امید است
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نگارنده  عالقه مندان را به آثار دیگرو  اين نوشتار طرح طور بسیار کوتاه در
شرط الزم باور به علمی  کهتذکر و دیگران ارجاع می دهیم؛ ضمن این 

 مستلزم باور به عرفان نیست.  الزاما بودن امید
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  بخش دوم 

 نسان کدام است؟امید چیست و دلیل وجود آن در ا
 

ها صرفا از آن بخشی ها مملو از خیاالت است. زندگی همٔه انسان  „ 
طعمه  قعیت( و همچنین برخیاجهت فرار ) از و رخیای هستند و بپوسته

ا ای برای فریبكاران. اما بخش دیگری مانع از آن می شود که انسان ب
چیزهای بد موجود کنارآمده و پذیرای شكست شود. این بخش دیگر در 

                                                                                   )ارنست بلوخ   (   „نهاد خود حاوی امید است و آن آموختنی است 

ه دیدپآرزوی به وقوع پیوستن  امید باوری است در انسان که در بر گیرنده
ینده ر آدع خود ویا دیگران مثبت و یا عدم رویداد پدیده منفی ای به نف  ای

 است.

ت تفاویت و عمق مامید در وجود همه انسان ها با کیفقبال گفته شد که 
در جهت  به عبارت دیگر فطری است موجود است و امری غریزی و یا 

ای در راستمی تواند موضوعی امید به این خاطر  .تالش برای ادامه حیات
 اری. دلیل و هدف وجود آن در انسان در زمره ابزتحقیق علمی قرار گیرد

است جهت ادامه حیات و در نهایت تنازع بقاء انسان همچون غرایز 
روف روانکاو معاریش فروم  . غیرهو  ی مانند گرسنگی و فرار از خطرگردی

اتی مل ذعا امید " این نظر را به نوع دیگری تایید کرده و می گوید:آلمانی 
که  انیو عامل پویا و دینامیک روان انسان است. زم و یاطنی شالوده زندگی

 "ذیرد.امید از میان می رود، زندگی بالقوه یا بالفعل پایان می پ

قا" ی باصطالح "رد تئور د اقل امروز می دانیم که نظریه بهبه این خاطر ح
چپ در ایران قبل از انقالب  روشنفکرانکه در گذشته توسط بخشی از 

بود. این موضوع همانند آن است که یک  غیرعلمیمطرح شد تا چه حد 
ی ندمتاقلیت چند نفره بخواهند یكی از قوانین هستی را به منظور سعاد

 یر دهند!یغیک کشور ت
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ر د  و حیوان در مغز و اعصاب قرار دارد که باری، مرکز غرایز در انسان
آنجا  مداوما هورمون هائی جهت حفظ آن ها ترشح می شود. به منظور 

ائی به صورت تشویق انسان جهت تبعیت ازغریزه ها، طبیعت پاداش ه
قق تح ادمانی انسان ازش ،لذت در نظر گرفته که در مورد امید، این جایزه

که انسان . از جانب دیگر می دانیم استانتظارات مثبت((موضوع امید 
هم خود می تواند از غریزه ها  ،برخالف حیوانات صاحب اختیار است

ین ایش سوء استفاده کند وهم  مورد سوء استقاده دیگران قرار دهد. از 
صرفنظر ی کاذب هاموضوع می توان نتیجه گرفت که برخورداری از امید 

 از غریزههریک  و یا ارضای از محتوای آن )همانند انتخاب نوع اغذیه
می تواند حتی موجب نیز ( همواره مثبت نبوده و در موارد زیادی ها

 نایودی انسان شود.

که  این استروشنفکران( در  در موردبه ویژه )ها یكی از مشكالت انسان  
و کوتاه وری گاه نیازهای ضر  مید(عات ذهنی )مانند ادر زمینه موضو

مر اد. این نخود را  به نفع نیازهای دراز مدت یه فراموشی می سپارمدت 
 ادن ایجفرد گرسنه ای تصمیم بگیرد تا زما نیز همچون این مثال است که

ز . بدین جهت یكی ایک کارخانه کالیاس سازی از خوردن غذا پرهیز کند
 استو زمانبندی آن و هدف امید دالیل ناامیدی انتخاب ناصحیح موضوع 

زش آمو در این پدیده وواهی می گوئیم. از این رو تعمق  که به آن امیدهای
  این غریزه نیز امری ضروری و قابل توصیه است.مناسب  ارضای

 که موضوع روانشناسان مدت زیادی به پدیده امید توجه نکردند، در حالی
ابتدا از دو  یروان شناس فا کرده وسال نقش ای صدها نادیاامید در فلسفه و 

  دهه پیش آن را موضوع تحقیق قرار داده است. 

هنی اميد عبارت از ابزاری ذ  در عین دشواری تعریف امید می توان گفت،
يا  ی واست که انسان يا بر اساس احساس و مبانی عقلی و تحليلی و اطالعات

را در جهت رفع  بر اساس باورهای فلسفی خود، انتظار تغيير شرايطی
ا مشكلی به سوی بهبودی در وضع احساس کرده و بر مبنای آن تالش خودر

 جهت می دهد. 
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 Erik) در معنائی دیگر و ساده از دیدگاه روانکاو اریک اریكسون
Erikson،) " ای است که ما را اساسا وادار به تالش، امید محرکٔه احساسی

 ".کندریسک، برنامه ریزی و ادامٔه کار می

یتی کیف امیدوار بودن حالت و بر اساس نظر اریش فروم در اثر فوق الذکر، "
ه از بودن است. آمادگی درونی است. آمادگی متراکم و هنوز "مصرف نشد

   .".. امید مالزم روانی زندگانی و رشد استای" برای فعالیت است.

و  اميد بدون تالش و حرکت در راه رسیدن به مقصود هم غير علمی است
دن هم فساد آور، زيرا که چنين فردی برای توجيه خود در صدد سرايت دا

ميد ز ااکاهلی و اميدهای واهی به ديگران نيز بر می آيد. اين فهم ناصحيح 
 يكی از دالئل بروز فساد در همه مكاتب و مذاهب نيز بوده و هست.

   (النامو)  ارم اندر کاهلی افزون خطرد       هست در کوشش امیدم بیشتر

اساً م اسنه تنها هر تحول و تغييری، بلكه بر اساس شناخت فيزيک از ماده و ات
وجود هر چيزی در طبيعت و در عالم ذرات، منوط به حرکت است. بدين 
تی خاطر، در حقيقت اين بيان را به عنوان امری واقع و صحيح در نظام هس

 دويد يا همواره بايددر دن»بايد بصورت اين ضرب المثل آلمانی پذيرفت که: 
 ره درطبيعی است که انسان ديناميک هموا«. تا بر سر جای خود بتوان ايستاد

ه حال تحول است. تصورات، ذهنيات و شناخت او نيز همپای آن هرروز نو ب
نو  ل ازنو می شود؛ و يا به زبان بوديسم انسان هرلحظه می ميرد و در عين حا

 شكل خود بيان شعر فارسی به بهترينوضوع در اين متولد می شود. اين م
 گرديده:

ی  هست بيزارم از آن کهنه خدائی که تو داری     هرروز مرا تازه خدای دگر 
 )سراینده ؟(

 ای بهتر به جای آن نشاندهستی          از مبدل هستی اول نماند
 (موالنا)  ه هر امسالت فزون است از سه پارک   گیرو کهن را می سپارتازه می

بر اين اساس بايد نسبت به مبانی اميدهای کاذب که بر تئوری های بی حرکتی 
استوارند واقف بود و هر آنجا که با آن روبرو می شويم، به اين نوع باورها يا 
بايد به عنوان يک بيماری روانی و يا کج فهمی علمی و ذهنی برخوردکرد. 

باصطالح فلسفی واقعا جهت که حتی بسياری از نظرات  بيماری روانی از آن
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مبنای فلسفی نداشته بلكه منشا ديگری دارند. به عنوان مثال سرکوب قدرت 
خالقيت انسان در کودکی باعث فقدان اعتماد به نفس و استقالل شخصيت 
در بزرگسالی شده و منجر به ترس از حرکت می شود، ليكن برای توجيه اين 

لسفی آورده می شود. پس از اين نقصان در مواردی نا آگاهانه استدالل های ف
 به شرحی در مورد امید های کاذب می پردازیم.توضيحات 

 

 نا اميدی، اميدهای بربادرفته و اميد کاذب
ما د. اانسان نااميد تنها به آنچه که هست و به آن صورتی که هست رضا می ده

ی که امور به چه نوع ديگری م ، بر این باور استکس که اميدوار است آن
 می کند.الزم را و در راه تحقق آن تالش  باشند و باید وانندت
 ت حياه ادامگونه که در باال اشاره شد اميد از ذهنيات ضروری و اصلی  همان 

اصلی  سرچشمه ويژهه ب است و در صورت انتخاب صحیح، عالوه بر آن و
ان در علوم تربیتی رسیدن به درجه خالقیت به عنو خالقيت در انسان است.

ان انس انسان قلمداد شده و چون در طول تاریخ زندگی الی ترین مرحله تکاملع
بدین ، مشكالت بشر بوده و هستاصولی همواره صرفا خالقیت قادر به حل 

ی چندین برابر م آن از این نظر اهمیت موضوع امید و انتخاب صحیحخاطر 
 شود.  

اشت و وان انتظار دت گونه خالقيت و شوق زندگی نمي از انسان نا اميد هيچ 
ند جامعه مفيد نيست، بلكه می توا ن انسانی نه تنها برای خود واين چني

 نااميدی را به ديگرن نيز سرايت دهد.

است،  ضروریهرتحولی اميد امری  برای به حرکت آوردنبا اين توضيح که 
 مكان، هيچ گونه او تالش جهت تحقق آن بهترين فلسفه و دانش هم بدون اميد

گاه نسبت حال نخواهد يافت. تحقق  ه بانسان به عنوان موجودی هوشمند و آ
یر )سوجود خود از اين قدرت برخوردار است که رفتاری مخالف با اولوسيون 

با ق در پيش گيرد، يا زندگی خود را کم و بيش مطابتحول و تکامل تاریخی( 
 هکاتی يا در بهترين حالت تحقق یكی از امكانآهنگ اولوسيون نظم داده و 

 سرعت بخشد. در سر راه قرار می دهد اولوسيون
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 م، که:از مقوله اميد به اين نظر می رسيتر به اين ترتيب در يک تعريف کلی 
د توانباميد ابزار ذهنی الزم و ضروری ای است در انسان که به کمک آن فرد  

 دريون در راستای قوانين اولوسدیگر در وجود انسان در کنار نيروهای غريزی 
 هستی عمل کند و يا آنرا شتاب بخشد. 

 به اين صورت رابطه اميد را با مسئله اختيار در می يابيم. 

 

 نا اميدی چيست ؟ 
 يا بر نسانابر مبنای تعريفی که از اميد آورديم، نا اميدی باين معنا است که 
 و ودخی ذهناساس مبانی عقلی و تحليلی و اطالعاتی و يا بر اساس باورهای 

ايد از ببه اين نظر می رسد که انتظار تغيير را گی های پیاپی ه سرخوردیا 
يين درون ذهن خود بزدايد و اگر تغييری هم رخ دهد، روند آن از پيش تع

به  يست.نو انسان را قدرت تأثير بر آن در کف  و یا دیگران تعیین کرده شده
 يش بينیعبارت ديگر نا اميدی حاصل اين انديشه است که آينده قابل پ

 .قطعی است

 در حال برای درک ويژه گی ها و مكانيزم هائی که باعث ايجاد نا اميدی
 وذهنيت انسان می شوند، موضوع را بايد در سه مقوله عقل و اطالعات 

اين  و کرده آغاز در اينجا ابتدا از باورها مورد تحليل قرار داد. باورها
می  انسان را به نا اميدیسئوال را مطرح می کنيم که کدام باور فلسفی 

 رساند؟

با تکيه بر تجربه، در درجه اول غالبا کسانی از نظر فلسفی به نا اميدی می 
می گوئيم )افرادی که به جبر تاریخ اعتقاد دارند( رسند که به آنها جبريون 

مطابق سليقه آنها نيست. دسته ديگر شامل معتقدين به  نیز و شرايط کنونی
شود و يا کسانی که اساساً تفکر فلسفی و باورهای  نيهيليسم )پوچی( می

 فلسفی را نفی می کنند و هيچ هدف و مقصود و نظمی در حيات نمی يابند
. اما جبريون دو دسته می شوند. گروه اول کسانی )نوعی از آنارشیسم(

کنند.  هستند که خداپرستند و از متون مذهبی حاکميت جبر را برداشت مي
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ماديونی می شود که تعريف ناقصی از ماده و نقش  گروهآن  گروه دوم شامل
 آن در نظام هستی دارند.

بلكه اگر  ما در اينجا قصد آنرا نداريم که به بر رسی اين باورها بپردازيم،
، ثابت کنيم که دست آوردهای دانش نوين و باورهای فلسفی متکی بر آن

وجیه ته هم که عقل ب يدی را آنجائینافی نا اميدی هستند، ابزار منطق نا ام
 می پردازد، کند می کنيم . آن

 در مرحله بعد، از خود سئوال می کنيم، کدامين منطق عقلی و چه نوع
به  در بحث راجع  اطالعات و يا دانشی انسان را به نا اميدی می رساند؟

ض ناقمنطق عقلی گفته می شود که منطق بايد بر اساس شناخت انسانی نا مت
ه آنکه صحت استدالل ها بايد در تجربه به اثبات رسيدباشد. دو ديگر 

ئی و منطقی به نظر عقالهرچند هم  ، در غير اينصورت استداللباشند
 می بایست آنکه استدالل . دیگربلكه امری نظری است برسد، علمی نيست

حد اقل از قوانين علت و معلول سرپيچی نکند و يا به عبارت ديگر 
وه قفرد بايد از چنان  در آخرقی نشان دهند. استدالل ها رابطه ای منط

 ند.عقلی بيانديشد و استدالل ک دار باشد که بتواند اساسادماغی برخور
ار ر کندامل را که شايد کامل هم نباشند، شروط الزم می گوئيم. اما وعاین 

 رایبآن بايد يک شرط کافی نيز بر آن افزود و آن اينکه اطالعات انسان 
 رهيری منطق بايد حاوی آخرين اطالعات در زمينه تحليل و بكار گ

ين آوردهای تجربی و علمی جهت نتيجه گيری باشند. آيا واقعا ما با چن
 انسان کاملی تا کنون رو برو بوده و هستيم؟ 

با اين توضيح مشاهده می کنيم که رسيدن به نا اميدی به ابزار و اسباب 
است تا پذيرش اميد، زيرا ذهنی سخت پيچيده تر و دشوار تری نيازمند 

انسانی که بخواهد نا اميدی خود را ثابت کند بايد از شروط الزم و کافی 
 ای که برای نا اميدی منطقی بر شمرديم بر خوردار بوده و از آنها تبعيت
 رهکند. به اين ترتيب ما با منطق عقلی و قبل از به ميان کشيدن بحث 

نا اميدی اگر محال  رسيم که اثباتين نتيجه می آوردهای دانش نوين به ا
نباشد حداقل سخت دشوار و نامطمئن است. نا مطمئن از اينرو که چنانچه 
اين حكم در حالت ايده آل بر شروط الزم و کافی نيز مترتب باشد، بر 
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اساس تجربه در همان لحظه ای که ما اين حكم را صادر می کنيم، احتمال 
و يا يک شناخت جديد علمی  صادفی()ت روی دادن واقعه ای غير مترقبه

 شرايط را دگرگون سازد.  می تواند

ا به اين ترتيب و به احتمال قوی تا همينجا می توان گفت که حداقل ن
ی غير منطقی و تبعاً غير علمی است، مگر آن که امید اميدی مقوله ای

 واهی در کار باشد.

 (موالنا)  دی بردکان طرف سو عشق باشد     ؟رود دی کییام عقل راه نا

ی ماين بيان را از نظر علمی بخصوص با قانون اولوسيون موجودات زنده 
ی گارتوان مستدل تر ساخت و نشان داد که نا اميدی با نظام هستی سر ساز

 و ریرسيدکه چرا فلسفه های جبندارد. و از اين بينش می توان باين نظر 
، عدود اقشار روشنفکرمخبرگان واندکی از نيهيليستی تاکنون بجز جذب 

 کمترتوانسته اند در تاريخ بصورت يک فلسفه اجتماعی، توده مردم را
ان ها را به سوی خالقيّت عمومی بكشانند، زيرا که انس جذب کرده و آن

حيات است و ادامه حيات بدون اميد سخت دشوار و  ادامه محكوم به
و ااق ، قدرت انطبکه هرچه انسان اميدوارتر باشد ماللت بار است؛ در حالي

ی زهربا شرايط سخت باالتر است. فلسفه عبادت و دعا را بايد بعنوان پاد
ت و انسدر مقابل شرايط مأيوس کننده انسانها در راستای قانون اولوسيون د
 ی نوينها باين خاطر از اعتبار واالئی برخوردارند. و بعدا که بر اساس داده

ر د دحه ذهنيت و اميد انسان تا چه فيزيک و تعريف مادّه نشان می دهيم ک
 ساختن آينده اثر بخش است، اهميت عبادت و دعا روشن تر خواهد شد. 

اما در مقابل، عبادت، توکل و دعا در صورت بی عملی و بی حرکتی، 
دست روی دست گذاردن و انتظارهای قضا و قدری را بايد زمينه های 

ت آن دانست. اين کشت مناسبی برای گسترش يأس و اثبات کاذب صح
است که آنجا که حرکت متوقف شود و بی  هستی  موضوع نيز از قوانين

متوقف می گردد و منتظر هيچ تحولی نمی  تکاملحرکتی پديد آيد نه تنها 
توان ماند، بلكه قانون فساد و تجزيه، به عنوان دو قانون بيولوژی در هستی 

ميدی هم بدون حرکت و بر پديده مسلط می گردند. و باين خاطر هرگونه ا
خالقيت بدون نتيجه باقی خواهد ماند. يعنی به عبارت ديگر، زمانی به 
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احتمال تحقق اميد می توان شتاب بخشيد که حرکت و خالقيت را شتاب 
 يم.زيم و از آن ها در روند حرکت استفاده کنبخشيم و از تازه ها بيآمو

غير  ئلو به باور خوددال ما تا اينجا به تعريف اميد و نا اميدی پر داخته
ه کفت منطقی بودن نااميدی را بر شمرديم. با توضيحاتی که آمد می توان گ

 وچنانچه کسی در بدترين شرايط در مورد آينده اظهار بی اطالعی کند 
س حساااحساس او حالتی نه اميدوار و نه مأيوس به خود بگيرد، اين نظر و 

يكن ضدعلمی نيست. اما نظر را می توان احيانا غير علمی دانست، ل
 التح نسبت به آينده بينشی ضدعلمی است و نحوه رفتار مثبت درمأيوسانه 

 کند: ن میبه زيبائی چنين بيا عطاراين شعر  باز خنثی بودن در قبال اميد را
قدر وسع  که گر مراد نيابم، به       به راه باديه رفتن به از نشستن باطل

 بكوشم 
ر دتالش نيز پيگيری می شود که ثابت کنيم نااميدی در ادامه بحث اين 

نش زمان کنونی مقوله ای است ضد علمی که در مواردی حاکی از فقدان بي
و  علمی و اطالعات مربوطه است و در مواردزيادی نيز حكايت از بيماری

 نقصان روحی در انسان می کند.

 )  هاستمرو خورشید  یكیسوی تار      کوی نومیدی مرو امید هاست
 (موالنا

 

 چه چیزهائی امید نیستند؟
ز" امرو روانشناسی" است از نشریه ماهانٔه آلمانی این قسمت برگردان نوشتاری 
(\PSYCHOLOGIE HEUTE, No. 9, 2009)" 

تفاوت  های موضوع امید را روشن کرده وروان شناسان تالش کرده اند مرز 
 و انتظارات زوها، خوش بینیآر همچون آن نزدیک به پدیده های باآن را 

کنند که چرا امید ها روشن میتحلیل وجوه مشترک و تفاوت نشان دهند.
 موثر است.

نسبت به یک چیز مورد  یگیری مشترک دارای جهت آرزوها و امید  زوآر
سان واقعا تحقق آن را دلخواه هستند. اما پیش فرض آرزو این نیست که ان
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به  ن که انسان واقعا باور داشته باشد که روزیانتظار داشته باشد. بدون ای
و یا قهرمان  برنده تواند آرزو کند در یک قرعه کشی میرسد آن آرزو می

ت باشد. یفرار از واقع تواند به سادگی شود. در این صورت آرزو کردن می
به این  بوده و امید در بر گیرندٔه یک حد اقلی از امكان تحقق ،در مقابل
 بایست نا که انسان میعاین میت ارتباط بیشتری دارد. به اقعبا و ترتیب
امید بسته )هنوز( واقعی به  ه آناز خود سوال کند که آیا آن چه که ب همواره
 .رسدنظر می

ها به این که آینده به سوی بهبودی خوش بین ن ماننداامیدوار خوش بینی
ون جواب است ها این سوال بداست خوش بین هستتد. اما برای خوش بین

که آیا امور به خودی خود خوب می شوند یا این که انسان می بایست 
وضوع ن مسهمی در تحقق آن بر عهده گیرد. در مقابل، امید در بر گیرندٔه ای

این  های رسیدن به آیندٔه خوب مشغول کند؛ بههست که انسان خود را با راه
ود ش بوط به اموری میترتیب امید طرح فعال تری است. به عالوه امید مر

تواند مربوط به همٔه می که خوش بینی که برای فرد مهم هستند، در حالی
ست ا امور شود. همچنین به این دلیل خوش بینی فاقد آن عنصر احساسی

به  از آن برخوردار است. انسان می تواند مشتاقانه امیدوار اما که امید
 ندرت مشتاقانه خوش بین باشد.

وط به ها غالبا مرب. ایننتظار دارای معنائی مشخص تر از امید استا  انتظار
مچنین اعتماد به بهتر ه شوند؛ امید می تواندهای ویژه میها یا موقعیتچیز
یک  بدون تصویر خاصی از آن باشد. به این صورت انتظارات از شدن

ری گسترده ت گرشن ری برخوردارند. در مقابل امید باجهت گیری قوی ت
دگی متمرکز امراه است. هنگامی که انسان در انتظار چیزی است به سه

رد. در مقابل امید فضای بیشتری را برای اتصویری است که در مغز د
 »گیرد.شته باشد، در نظر میمیتواند دا های گوناگونی که زندگیجهت
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  سرخوردگی از اميد دهندگان و اميدهای کاذب
و آن چه که امید نیست، ضمن توضيحات  در کنار تعریف اميد و نااميدی

به اميدهای واهی و يا کاذب اشاره شد. به علت اهميت اين موضوعات و 
آشنائی با مكانيزم ها و خطراتی که بر سر راه اميد قرار دارند، در قسمت 
های بعد و تا پايان اين بخش ترجمه مطالبی را از کتابی بسيار ارزنده به 

 Mit Augen der"با چشمان اميد" ) زبان آلمانی تحت عنوان 
Hoffnung, Koesel Verlag ( اثر خانم ترزيا هاوزر ،)Teresia 

Hauser ران اقتصادی که در کار مشاورت مدي روانشناسی( با تخصص
 تبحر دارد، می آوریم:

گاهی، در شرايطی که اميدهای ما همچون يک قصر مقوائی فرو می " 
ه ه چيم که ما اميدهای خود را وابسته بريزند، به اين موضوع فکر می کن

يم. ه اقول هائی کرده بوديم. ما در اين حال در می يابيم که که منحرف شد
 ما قابل منحرف شدن هستيم و اجازه می ،به عبارت ديگر در اميدواری

 غاتدهيم ديگران بما اميد دهند. اين موضوعی است که بر مبنای آن تبلي
شده نار با ناديده گرفتن دغدغه های درون اميدو استوارند. چه کسی تا کنون

تبر د معو يا چيز ديگری مانن روز او را زيباتر و جذاب تر که يک کاالی مد
گران به ؟ ما واقعا اجازه می دهيم ديدکر  تر و متشخص تر و آرام تر خواهد

يمت ين قااما به چه بهائی؟ نه به به بيراهه برند.  ما راما اميد فروخته و
 خير.  ئل می شويم،به تحقق خويش نا ونه که در ما تلقين می کنندآنگ

ما با اينکار بيشتر اين امكان را از خود سلب می کنيم که در اين جريان 
نقشی ايفا کنيم: نظرات انتقادی، ترديدآميز، آزمايش کننده و عقل سليم، 
احساس های مربوط به ارزش شخصی و اعتماد به نفس. يک ناشناس در 

تلقين می کند که چنانچه ما يک کاالی مفروض را خريداری نکنيم و يا ما 
عملی را که او در نظر دارد انجام ندهيم، سالم نيستيم. يا اينکه به ما قول 
داده می شود که با مصرف کاالئی مشكالت ما کاهش پيدا کرده و راحت 

ندگی می ی زحال در واقعيت امر ما با معيارهائتر زندگی می کنيم. در اين 
کنيم که ديگران، غالباً بخاطر منافع، برای ما تعيين می کنند. جريان هائی 

 تلقین های هم هستند که هر چند سا ل مد روز می شوند. به محض آنکه
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مربوطه توخالی از کار در می آيند، موضوع جديدی از درب وارد شده و يا 
ن سادگی که اميدوار کارها به اي د. اما ايننبر صفحه تلويزيون ظاهر می شو

پول و زمان  زمانی که مابلكه  می کنند، عملی نمی شوند،کنندگان تلقين 
 "زيادی صرف ان کرده ايم.

  اميدهای برباد رفته

گونه ه چدر اميدهای ما آرزوها، انتظارات، خيال ها و تصوراتی نهفته اند ک
چار د ما ددهد و چنانچه اتفاق نیفتموضوعی می تواند در آينده روی 

دی سرخوردگی می شويم. غالباً اميدهای برباد رفته همراه احساسات شدي
نيم کشاکی هستيم، انتقاد می ما خشمگين، عصبانی، ناراحت و ند. ا همراه

 يم.و بدنبال مقصر می گرديم. گاهی هم دچار وازدگی و عقب نشينی می شو
ر ه بنچه کد که درباره آنگی ها اين نياز را در ما ايجاد می کنه سرخورد

ت ديگران گذشته و اميدهای برباد رفته صحبت کنيم. هرآنکس که به صحب
که  پردازد، واقعيت را بهتر خواهد ديد و شايد هم به اين نظر برسد مي

 انتظار او از ديگری و يا وضعی غيرواقعی بوده.

گاهی پنهانند که چشمان ما رگاهی   ينا ا نابدر انتظارات ما آرزوهای ناخودآ
 يجهو مانع از انديشه روشن می کنند. سرخوردگی غالباً خود در نت کرده

ده کر نوعی خود فريبی پيش می آيد. در برخی از موارد ما قبالً احساس می
ا يم آنره اايم که در رابطه با فرد و يا چيزی کمبودی وجود دارد، اما نخواست

ت که جدّی بگيريم. اما حال که واقعيت از ما سبقت گرفته، می بايس
ه با ذهنيات را کنار گذاريم و چشمان خود را باز کنيم. اين سرخوردگی ه

 ومحتاط تر شده  ناچار می شويم آگاهانه، واقع بين وما کمک کرده و 
 بخود با ديد انتقادی بيشتری نگاه کنيم. 

نکته حائز اهمیت دیگر این که امیدواری اساسا دو نوع است. نوع اول 
حقق آن کامال  در اختیار فرد قرار داشته باشد و امیدی است که امكان ت

منوط به همت فرد.  در این نوع امیدواری امكان سرخورده گی کمتر است 
و امكان تحقق بیشتری دارد و فرد نسبتا زودتر متوجه موفقیت و یا 
شكست می شود. نوع اما دوم امیدی است که تحقق آن بیشتر از آن که 

و نقش اصلی در آن ایفا کند، عوامل خارجی منوط به همت فرد باشد و ا



 

37 

 

تحقق آن را امكانپذر می کند. طبیعی است که در این نوع امیدواری از آغاز 
احتمال تحقق ضعیف تر است و فرد جهت پرهیز از سرخورده گی نمی 
بایست همه انرژی خود را مصروف آن کند. به عنوان نمونه آرمان گرائی از 

رود. از این رو از یک سو نیازی نیست که انسان  این نوع امید به شمار می
در هر حال همت خود را صرفا متوجه تنها یک امید کند و از سوی دیگر 

 بهتر است که بیشتر خود را مشغول نوع اول نماید.   

 تمرين روزانه اميد 
 

از آغاز زندگی ما به اميد مسلّح هستيم. اما اين اميد حالت قطعی ندارد و 
زندگی ضربه پذير است. ما در مسائل کوچک روزانه اين مسئله همچون خود 

ه را تجربه می کنيم. من هنگامی که تالش می کنم افکارم را راجع به اميد ب
نگارش درآورم، در درون من اميد نامسلمی وجود دارد. من بارها آغاز به 

ه آيا اين نوشتن کرده، در مورد آن ترديد کرده و آنرا به کناری نهاده ام. و اينک
کاری که اکنون آغاز کرده ام باقی ماندنی است، بعدها ثابت می شود. ما 
 ،همراه اميد نيازمند جرأت و خواستی هم هستيم که در راه رسيدن به هدف

که مولد  سرشتی می شودبه تبدیل يد کار را رها نکنيم. اين تمرين روزانه ام
ز ريسک کردن ترسيده و نيروی حيات است. اما چنانچه کوتاه بين شده و ا

در مقابل مشكالت تسليم شده و از برخورد با آنها سرباززنيم، اين نيرو را 
تضعيف می کنيم، زيرا که ما به اين ترتيب با اميدمان يا تجربه قطعی نمی 

 . کنيم و يا اينکه اين تجربه ناقص است
 

 محرّکه های اميد را دريافت و منتقل کنيم
ما قطعی بنظر می رسد، اما اميد ما همواره در  که مدتی اميد با وجودي

معرض خطر قرار دارد و خطر سرخوردگی بسيار است. برخی با خود می 
گويند که دست های من کوتاه و ضعيف اند، قدرت نفوذی من ناچيز و 

ست که بتوانم تأثيری در جريانات اسفناکی ا امكانات مالی من کمتر از آن
فته اند، بگذارم. اما در عين حال کم نيست که ابعاد بی سابقه بخود گر

تعداد کسانی که اينکار را با امكانات کم خود انجام می دهند. آنها بر اين 
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باورند که يک قطره آب بر روی سنگ داغ هم اثری دارد و با ديگران در 
گی ه رو آنها احساس همبستگی و پيوست زمينه ای همكاری می کنند. از اين

ب خودرا در معرض محرکه های اميد که در اطراف آنها کرده و باين ترتي
وجود دارند، قرار می دهند. فردی که در اين جريان قرار ندارد و گاه حتی 
خود را ايزوله می کند، اميد را سريع از دست می دهد، به ويژه در زمان 

 حاضر که مشكالت پيچيده ای دارد. 

 می کرد که چندی بعد خانمی در پايان يک مراسم دعا در کليسا تعريف
از  های خيريه که پس همراه پسرش به چچن مسافرت می کند. او به سازمان

ان نايفروريختن ديوارها در آنجا کار می کنند کمک می کند. بسياری از آش
آيا  که او لباس، کفش، لوازم منزل و يخچال به داده اند. او سئوال می کرد

اين سئوال باعث فعال شدن  در آن محفل هم اين آمادگی وجود دارد؟
بسياری گشت. پس از اين جريان آن خانم ناچار شد کاميون بزرگتری 

ی جمع آوری شده اجاره کند. او در چچن با کمک اجهت حمل کااله
ه ب در آنجا کرده بود که اين اجناس را سازمان های خيريه بازاری ايجاد

زم ديگری می قيمت نازل می فروختند و وجوه حاصل را مصروف امور ال
محافل  تنها يک خانم محافل ديگری را به جريان انداخت، کردند. کار

 اميد. هرکس که همكاری کند چنين چيزی را تجربه می کند. 

سال های زيادی است که در اولين جمعه ماه مارس هر سال در سراسر دنيا 
لغ زنان مسيحی باهم به نيايش می پردازند. آنها با جمع هدايای اندک مب

قابل توجهی جهت کمک به زنان جهان سوم جمع آوری می کنند. از اين 
کار کرده اند. از جمله اينک ه کمک ها تاکنون پروژه های زيادی شروع ب

مراکز آموزشی ايجاد شده اند که در آنها زنان جهت آموزش زنان ديگر در 
شده  که ما جمع 1993دهات و حلبی آبادها تعليم می بينند. در ژوئن سال 

کار در  بوديم نامه ای در آنجا از يكی از کشورها در مورد نتايج مثبت اين
حضور خبرنگاران قرائت شد. شعف و شادی به حدی بود که من قادر به 
توصيف آن نيستم. در اين گزارش صميميت خارج از وصفی ابراز شده بود: 

و می بوسيم  ما به شما و همكارانتان درود می فرستيم، شما را دربغل گرفته
و دست شما را می فشاريم و غيرو. اين نامه صرفاً دليلی است بر آنکه 
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چگونه دعا، آرزوهای خوب، انديشه ها و هدايا پس از گذشتن از اقيانوس 
ها تأثير می گذارند. و اينکه: ما در قبال مردم فقير و تحت ستم مسئول 

اميد در دنيای  هستيم. حتی چنانچه فعاليت ما نازل باشد، شاهد معجزه
سراسر فساد و سودجوئی و نفرت می شويم. ما می توانيم تصميم بگيريم که 

 انرژی حياتی خود را به کدام جهت سوق دهيم. 

م ه هستيجرباز آنجا که اميدهای ما مسلّم نيستند، ما همواره نيازمنديم اين ت
می کترين عمل انسانی اهميت، معنا، وزنه و ارزشی در بردارد.  که کوچک

 خوشبختی به ديگری هديه کردن، به درد دل ديگری گوش فرا دادن، کسی
مل عرا از مخمصه ای نجات بخشيدن . . . کسی که اميدوار است، اينگونه 

 (. 77-70ص مذکور  اثرپایان نقل قول از می کند" )

از  بعدی اين اثر به شرح سرخوردگی نويسنده مذکور در قسمت های
خداوند، مذهب، سياست، ايدئولوژی و همچنين  اميدهای کاذب راجع به

 سرخوردگی های ناشی از آوارگی ها، پاشيده شدن خانواده ها صحبت مي
 کند و راه هائی جهت پرهيز از آنها نشان می دهد.

ی ر ماز آنجا که تعمق بيشتر در اين موضوعات خارج از حوصله اين نوشتا 
ر د، اما نويسنده مذکور شود، تفصيل آنها را در اينجا خاتمه می دهيم

 را معمّای بزرگی ضوعی را شرح می دهد که به باور نگارندهقسمت آخر مو
ی حل ميكند. اين موضوع در مورد کمک سبرای ما از ديدگاه روانشنا

کردن، نحوه کمک کردن و انتظارات ما از کمک کردن است. به علت 
واره مطرح اهميت موضوع و اينکه برای غالب افراد اين موضوعات هم

و ينراهستند، احساس می کنم که صحبتی کوتاه در اين زمينه بجا باشد. از 
 در قسمت بعد به اين موضوع می پردازيم.

 

  رابطه اميد و کمک کردن

 آورده توضيح می دهد که هرچنددر اثر فوق  هخانم هاوزر با مثال هائی ک
و حل و کمک برای گيرنده آن ايجاد اميد کرده و مشكلی را برای ا

احساس همبستگی می کند، ليكن فايده اين امر برای کمک دهنده از 
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ترين دليل بشمار نمی رود.  فردی و تحقق خويش مهم روانشناسیديدگاه 
ترين فايده کمک کردن در اين است که فرد با آن روزانه تمرين اميد  مهم

ان خود کرده و اين امر باعث آن می شود که همواره شعله اميد در قلب و رو
او روشن باقی بماند، زيرا که اميد همچون عشق در وجود انسان نيازمند 

صورت اينها بطور طبيعی در وجود انسان  پرستاری است. در غير اين
پابرجا نمی مانند. در باال گفته شد که هرچه اميد در درون ما قوی تر باشد، 

در وجود انرژی حياتی انسان بيشتر می شود. اين امری است که هرکس 
که انسان از  خود آنرا احساس کرده و نيازمند اثبات نيست. دوديگر آن

طريق کمک کردن همواره در درون خود احساس مفيد بودن می کند. اين 
 احساس مفيد بودن نيز به زندگی انسان محتوا می بخشد. 

ال مو  می دانيم که بسياری بويژه در دوران کهنسالی که ديگر قدرت و مقام
 ت ورو گيرائی چندانی برای انسان ندارد، دچار بی محتوائی و ماللو غي

ی افسردگی در زندگی می شوند. بسياری از کسانی که دست به خود کشی م
ت زنند به دليل بی محتوائی در زندگيشان است. در حقيقت امر با شناخ

ی منیز  علمی امروز پی می بريم که فايده کمک کردن به خود انسانهای 
شی اما انسان هنگامی که کمک و عمل خير را منوط به دريافت پادارسد. 

زم مكاني از کرده و آنرا با انتظاری همراه سازد، ديگر تأثير روانی اين جريان
م نيزکمک و تأثير مثبتی که بر روان ما بجای می گذارد خارج و وارد مكا

ير أثتآن  داد و ستد می شود. طبيعی است که از مكانيزم داد و ستد انتظار
د ک داگونه که در ي مثبت را نمی توان داشت. و به اين خاطر نيز ما همان

 ارتظهمراه ان وستد هنگامی که انتظارمان برآورده نمی شود، در کمک کردن
 نيز احساس غبن می کنيم و از کمک کردن پشيمان می شويم.

 گر از دوست چشمت به احسان او ست

 ست  )سعدی (تو در بند خویشی، نه در بند دو

ع اهمیت موضو در سال های اخیر متوجهنیز دیگری  روانشناسیدانشمندان 
ه معروف ترین نشری مقاله از بخش بعدی برگردان سه امید شده اند. در

 می آید.آلمان  روانشناسیماهانه 
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 بخش سوم  
 

 بدون اميد از خوشبختی و موفقيت خبری نيست
 

 امروز" روانشناسی"ريه آلمانی از نش نوشتاری بر گردان این نوشتار
(2006،PSYCHOLOGIE HEUTE) :است 

مدت زيادی نيست که روانشناسان به کنکاش پيرامون مهم ترين عامل  
موفقيت زندگی انسان يعنی اميد پرداخته اند. اميد سرچشمه طبيعی 
ر خوشبختی است. افرادی که در اميدواری قوی هستند از کيفيت بهتری د

 سالمتی، شغلی، در مدرسه، در ورزش و هم در زمينه -رند زندگی برخوردا
 هم در زندگی شخصی.

تر اعتقاد، عشق و اميد می تواند زود« الهی»انسان از کدامين مقدسات 
مل چشم پوشی کند؟ از اعتقاد و عشق شايد ولی از اميد هرگز. فقدان کا

را آن بلوخاميد يعنی سقوط. فالسفه اهميت حياتی اميد را شناختند: ارنست 
 فريفتگی در مورد» ا داد و بشريت را به ارتق« پرنسيپ»به سطح يک 

فراخواند. اما عجيب است که برای « موفقيت ولی نه به شكست
که روانشاسان، اميد ده ها سال موضوع پر اهميتی تلقی نمی شد. تا اين

( برای اولين بار در Rik Snyderروانشناس اجتماعی رايک اسنايدر )
 ترين شناخت او ميالدی اين خالء را بازشناخت. مهم 1980دهه پايان 

 مهم هر چند موفقيت در زندگی دارای عوامل زيادی است امااين بود که : 
 . پس از يک دهه تحقيقات فراوان بر روی بيشترين عامل آن اميد است

 عجباز ده هزار انسان، اسنايدر هنوز هم در محوری بودن نقش اميد در ت
ت اميد يک سرچشمه پرتوان نيروی حياتی اس»تأکيد می کند که  است: او

 «. و من همواره از قدرت آن در حيرتم

بينانه نيست که همه چيز  برای اسنايدر اميد يک نوع بازی سطحی خوش
ی است. ، بلكه يک خصوصيت شخصيتی زيربنائودخوبست و بهتر می ش

پر امیدان ايدر آنها را و اسن -ی دارند ی واالئاميد به کسانی که اميد ها
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(high hopers می نامد )- ( خويش راخواست های )بيش از  حياتی
 و عوامل منفی ديگر بسيج می کنند.  سر خوردگیهمه در موارد بحرانی، 

بطور مجمل اميد با طرحی که به سوی هدف نشانه گيری کرده تعريف می  
ی را در نظر گرفته و شود: افراد اميدوار قادرند که اهداف قابل استفاده ا

چه در زمينه  يدن به آنها به خود انگيزه بخشند،حال جهت رس در همان
موفقيت آکادميک، راندمان ورزشی، خوشبختی احساسی، کنار آمدن با 

ترها و يا  بيماری و يا هر گونه امتحان در زندگی: نه باهوش ترها و مستعد
اين  -لكه واقعا اميدوارترها ترها از عهده اين تکاليف بر می آيند ب دثروتمن

 افراد در همه موارد بهتر هستند. 
اميدواری در تفکر و عمل را می توان يک پيام اصلی اسنايدر اين است :  

 آموخت.

ه کزير اسنايدر عصاره تحقيق خود را باز گو می کند: آنچه  در گفتمان
 صلهفا« مثبت فکر کردن»معنای واقعی اميد است و کجا از خوشبينی يا 

ه گرفت« دکتر اميد»می گيرد واین که  چرا او در محافل اقتصادی لقب 
 است.

  سئوال: شما تحت عنوان اميد چه می فهميد؟ 
يش با دو حوزه مهم زندگی ما و ادرک از خو« اميد»اسنايدر: طرح علمی 

ا نه مکه چگو که ما راه خويش را بازشناسيم و ديگر اين ارتباط دارد: اين
 - را تفکر راهياب می ناميم ا اينم -ه اهداف خود نائل شويم می توانيم ب

ا ا که مربيابيم، آنچه را زمان نيروی الزم را بكار می گيريم تا راه  و هم
 ارانهو يا مؤثر می ناميم. بر اين اساس انديشه اميدو« شكل دهنده»تفکر 

 همواره دارای هدفگيری است.

فا احساسی نبوده بلكه به فهم و سئوال: به اين ترتيب اميد يک موضوع صر
 عقل وابسته است؟

اسنايدر: آری. اميد را نبايد به غلط به عنوان احساس فهميد، حتی هنگامی  
کنند. ما به اين شناخت رسيده ايم که  ه احساس ها در آن نقش بارزی ايفاک

هرچند افکار و رفتار مربوط به ارزش ها و اهداف ما احساس های 
عامل ايجاد آن افکار  اه می آورند ليكن اين احساساتهمرمشخصی را به 
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ابتدا در مورد اهداف خود فکر کرده و تالش  ما عموماو رفتارها نيستند: 
می کنيم بر اساس آن به اهداف نائل شويم اما پس از آنکه به هدف 

حالت احساس خوب  -احساس خوبی در ما پديد می آيد « رسيديم»
گاهی سر چشمه می گيرد که ما به نوعی موفق بوده ايم. همواره از اين خودآ

ناخوشايند دارد که در اين مورد به فکر  یبالعکس انسان زمانی نيز احساس
نتوانسته موفق شود.  فرو ميرود که در امر مهمی کم و بيش ناموفق بوده و يا

زمانی که متوجه می شويم تفکر اميدوارانه بما در راه رسيدن به  طبيعی است
ک کرده و اين احساس های خوب به نوبت خود اميد را در ما اهداف کم

 .به همان ميزان هم احساس خوبی داريم دنتقويت می کن

د مثبت در تحقيقات خود تأکي نگرش همه بر اهميت سئوال: چرا شما اين
  داريد؟

ک ه يباسنايدر: روانشناسان در قرن بيستم در مجموع تنها خود را مشغول  
ت ما شناخ کمبودهائی وجود دارد؟ اما هرچهها چه  انسانسئوال کردند: در 

وشن ریز ندر زمينه کمبودها و ابعاد تاريک روان انسان بيشتر شد، اين نکته 
 شتربايد در وجود انسان شناخته وبي همد که ما ابعاد ديگر و روشن راش

 مورد تحقيق قرار دهيم: چه چيز در ما باعث احساس خوشبختی می شود،
ی نی احساس خوبی يا موفقيت در زندگی کدامند؟ اين سئوال هامبانی ذه

نشناسی روا»در برنامه آينده نگر  APAحياتی را مجمع روانشناسان آمريكا  
ز آن مورد تحقيق قرار داده و ما می توانيم ا 1990از اواخر دهه « مثبت

 هنوز ره آوردهای بسيار خوبی انتظار داشته باشيم. 
دون بته را متمرکز يک توان ويژه انسانی می کند، الب روانشناسی اميد خود 

ا يآنکه عوامل ديگر بی تأثير باشند: هر روز اميد ما را بصورت فردی 
ه وضعی باميد ما را  -اجتماعی و گروهی در زندگی همراهی می کند
دن تر شحال همواره قول به رسانيده که امروز در آن قرار داريم و در همان

ر نظه . حتی چنانچه اين موضوع کمی مبالغه آميز هم بآينده را می دهد
ين برسد: در تعاقب حدود بيست سال تحقيق، من می دانم که بكار بردن ا

 واژه های اصيل برای اميد متناسب هستند.
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سئوال: تفاوت بين اميد و نظريه های مشابه در مورد خوشبينی يا تفکر 
 مثبت چيست؟

ا تفکر مثبت مشابه دانست. البته هنگامی که اسنايدر: هرگز نبايد اميد را ب 
ما اهدافی را در نظر می گيريم و بر اين باوريم که می توانيم به آنها برسيم، 
طبيعی است که مثبت فکر می کنيم. اما فرق است بين تفکر اميدوارانه 

به واقعيت و تفکر مثبت که کلی بوده و همواره  آن بدليل نزديک تر بودن
مانده و به ندرت قابل استفاده است: تفکر اميدوارانه در حد حدسيات 

قصرهای کاغذی نمی سازد بلكه بالعکس به جستجوی منطقی راه های 
واقعی به سوی اهداف و همچنين راه هائی که می رويم می پردازد. انسان 

کمک « جادو»های اميدوار می دانند که ما نمی توانيم به خود از طريق 
تنها در واقعيت عملی  کار اين –را تقويت کنيم  کرده و يا فرديت خود

آنها  بدانیم های اميدوار را می توان باين ترتيب باز شناخت که است. انسان
با موانع چگونه برخورد می کنند: در حالی که انسان های کم اميد مثل 

، انسان های «بار هم شكست خورديم اين» هميشه تکرار می کنند: 
شروع به فکر می کنند که حال چه بايد کرد و چه اميدوار هرچه زودتر 

  هی برای فرار از مخمصه وجود دارد؟را
اميد با تفکر مثبت کمتر خويشاوند است تا با خوشبينی: در حالی که  

ر مورد وو اميدواران به يک ميزان انتظار دارند که جريان امها  خوشبين
از خوشبين صرف جدا  دلخواه آنان باشد، انسان اميدوار راهش به اين نحو

می شود که او خود را با فکر متمرکز شده به سوی راه حل ها مشغول می 
سادگی می توان اثبات کرد زيرا که ه کند. اين تفاوت را به صورت تجربی ب

به عنوان نمونه در  -تنها اميد موفقيت منظور نظر را پيش بينی می کند 
کار نيست. به ايناما انسان خوشبين قادر  -تحصيل و يا ورزش   

سئوال: مهم ترين انکشافات تجربی شما در تحقيق هايتان پيرامون اميد 
 کدامند؟

اسنايدر: تأثيرات اميد برای زندگی ما از چنان ابعادی برخوردار است که 
در نهايت در زندگی  ،بدون اميد در معنای تفکر فعال و با هدف گيری

رزيابی مثبت از خويش: انسان انسان نه از خوشبختی خبری است و نه از ا
نسبت  به نا اميدان  اميدوارها روانشناسیهای اميدوار در همه آزمايشات 
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شماری حاکی از آنند که آنها به ی . آمار بامتيازات بيشتری کسب می کنند
مراتب شادابی و محتوای بيشتری در زندگی خود تجربه می کنند، 

ر بيماری افسردگی می شوند. خوشبخت تر و راضی تر بوده و به ندرت دچا
به اقوام و دوستان خود  ،به عالوه بافت روابط اجتماعی آنها فعال بوده

هنگام نياز کمک می کنند. اين موضوع در مورد همه زمينه های زندگی 
صادق است: به اين ترتيب ورزشكاران پر اميد کامال از کم اميدها موفق 

ت اميدوارتر تشخيص داده شده ترهستند. ورزشكارانی که در آغاز مسابقا
اند در تمام دوره مسابقه راندمان بهتری کسب می کنند، با وجودی که آنها 

توسط مربيان خود پر استعدادترين تلقی نشده بودند. در مورد سالمتی قبال 
هم آمار به وضوح بيانگر همين نکته اند: اميدوارها بيشتر مراقب خويشند و 

آنها زودتر بهبود يافته و درد را بهتر  -می گذرانند بيماری ها را بهتر از سر 
 تحمل می کنند و برنامه مداوا را بهتر رعايت می کنند.

 به بسيار چشمگير است که انسان های اميدوار نه تنها موفق هستند بلكه
 يک در مقايسه با کمعنوان مثال در زمينه تحصيل و حوزه های آکادم

ی فی از طريق آمار« سنجش اميد»ند. روش از آغاز کامال برتر هست اميدان
م الواقع در مقايسه با روش های مرسوم ديگر در مورد موفقيت و يا عد
اين  موفقيت افراد در مدرسه و دانشگاه نتايج صحيح تری ارائه می کنند.

ا روش در نهايت يک ابزار قابل اعتماد و دقيقی است زيرا که حدودا ت
 در نظر می گيرد، در حاليكه روش های درصد رفتار بعدی را ۶0ميزان 

يد . در مجموع که بنگريم، امديگر در برگيرنده تنها در صد کمی هستند
 که زيرا»: حتی مهم تر از استعداد، تربيت و يا برتری های اجتماعی است

جعه فا در مبارزه بود و نبود کسانی برنده می شوند که ده دقيقه پس از يک
اين نقل قولی است از «. وز هم اميدی هستعظيم بانگ می زنند که هن

 ( که در آغاز قرن بيست ميالدی ابراز کرد.Chestertonچسترتون ) 

سئوال: آيا اميد مادرزادی است، يعنی آيا مربوط به خصوصيت های فردی 
که انسان قادر به يادگيری رفتاری جهت يک زندگی  است؟ يا اين

  اميدوارانه و رضايت بخش هست؟
: به دليل نتايج بسيار عظيمی که تفکر اميدوارانه در بر دارد ما در اسنايدر 
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آغاز به تحقيق در اين زمينه پرداختيم که آيا اميد ارثی است و يا اکتسابی و 
من بر اين باورم که انديشه  ،قابل يادگيری؟ بر اساس نتايج کامال گويا

اطی با صفات و گونه ارتب اميدوارانه اکتسابی است.: ويژگی اميد هيچ ورزی
توانائی های موروثی جسمی و روحی ندارد. البته انسان از اين نتايج 

خوشحال می شود زيرا که درب ها را به روی يک زندگی اميدوارانه برای 
گونه که در مورد خصوصيات اکتسابی و قابل  همه کامال باز می کنند: همان

دارد که انسان می يادگيری ديگر نيز صادق است، در مورد اميد نيز صحت 
را به خوبی فراگيرد. ما امروز در مورد روند يادگيری تفکر و رفتار  تواند آن

اميدوارانه اطالعات زيادی داريم. اين موضوع در مورد بزرگساالن و 
د اميد نيز اين کودکان به يک اندازه صادق است. اما از آنجا که در مور

ر درجه اول وظيفه اين د«. هرچه زودتر بهتر» موضوع صحيح است
بزرگساالن است که بدانند تا چه حد می توانند به فرزندان و شاگردان در 

 ی آنان از يک زندگی اميدوارانه کمک کنند. رراه برخوردا
ن م و پروژه های آموزشی همكارانم ليبسياری از پروژه های عملی خود 

( Shane Lopezشين لوپز )  ،(Liane Mc Dermottمک درموت ) 
( در سال های اخير نشان می دهند که اميد Lew Curryيا ليو کاری ) و 

را هم در بزرگساالن و هم در کودکان می توان تقويت کرد، در 
کودکستان، در دانشگاه، در زندگی زناشوئی و گروهی. يک تراپی متکی بر 

در هر زمينه يا موقعيتی،  یموضوع اميد را می توان برای مشكالت روان
کرد: اين فرق نمی کند که روانشناس بر اساس کدام مكتب طرح ريزی 

روانشناسی کار می کند، مهم اين است که فرد يا افراد بياموزند اهداف 
واقعی و متناسبی را تعريف کرده و راه های رسيدن به آن ها را پيدا کنند. 
در نهايت يک تراپی کننده و يا مشاور کاری جز اين انجام نمی دهد که 

 در فرد تقويت کند.  اميد را

 سئوال: در شرکت های اقتصادی چگونه است؟ با توجه به تأثيرات مثبت
 ؟تفکر اميدوارانه آنرا به کارمندان نيز می توان آموزش داد

ينه های زندگی نقش جا که اميد در همه زم اسنايدر: طبيعی است. از آن 
يز دارای اهميت می کند امری بديهی است که در حوزه شغلی ن زيربنائی ايفا
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فراوانی است. اين موضوعی است که شرکت ها هرروز بيشتر به آن می 
رسند. به اين خاطر است که به من به عنوان مشاور در امور سازماندهی کار 

( داده اند. در اين hope doctor)  در سال های اخير لقب دکتر اميد
ه و مبانی روش ه تحقيق کردنقش من در شرکت ها در مورد تفکر اميدواران

اميدوارانه را تقويت می کنم. در اين اواخر در آلمان نيز شروع  انديشه ورزی
به کار کرده ام. من تالش می کنم به مديران و همكارانشان نشان دهم که 

دخالت دادن و سهيم کردن و جهت ايجاد يک فضای اميدوار کننده 
کردن آنها، امری  همكاران در روند تصميم گيری در مورد اهداف و پياده

ضروری است و بدين وسيله می توان آنها را باال برد. در اين زمينه سه 
چه راه »، «ما واقعا دنبال چه چيز هستيم؟»سئوال اساسی اين است که: 

افراد چگونه می »و « هائی جهت رسيدن به اين اهداف وجود دارند؟
ران چه کمكی در اين توانند در خود انگيزه انجام آنرا ايجاد کرده و يا ديگ

 «. ؟زمينه می توانند انجام دهند

ا من در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی هستم که در آن تجربيات با صده
ت کميشرکت آمريكائی در آن مورد ارزيابی قرار می گيرد. من واقعا از حا

جو نااميدی در شرکت ها وحشت می کنم. بيش از نود درصد افراد صبح 
. ارندناخوشايند و ترسناکی د احساسه کار فکر می کنند که بيدار شده و ب

 الیاين وضع بايد تغيير کند: اميد و باروری دو روی يک سكه اند، در ح
ی مکه همكاران اميدوار نه تنها راضی هستند بلكه به ديگران نيز کمک 

ترين شناخت تحقيقات ما است:  مهم« عامل تيمی»کنند. برای من اين 
ور بط ونها به دنبال تعقيب فردگرائی نبوده بلكه همواره افراد اميدوار ت
 مكارانشان را نيز تقويت می کنند. هعملی اهداف 

 

ند ارزبسئوال: شما در جائی نوشته ايد که افراد اميدوار دارای اين صفت  
 که کينه ای نيستند...

 نه تنها اسنايدر: تحقيقات تجربی به وضوح روشن کردند که افراد اميدوار
جوئی و برخورداری از احساسات دفع کننده در زندگی  دون حس انتقامب

رفتار کرده بلكه درگيری ها بين افراد را سريع و عادالنه حل می کنند. در 
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وارد تله  ، هر چقدرهم که با آنها بد رفتاری شده،گاه اين راه آنها تقريبا هيچ
می شوند،. که مدتها شكوه و شكايت به همراه دارند، ن« بدبختی»های 

بی فايده و دست و پا ها  آنها درک می کنند که اين مسائل چقدر برای آن
. به اين ترتيب روشن است که اين ويژگی نه تنها برای يک گير هستند

 مهم است.  نیز فضای بارآور شغلی بلكه برای روابط بين انسان ها
 

 !فقط امید را از دست ندهید
 

امروز"  روانشناسینشريه آلمانی " نوشتار زیر بر گردان نوشتاری از
(2012،PSYCHOLOGIE HEUTE, Compactاس )به قلم خانم آنته  ت

 کرده. و امروز در پی بروز پاندمی کرونا این موضوع اهمیت بیشتری پیدا .شفلر

 اری نگران ثروتبا توجه به شرایط دشوار اقتصادی که بسی
ی حائز وشغل خویش هستند، امیدواری بیش از هر زمان دیگر

اهمیت است. اما تحت عنوان امید چه می فهمیم؟ تفاوت 
ه انسان های امیدوار و نا امید چیست؟ و این که انسان چگون

 می تواند در خود و دیگران امیدواری را ترغیب کند؟

 ( قهرمان چیرهClaire Robertsonدر انگلستان خانم کلیر روبرتسون )
ز ساله سرپرست یكی ا 34خانم  گی بر رکود اقتصادی تلقی می شود. این

( در شهر کوچک دولچستر ( Woolworthشعبه های شرکت وول ورت 
 (Dolchester  بود. این شرکت )هزار کارمند 27شعبه را بست و  815 

د کر آن بیكار شدند. اما روبرتسون از بسته شدن شعبه ای که سرپرستی می
و  ادهدین شعبه را نجات سرپیچی کرد. او اعتقاد راسخ داشت که می تواند ا

 رانحتی وضعیت آن را بهتر کند. او سرمایه گذاری را پیدا کرده و همكا
 ( Wellworthسابق را به کار دعوت کرد و شعبه را تحت نام ول ورت ) 

ه ای تبدیل به یک رویداد رساناین موضوع گشایش   افتتاح نمود. روز اول
 یرامونر پدیوها در تمام نقاط کشوفراگیر شد. روزنامه ها، تلویزیون ها و را

 این معجزه به گزارشگری پرداختند.
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 ند.در شرایط نامناسب داستان هائی چون عمل کلیرروبرتسون خوشایند هست
 بمباران اخبار پیرامون ورشكستگی بانک ها، اخراج های دسته جمعی و
بسته شدن شرکت ها باعث ترس و افسردگی می شوند. درست در شرایطی 

ر بهت انسان خواهان شنیدن نوای آینده عیت تیره و تار به نظر برسدکه وض
است. خانم روبرتسون تبدیل به شخصیت امیدوار کننده یک کشور شد، 

ت دس زیرا او با اعمالش نشان داد که انسان می تواند سرنوشت خود را به
 گرفته و از شرایط ناگوار، وضعیتی مطلوب بسازد.

ک آتیه بهتر و جرئت و دیدن شانس ها در برخی ممكن است صحبت از ی
 سی،شرایط ناگوار را حرف های خوب ولی توخالی تلقی کنند. اما روانشنا
 درتامید را به عنوان یكی از مهم ترین عوامل آرامش خاطر، موفقیت و ق
گاه تر، متمرکز و  تر مقاومت شناسائی کرده است. انسان های امیدوار خودآ

ید هستند. در ضمن آنان کمتر دچار ترس و کنجكاوتراز افراد نا ام
افسردگی و بد خلقی می شوند. دانشجویان امیدوار نتایج بهتری در 
امتحانات کسب می کنند. در سكوهای افتخار بازی های ورزشی غالبا 

 افرادی با امیدواری بسیار مشاهده می کنید.

ی امید در پشت سرگذاردن شرایط خطیر و آزمایشات در زندگی کمک م
وی د قکند. در پژوهشی در بین پرستاران قربانیان سوختگی، آنهائی که امی

دارند بر فشار احساسی و فیزیكی شغل خویش بهتر مسلط بوده و کمتر 
( می شوند. در تحقیقی دیگر پیرامون Burnoutدچار ناتوانی شغلی )

 هکئی بیمارانی که دچار بیماری شدید ستون فقرات بودند، سوال شد. آن ها
و  ودهبدارای ارزش های امیدوارانه بودند، کمتر از ناتوانی خویش در رنج 

 کمتر دچار افسردگی می شدند.

در جریان بحران اقتصادی هم افراد امیدوار بهتر دوران سختی را از سر می 
گذرانند. همان گونه که در مورد خانم روبرتسون مشاهده می کنیم. اما به 

در کشور ما امیدواری به کاالی نادری  نظر می رسد که در حال حاضر
تبدیل شده. افراد نگران آینده ی خویش هستند، نگران از دست دادن شغل 
خویشند و از همه مهمتر نگران ذخیره مالی خود. در پژوهشی توسط 
انستیتوی تحقیقات پیرامون تامین مالی دوران کهولت، نیمی از افراد نگران 
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یک سوم آنان تامین مالی دوران کهولت کاهش حقوق بازنشستگی بوده و 
را در خطر می دیدند. پرفسور بخش مدیریت و روانکاو مانفرد کتس د 

( از مدرسه عالی تجاری اینسد  Manfred Kets de Vriesفریس ) 
( بر این باور است که دقیقا در این شرایط INSEADنزدیكی پاریس )

 افراد نیازمند امیدند.

 واقبتنها پیرامون عواقب نا امیدی فردی، بلكه عکارشناسانی چون او نه 
 اجتماعی آن اعالم خطر می کنند. اخبار هولناک روزانه در رسانه ها

ورد ر مدپیشگوئی آینده را نیز در بردارند: اخبار ناگوار منجر به نگرانی 
ای ه وضعیت ناخوشایند فعلی و آینده شده و اینها باعث فلج شدن فعالیت

. کتس دفریس موکدا از سیاستمداران و مدیران می اقتصادی می شوند
ید ام خواهد مانع از پخش این  نظرات منفی بافانه شده و بیشتر پیام آور

 باشند.

د حال اما ما تحت این موضوع چه می فهمیم؟ تقریبا هر کس در درون خو
ا قیقدمی داند که امید چیست. اما این کار اساسا ساده ای نیست که آنرا 

 هم نیم. در روانشناسی هم تعریف جامعی وجود ندارد. روانشاسانتشریح ک
مدت زیادی از توجه به آن غفلت کردند. در حالی که موضوع امید در 

ست فلسفه و مذهب صدها سال نقش مهمی ایفا کرده، اما روانشناسی طی بی
 سال گذشته آن را به عنوان موضوعی پژوهشی کشف کرده است.

زیادی از دیدگاه های گوناگونی این موضوع را در این فاصله کارهای 
 Elisabethروشن می کند. خانم الیزابت الكساندر روانشناس ) 

Alexander در کتاب خود " چگونه امیدوار باشیم )” ( How to Hope 
طرح را بر شمرده است. خوبست نگاهی به برخی از این  18صرفا  (

ن انسان های امیدوار و نا امید را ارزیابی ها بیافکنیم، زیرا آنها تفاوت بی
 نشان داده و روش ترغیب امیدواری را می آموزانند.

یک ویژه گی حائز اهمیت امید در طبیعت هدف گرایانه آن نهفته است. 
 Rickاین موضوع را روانشناس اجتماعی آمریكائی ریک اسنایدر )

Snayderد در ( برجسته کرده که تئوری او در زمینه پژوهش موضوع امی
چشم از  2006این دانشمند که در سال  بین محققین نفوذ بسیار دارد.
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جهان فروبست، در دانشگاه کانزاس تدریس می کرد و طرحی را پی ریزی 
 کرد که زیر بنای بسیاری از پژوهش های تجربی شد.

ف در نظر اسنایدر هسته اصلی امید عبارت از نوعی تفکر پیرامون اهدا
ه کورد تفکر دو راه در پیش می گیرد. یک راه این خویش است. در این م

ر ه دافراد امیدوار در تحقق اهداف خویش مصمم هستند و بر این باورند ک
ونه ن گاین کار موفق می شوند. این اراده مصمم افکار خویش را از جمله ای

ار کبه منصه ظهور می رساند: " من می توانم" ، " من آماده انجام این 
راد ه افکابزار الزم را هم در اختیار دارم". راه دوم این است هستم"، "من 

ایده  ردنامیدوار پیرامون "چگونگی" هم فکر می کنند. آنها به دنبال پیدا ک
ها و طرح ها جهت رسیدن به اهداف می روند. این بخش از امید را 

( می نامد که عبارت از تفکر صاف Waypowerاسنایدر "نیروی راه" )
 است. کردن راه

اسنایدر بر مبنای تئوری خود صفحه مدرجی ساخت که در آن دو بعد 
+ 16تا  -4تفکرات امیدوارانه را جدا اندازه گیری می کند. درجات بین 

 حد قرار دارند. پژوهش بین ده هزار نفر نشان داد که حد میانگین و یا
بنای است. اسنایدر بر این نظر بود که این م 12معمولی هر یک از درجات 

 محكم امیدواری است.

هر فردی با این خصوصیت در غالب شرایط ایده های کافی جهت رسیدن 
به هدف تولید کرده و انرژی کافی هم جهت تحرک واقعی خویش صرف 

یش بمی کند. اما افرادی هم چون خانم روبرتسون هستند که از امیدواری 
ه ز برین شرایط نیاز حد معمول برخوردار هستند. این چنین افراد در بدت

و  ند.اندازه کافی از فانتزی و آتش درونی جهت رسیدن به اهداف برخوردار
مبود ی کانسان هائی هم فاقد امید هستند که در یكی از این دو بعد امیدوار

 دارند.

نا امیدی اما موقعیتی نیست که انسان می بایست به آن رضا دهد. اسنایدر 
میدوارانه را می توان آموخت. گاهی حتی تاکید می کند که اندیشه کردن ا

کافی است تغییر کوچكی در نحوه اندیشه ایجاد کنیم. این کار بدین معنا 
است که ابتدا اهداف خویش را مشخص کنیم. آنچه که من به آن امید دارم 
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دقیقا چیست، و اینکه این اهداف تا چه حد برای من حائز اهمیت 
به خود کمک می کند که با خود به  هستند؟ انسان مصمم به این ترتیب

نحو مثبتی به گفتگو می نشیند ) " من قادر به انجام هستم! " ( و موفقیت 
های پیشین را به خاطر می آورد. در ضمن انسان الزم است که عادت کند، 
مشكالت ممكن را پیشاپیش در نظر گرفته و هنگامی هم که در مقابل 

اندیشه کردن جاده صاف کن زمانی  سدی قرار می گیرد، به خود بخندد.
سهل تر می شود که فرد اهداف دراز مدت را به اهداف کوچک تر تقسیم 
کرده و خود را متمرکز هدف کوچک تر آغازین کند. ضمنا الزم است که 
انسان بررسی راه حل های گوناگون را تمرین کند، که در صورت بروز 

 مشكل بتواند از آنها استفاده کند.

د رح اسنایدر این است که هم پراگماتیک و هم روشن است. هرچنجالبی ط
 نند کهی کبرخی از دانشمندان آن را بسیار ناکافی می دانند. آنها استدالل م

امیدواری چیزی بیش از تفکر صرف پیرامون هدف است، بلكه دارای 
 می وجوه مهم دیگری نیز هست. به عنوان نمونه الیزابت الكساندر تاکید

ین اامیدواری را باید به عنوان تفکر بنیادی در زندگی فهمید.  کند که
 ثبتمچنین امیدواری در برگیرنده این موضوع هم هست که اساسا آینده را 

ارزیابی کرده و تحوالت ، فقدان امنیت و چالش ها را هم به عنوان 
 موضوعاتی که به زندگی تعلق دارند، پذیرا شویم.

با بزرگساالن جوان  2007انم در سال در یک پژوهش کیفی که این خ
شرکت  39انجام داد، او توانست این موارد را به طور جالبی ثبت کند. 

سال  همگی شرایط زندگی دشواری داشتند:  22و  18کننده با سنین بین 
صاحب فرزند شدن در سنین پایین، ترک تحصیل، بیكاری، فقر و تماس با 

ر امیدوار بودند. یک ویژه گی مهم محافل خاطی. در عین حال برخی بسیا
این گروه این بود: آنها مشكالت را به عنوان چالش تفسیر کرده و حاضر به 
از دست دادن امید نبودند. نکته حائز اهمیت این است که مهم نیست چه 
اتفاقی افتاده باشد، بلكه این که آنرا چگونه ادراک می کنیم: این شناخت 

( به آن رسیده Victor Franklی ویكتور فرانکل )را که قبال روانکاو اتریش
بود، به نظر می رسد که این گروه به خوبی هضم کرده بود. آنها قادر بودند 
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خود را با شرایط جدید انطباق دهند. زن جوانی به نام هلن که به عنوان 
سالگی مادر شده بود، تعریف می کرد که چگونه از تخیالت  16مثال در 

افظی کرده بود: " انسان به کالج رفته و دوستی انتخاب و پیشین خود خداح
ازوداج کرده و صاحب فرزند می شود." من این گونه فکر می کردم، زیرا که 
والدین من نیز اینگونه عمل کرده بودند. اما زمانی که با این واقعیت روبرو 
ه. شدم که من دارای همسر نیستم، ابتدا فکر کردم که زندگی به اتمام رسید

اما این صرفا به این معنا است که تخیلی به انتها رسیده. و این تصویر که " 
زندگی من به اتمام رسیده " سریعا تبدیل به این موضوع شد که " خوب، 

 حاال چه باید انجام دهم؟ " 

این موضوع مثبت ربطی به مثبت نگری سطحی که همه چی درست می 
ا ی رین بود که مشكالت فعلی و آتشود، ندارد. ویژه گی این گروه مصمم ا

 قدرواقع بینانه ارزیابی می کردند. زن جوان دیگری تاکید می کرد که چ
گاه شد  ه کادامه تحصیل برایش دشوار بوده؛ یک پدر جوان از این امر آ

قعیتی مو دلیل قطع رابطه با مادر فرزندانش بی وفائی او بوده. اما آنها در
تری به آینده ای مشاهده کنند که نوع دیگر و بودند که بتوانند خود را در

زوی آر می تواند باشد تا وضعیت کنونی و زن جوانی به نام هارمونی که  در
ه رسیدن به مقام پلیس زن بود، می گوید، هرگاه که او از جلوی پاسگا

 پلیس رد می شده، خود را در مقام نگهبان قانون می دیده.

ی امید به معنای تخیالت توخالد: " فردریش شیلر شاعر آلمانی می گوی
 عالمادر قلب انسان )امید( با صدای بلند رگونه نیست. نوازش دهنده بیما

 روندمی کند: ما برای چه چیزهای بهتری زاده شده ایم! و آنچه که ندای 
 ."بدمی گوید روان فرد امیدوار را نمی فری

ید را برجسته می نه تنها شعرا، بلكه روانشناسان هم کاراکتر احساسی ام
کنند. امید به این که آینده شرایط دلخواه را فراهم می آورد، تجربه قدرت، 
جرئت، اطمینان و خوش بینی را به همراه می آورد. فرد امیدوار خود را در 

( Verena Kastپرواز و قوی احساس می کند. خانم روانکاو ورنا کاست )
آینده و حرکت به سوی آینده، می گوید: " در تصورات امیدوارانه عشق به 

تجربه پذیر می شوند." و " امید هم چنین احساسی است که در بحران ها 
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قابل تجربه بوده و جهت هضم سازنده تجربیات رنج آور ما را یاری می 
 رساند."

ی ن ماهمیت احساس فراوان امید خود را به ویژه در جریان تیمارداری نشا
( و Karin Dufaultنم کارین دوفالت )دهد. دو پژوهش گر آمریكائی خا

ان ( در تحقیقات خود پیرامون بیمارBetina Martochioبتینا مارتوچیو )
ز اری سرطانی و غیرو کشف کردند که بسیاری از آنان در ارتباط با امیدوا

ه احساسات مثبت و قوی کننده و سرزندگی گزارش می کردند. به عالوه ب
رد. ٔه مقابل احساسات منفی را ایفاء می کنقش وزن امیدنظر می رسید که 

ن سیداین موضوع به ویژه در شرایط بحرانی ای که اهداف مورد نظر قابل ر
ئز نشده بودند و یا احتمال پایان مثبت همواره کاهش پیدا می کرد، حا
صی اهمیت بود. این دو خانم این نوع امید را که )دیگر( متوجه هدف خا

ی بهبودی بود به عنوان امید عمومی نبوده، بلكه مربوط به نحو
generalized hope)  ( .نام نهاده اند 

این امید افراد را در موقعیتی قرار می دهد که احساسات ناشی از 
سرخوردگی و یا یأس را که لبریز می شوند، خنثی کنند. امید عمومی 

 تمایحهمچون چتری که نور مثبت در زندگی فرد می تاباند از فرد امیدوار 
؟ نیممی کند. حال چگونه می توان چنین چتر محافظتی را برای خود مهیا ک
ر ه دخانم دوفالت و مارتوچیو یک سری استراتژی هائی را بر می شمارند ک
ین حفظ نگرش امیدوارانه در لحظات دشوار، یاری می رسانند. از جمله ا
ه ت ککه منظر زمانی را نا مشخص گذاریم. بیماری به عنوان مثال می گف
ایط شر امیدوار است روزی بتواند تنهائی به حمام برود. نکته دیگر این که
اشد د بفعلی را در چارچوب گسترده تری قرار دهیم. این بدان معنا می توان

 ناتکه پیرامون ارزش های خویش و هدف زندگی اندیشه کرده و یا به تمری
ات ارساسات و انتظمذهبی و معنوی بپردازیم. و در آخر پیرامون افکار، اح

 آتی با دیگران صحبت کنیم.

پژوهشگران موضوع امید بر این باورند که بعد تجربه اجتماعی آن قدر قوی 
است که ارزش واالی آن را نمی توان توصیف کرد. خانم روانشناس ورنا 

( اظهار می دارد: " امید و اعتماد حاصل روابط Verena Kastکاست )
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این ها زمانی افزایش می یابند که ما نیز خود را قابل اتکا هستند "  و " 
آماده برقراری روابط قابل اتکاء کنیم. " تعامل امیدواری، اعتماد و روابط 
اجتماعی با یكدیگر در زمان کودکی پایه ریزی شده و سراسر عمر ادامه می 
یابد، این را خانم کاست می گوید و اضافه می کند: " محیطی که در 

و مراقبت و اعماد به آن را به فرد منتقل کرده نتیجه اش کودکی حمایت 
این است که کودک می آموزد که در زمان نیاز افراد دیگری در کنار انسان 
هستند و کمک می کنند و این امر باعث افزایش امیدواری بنیادین می 
شود. افرادی که شادابی را تجربه کرده و دیگران را نیز در آن می توانند 

ازند، کسانی هستند که اعتماد بنیادین را پدید می آورند. و آنها شریک س
باعث می شوند که اطرافیان آنها به عوض احساس سرگشتگی بیشتر امیدوار 

 باشند."

 ندرویژه گی جوانان امیدوار شرکت کننده در پژوهش خانم الیزابت الكسا
 ینند. انیز این بود که درجه باالئی از همبستگی اجتماعی نشان می داد

دم جمله که یكی از افراد کم امید گفت " من ترجیح می دهم کارم را خو
 انمانجام دهم " ، هرگز توسط گروه امیدوار شنیده نشد. همانگونه که خ

 الكساندر به این شناخت رسید که جوانان از طرق گوناگونی از روابط
ز ا آنها درونی بین افراد نیرو و خوش بینی کسب می کنند: به این ترتیب

 دیگران مستقیما تقاضای کمک می کردند. این کار می تواند شامل کمک
ی های عملی نیز بشود، همچون این سئوال که چگونه می توان از کمک ها
  نینچدولتی برخوردار شد، یا این خواهش که مراقب فرزند او باشند و هم 

 شامل احساس پشتیبانی و جرئت بخشیدن هم می شود. 

دوار هم چنین در اطراف خود به جستجوی کسانی می پرداختند افراد امی
که الگوئی برای آنها باشند و از آنها رفتار هدف گرایانه و موفقیت آمیز را 
بیاموزند. به عنوان مثال جوانی بنام هكتور که امید ورود به کالج را داشت 

رمشق رفتار پسرخاله خود را که رشته پزشكی را به اتمام رسانیده بود، س
خود قرار داده بود و می گفت: " اعتماد من به این امر که اصوال همه چیز 
امكان پذیر است، ناشی از آن است که مشاهده می کنم که دیگران چه می 
کنند و پی می برم که آری، آنها موفق شده اند. مشاهده اینکه انسان می 
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یزه می تواند موفق شود، موضوعی است که بیش از هر چیز به من انگ
 بخشد."

د. ردندر آخر افراد امیدوار روابط اجتماعی را جاده یک طرفه تلقی نمی ک
می کمک به دیگران در جهت یافتن راه و روش رفتار برای آنها معیار مه
اد بود. در مجموع بافت چند جانبه و تبادل نظر با یكدیگر در بین افر

منابع  ین نظر رسانید:امیدوار  آنقدر قوی بود که خانم الكساندر را به ا
اجتماعی عصاره حیاتی امید است. این جمع بندی را خانم کالیر 

 : "روبرتسون هم این گونه در جواب خبرنگاران مورد تاکید قرار می دهد
بدون حمایت همكاران من هرگز جرئت گشایش مجدد این مغازه را پیدا 

 نمی کردم." 

 زمان کافغان مظلومان رسد نآ               شیر مردانند در عالم مدد
 ن طرف چون رحمت حق می دوندآ       ز هر جا بشنوندبانگ مظلومی 

            های نهان   ن طبیبان مرزآ         های جهانهای خللن ستونآ
 ا(موالن )
 

عالوه دو به بعالوه  هی مثبت: ما چگونه می توانيم از بروانشناس
  پنج برسيم

  «مروزروانشناسی ا»از نشريه آلمانی  ی استهائنوشتار دانبر گر زیرین بخش دو
 :         (Psychologie Heut،6،شماره )2006

 موضوعی تحت عنوان «کاشف( »Martin Seligmanمارتين زليگمن )
و ادر این پرسش و پاسخ توضيح می دهد که چرا زمان  "مثبت روانشناسی"

 فرا رسيده.

آن رايک اسنايدر است بخشی از نهضتی  که پايه گذار« روانشناسی اميد»
را در آمريكا تشكيل می دهد که روانشناسی مثبت را موضوع کار خود قرار 
داده است. هوادران اين نهضت تحت سرپرستی مارتين زليگمن بيش از 
اين خود را مشغول ابعاد تاريک روان انسانی، همچون مشكالت، 

کج روی های روزمره،  کمبودها، اختالالت، شكست ها و اشتباهات و
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نمی کنند. آن ها بالعکس می خواهند بدانند که چه چيزهائی انسان را 
 خوشبخت و موفق می کند و اين نيروها را چگونه می توان تقويت کرد؟ 

 در زير گفتمان اين نشريه را با زليگمن مطالعه می کنيد.  

 دهريزی ش سئوال: برنامه تحقيقاتی روانشناسی مثبت که بوسيله شما طرح
 می کند. چرا شما فکر می کنيد که« زندگی خوب»خود را مشغول موضوع 

 زمان شما فرا رسيده است؟

جواب: هنگامی که يک فرهنگ به بررسی موضوع جنگ و يا مشكالت 
کردن خسارات،  داجتماعی می پردازد در اين حال تالش بر سر محدو

ر د دون اين نوع رويكرالتيام ناراحتی ها و تصحيح اشتباهات است. تا کن
قع موادر غالب موارد روش متداول تاريخ فرهنگ ها بوده است. در مقابل 

تن دوران پريكلس و افالطون پنج قرن آاز جمله در  -شكوفائی فرهنگی 
 رياقبل از ميالد و فلورانس در دوران روشنگری و يا حكومت ملكه ويكتو

مانده اند. در اين  وارد استثنائی باقیم -( در انگيس 1819-1901)
 وده دوران های شكوفائی، ايده های بزرگ زندگی انسانی به وفور پديد آم

 ناسیشبارشد کردند، منجمله در آتن فلسفه و دموکراسی يا هنرهای زيبا و زي
 در فرهنگ فلورانس. 

از نظر تاريخی آمريكا و کشورهای ثروتمند اروپائی در چنين شرايط 
ر شكوفائی به ما امكان می دهد خود را بيشت مشابهی قرار دارند. اين

م انيمشغول به اين سئواالت مثبت کرده که چگونه و از چه طريق ما می تو
ديگر اين نيست که که خسارات را  بحثدانش و هنر را تقويت کنيم. 

ه الومحدود کرده و در جدول رفاه از منهای هشت به منهای دو بلكه از بع
 چه عواملی زندگی را لذت بخش می کند؟ در دو به بعالوه پنج برسيم:

 اينجا ديگر موضوع تأمين رفاه مطرح نيست. از ديدگاه سياسی برنامه
ر نظ ديگری عنوان است و آن اينکه چگونه می توان از شهروندان سير و از
ر دد: مادی تأمين، شهروندانی عالقمند و فعال ساخت که از خود سئوال کنن

 مطرح هستند؟زندگی چه چيزهای ديگری 

سئوال: در گذشته نه چندان دور نهضت های مثبتی بودند که در صدد 
بودند، از جمله:  ای انسانی و نيروهای بالقوه در انسانتقويت ارزش ه
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با  19۶0( در دهه Human Potentialنهضت توان بالقوه انسانی ) 
که  1980از سال های   »نهضت توانمندی«هدف تحقق خويش يا 

بود و غيرو. اما در نهايت هيچ يک از آنها  حرکت آوردن فرد هدفشان به
قادر به فراگيری نشدند. دليل خوشبينی شما در مورد روانشناسی مثبت 

 چيست؟

 - ه امگاه مدعی نبوده ام موضوع کامال نوينی را ارائه کرد جواب: من هيچ
البته خيلی از نهضت های اجتماعی چنين اهداف مشترکی دارا بوده و 

لی کوند گاه مورد حمايت ر تند. اما اين جرياناتی که شما نام برديد هيچهس
ر دد. چه رسد به آنکه مورد حمايت نيز واقع شده باشن ،علم قرار نگرفتند

 هستم ـ و مخاطبين روانشناسین تجسم آکادميک روند کلی مقابل آن، م
من تا حدودی از مديران بزرگترين مجمع علمی جهان هستند: مجمع 

 انشناسان آمريكارو
 (American Psychological Association.) 

اتی حقيقتبلكه مراکز  ،مثبت پيام آور چيز تازه ای نيستم روانشناسیا من ب 
خود  اناتراه هزينه می کنند فراخوانده ام تا از امك و کسانی را که در اين

 در جهت موضوعات مثبت انسانی به عنوان تحقيقات رايج آکادميک بهره
 جويند. 

ی ناتوان»سئوال: شما معروفيت شغلی خود را مديون تحقيقات در زمينه 
گر ابعاد تاريک طبيعت بشری، به عبارت دي -و افسردگی « يادگرفته شده

 هستيد. کجا و چه زمانی شما نحوه نگرش خود را تغيير داديد؟
جواب: يكی از لحظات تعيين کننده حين يک کنفرانس جامعی بود در  

با  مورد که چگونه می توان از بروز اختالالت روانی جلوگيری کرد.اين 
ن وجودی که سخنرانی های مهم و قابل قبولی انجام می گرفتند، برای م

همواره بيشتر روشن می شد که جای يک موضوع با اهميتی خالی است و 
ن اين موضوع آشكار شد که من سخت دچار ماللت شده بودم. برای م

 را ز خودشغل کمال نايافته ای بود و چنانچه در آينده نييک  روانشناسی
 يگربه ابعاد تاريک زندگی انسان محدود کرده و به وظايف اصولی د صرفا

 بی توجهی کند، بازهم ناپخته خواهد ماند.
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 اخته وزشنمسئله اين است که ما چگونه می توانيم منابع و توانائی ها را با 
؟ کنيم را بهتر« معمولی»می توانيم زندگی  آنها را تقويت کنيم؟ ما چگونه

اه است که استعدادها را کشف و تقويت کرده و ر مثبت دانشی روانشناسی
 های تقويت و خوشبختی انسان را وجه همت قرار می دهد. 

 سئوال: شما زمانی به تبليغ روش ابداعی خود پرداخته ايد که در آن
ه و دالئل رفتار را همواراميدهای زيادی به تحقيات ژنتيک بسته شده 

 ثالمبيشتر از طريق بيولوژی توضيح می دهند. برخی از محققين به عنوان 
به دنبال کشف مرزهای انسانی در راستای توانائی او در رسيدن به 

 خوشبختی هستند. 

تم داخجواب: در اولين مطالعاتم من به تحقيق پيرامون فقدان توانائی نپر
 مندگيری انسان توجه کردم. امروز هم من عالقبلكه به موضوع ظرفيت ياد

د حدوبه دانستن اين امر هستم که ژن های ما تا کجا تعيين کننده و يا م
 کننده زندگی روحی هستند. به ويژه اين سئوال برای من جالب است که

) دانش ژنتيک ذره ای Molekulargenetik ( تا چه حد می تواند به
 رشد روانشناسی کمک کند.

( صحيح مورد Kontextما می بايست موضوعات را در قالب ) اما 
 انکشاف قرار دهيم. يک مثال: من مدتی است که در زمينه توان رهبری

را « ماندال -ميلوزويچ »سياسی تحقيق کرده و مايلم بدانم آيا اين مجموعه 
ا يکه به صورت استعاره ای تعريف شده می توان بر اساس توان رهبری و 

ه کديگر استعداد رهبری انکشاف کرده و توضيح داد؟ از آنجا به عبارت 
اين موضوع بسيار پيچيده ای است، چنانچه آنرا به اجزای کوچكتر 

 بيولوژيک و يا روانی تقسيم کنيم به نتيجه ای نخواهيم رسيد.

اين تجزيه کردن مثال به اين صورت است که سئوال کنيم آيا يک رهبر  
يا بازتری دارد و يا در مثال ديگر، آيا او ديد بشر ميدان اخالقی تنگ تر و 

؟ از آنجا که اين امر را بايد در است دوستانه تری دارد و يا ضدخارجی تر
فردی چون ماندال يا  -ارتباط با قالب ويژه ای مورد تحقيق قرار داد

ميلوزويچ و يا هيتلر در يک خالء سياسی و يا اجتماعی پا به عرصه وجود 
سئوال اساسی اين است: کنش حاالت و يا ژن های ما در آن  -دنگذارده ان
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باورم که شرايط ويژه اجتماعی يا سياسی چگونه است؟ من ضمنا بر اين 
روی می دهند  ای که در قالب های ويژه چنانچه بازهم اين مسائل را

( وارد Humangenomprojektناديده بگذاريم، پروژه ژنتيک انسان )
 بن بستی خواهد شد.

در  ه پاسخ ميدهد که دقيقاسئوال: روانشناسی مثبت به اين تناقض چ
 وجوامع مرفه بيماری های روانی چون ترس ها، بی اشتهائی و افسردگی 

 اختالالت بسيار ديگر در حال فزونی هستند؟

جواب: اين سئوال واقعا جالبی است که تمام مشخصه های مادی سير 
 سير منفی دارند؟  صعودی، در حالی که مشخصه های روانی

 يكی از مهم ترين دالئل افسردگی فراگير و اختالالت روانی ديگر در
جوامع ثروتمندی چون آمريكا و آلمان فقدان معنا و مفهوم است. بی 

( Nihilismusپوچی ) احساس محتوائی فراگير درونی، فقدان ايده ها و
ل ليبه اين د روزافزون. نياز حياتی به معنا و اهميت نقش آن در زندگی،

ه عرض« اد روحیمو»که فالسفه و دانشمندان ديگر  زیرا ارضاء نمی شود
 یشناسها به ساختار علمی منفی انسانبدون استثناء همه آننمی کنند و 

 . ه اندپرداخت

هويت شغلی بخاطر آن که منظور من درست فهميده شود: من به هيچ وجه 
ز ر نگذارده ام بلكه هنوخود را کنا« منفی روانشناسی»سال شناخت  3۵

فر می ر صهم بر اين باورم که اين رسالت بايد ادامه يابد: چرا زندگی به زي
 رسد؟ در مقابل آن چكار می توان کرد؟

ه ک يناما من امروز می خواهم موضوع ديگری را به آن اضافه کنم، و آن ا 
ن آدر پرتو جواب هائی پيدا کنيم که توان های شخصيتی فرد می توانند 

ک ه يگسترش يافته و يا اينکه روابط زناشوئی لرزان را چگونه می توان ب
 مندانه تبديل کرد؟ ما در آينده محتاج دانشمندانی هم زيستی سعادت

« محقيقن اثربخشی»هستيم که من آنها را 
(Effektivitaetsforscherمی نامم و کسانی هستند که چشمانآلمانی ) 

 می کنند.خود را به سوی مثبت ها باز 



 

61 

 

ز ا اسئوال: جوامعی را که شما از نظر مادی سير توصيف می کنيد افراد ر
 را طريق يک صنعت عظيم رسانه های سرگرم کننده آرام نگاه داشته، آنها

نها آقع زير دست و احمق می کنند. بسياری از افراد يادگرفته اند که در وا
ه انشناسی مثبت بها پيش فرض های مثبتی برای رو اين –ناتوان هستند 

 شمار نمی روند. . . 

ی مجواب: من فکر نمی کنم افرادی که در جوامع ثروتمند در صلح زندگی 
ر دکنند خود بخود مبدل به عناصر منفعل می شوند. روان انسان همواره 

که چگونه  حال حرکت است، همواره در جستجوی رشد است و سپس آن
ت القيتصور که فعاليت انسانی يا خمی توان بهم ريختگی را نظم داد. اين 

می عل تنها از طريق انگيزه های منفی پديد می آيند، فاقد هرنوع زيربنای
 است. 

ن من بيشترين زمان را در فعاليت شغلی ام پيرامون تحقيق در مورد اي
. دموضوع مصرف کرده ام که چه زمانی موجودات زنده تنبل و منفعل هستن

 امیکه تحت خطر قرار نداشته باشد و يا هنگ اين که آيا يک موجود زنده
کر تف که در مخاطره باشد تنبل می ماند نتيجه کامال اشتباهی است از اين
ارد ا وبنيادين فيزيک نيوتونی که چيزها زمانی که از خارج نيروئی به آنه

نمی شود، بی حرکت می مانند. واقعيت اين است که موجودات زنده يک 
ی ممترجم( به حرکت داشته و تنها زمانی به سكون ميل طبيعی )غریزی ـ 

 ده وصورت ما همواره فعال بو رسند که آنها را متوقف کنيم. در غير اين
 تالش می کنيم که تأثير خود را در محيط فزونی بخشيم.

را به سختی می توان متوقف کرد: انسان می «  تالش در اثربخشی»اين  
جهت يادگرفتن کاهلی بوجود آورد تا غير معمولی را واقعا بايست شرايط 

بتوان انسانی را منفعل کرد. البته ما می توانيم جو ناتوانی و ماللت را 
 Mihali Cszikszentميهالی چزيكسنت ميهالی ) محقق بوجود بيآوريم.

Mihali توانست ثابت کند که برخی از افراد را از اين طريق می توان در )
 .بطور مداوم مشغول سرگرمی های آرام کنيم انفعال نگاه داشت که آنها را

 )پایان برگردان(
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 ام هر دو جهان را به نگاهییدهد       شود پردٔه چشمم پر کاهی گاهی می
 گاهی

ی شود جاده صد ساله به آهی م    لیو دراز است دور و وادی عشق بسی
 گاهی

 سر راهی ولتی هست که یابید  ز دستمده دامن امید  و در طلب کوش
 )اقبال الهوری(   گاهی
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 بخش چهارم

 تحقق خويش، استقالل شخصيت و ارزش ها
 گشايدنکــز عــاريه ها تــو را دری      کـاری زدرون جـان تـو می بايد

 يد به زان جوئـی که آن زبيـرون آ      خانه درون از آب چشمــه يــک
  ) مثنوی، دفتر ششم(

 ش گهر ساختن استزندگی در صدف خوی
ت )اقبال در دل شعله فرو رفتن و نگداختن اس                             

 الهوری(
 

  پیش گفتار

در  2000نوشتار حاضر اول بار از جمله در نشريه مهرگان در تابستان سال 
نظر  از آمريكا به مناسبت آغاز هزاره ای ديگر انتشار يافت. آنچه که اينک

  ازنگری و تکميل شده آن نوشتار است.شما می گذرد، ب

 نانسا زندگی تاریخ در جديدی قرن هم ميالدی يكم و بيست قرن آغاز با
 شرب فکر امروز که موضوعاتی همه ميان در. ديگر ای هزاره هم و شد شروع

که  دنگارنده در این فکر بو پيش زمانی مدت از داشته، معطوف خود به را
هم ها برای يک قرن و احيانا يک هزاره بازچه موضوعی در زندگی انسان 

 می تواند موضوع محوری انديشه و زندگی انسان ها باشد.

 با اين فرض که طی اين مدت اساسا زندگی نوع انسان به دليل آلودگی
ظرم نهستی به پايان نخواهد رسيد، به و یا رویدادهای طبیعی محيط زيست 

ليل ديل شته باشد، مقوالتی از قبرسيد تا زمانی که انسان در هستی وجود دا
 و هدف زندگی و سعادت انسان، شناخت و تحقق خويش همواره فکر را به
سوی خود خواهد کشاند. به همين دليل نيز هست که مشاهده می کنيم 
ز چگونه اشعار حكيمانه و سخنان بزرگان فرهنگ در اين زمينه ها پس ا

 وردارند.صدها و گاه هزاران سال هنوز از اعتبار برخ
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 تحقق» مفهوم کردن عنوان که رسيد نظرم به ها موضوع اين بين در 
 می خواننده نظر از زير در که صورتی به کوتاه، نوشتار يک در «خويش
 نبحرا يک در حاضر حال در کسانيكه عنوان به ايرانيان، ما برای گذرد

اهميت و مشكل  حائز شايد بريم، می بسر عقيدتی و فرهنگی تاريخی
 گشای برخی از کالف های سردرگم فکری و رفتاری ما باشد. 

بان ر زتا آنجا که مطالعات نگارنده اجازه می دهد، تا کنون اين مقوله د 
کرده  جمهفارسی عنوان نشده است. نويسنده نيز آن را از آلمانی به فارسی تر

(Selbstverwirklichungو برداشتی هم که در اين نوشتار عرضه شده با ) 
 کمک از متون آلمانی و يا آثار ترجمه شده به اين زبان است. 

 ا ی زیربنا) پارادايم وعقیدتی فلسفی نظریات دهه چندین که آن از پس
ر و علوم تربيتی بودند، در دهه های اخیربطو روانشناسیمبنای( دانش 

خالصه مفهوم تحقق خويش بر اساس ره آوردهای دانش اولوسیون و 
 ایگزین آن ها شده است.جو غرایز ژنتیک 

آمده سر زمانی که ما به اين باور می رسيم که دوران حاکميت ايدئولوژی به 
 زيرا که معارف و تجربیات علمی بشری بهتر می توانند زندگی فردی و

ر دخی اجتماعی را بهينه سازند، اين امری حياتی است که به سئواالت تاري
 نيا نيز حتی االمكان پاسخیمورد دليل و هدف زندگی انسان در اين د

 مبنای بر ماندهی اجتماعی آنرا نيز بتوانيمعلمی و قابل اثبات بدهيم، تا سا
 آن بهتر تعريف و تبيين کنيم. 

ها قرار خویش در ارتباط مستقیم با مسئلٔه اخالق و یا ارزش حال تحقق
ز دارد. این موضوع از یک سو برای رفتارخود فرد حائز اهمیت است و ا

کند، در رفتار اجتماعی خود نیز می چون فرد در جامعه زندگی دیگر ویس
د نگرش روبرو می شود. به این خاطر این موضوع نیازمن هابا موضوع ارزش
رود. به این دلیل از حوصلٔه این نوشتار به مراتب فراتر می جامعی است که

ین زمینه به آن دیگری را در ا و مقالهد نگارنده در پایان این نوشتار،
ه ضمیمه کرده است. این ها نوشتارهائی است از مجموعه مقاالت نگارند

  خت". "تئوری شنا تحت عنوان
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 تحقق خويش

واژه تحقق خويش انسان را دعوت به درونگرائی و شناخت خويش و 
ان می کند. در فرهنگ ما و به ويژه در عرف استعداد های خودسپس تحقق 

ه ا کله درونگرائی نوشتار وجود دارد، اما از آنجصدها سال در مورد مسئ
اين روش ها و اهداف درونگرائی غالبا فلسفی و مرامی است، تصورات 
ن روشن و مشخصی راجع به اين که در اين جريان بدنبال چه چيز در درو
 ث وخود بايد رفت در آنها روشن نيستند و امكان کج فهمی ها و خلط مبح

ه فادر آن بسيار؛ و به همين دليل امكان سوء استحتی انحراف از مقصود د
 وها از آن هم فراوان. صرف نظر از آن که يكی از داليل تاريخی طرح 

اهمیت یافتن موضوع درون گرائی در فرهنگ مشرق زمين حاکميت 
ز ی جديرپای انواع گوناگون استبداد بوده و انديشه ورزان در نهايت راه

 اللت از آنچه که در پيرامون آنها میاين، جهت تعالی روحی و رفع م
 ائیگذشت، نداشتند، امروزه روز نيز بسيارند افرادی که از آن عزلت گر
ری ادراک کرده و هر مرامی نيز متناسب با خواسته های خود برداشت ديگ

 را از آن عنوان می کند. 

د. دا برای مفهوم درون گرائی در جهان امروز دو موضوع را می توان تميز 
كی بعد شناخت خويش است و بعد ديگر مربوط می شود به هدف زندگی ي

 در این جهان براساس باورهای رایج مذهبی و سنتی يا در اعتبار کلی
 ماوراء الطبيعه. مفهوم شناخت خويش، بر خالف موضوع دوم، امری است
که در چارچوب کار علم می گنجد زيرا که هم موضوع تحقيق )انسان( 

س قيا است و هم با آن می توان به آزمايش و تکرارآزمایش وواقعيتی مسلم 
 و نتیجه گیری پرداخت.

در جهان  روانشناسیمبانی نظام تعليم و تربيت و دانش  در حال حاضر
امروز بر مبنای تحقق خويش استوارند و علم در مورد شناخت خويشتن 
که نظرات و روش های مشخص و قابل سنجشی دارد که بر خالف آن گونه 

در مذاهب و مرام ها رايج است، رازورانه نبوده و رد و قبول آن ها هم چون 
تعبدی نیستند انسان را مبتال به احساس گناه و احیانا تنفر از خویش نمی 
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کند. و به اين خاطر پذيرش آنها برای مشكالت اين دنيائی انسانها قابل 
 فهم، عقالنی، سهل تر و مفيد تر است. 

ته د دهه پيش در زبان فارسی زياد مورد مصرف قرار گرفآنچه که از چن 
است. ابتدا جالل آل احمد با اثر خود « بازگشت به خويشتن خويش»
ی اين بحث را آغاز کرد و بعد از آن دکتر علی شريعتی اثر« غربزدگی»

تحت همين عنوان پیش از انقالب انتشار داد. اين دو اثر در جريان 
ای ی ايدئولوژی سازی اسالم تأثير زيادی برجانقالب ايران و در راستا

 گذاردند. 

 آن گونه که آل –مقوله تحقق خويش نه تنها با بازگشت به خويشتن خويش 
هيم ارد، بلكه همانگونه که خوامشابهتی ند  -احمد و شریعتی عنوان کردند

ت تح ديد در بسياری از موارد باهم در تضاد اصولی قرار دارند، زيرا که
حقق خويش در صدد يک تبيين علمی از زندگی فردی انسان عنوان ت

ه هستيم، در حاليكه مقوله بازگشت به خويشتن خويش و به آنصورت که ب
تی قيدويژه آل احمد و شريعتی عنوان کردند و در ايران رواج يافت، رنگ ع

ه و ایدئولوژیک داشت. بطور خالصه تحت اين مفهوم این دو متفکر کنار
در حال گسترش غرب و گرايش و باز گشت به فرهنگ و گيری از تمدن 

 تمدن اسالمی را مد نظر داشتند. 

 در هشد عنوان فارسی زبان در که ای گونه به و مفهوم دو اين ديگر تفاوت
 وابسته افراد اول درجه در خويش خويشتن به بازگشت مخاطبين که آنست

ه کند، در حالی حوزه فرهنگی هست يک يا و ملت امت، ايدئولوژی، يک به
مفهوم تحقق خويش مخاطبش فرد انسانی است، صرفنظر از وابستگی اش 

 به مذهب، مرام، ملت و يا يک قوميّت خاص.

دليل طرح شدن بازگشت به خويشتن خويش و استقبالی که از آن در ايران 
به عمل آمد را سعيد حجاريان در مصاحبه ای با روزنامه همشهری به اين 

در تمام جاهائی که فرهنگ های بومی با » دهد:  صورت توضيح می
فرهنگ استعماری رو به رو می شوند و به واسطه هويت باختگی دچار 
بحران معنا می شوند، افراد استعمار شده برای حل بحران معنا می کوشند تا 
عناصر بومی فرهنگ خود را ايدئولوژيزه کنند و به اين وسيله به جنگ 
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در اين موقعيت چون افراد می خواهند مبارزه ضد استعمار بروند. يعنی 
استعماری يا ضد امپرياليستی داشته باشند، از نهاد دين طلب می کنند که 

،  ۶00)به نقل از نشريه نيمروز شماره « ابزار الزم را برايشان فراهم کند
(. من در اينجا اجالتا بدنبال بحث پيرامون خوبی و بدی اين عمل 1379

در صدد تشريح تفاوت دو موضوع مذکور و پرهيز از سوء  نبوده و صرفا
 تفاهم ها هستم. 

ه کبه هر ترتيب، تعمق در مفهوم تحقق خويش از آنجا حائز اهميت است  
 انیدر بسياری از تجربيات تاريخی، زندگی انسانها فدای اهداف قدرتمند

 . . . ووم قشده که به نام نيكی کردن، افراد را به بهانه مذهب، مرام، ميهن، 
ظر ر نبه پای منافع خود قربانی کرده اند. به اين روند که افراد بدون د

 وندگرفتن منافع مستقيم خود تا جائی ملعبه خواسته های اين و آن می ش
گاهی»که حتی عاشقانه حاضر به از دست دادن جان خود می شوند،   خودآ

نه ظرند که هرگوگفته می شود و همه تجربیات تاریخ موید این ن« اشتباه
گاهی اشتباه همواره  به خشونت گرایش پیدا می کند. و در نهایت خودآ

ورهای کش نمونه های بارز اين روند را در قرن بيستم ما در آلمان نازی و در
 دیگر به وفور مشاهده کرده و می کنیم. 

به اين ترتيب مشاهده می کنيم که مفهوم بازگشت به خويشتن خويش در  
در ايران از آن مستفاد می شود، تا کجا می تواند خطرناک باشد.  معنائی که

به منظور پرهيز از اين فجايع است که انديشمندانی چون گاندی بر اين 
و يا « در نهايت اين فرد است که همه چيز به او مربوط می شود» نظرند که 

آزادی فرد »گالتونگ معتقد است هدف از تحقيق ها در زمينه صلح بايد 
باشد و اين که « ز هر آن چه که در مقابل تحقق خويش اش قرار می گيردا
ملت ها عبارتند از: تجريداتی که ممكن است در خدمت ارضای انسان »

باشند يا نباشند. عاليق ملی تا زمانی که منطبق با خواست اکثريت نبوده و 
مانی که متعلق به يک اقليت ناچيز باشند، بی معنا هستند. درآمد سرانه تا ز

درباره شكل تقسيم آن در اجتماع حرفی به ميان نيامده، تنها نوعی شوخی 
است. تحقيقات در زمينه صلح هرچند بر ملت ها متمرکز است، ولی هدف 
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آن تجديد هويت ملی و توجيه دولت ملی است. تحقيق در زمينه صلح 
 1« .بايستی علم تحقق نيازهای انسانی باشد

يش موضوعی است کامآل متفاوت با بازگشت به به هر ترتيب، تحقق خو 
و سعی بر آنست که معنای آن در اين از دیدگاه مكاتب خويشتن خويش 
 نوشتار روشن شود.

ری در يشتبدر اينجا ابتدا تعريفی از این مقوله  ارائه کرده و به توضيحات  
 مورد آن می پردازیم.

ا ان در ارتباط بتحقق خويش در سخنی کوتاه به اين معنا است که انس 
 نيازهای بيولوژيک و فرهنگی، استعدادها، تصورات، عالئق و آرزوهای

شد د رخود بايد از امكانات حداقلی برخوردار باشد تا از اين طريق بتوان
و  سالمی داشته و در نهايت هم به خالقيت رسيده و احساس ارضاء روانی

 .سعادت کند و هم سير اولوسيون اجتماعی متوقف نگردد

در صورت احساس تحقق خويش، انسان در درجه اول از سالمت روانی 
ن برخوردار شده و سپس به مرحله ابداع و خالقيت، به عنوان عالی تري
ز امراحل تربیت و تکامل در زندگی، می رسد. اين نوع نگرش به انسان، 

در او تلقين  يک سو احساس گناهی را که تصورات رايج مذهبی و مرامی
 نسانااعتماد به نفس و تکيه بر خويش را از او سلب مي کنند، از کرده و 

گرفته و بجای آن احساس رضايت از خويش و اتکاء به نفس را به او 
« يدتقل وتعبد و تسليم »ارزانی می بخشد. دو ديگر با رهائی انسان از قيود 

، نندزندان هائی را که ايدئولوژی ها در راه شكوفائی شخصيت ايجاد می ک
در هم می کوبد. با این تعریف و توضیحات می توانیم برای مقوله 

 نی قابل قبول وعامی برسیم.ا"موفقیت" هم به معیار و مب

ير طبيعی بنظر می رسد که اولین شرط تحقق خويش زمانی عملی و امكانپذ
 خواهد شد که انسان از آزادی انتخاب برخوردار باشد.

حل تکامل در زندگی انسان است زيرا گفته شد که خالقيت عالی ترين مرا 
که روند اولوسيون حاکم بر هستی ميلياردها سال است به اين ترتيب و با 
کمک از آن توانسته از ماده، حيات و در حيات انسان متفکر و روح و 
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تعالی روحی پديد آورد. در حقيقت مبنای هستی بر اين نياز استوار است که 
 ود آورد که به آن خالقيت گفته می شود.بوج نیبدون وقفه سنتزهای نوی

بر اين اساس احساس رضایت و خوشبختی و خالقيت مبنا و اهداف هر 
ا ن رنوع تحققی به شمار می آیند. ما چنانچه بخواهيم تکامل معنوی انسا
تنها  ه ونیز در نظر بگيريم ـ آنچه که ارباب مكاتب رايج بر علم خرده گرفت

د سته انواناريخ مشاهده می کنيم که همواره کسانی تبر آن تأکيد دارند ـ در ت
انسان را به درجات باالتری از معنويت رهنمون شوند که با خالقيت 

 ه وتوانسته اند جبريات و تحميالت عصر خود و دوران گذشته را کنار زد
 به کشف رازهای جديدی از هستی رسيده و آزادی بيشتر انسان را ممكن

ی بزرگان علم وهنر چون بوعلن زمین و در کنار سازند. در فرهنگ ایرا
 د. ستنهو حافظ و. . موالنا بهترین نمونه ها  ، خیام، خوارزمیرازی سینا،

حال از تعريف کلی مفهوم تحقق خويش هرکس متناسب با ويژه گی های 
که در آن زندگی می کند، برداشت گوناگون ای  خويش و حوزه فرهنگی

 و« تحقق»می بايست دارای دو وجه اشتراک  دارد، ليكن اين برداشت ها
باشند. هنگام صحبت از خويش توجه انسان به درون خود « خويش»

 به ورهنمون گشته و بالطبع از خود سئوال می کند که من کيستم و چيستم 
 دنبال چه هستم و چرا هستم و چرا اينگونه هستم؟

ی ائدادها و تواناز جمله سئواالت  بعدی و مشخص تر اين ها هستند: استع
ی مهای من کدامند و عالقمند به چه نوع زندگی هستم، تصميماتی که من 

من تحميل شده و يا منطبق با عالئق واقعی خودم ه گيرم از خارج ب
 هستند؟ چه چيز مرا ناراحت می کند، چه چيز باعث آرامش من می شود،

کنم  در چه صورت من از زندگی خود راضی هستم و در کجا احساس می
د که من ناچار از رعايت حقوق ديگران هستم؟ در کجا بايد از حقوق خو
ری دفاع کنم و چرا گاه بايد از حقوق خود به نفع ديگران تا حد فداکا
يا چشم پوشی کنم؟ آيا من قادر به دفاع از حقوق خود هستم؟ اگر نه، آ
ا يو ديگران مقصرند يا اينکه من روش دفاع از حق خود را نياموخته ام 

 بگويم؟ « نه»هردو؟ آيا من در زندگی می توانم گاهی هم 
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 غازهنگامی که صحبت از تحقق در ارتباط با خويش به ميان می آيد، در آ
هضم آن دشوار به نظر می رسد و درک آن نيازمند تعمق است. اين 

 دگیدشواری زمانی بيشتر می شود که مرزهای زندگی انسان را از حوزه زن
مه ز ههای ابتدائی او فراتر برده، فرهنگ، معنويات و شايد امادی و نياز

 به مهمتر موضوع عشق را )به عنوان یكی از ویژگی های اصیل انسان( نيز
 آن اضافه کنيم. 

اما در اين حال، و با وجودی که درک تحقق خويش هنوز دشوار است، 
وت ليكن با مقوله بازگشت به خويشتن خويش در غالب ايدئولوژيک، تفا
ش های نهادینه ای را به منصه ظهور می رساند. بازگشت به خويشتن خوي

دون از ابتدا به معنای آنست که ب« بازگشت»از سه لغت تشكيل شده. لغت 
اه راین که قبال از انسان سئوال شود، به انسان تلقین می شود که  به 

در  غتلن در حقيقت اي !ردداشتباهی رفته و می خواهد و يا بايد از آن بازگ
 در اين مفهوم اين حكم را از آغاز صادر می کند که زندگی انسان مخاطب

بطالن است و حتی چنانچه از وضع خود احساس رضايت هم کند، در او 
 وردچنين تلقين می شود که اين احساس خطا است، بدون اينکه از او در م

 زندگی و افکار و احساس کنونی او نيازمند سئوالی باشيم.

 حقيقت اين مفهوم به ما عدم رضايت از خويش و به اعتباری گناهدر  
ر دآلودگی و شرمندگی از خویش را تلقين و تحكّم می کند. لغت خويشتن 

اينجا معنای خويش را در مقوله تحقق خويش تداعی می کند، اما لغت 
 نایخويش در ارتباط با بازگشت و خويشتن سرگيجه آور، نامفهوم و به مع

ه برداشتی که انسان از خود دارد احساس اصيل او نيست و آن است ک
 خويش واقعی او را ديگری از خارج بايد به او نشان دهد! 

سئوالی که در اينجا مطرح می شود اين است که چه کسی جز من می تواند 
به من بگويد که احساس من از خويش اصيل است يا خير؟ چنانچه چنين 

مدتی محاوره با من چنين نظری بدهد،  فردی روانشناس باشد و پس از
ين حكم از زبان يک فرد شايد حق به جانب باشد، اما زمانی که ا

سياسی آن هم کلی و بدون استثا برای عموم شنيده شود، اين ايدئولوگ و یا 
فکر به مغز خطور می کند که او منظورش من و بهتر کردن وضع من نيست، 
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ی اهداف خويش که معلوم نيست با بلكه تغيير دادن من است در راستا
 اهداف من در زندگی منطبق باشد!

 Stephanieروانکاو و موسیقی دان آمریكائی خانم استفانی مريت ) 
Merritt  در کتاب خود تحت عنوان ) 

در بخشی از آن در زمینه تحقق « قدرت شفابخشی موسيقی کالسيک» 
 : نین ابراز می کندخویش  به موضوع کنارگذاردن ماسک ها پرداخته و چ

 .است ما عصر کننده نگران های بحران از يكی فردی هويت دادن دست از
 به خود اشتغال در را خويش خويشتن زنان که است مديدی های مدت
 قيمت به را خود هويت کودکان. اند داده دست از خانه کار و فرزندان امور
 زرگانان بسياردست می دهند. حتی با از والدين و همساالن محبت جلب

 ،دموفق از موفقيت خود رنج می برند و مبتال به بيماری افسردگی هستن
ه بزيرا آحساس می کنند به قيمت از دست دادن عشق و آميزش با ديگران 

 خود خيانت کرده اند.

 و مادی منافع به دستيازی قيمت به حاضريم موارد از بسياری در ما همه
ويش بپردازيم. ما هنگامی که به ه تخريب جسمی و روحی خب ها لذت

تصورات زيربنائی ارزش خويش خيانت می کنيم، توان زندگی خود را 
ا کامالً از دست می دهيم. هويت ما هنگامی امكان احساس و ادراک پيد
، نيممی کند که ما به همان ميزانی که انرژی صرف رسيدن به موفقيت می ک

 سمی خود کنيم.به همان اندازه نیز صرف تعادل روانی و ج
 نناتوا را خود آنقدر ما که شود می پديدار زمانی غالباً هويت بحران

ان هستيم. ديگر به خويش خويشتن دادن نشان نگران که کنيم می احساس
 ی آناز امتياز خويشتن خويش چه بهائی بايد برااما در قبال برخورداری 

ز اع در قبال دفا بپردازيم؟ حتی چنانچه ما اين جرئت را داشته باشيم که
 ايدخويشتن خويش نگران تمسخر و زخم زبان ديگران نباشیم، درکنار آن ب

 بهائی کامالً عينی برای آن بپردازيم. 

دختر دانش آموزی که در مدرسه در قبال اينکه به خود جرئت مي دهد، 
مستقل بيانديشد و گفته های آموزگار را مورد سؤال قرار دهد، نمرات بدی 

مشابه وضعی است که بزرگساالن شغل خود را از دست می دهند،  می گيرد،
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چون آنها عقايد اصيل و غير متعارفی را بيان می کنند. در اين حال به 
انسان مهرهای خيالباف و پرت بودن زده می شود. اين نظام عجيب، انسان 
ها را غالباً به خاطر اصيل بودن و دگرانديشی مجازات می کند؛ در مقابل 

نی که به رنگ جماعت در می آيند صرفنظر از آنکه اين ماسک مناسب کسا
 (280آنها است يا نه، مورد تشويق قرار می گيرند." ) ص 

و در بخش دیگری تحت عنوان " انکشاف هويت واقعی "  خانم مریت 
ما بصورت اسيری پشت ماسک ناجوری که بر چهره  “چنین می گوید:

فرت ا نبما در مقابل زندگی غالباً همراه  الساق کرده ايم، عکس العمل های
ن از خويش، احساس بی ارزشی، ترس يا تسليم است. برخورد ما به خويشت
ده به گونه ای است که گوئی در رقم خوردن سرنوشت خود هيچ نقشی به عه
ره نداريم. سال به سال ترس از کنار گذاردن اين ماسک و نشان دادن چه

شت پاوج اين ترس زمانی است که تصور کنيم  واقعی در ما بيشتر می شود.
 اين ماسک اساساً چيزی نهفته نيست!

 می پنهان اش چهره زيبائی ماسک پشت را خود که داشتم مردی بيمار من
 قادر فرد يک امروز دنيای در که اهدافی تمام به رسيدن جهت او. کرد
چگاه او ار هياستفاده می کرد. اما اين ک برسد، آنها به خود زيبائی با است

ن را اقناء نمی کرد. وجودش مملو از اين نگرانی بود که نکند پشت اي
ماسک چيز ديگری باشد؟ نه کارآکتری نه قدرت انطباق بامحيط و نه 
شخصيت محكمی. به اين جهت او تا کنون جرئت نکرده بود به جستجوی 

 رکزتمخويشتن درونی بپردازد. او طی چند جلسه تراپی همراه با موزيک و 
در تصاويری که باچشمان بسته هنگام شنيدن مويسقی در مغز ظاهر می 
ز شوند، در آخر به بخشی از خويشتن خود رسيد. آن خويشتنی که چيزی ج

گوشت و خون نبود و مطابق تصوراتی که داشت به دنبال تحقق اهداف 
ن گراخود بود. اين بخش از وجود او اساساً نياز به تأييد و مقبوليت دي

 نداشت. در او به مرور احساس دوست داشتن خويش به وجود آمد و حاضر
ا به پذيرش اين ريسک شد که به غواصی در درون خويش بپردازد. آنچه ر

 او در پشت ماسک زيبائی پنهان می کرد. 
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، يقیزمانی که من زبان اسپانيائی تدريس می کردم و همراه با آن از موس
ستخرهای فتم پهلوانی هم که سرپرست ابازی، سرود و تئاتر کمک می گر

ر االاو فردی کله شق، گرم و بيش از حد مردس شنا بود در آن حضور داشت.
 به بود. يكی از استراتژی های مؤثری که لوسانوف در سيستم آموزشی خود
 رایکار می برد اين است که شاگردان لقبی که نماينده شغل خاصی است، ب

. ويت را تا روز آخر تدريس حفظ می کنندخود انتخاب می کنند و اين ه
 ردهاين کار باعث می شود که فرد ماسكی را که خود را پشت آن زندانی ک

 کنار گذارد.

نند؛ ی کمبازرگانان غالباً القاب آکروبات و يا دانشمند برای خود انتخاب  
ه بند افرادی که بيش از حد در زمينه شغلی تحت فشار هستند ايالتی می شو

ير ای که بتوانند هر لحظه به جائی که مايل هستند کوچ کرده و زگونه 
 آسمان باز و پر ستاره بخوابند. جورج، سرپرست استخرها لقب موسيقی

 دان را برگزيد.

 درس اول روز کند می کمک آموزش به که مناسب محيطی و آموزگار همراه
 د دنيائیا وارر پراهميت باشد زيرا که آنهبسيا تواند می پژوه دانش برای هم

ن آمی شوند که زبانش برای آنها غريب است. جورج بعدها تعريف کرد در 
ا و تاروز اين احساس را داشته که هويت او از دست رفته. تنها هويتی که 

ست. اته آنروز از خود می شناخته و او در آن حال شديداً حالت نا امنی داش
 بلی خود بوده و بناماو به عنوان فردی بنام جورج نماينده شخصيت ق

 موسيقی دان خويشتن واقعی او کم کم وارد صحنه می شده.

پشت ماسک کله شقی و خشونت، جوان خجولی ظاهر شد که از ترس او 
می لرزيد و تا سرحد مرگ نگران بوده که نکند خطائی از او سرزند. دست 

نمی  ها و صدای او می لرزيد و آرواره پائين او قفل شده بود. او واقعاً
دانست بدون آن ماسک چگونه رفتار کند. مقدار زيادی کمک محبت آميز 
و موسيقی کالسيک الزم بود تا او به راه افتد. موسيقی کالسيک هنگامی 
پخش می شد که دانش پژوهان در يک صحنه تئاتری که خود آنها 
بازيگرانش بودند لغت های اسپانيائی را می آموخنتد. اما جورج توانست 

گاه به نقشی که من به او آموزش می دادم که خودش باشد، باور ناخو دآ
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بيآورد. به محض ينکه او توانست با خویشتن خويش که تا کنون مفلوج 
بوده احساس آرامش کند، مقادير زيادی اسپانيائی آموخت. اما از آن مهم تر 

تا  اين موضوع بود که او به اين امر پی برد که او واقعاً آن کسی نبوده که
کنون می شناخته. از اين طريق که او توانسته بود برای مدت کوتاهی خود 
را در قالب ديگری مشاهده کند، به کشف هويت واقعی خود راهبر شد." 

(. )به نقل از ترجمه این اثر تحت عنوان "تأثير 281)ترجمه از متن ص 
ان موسيقی برروان، فرآیندهای يادگيری و درمان"مسعود کریم نیا، آلم

1391) 

استقالل »موضوع ديگری را نيز در اينجا عنوان می کنم تحت عنوان 
اما قبل از طرح اين مبحث دوم، بازهم کمی پيرامون تحقق «. شخصيت

 خويش صحبت می کنيم. 

ی تحقق خويش برای انسان ها در شرايط متفاوت معانی گوناگونی پيدا م
ای تحقق خويش به معن کند. برای کسانی که زير خط فقر زندگی می کنند،

 فاهخانواده اش در شرايط ر د ووخ دسترسی پيدا کردن به شرايطی است که
ل مادی حداقل قرار گرفته و به عنوان نمونه از شدت فقر دست به اعما

 غيراخالقی و يا خودکشی نزنند. 

اما برای کسی که ـ مانند وضعيت مردم در غرب از نظر مادی در رفاه نسبی 
ند ـ دچار اين وحشت نيستند، تحقق خويش معنای گسترده زندگی می کن

تری دارد. سر صحبت ما دراين جا با کسانی است که از شرايط مادی 
حداقل برخوردار بوده و از يک زندگی فرهنگی نیز برخوردارند. برای اين 
انسانها تحقق خويش نه به معنای موفق بودن به هر قيمت بر اساس 

جامعه برای انسان تعيين کرده )يعنی همانند مقوله استانداردهائی است که 
بازگشت به خويشتن خويش، عوامل خارجی تعيين می کنند که من بايد از 
چه چيز خوشم بيايد(، بلكه به معنای هماهنگی احساس ها و فکر و رفتار 
و به اين ترتيب عدم انشقاق شخصيت و احساس آرامش و لذت از زندگی 

اين فرد را موفق قلمداد نکند. در اين صورت است، هرچند که جامعه 
محرکه های انسان، شناخت عوامل درونی او بوده و از نيازهای اصيل او 



 

75 

 

سرچشمه می گيرند، نه آن که از خارج تحت عناوین گوناگون به او تحمیل 
 شوند. 

با اين توضيح روشن می شود که مفهوم استقالل شخصيت در راستای  
بله با آنچه که از خارج به انسان تحميل می تحقق خویش در جهت مقا

ميت بوده و تا چه حد از اهدر زمینه تحقق  خویش شود، اولیه ترین امر 
 برخوردار است. 

قی حال در اينجا اين سئوال مطرح می شود که انسان چگونه و از چه طري
فت می تواند با نيازهای اصيل خود آشنا شود؟ به طور اجمال می توان گ

ت سانی که در هر نوع فرهنگ بسته و به ويژه استبدادی و خشونعموما ک
ز رشد يافته اند، از کودکی با بسياری ا و خانواده های سنتی فرهنگی

 کوباحساس های اصيل خود یا اساسا آشنائی پيدا نمی کنند و یا مورد سر
و  قرار می گیرند. در اين حال راه يابی به اعماق درون و کشف نيازها

 ا تحميالت بيرونی کارآسانی نيست.مقابله ب

ع مشكل عمده ديگری که همواره بر سر راه تحقق خويش نه تنها در جوام
 ما بلكه در غرب نيز وجود داشته و دارد اين است که فرآیندهای های
اجتماعی شدن )خانواده، مراکز آموزشی، محيط اطراف، شغل و . . .( 

 گوهايافته و اين ها بصورت المتناسب با ويژگی های افراد متوسط سامان 
يگران دظر نو استانداردها درآمده اند. هرگونه عدم انطباق با اين الگوها از 

 تلقی و احيانا نقصان عقلی و يا حتی بيماری« غير طبيعی بودن»به عنوان 
می شود، در حالی که ممكن است فرد در برخی از خصوصيات و 

ا ردهيگر متناسب با اين استاندااستعدادها سرآمد همه باشد و در برخی د
 نباشد.

 حولتنمونه های برجسته در اين موارد بسيارند. مولوی پس از آنکه دچار 
د اج شاينشتن از مدرسه اخر بود، او را ديوانه خطاب می کردند!فکری شده 

و  و رفتار موسارت نيز در هيچ الگوئی نمی گنجيد. چه بسيار هنرمندان
ت گی را در فقر سپری کردند و پس از مرگ شهرفرهنگیان مشهوری که زند

 جهانی يافتند.
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مالحظه می کنيم که خانواده، محيط اطراف و جامعه چگونه، حتی 
گاه، به ويژه در راه کسانی که می توانند به عالی ترين مرا حقق تحل ناخودآ

 خويش، که عبارت از ابداع و خالقيت باشد، مانع ايجاد می کنند. چه
ادهای تعده مانند افرادی که برشمرديم نتوانستند به دنبال اسبسيار کسانی ک

ی ندگخود بروند. اگر خوب دقت کنيم، ما با بسياری از موارد مشابه در ز
د فرااروزمره نيز برخورد می کنيم و اين يكی از مواردی است که استعداد 

 کشف نشده باقی مانده و فرزندان بجای آنکه به شغل های مورد عالقه
فا صر ازند، به اجبار والدين وارد مشاغلی می شوند که به قول معروفبپرد

 ند پول سازند، بدون اينکه از شغل و زندگی خود احساس رضايت و لذت کن
 و برخی در آخر مبتال به بیماری های روانی می شوند.  

ع وامجبه اين ترتيب ما به اين نتيجه می توانيم رهنمون شویم که حتی در 
خويش امری است که می بايست با کمک والدين و تالش  مدرن، تحقق

ز مستمر خود انسان امكان پذيروعملی شود. ايجاد شرايطی که کودکان ا
یک سو با احساسات اصیلی چون محبت و عشق و تفکر وعالقه به آموزش 
مدام و شناخت خویش و تمرین آرامش درون آشنا شده و از سوی دیگر 

اه ش رس احساس ها و نيازهای اصيل و درونی خويبتوانند آزادانه و بر اسا
 خود را پيدا کنند، واالترين خدمت والدين جهت سالمت روحی و سعادت

مه هبا انسان بشمار می رود. به اين دليل است که نگارنده معتقد است تقري
گاهی آد. افراد در جهان سوم و به ویژه سنتی به نوعی از انحاء قربانی هستن

ستعدادها و نيازهای خود و همچنین رضایت از خویش، فرد نسبت به ا
بدون احساس گناه، مهم ترين مسئله در راه تحقق خويش و مقاومت در 

 اللمقابل تحميالت بيرونی، مهم ترين مسئله در راه برخورداری از استق
 شخصیت هستند. 

حال برای پيدا کردن رهنمون ها جهت تحقق خويش بايد از چه چيز و 
فاده کرد؟ سخن را در اينجا با نقل قولی از شاکتی گاواين چگونه است

(Shakti Gawain)  :ما با پيشرفت علم در دوران بسيار »شروع کنيم
شورانگيز، عجيب و پر توانی زندگی می کنيم. ما در پرتو تحوالت علمی در 
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گاهی انسان، با يک تحول  ساليان اخير، در تحتانی ترين سطوح خودآ
 2« .وبروئيمراديكال معنوی ر

گفته شد که معيار انتخاب راه زندگی می بايست در پرتو تحقق خويش 
د. صورت پذيرد و اشاره شد که هرکس از اين مفهوم برداشت ويژه ای دار

ه گونچحال با اين برداشت های ويژه و اين که بايد به فردگرائی پرداخت، 
 ين؟ آيا در امی توان جامعه ای را سامان بخشيد و به سعادت جمعی رسيد

 راه مذهب و ايدئولوژی و فلسفه بايد راهبرد قرار گيرند؟

ه ببا استفاده از تجربيات تاريخی در دوقرن اخير بصورت خالصه، جواب 
م، عل اين سئوال منفی است. با استفاده از همين تجربيات می توان گفت که
 عثبا بویژه روانشناسی مثبت، در ارائه ارزش های اصيلی که هم بتوانند

ا رتحقق خويش گشته و هم ما را از فرديت تهی نکرده و زندگی اجتماعی 
بهتر از هر عصر ديگری سامان بخشند، قدم های بي شماری برداشته و 

ابل قو  اتکاء به آنها برای امروز ما بيش از هر امر ديگری حياتی، بی خطر
م به اعتماد است. ضمن اينکه بايد خوشحال باشيم که در غرب رشد عل

ياز نتجربه ها بی پژو هش ها و حدی رسيده که مارا از تکرار بسياری از 
 می کند.

ه دو ديگر آن که بسياری از ارزش های اصيل امروزه حد اقل در بياني 
ف حقوق بشر در اختيار هرکس قرار دارند و در شرايط کنونی برای تعري

ه بی عنويت را حتآنها نياز به مكاتب نداريم. اما به هر ترتيب چنانچه م
مرزهای فرديت هم محدود کنيم، باز در اينجا وارد مقوالت مذهب و 

ای فلسفه می شويم و تحقق خويش بدون در نظر گرفتن اين مسائل، اگر بر
روشنفکران عملی باشد، تا کنون به جامعه ای برخورد نکرده ايم که 

 اکثريت مردم موفق به اين کار شده باشند.

اکت ها سروکار دارد، نفی مذهب و فلسفه در زندگی اما چون علم با ف
خصوصی مبدل به آرزوئی می شود که در مورد تحقق آن هنوز علم توانائی 
پاسخ ندارد. هدف از نقل قولی که در باال از شاکتی گاواين آورديم به اين 
موضوع مربوط می شود که در آن چند نکته مهم نهفته است. ضمنا اين نقل 

دی آورده ايم که زندگی اش سراسر معنويت است تا برای قول را از فر
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طرفداران مذهب سنتی جای ايراد در مورد فقدان معنويت درغرب باقی 
 نماند. 

و  نامبرده يک آمريكائی روانشناس است که پس از ساليانی دراز تحقيق 
 تفحص در فرهنگ ها در راه شناخت خويش به عرفان نو رسيده و در حال

يس تأس را بنام خود درکاليفرنيا برای انواع تراپی های روانیحاضر مرکزی 
ناخت ، شکرده است. نامبرده در بيان خود ابتدا تأکيد دارد که در پرتو علم

 ايشو زندگی انسان چنان تحول عميقی کرده است که اوال توان انسان افز
بی سابقه يافته، دوم آنکه به همت و با کمک علم ما با ابعادی از 

 گاهی و روح و روان انسان آشنا شده ايم که سابقا تصوری از آنخودآ
 نداشته ايم. 

 انیو در آخر  او به اين نتيجه می رسد که در پرتو اين دست آوردها مع
بق معنويت نیز تحوالتی پيدا کرده که با بسياری از تصورات رايج و سا

د، اشبعنويت مذهبی و مكتبی در تضاد قرار داشته و اگر قرار بر دفاع از م
 ما بايد بدنبال اين تعريف ها و تفسيرهای نو برويم.

 در منظور نهائی اين که، اگر امروز وسيله ای در جهت بهتر کردن زندگی
 نباشد دالجاختيار باشد، اين تنها علم است و معنويتی که نه تنها با علم در 
 نیز لمعبه  بلكه از آن کمک بگيرد. البته بدون اينکه ديد انتقادی را نسبت

 کنار بگذاريم. 

يش حال پس از آنکه شناختيم که امروزه هدف زندگی را بايد در تحقق خو
با کمک علم تعريف کرد و اين که هر نوع فردگرائی نیز ضامن سعادت 

من نيست، جهت يافتن معيارهائی که کدامين نوع فرد گرائی می تواند ضا
دازيم، زيرا که پيش سعادت باشد، به موضوع استقالل شخصيت می پر

ر فرض و اساسی ترين خصوصيت هر انسانی جهت بازشناسی، و از آن مهم ت
لمس و درک احساس های درونی، خواسته ها، عالئق و استعدادهای 
 اصيل خويش در راه تحقق خويش چيزی جز استقالل شخصيت نيست. 

يكی از مهمترين موضوع ها در روان درمانی وضعيت کسانی است که در 
گاه از خود متنفرند و  عين اينکه تا حد افراطی خودخواه هستند، اما ناخودآ
از اين تنفر، ديگران نيز مصون نيستند. اين تنفر از خود می تواند چنان 



 

79 

 

ابعادی به خود بگيرد که مبدل به هدف زندگی فرد شود. حوزه سياست در 
ه تحت کشورهای استبدادی ميدان جوالن مناسبی برای اين افراد است ک

پوشش های مترقيانه و مقدس مآبانه به راحتی اين تنفراز خويش و ديگران 
عملی کنند. چگونه می توان در ميدان سياست امكان ادامه می توانند را 

فعاليت اين افراد و گروه ها را که همواره باعث خراب تر کردن اوضاع می 
 شوند، کاهش داد؟ 

 تقالل شخصيت در چنين نوشتارروشن است که نه توضيح کامل مقوله اس 
نند توابکوتاهی امكانپذير است و نه به نتايجی در اينجا می توان رسيد که 

 رهنمودهای خدشه ناپذيری باشند. اگر آنچه که در اينجا بصورت مجمل
 به عنوان می شود صرفا بتواند حساسيت ها را تحريک کرده و خواننده را

 به ه بيشتر عالقمند کند، نگارندهنگاهی به درون خويش و تعمق و مطالع
 هدف خود در طرح اين دو موضوع در اين مقاله رسيده است.

  استقالل شخصيت
 آمده، شخصيت استقالل پيرامون که هائی تعريف و نظريات همه ميان از 

 (Arno Gruen) گروئن آرنو آمريكائی روانشناس نظريه طرح به نگارنده
« خيانت به خويش»کتابی تحت عنوان  درمانی سال روان 3۵که با سابقه 

.  در ادامه، ترجمه نکات برجسته 3انتشار داده، می پردازد  198۶در سال 
 اين نظريه از برگردان آلمانی کتاب، بدون دخل و تصرف، عنوان می شود. 

ا اين اثر نظريه ای را پيرامون استقالل شخصيت عنوان می کند که ب» 
ين ايا ضرورت عدم وابستگی تفاوت دارد.  نظريات مبتنی بر اهميت فرد و

نظريه از امكان احساس و تجربه کنترل نشده ادراکات، احساس ها و 
ين نيازهای خويش صحبت می کند. در نهایت اين تجربيات، تعيين کننده ا

 ت. اس امر هستند که تکامل شخصيت تا چه اندازه انشقاق يافته و يا يگانه
 زمينه در امكاناتی حاصل ـ آن نقصان يا و ـ شخصيت بودن هماهنگ نوع
 رشد ترتيب، هر به. دارند وجود زندگی در که است شخصيت استقالل رشد

 تمام منشاء نهايت در و بوده بيماری العلل علت شخصيت استقالل ناقص
 .شود می انسان در ها بدی
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 قدرت حياتی می شود. اما افزايش باعث شخصيت استقالل بخاطر تالش 
يت ميزانی که روند اجتماعی شدن مانع بر سر راه استقالل شخص به همان

دد ر صايجاد می کند، خود اين روند مولّد بدی هائی نیز می شود که خود د
ند رفع آنها است. چنانچه محبت والدين به اين صورت تغيير نقش پيدا ک

که والدين جهت محق دانستن و باال بردن اعتبار خود، باعث زيردست 
ه ابستگی کودک شوند، به اين صورت ادغام فرد در جامعه نيز بشدن و و

صورت مطيع شدن او در می آيد. تالش در جهت مطيع شدن جايگزين 
ده شاستقالل و در آخر منجر به از بين رفتن احساس های اصيل در انسان 
ين ه او وجود او مبدل به سرچشمه شرّ می شود. تضادی که در وجود ما نهفت

 ن استقالل گاه بصورت استقالل جلوه گر می شود . . .است که فقدا

 .قدرت امكان و عشق امكان. دهد می نشان ما به امكان دو بشری تکامل
 زدسا می فردی انسان از و بوده ها فرهنگ غالب زيربنای که قدرت امكان

 ر انشقاق استوارب که فرديتی است، سلطه ايدئولوژی کننده منعکس که
 درتقرون فرد که رنج و ناتوانی را ضعف می پندارد و است. انشقاقی در د

ق و سلطه را به عنوان وسيله ای جهت نفی ناتوانی برجسته می کند. خل
چنين خويشتنی سازوکار آن چيزی است که موفقيت در زندگی ما نام 

 گرفته. 

ا و ند که در آن احساس هک می انسان در شرايطی چنان از حكايت استقالل
ی عنامدر انطباق کامل قراردارند. ما عموما از اين مفهوم  نيازهای خويش

د، شو ديگری، از قبيل آنچه که مربوط به اهميت فرد و عدم وابستگی او می
گاه و  يا می فهميم. اين معنا به ويژه در مورد کسی معتبر است که خودآ
گاه بر اساس ايدئولوژی سلطه گری عمل می کند. به اين دليل   نچهآناخودآ

ست ما غالبا به عنوان استقالل توصيف می کنيم، عقيده ای تجريدی اکه 
 در مورد خويش.

با وجود سرپيچی هائی که می تواند از اين خويش سر بزند، اين خويش  
صرفا منعکس کننده خصوصيات محدود، معوج شده و خودخواهانه ای 

يط است که والدين، مدرسه و جامعه به او تحميل کرده اند. در اين شرا
استقالل به معنای آنست که بی وقفه ناچار از اثبات قدرتمندی و برتری 
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برای خود و ديگران هستيم. اين که آيا اين اثبات ها منطبق با ارزش ها 
هستند و يا نه فرقی نمی کند، مهم اجبار در ارائه دائمی دليل است. اين 

ادن يک حالت جنگی است که فرسنگ ها با شرايط مورد تأييد قرار د
زندگی فاصله دارد. در مقابل آن شرايطی قرار دارد که راه به عوامل مؤيد 
حيات، به احساس شادمانی، احساس ناراحتی، درد و در يک کالم زنده 
بودن، گشوده است. تاريخ فرهنگ ما در موارد زيادی تاريخ پرهيز و نفی و 

 است. . .  سرکوب امكان ورود به اين احساس ها و نيازهای منتج از آن ها

 احساس بر که است خویش در توانائی اين برگيرنده در شخصيت استقالل
 ناقص تکامل هنگام که آنجا از. باشد متکی خويش نيازهای و ها

 ندتوان می و نبوده درونی هماهنگی يک در نيازها و ها احساس استقالل،
ا و هی باشند، بايد بازشناسيم که این احساس گر سلطه ايدئولوژی بيانگر

 )پايان نقل قول(. « نيازها را نبايد با استقالل يكی دانست 

 درک اينکه و شخصيت استقالل مفهوم توضيح از پس مذکور نويسنده حال
 همسئل اين شرح به هستند، اهميت حائز اندازه چه تا درونی های احساس

 لی ايجاد خشم و خشونت در فرد است،اص علت احساسی بی که پردازد می
ه عبارت ديگر خشونت عکس العملی است در رابطه با کاهش و يا ب

 استقالل شخصيت، حتی در مواردی هم که فرد در قبال اين نقص از خود
 دفاع می کند. 

صنعان خرقه رهن خانه  شيخ          نکن بدنامی فکر عشقی راه مريد گر
 خمار داشت )حافظ(
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در آرزوی دستیازی به آن ها است: نیازهای  آنچه که همه کس

 انسانی جهان شمول 
 نقل قولی است از کتاب " ما چه هستیم و چه میبرگردان نوشتار زیر 
 نوشته گرالد هیوتر  توانیم باشیم"

Was wir sind und was wir sein Koennen, Fischer Verlag, 
Gerald Hütter 

راموش می کنیم که به هم پیوسته و "ما از یكدیگر دور شده ایم و گاهی ف
وابسته ایم و فردیت هائی هستیم که در کنار هم رشد می کنیم. حال ما به 

مرور ریشه های مشترک خود را یافته و بسیار با کندی می فهمیم که همه ما 
در سرتاسر جهان با هم راه مشترکی داریم. این موضوع جدیدی است که تا 

وجود نداشته. این نیازهای مشترک عبارتند  کنون به این صورت یكپارچه
 از :

 استقالل -1
 آزادی، حق تعیین سرنوشت

  نیازهای جسمانی -2
هوا، آب، تحرک، غذا، خواب، فاصله، سرپناه، گرما، سالمتی، 

 درمان،نیرو، حفظ حیات 
 (Integritaet)  صداقت با خویش و یكرنگی -3

 استقالل شخصیت، هماهنگی، هم سوئی با ارزش های خویش،
 هویت و فردیت

 امنیت -4
برخوردای از حمایت، دوراندیشی، شفافیت، مرز داشتن با 

یگران، زندگی فردی و سامان داشتند  
 ) به معنای فهمیده شدن و یا به عبارت دیگر " همدردی، تفاهم -5

 مورد توجه" بودن( مساوات ، عدالت
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 رابطه -6
ارزش گذاری، نزدیكی، تعلق داشتن، عشق،  مسائل داخلی، 

جنسی، حمایتف صداقت، همبستگی، اطمینان خاطرف روابط 
احترام، تماس، تایید، تبادل نظر، گشادگی، اعتماد، بذل توجه، 

 مورد تایید قرار گرفتن، دوستی، همكاری، انعطاف، 
 تمدد اعصاب -7

 استراحت، رفع خستگی، بازی، سبكبالی، آرامش، فراغت بال
 نیازهای روحی -8

ی(، شادی، شوخ طبعی، هارمونی، الهام، "نظم"، صلح )درون
 تنوع، توازن، سعادت، زیبایی

 تکامل یافتن  -9
رشد، به رسمیت شناخته شدن، موفقیت به معنای از عهده برآمدن، 
خالقیت، ادارک، واکنش نشان دادن، موثر بودن، توانمندی، اهمیت 

 داشتن، آموزش، جشن گرفتن، غم گساری، شرکت در کارهای جاری
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 بخش پنجم
 

 توان آموخت را میخالقیت 
 ه فوق الذکر:یادامه برگردان از نشر

 کند،هنگامی که یک برگزار کنندٔه سمینار قلم و کاغذ بین حضار پخش می
؟ من؟ من مگر پیكاسو در فضا پخش می شود. "نقاشی موجی از نارضایتی

که  هستم؟" " من در مدرسه هم در قسمت هنر ضعیف بودم"."زمانی
ین د اکرد، من آنجا غایب بودم. من اصال استعدا خداوند فانتزی تقسیم می
  ها این گونه هستند.کار را ندارم". رویكرد

س و مدیر عامل انستیتوی ا(، روانشنPater weilویل ) پدر روحانی
در کلن آلمان بر این باور است که کسی که خود را غیر  خالقیت عملی

ی است. "ما امروز دچار سوء تفاهم کندخالق و بدون فانتزی قلمداد می
دانیم. غالب می دچار این اشتباه هستیم که خالقیت را با هنرمندی یكی

پندارند که مختص اقلیت محدودی افراد خالقیت را عبارت از توانی می
ما نمی توانیم خالق نباشیم.  به نوعی خالق است. است. اما هر انسانی

 به هدر قب آن هستیم یا آن راه که آیا ما مرادر این نکته نهفت مسئلٔه اصلی
نمی شود، بلكه همه جا  خالقیت مربوط به یک حوزٔه خاصی میدهیم. "

کنم یا برای امكان بروز دارد، این که من یک غذای ناشناخته طبخ می
کنم خالقیت است. خالق بودن خود راه حل جدیدی پیدا می مشكل مالی

د دارد"، این را پیتر ویل جوو عنای تصور چیزی است جز آن که اکنونم به
 می گوید. یک بنا که موفق میشود دیواری را با مصالح کمتری بسازد،

خانم خانه داری که در آشپز خانٔه کوچكی با نظم  خالق است. همینطور
   مه چیز را در آن جای می دهد.ه خاصی

می پندارند.  کند که غالبا خالقیت را با اختراع یكیپیتر ویل مشاهده می
است که افراد به خود جرئت نداده و فکر می کنند اهل  این نیز خود دلیلی

ای هستند که منجر به یک های خالقانهنو آوری نیستند. " اختراعات ایده
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استراتژی و طرح اقتصادی می شوند." پیتر ویل این تصور را که چنانچه 
اشتباه فردی نتواند چیزی واقعا نو ظهوری پیدا کند پس خالق نیست را 

(، خانم رونشناس آمریكائی نیز بر این Amabileمیداند. ترزا امابایل )
نگاه محدودی  باور است که ما در مورد تصورات خود پیرامون خالقیت

کند که درست با پختن یک آش مقایسه می او خالقیت را مشتاقانه داریم.
فکر ، است: تسلط فنی مانند یک آش خوب نیازمند این سه عنصر اصلی

هائی است مجموع توانائی یل از تسلط فنیااماب خالقانه و اشتیاق. منظور
یک فرد با هوش هم  کند. بدون آموزش فنیکه ما را برای آن کار مجهز می

هائی است که به ناموفق است. فکر خالقانه هم عبارت از تسلط به روش
ها د. " اینتوان امكانات جدیدی را انکشاف و پیاده کرها میکمک آن

مزٔه عناصر یک آش را نمایان می  هستند که در نهایت مانند ادویه هائی
  کنند."

اشتیاق برای خانم امابایل همچون آتش زیر دیگ است. آتش همه چیز را 
کند. حال چگونه ها را در هم آمیخته و غذائی خوشمزه مهیا میگرم، عطر

انند یک آش بپزند؟ پیتر ویل است که غالب افراد بر این باورند که نمی تو
برای خالقیت می داند. "ترس از اشتباه  ترس را مهم ترین عامل منفی

بسیار  کردن، شكست خوردن و اعتبار خود را از دست دادن در جامعه
خواهد چهرٔه درخشانی باشد. و در مورد این که گسترش دارد. هر کس می

یز وجود دارند." نتیجه آن ای نهای جمعیچه چیز خوب یا بد است ارزش 
قابل اطمینانی که تاکنون عمل  که: ما ترجیح می دهیم در زمینه های

کنیم. ما نسخه کارهای نو و عجیب را به هنرمندان واگذار  مانده و کرده
رمانی را که تحریر کرده ایم در کشو می گذاریم و تقاضای کار را ارسال 

، بدون آزمایش، ت قبلینکرده و افکار نو خود را جهت حل مشكال
خالق  پنداریم. اما هنگام بر شمرن این که چرا در حال حاضرمی غیرعملی

ای داریم، از جمله این که من تاکنون فکر نیستیم فانتزی بسیار گسترده
های اقتصادی افرادی است که ها و طرح نوی نداشته ام. دنیا پر از کتاب

د. امروز دیگر برای این کار دیر است. هزار بار از من با استعداد تر هستن
که به این کار تسلط کامل پیدا  من خواه ناخواه پیر شده ام. من زمانی
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 نهایت طوالنی کنم ... لیست این ایرادات را میتوان تا بیکردم، شروع می
 کرد.

، لیعموبه این خاطر پیتر ویل و همكارانش در سمینارهائی که برای افراد م
های خالقیت از تکنیک ها برگزار می کنند قبل از این کهازمانس ها وگروه

ند. ها و نیروهای بازدارنده در انسان صحبت می کنآغاز کنند پیرامون ترس
هنگامی که من با یک شرایط غیر عادی روبرو می شوم، در مغز من چه 

 کنند؟کنم؟ چه احساساتی در من بروز میافتد؟ من چه فکر میمی اتفاقی
بروز می کند؟ آیا من  ترس از شكست آیا من خشمگین می شوم؟ آیا در من

آچمز می شوم؟ جهت شناخت خویش و رفتار انسان در قبال خالقیت، 
 واالت تعیین کننده هستند.س برای پیتر ویل این ها

یک  با ( است که "هر انسانیMarck Twainاین جمله از مارک تواین )
تخیالت است." این  چارد موفقیت روبرو نشود، با که ایدٔه نو تا زمانی

ر جمله را این گونه نیز میتوان معنا کرد: بدون ریسک خالقیتی در کا
کمتر اهل  به مرور زمان نیست. پیتر ویل به این نتیجه رسیده است که ما

ها را خیاالت، غیر آن کرده و های نو را فورا سرکوبو ایده ریسک شده
که  گویند من تنها زمانیکنیم. "بسیاری میمی واقعی و گران ارزیابی
اما با این  کنم، دست به آزمایش خواهم زد."مطمئن شوم اشتباه نمی

مواضع هرگز نمیتواند چیز نوی پدیدار شود. "شكست بخشی از روند 
شده اند قبل از آن  حد عقل شش بار  موفق خالقیت است. همٔه افرادی که

پشت  بی شماری را با سرخوردگی و ناراحتی یو ساعت ها دچار خطا شده
 سر گذارده اند."

که اقبال به انسان روی می آورد دیگر نیازی به هیچ زمانی  این تصور که
تالشی نیست، افسانه تخیلی دیر پائی است. این جمله از توماس ادیسون 

در صد با عرق  99از یک در صد تخیل شكل گرفته و  است:" فرد ژنی
تر ویل معتقد است: "خالقیت جادو گری نیست، اما انسان هم جبین." پی

بایست موضوع کار را فرد می خالق باشد. نمی تواند به صورت ضمنی
هائی را که در جدی گرفته، با تمرکز و اشتیاق آن را دنبال کرده و چیز

را نیز پیتر ویل  در مغز پیوند دهد. "شیفتگی به هم ندارند ربطی ظاهر
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توانم که مجذوب موضوعی نباشم نمی می داند. " من تا زمانی پراهمیت
در بر  بهترین تکنیک خالقیت هم سودی خالق باشم. در غیر این صورت

  ندارد." 

 ( از انستیتوی مربوط به علوم اشتغال درAngela Carelآنجال کارل )
تواند داند که فرد میدانشگاه بوخوم و دورتموند آلمان خالقیت را توانی می

متخصص علوم تربیتی  آن را در خود ایجاد کرده و رشد دهد. این خانم
. موضوع (Da Vinci) یای است تحت عنوان داوینچمسئول پروژه

توان در دانشگاه می که چگونه خالقیت را این است پژوهش در این پروژه
 های فکریکه به کار تقویت کرد. سوال مطروحه این است: "چگونه کسانی

" در برای رقابت بین المللی آماده باشند؟ مشغولند می توانند خالق شده و
قیت دورتموند و انستیتوی خال مرکز علوم آموزشی دانشگاه فنی ،این پروژه
مدیریت  کلن نیز شرکت دارند. دانش  و تجربیات عملی کاربردی

   یكدیگر را بارور کنند.  بایست متقابالمی

ارل متمرکز خالقیت گروهی است. نتایج این کار ثقل تحقیقات خانم ک
کادمیک نیز جالب است. شرایط خالقیت را میتوان ا ز برای محافل غیر آ

پیدا  های عجیب نیز شانس ابراز و تحققایجاد کرد که ایده باال به گونه ای
 ا نمیتوان از باال سفارش داد.ر نآ کنند، لیكن

درون  تحت عنوان "ژنی بی( کتاWerner Zeifert.... ورنر زیفرت )
های ها و مثل( انتشار داده و در آن پژووهشGenie in mirمن" )
در زمینٔه  تصورات ما را از یک سؤ شمارد که همگیبر می فراوانی
ها و مشوق ها، مرینسوی دیگر در مورد ت های مادر زادی وازاستعداد

پیرامون مغز و  ژوهش هایا نتیجه پدانند. او عمیق نیازمند تجدید نظر می
قرار داده و به این  المللی در مورد استعداد را مورد برسیهای بینپژوهش

 ن گرفته تا موسیقیاز ورزشكارا -های با استعداد رسد : انساننتیجه می
قهرمان تمرین هستند.  ه اشتراک هستند: همگیدارای یک وج -دان ها

های با دهند همٔه انسانیهای زیفرت نشان مهمان گونه که مثال
 های سخت و طاقت فرسا پشت سر گذارده اند.ک دوران تالشی استعداد
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نیز آن است که، این  ها در مورد افراد ژنیجمع بندی نتیجه آخرین پژوهش
کنند، آغازین هستند که استعداد را پدید آورده و بارور می های عملیتمرین

 نه استعداد مادر زادی!

 "یهوشمندویل نیز این نتیجه را در کتاب خود تحت عنوان "دروغ دانیل ک
(Die Talentluegeمورد تاکید قرار می ) این  دهد. ضمن این که او

های آغازین خواهد بداند که تمرینکند: او میکنکاش می مسئله را دقیق تر
و ار ان کچه نوع و چگونه باید باشند تا استعداد ها را بروز دهند؟ برای ای

به  نه تنها به سراغ انکشافات فیزیولوژی مغز رفته، بلكه بیشتر
"او پردازد. این "گنج یابیهای ناپیدای استعداد سازی میکارگاه جستجوی

ای از کرده که لیست طوالنی را از جمله به سوی تیم فوتبال برزیل رهنمون
ت کرده. را چون پله، رونالدینو و کاکا را تربی های معروفیفوتبالیست

و  که او گرفته این است که آموزش فعاالنه در کنار جرقٔه اولیه نتایجی
   کنند.ها را قابل فهم میاستاد متبحر این رشد استعداد

 های برزیلی نسبت به تیم های دیگر متفاوت است.نحوه آموزش فوتبالیست
اً اهردانیل کویل می گوید: "افرادی که من در این کارگاه مشاهده کردم ظ

های یخ زده را جستجو در بین همه چیز صخره آن ها رفتار متضادی دارند:
ه وارمی کنند )...( و در آنجا تا سر حد مرگ  تقال کرده و باالجبار هم

ها عامل آنجا با شكست روبرو می شوند. در این حال دقیقا این شكست
ی مرا موثر  ها است." کویل در این نحوه رفتار، آموزش فعاالنهپیشرفت آن
 مبنای یک تناقض استوار است: "هنگامی که ما با هدف گیری داند که بر

حق اشتباه کردن و مغبون  لو در این حا -کنیم خود را با چیزی درگیر می
کنیم از یک صخرٔه یخ زده  سعی همانند این ک -شدن را به خود می دهیم

 باال برویم، در این حال ما عاقل تر می شویم.

و  ردنچار از حرکت آرام جهت خطا کاارت دیگر، تجربیاتی که ما را نبه عب
رویم و در ای یخ زده باال میای که گویی از صخرهبه گونه -ها ترمیم آن

خود بدانیم ما را  بدون این که -خوریمبارها می لغزیم و لیز می همان حال
 کند."سریع و منعطف می
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 را اقعی رشد استعداد، دالیل محكمیاین مشاهدات دقیق در زمینه روند و
 بپردازیم و آن ها ران آ چگونه می بایست به بازیابی کنند کهارائه می

 درسه، آموزش و تربیت در نظر گرفت،. م در

ژه وان ویر تباین دالیل از حوزٔه علوم تربیتی نیامده اند که در آن جا همواره 
ها حاصل پژوهش ربیذهنیت تاکید می ورزند، بلكه از ره آوردهای تج

این نتیجه  ها امكانهستند. این و افراد ژنی پیرامون مغز، توانائی ذهنی
گیری را ارائه می کنند که تمرین در یک چارچوب مشخص به همراه 

 .اردراهنمائی مشوق، به مراتب از هر استعداد مادر زاد اهمیت بیشتری د

( Nativistenها )ه بین ناتیویستای که هر از چند گااین درگیری
های محیط )مدافعین تاثیر )مدافعین استعداد مادر زادی( و تئوریسین

 روهمحیط( اوج می گیرد، در اینجا به صورت غیر قابل انتظاری به نفع گ
شد ا راول پایان پذیرفته: این ذهنیت تمرین کننده است که استعداد خود ر

 می دهد.

خود  دارد: "کارشناس درونی ار رابه این جهت ورنر زیفرت از ما این انتظ
 :"به این سؤراهنمایی )منحرف( کند در نظر دارد ما را و -را بیدار کن"

های که به استعداد خود جرات بخشیده و خود را از قید افسانه کسی
 ر آوردهپیرامون استعداد یا اظهار نظر دیگران رها کرده و به خود باو عمومی

رسد"، زیرا:"جدیت انسان را تر به هدف میو روی خود کار کند، زود 
 بیش از استعداد به سوی جلو میبرد."

ارائه  بازیابی نقش مدرسه این مشوق را زیفرت جهتدر نتیجه و در آخر 
، و اعتماد به توان آموزش و تمرین، تمرین می کند:"با خود آگاهی

تیز هوشان  تیو در نها ، مبدل به عالقمندان ژنیالقمندان تفننیع فراوان،
 (از نشریه فوق الذکر )پایان برگردان می شوند".

 
 هوشمندی عقلی و هوشمندی احساسی
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  پيش گفتار
 يكی از ويژگی های دوران روشنگری يک سو نگری عقالنی و کم عنايتی 

شتباه ن انسبت به احساس بود. البته اين بدان معنا نيست که در آن شرايط اي
 خطا که انديشمندان در آن زمان آگاهانه ا ايننمی بايست رخ می داد و ي

كه و بلکردند. انسان در آنزمان به دليل اينکه دنيای احساسی اش صدها 
ين اسال مورد سوء استفاده قرار گرفته بود، نمی توانست عواقب هزاران 

 یديكسونگری را بداند، چون هنوز دوران جديد عقل گرائی و استقالل فر
در  این موضوع جدی گرفته شد و  اهدعب برغ رد اماد را تجربه نکرده بو

 اینجا برخی ره آوردهای علمی در این زمینه را می آوریم.

ی بائهرچند که در اروپا دوره ای بنام رومانتيسم پديدار شد و هنر و زي
با پاره کردن بندهای سنت ها و اعتقادات پوچ حيات تازه ای  شناسی

 طولبلی که برخواهيم شمرد، مدت زيادی يافتند، ليكن اين دوران به دالئ
وی رشر نيانجاميد. البته کم عنايتی نسبت به احساس در دورانی از تاريخ ب

ان داد که گفته می شود بشريت از دوران باور به اسطوره ها پا به دور
 جديدی از حيات نهاد که به دوران عقل گرائی شهرت يافت و داليل آن

ر دپيشرفت  حوزه محدودی از واقعيت بود و رد رشد بی سابقه علوم طبيعی
 ونده زدر حوزه ای که موجود ی که فاقد بُعدی بنام احساس بود. دنيای ماد

 آن انسان حضور نداشتند و موضوع آن ماده بی جان بود، اما رهيافت های
ف تعري و در نتيجه انسان موجودیمرور اين حوزه ها نيز تعميم داده شد به 

نديشد )دکارت( و احساس او تنها زمانی به رسميت شد که صرفاً می ا
 شناخته می شد که با منطق عقلی در انطباق بود. 

ه هرچند که گفته می شود انسان در دوران روشنگری از اسطوره گرائی ب
ه کعقل گرائی رسيد ليكن تحوالت بعدی نشان داده و امروز نيز شاهديم 

 وئل ا در نظر گرفتن اين مساچنين گذاری در همه ابعاد صورت نپذيرفت. ب
ر آن در فقر بس بخش زیادی ازتعريف اسطوره و وضعيت کنونی بشريت که 

يم قد می برد بهتر است بگوئيم که در دوران روشنگری باور به اسطوره های
جای خود را با اسطوره های جديدی بنام علم و عقل و پيشرفت عوض 

 کردند.
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ل هبود زندگی معيشتی بر اثر تحوپيشرفت های علمی در اين دوران و ب 
  تازه ایمناسبات توليدی مبتنی بر صنعت، نظام های اجتماعی و سياسی 

 صور آنن ترا الزامی کرد و افق هائی را در زندگی بشر بازگشود که تا آن زما
ای امكانپذير نبود. در اين رهگذر و در تعاقب آن حوزه هائی از نيازه

بروز  زمان نه امكان شناخت و دند که تا آنمعنوی و مادی بشر نیز رخ نمو
 و نه امكان رشد يافته بودند.

 و یشناسدر کنار رشد علوم طبيعی، گسترش رشته های هنر و فلسفه و انسان
و  دندو غيرو از جمله اين دست آوردها در کشورهای اروپائی بو روانشناسی

 ایسطوره هاين مظاهر جديد را مذاهب و مكاتب اخالقی پيشين مبتنی بر ا
ه نسان بی اقديم نه بَرمی تافتند و نه قادر به تفسير و همپائی بودند. شيفتگ

 اسطوره های جديد آنقدر دلچسب و دلپذير بود که فکر می شد حل تمام
ين ه اکمشكالت بشری را از آنها می توان انتظار داشت و قرار بر اين بود 

ا موعود در تمام دنيدست آوردها به سراسر جهان گسترش يافته و بهشت 
 پديدار شود. 

 اما پس از گذشت مدتی حدود يک قرن که در مقياس دوران تکامل انسان
يد مدت بسیار اندکی بشمار می رود، مشكالت جديدی بر سر راه انسان پد

لم به د عآمدند که قبال نمی توانستند قابل شناخت باشند. از سوئی افسار رش
 آن رديگر قادر به مهاروشنفکران فتاد و دست سرمايه و نيازهای بازار ا

يد داز سوی ديگر آن گونه که تصور می رفت انسان عقل گرا از آن  .نبود
ه کاز خصلت های دوران پيشين یک سره کيهانی برخوردار نشد که بتواند 

اء رتقنيازمند اسطوره بود فاصله گرفته و از عقل و علم و پيشرفت برای ا
استفاده و حفظ محیط زیست ح در تمام دنيا همه بشريت و برقراری صل

ان مزمکند. در اين دوران علم و عقل نه تنها در خدمت رفاه بشريت بلكه ه
وی سدر گسترش ابزار نابودی انسانها حتی در حوزه کشورهای صنعتی و از 

ديگر استعمار کشورهای خارج از اين حوزه قرار گرفت و پيشرفت سمت 
 ار نگران کننده بود. و سوئی پيدا کرد که اين ب

اين نگرانی نيز متأسفانه چهره واقعيت به خود گرفت و طی دو جنگ 
و در مهد  یجهانی در قرن بيستم همراه استفاده از اتم بيش از هر عصر
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تمدن مبتنی بر روشنگری قربانی گرفته و خسارت ببار آورد. در کشورهای 
ئی بوجود نيامد بلكه خارج از اين حوزه )جهان سوم( نيز نه تنها خردگرا

اربابان جديد صنعت در چهره استعمار مستقیم و نوين به غارت منابع 
زيرزمينی و روزمينی اين کشورها پرداخته و هرکجا هم که جنبش های 
متکی بر دست آوردهای دوران روشنگری بوجود آمدند، سرکوب شدند. به 

مست سرمایه  عبارت ديگر تيغ تيز خردگرائی و رشد صنعتی در دست زنگی
متکی بر صنعت قرار گرفت و کيفيت زندگی رو به کاهش گذارد. در اين 
فاصله تمامی ره آوردهای دوران روشنگری در زمينه اجتماعی در بهترين 
شرايط در حوزه کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و انسان 

 میخردگرای غربی چپاول جهان سوم را حق طبيعی و مسلم خود تلقی 
 کرد. 

به البته منظور ما در اينجا ارائه يک تحليل سياسی و تاريخی همه جان
 ختینيست که دالئل فقدان رشد را در جهان سوم نيز برشمرده و عامل بدب

 خود را تنها در خارج نگاه نکنيم. 
 ئی ارهاکهدف ما در اين نوشتار نشان دادن خطاها و یا بهتر بگوئیم ندانم 

روی دادند و اخالق و  و پس از آن زمان شنگریاست که در دوران رو
که از سوئی  ها به گونه ای سامان پذیرفت سياست و هم زيستی انسان

بود کشورهای جهان سوم هنوزهم بر اثر آن در مبارزه بود و نبسیاری از 
مع دست و پا زده و هر روز قربانی بيشتری می دهند و از سوی ديگر جوا

دی و انسان ها در غرب، هرچند که از نظر ماغربی دچار مشكالتی هستند 
ا رين تأمين هستند، اما کمبودهائی را در زندگی احساس می کنند که متفکر
رت ناچار از يک بازنگری در اصول و مبانی اين تمدن می بينند. به عبا

 ديگر تاريخ برخالف نظر برخی از ارباب نظريه پرداز نه در کشورهای
 به انتها رسيده است. صنعتی و نه در جهان سوم 

نتیجه رسید که این  بهدر چند دهه پیش  روانشناسیبه هر ترتیب در نهایت 
تنها برخورداری از استعداد های عقلی و فنی برای یک زندگی موفق در 

صرف نظر از این که به پرسش آغازین این بود که اجتماع کافی نیستند. 
ز موارد شناخته نمی شود، دالیل گوناگون استعداد های فرد در بسیاری ا
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چنانچه فرد بتواند استعدادهای خود را شناخته و به آموزش خویش نیز در 
 این زمینه بپردازد آیا موفقیت او در مراحل بعدی زندگی تضمین است؟

جواب این  ی که در آمریكا به عمل آمدبر اساس یک تحقیق دراز مدت
ی ی هابنا براین چه ویژگ . تحقیقات پیرامون این نکته کهبودسئوال منفی 

دیگری متضمن موفقیت فرد در زندگی است، کارشناسان به این نتیجه 
ه ک "ضریب استعداد"رهنمون شده اند که ضامن موفقیت در کنار توجه به 

گفته می شود می (Intelligence Coefficience)  یا   IQبه آن 
( و " Emotional Intelligenceیا )« هوشمندی احساسی» بایست به 

 ( نیز توجه کرد.Social intelligenceهوشمندی اجتماعی" )

 ینای از هائ تعریف برگردان به خاطر اهمیت این دو موضوع در زیر ابتدا
ای از اثر الصهخ  وشمندی احساسیه دو مفهوم ارائه کرده و در زمینٔه

منتشر (، Daniel Golemann (لمنگ دانیلدر این زمینه  را که یجامع
 انلمآدر  و ترجمٔه آلمانی آن تا انتشار این اثر تا کنون بیست بار کرده

بالينی  سیروانشنااستاد  دانیل گلمن آوریم.تجدید چاپ شده است را می
ب و علوم اعصا روانشناسیدانشگاه هاروارد و رئيس هيئت تحريريه بخش 

 .نشريه نيويورک تايمز آمريكا بود

يم تون زير مشاهده مي كندر تمامی م هنکته شایان ذکر در این جا آن ک
 ي سر صحبت با هيچ مكتب خاصي جز انسان تر شدن انسان وروانشناس

ندارد، چرا كه خصلت هاي او کاهش ناراحتی های روانی  خوشبختی و
ت هاينويژه و فردی انسان ها بستگي چنداني به اعتقادات او نداشته و در 

گذشته   معيشتي وو  اعيشرايط تربيتي و اجتمساختار ژنتیک و امر 
موجب گرايش انسان به اين يا آن مكتب و صلح جوئی و یا تاریخی 
 د. نمي شودر فرد خشونت 

  احساسی هوشمندیف یتعر

 نامه ویكی پدیا به زبان آلمانی( )برگردان از فرهنگ 

 هوشمندیبر اساس نظر پروفسور هوارد گاردنر از دانشگاه هاروارد 
کند. در در زمینٔه ضریب استعداد وجود دارد پر می ی را کها خالء احساسی
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رفتار اگاهانه با  و بیرونی انسان، به معنی اطالعات درونی نظر گرفتن
که با اثر معروف دانیل گلمن تحت همین  واژه،دیگران. این  خویشتن و

 گیرد که تا چه حد فردتوانائی ای را در بر می  ،عنوان رواج پیدا کرد
 ، از جمله تعقل را مورد استفاده قرار می دهد. دیگر خودهای استعداد

 گیرد:ر نظر مید پنج ممیزه را احساسی هوشمندیگلمن برای 

های خود را انسان که ویژگی ها، احساسات و نیاز : توانی درود آگاهیخ -
ران ها را بر دیگمورد تایید قرار داده و این توان که تاثیر آن شناسائی کرده،

 ی کند.ارزیاب

و  که انگیزٔه مالی هایینگیزه بخشی به خویش: مسرور شدن از فعالیتا -
 مرتبت در بر ندارد.

 رل خویش: رفتار با برنامه در ارتباط با زمان و امكانات.کنت -

 دیگران حساس همدردی: توان درک و رفتار مناسب با شرایط احساسیا -

کند ییگران ارتباط بر قرار مد که فرد به کمک آن با توان اجتماعی: قدرتی
بر ارتباطات و مراقبت سلط تده، ها روابط پایداری ایجاد کرو از آن

 پیوندها از

آموخته  ها مجموعا عمل کرده و توسط هر فرد سالم در هر سنیاین مهارت
 و/یا گسترش داده شود.

گاهانه ب کافی ئیتنها وجود احساس، عاطفه و خشرو  انیست، بلكه رفتار آ
ت اری از قابلیدرواست. عالوه بر آن برخ آنها تعیین کنندٔه شور احساسی

 از یزه بخشی و توان جدی گرفتن نیاز دیگرانعتماد و نو آواری یا انگا
  جملٔه این خصائل به شمار میروند. 

 اثر دانیل گاردنر را ازدر زیر برگردان بخش کوتاه و مختصری از نظرات 
ع جماو ار که بصورت پراکنده از سراسر کتاب فوق الذکر بسيار خالصه و

 آوری شده اند، می آيد:

 ( “Emotionale Intelligenz „ Daniel Goleman, 20. Auflage, 
2008) 
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 Wilhelmگولمن در مقدمه اين اثر خود را با ويلهلم هايتماير)
Heitmeyer( از دانشگاه بيلفلد ،)Bielefeld آلمان هم نظر ميداند )
ديناميک اجتماعی باعث افزايش فرديت و استقالل شده و از که: گسترش 

آنجا راه به رقابت بيشتر به ويژه در محل کار و دانشگاه ها و کاهش 
همبستگی و در نهايت به انزوای بيشتر فرد و فروپاشی هم گرائی 

(Integritaetمی برد. اين روند )،  نابهم پيوستگی اجتماعی همراه با
برد خويش بدون رعايت ديگران درست در  گسترش تالش برای پيش

زمانی روی می دهد که فشار اقتصادی و اجتماعی حاصل از وحدت شرق 
و غرب نه تنها کمتر بلكه بيشتر نيازمند همكاری و حمايت انسان ها از 

 يكديگر است. 

 ت در چنين شرايطی عالئم بحران احساسی بويژه بين کودکان قابل رؤي 
 يگردکه در آلمان همانند همه کشورهای  انکار اين ست. موضوع غير قابلا

ه بصنعتی بيماری افسردگی دائماً و در دراز مدت رو به گسترش بوده و 
کارگيری خشونت مسلحانه در مدارس نيز رخنه کرده و بی عالقگی 

 بسياری از دانش آموزان نسبت به مدرسه غير قابل انکار است. 

 د دان را در نظام عقل گرائی کنونی می نويسنده اثر ريشه مشكالت کنونی 
ست اکه در آن نقش احساسات انسان در نظر گرفته نشده. او بر اين باور 

 که در چند دهه اخير پژوهش های علمی در زمينه احساس انسانی گسترش
رد ملكعبسيار پيدا کرده. از همه مهم تر شناخت هائی هستند پيرامون نحوه 

م انيا ما امروز بيش از هر زمان ديگری می دمغز. بر مبنای اين شناخت ه
و  که مراکز مغزی چگونه فرمان خشونت صادر کرده، فرمان گريه می دهند
 را يا چگونه مراکز تحتانی مغز که حاصل تکامل موجود زنده است، انسان

ترغيب به جنگ و يا عشق ورزيدن می کنند. اين نگرش های نوين در 
سوی امكانات دست نخورده ای جلب می مورد احساسات توجه ما را به 

 کند که می توانند در راه حل بحران عمومی احساس به ما کمک کنند. 

علت آنکه چرا اين شناخت ها اينقدر دير بدست آمده اند در درجه اول در 
اين امر نهفته است که پژوهش ها در زمينه نقش احساس انسانی، در زندگی 

ب بسيار ناچيز بوده است تا جائی که روحی او تا کنون و با کمال تعج
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حوزه ناشناخته ای بود.  روانشناسیدانش  احساسات تا چندی پيش برای
اما اينک ما قادريم با کمک علم، ساختاری از عملكرد مغز را نشان دهيم 
که می تواند داليل رفتار غير عقالنی انسان و آنچه که مربوط به قلب انسان 

 هد. می شود را دقيقاً توضيح د

جديد، تصور انسان را نسبت به هوشمندی انسان که  شناخت هایاين 
متحول کرده و  عنوان بود را«  ضریب هوشمندی» تاکنون تحت عنوان 

برخالف آنکه تا کنون تصور می شد هوشمندی موضوعی است ارثی و در 
ن نسااجريان زندگی نمی توان آنرا تغيير داد، يا به عبارت ديگر سرنوشت 

ين ا. ه استقبل رقم خورده، به زير سئوال برد ب با توانائی هايش ازمتناس
ر غييتصور از جواب به اين سئوال طفره می رود که: ما چه چيز را بايد ت

ن يزاماز دهيم تا وضع فرزندان ما بهتر شود؟ چرا کسانی که ميزان باالئی 
 انميزدارند دچار سرخوردگی می شوند، در حالی که آنها که از هوشمندی 
 ناچيزی برخوردارند محيّرانه موفق می شوند؟ هوشمندی 

ه کاند  در بسياری از موارد توانائی هائی تعيين کننده)گلمن( به باور من 
، می گويم. مسائلی چون تسلط برخويش«  هوشمندی احساسی» من به آنها 

ممارست، ثبات قدم و توانِ انگيزه مند کردن خويش در زمره اين 
ن توا به شمار می روند. همان گونه که نشان خواهيم داد اينهااستعدادها 

ريق طين اهائی هستند که ما می توانيم به فرزندانمان ياد دهيم تا آنها از 
 نهاقادر شوند کارآئی استعدادهائی را که در بخت آزمائی ژنتيک نصيب آ
ين ه اشده، باال برند. در پشت اين امكان يک فرمان اخالقی نهفته است، ب
ای هنه معنا که چنانچه در فرزندانمان در زمينه هائی ضعف استعداد در زمي
 ه آنهاخاصی احساس می کنيم، هرگز نبايد دچار اين پيش داوری شويم ک

 در زندگی موفق نخواهند شد!

ما در زمانی زندگی می کنيم که پيوندهای اجتماعی هرروز به نفع فردگرائی، 
ت تر می شوند. آنچه که هوشمندی خشونت و کاهش کيفيت زندگی سس

احساسی را پراهميت می کند، رابطه آن با احساس ها، کارآکتر و غريزه 
هوشمندی احساسی يک سری از  های اخالقی است. کمبودها در زمينه

ابتالء به بيماری افسردگی آغاز گشته و  را تشديد می کنند که از خطرات
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و اعتياد گسترش می يابد.  بكارگيری خشونت و سوء تغذيه تادامنه اش 
نتايج نگران کننده علمی حاصل از پرسش ها و برآوردها از والدين و 

توصيف شده اند بيانگر اين نکته است که فرزندان  اثر معلمين که در اين
نسل حاضر دچار پريشانی احساسی بيشتری نسبت به نسل قبل بوده و آنها 

شن تر و قابل تحريک شدن افسرده تر، منزوی تر، عصبی تر، ترسوتر، خ
بيشتری هستند. در حال حاضر ما آموزش احساسی فرزندانمان را که هر 
روز ابعاد وخيم تری پيدا می کنند به دست تصادف سپرده ايم. من تصور 
می کنم که روزی ناچار می شويم توانائی های اساسی انسان، يعنی آموزش 

برخويش و تالش همچون شناخت خويش، تسلط را  هوشمندی احساسی 
در فهميدن و احساس وضعيت ديگران به انضمام هنر گوش دادن، حل 

 درگيری ها و همكاری را در زمره مسائل آموزشی بياوريم. 

هدف اثر حاضر نشان دادن اين نکته است که معنای هوشمندی احساسی 
 سبتنچيست و ما چگونه می توانيم از آن ها استفاده کنيم؟ صِرفِ آگاهی 

ه ن امر می تواند همانند آنچه که در فيزيک کوانتوم ثابت شد کبه اي
ثر ز أأثير می گذارد، در زندگی ما نیمشاهده گر بر موضوع مورد مشاهده ت

 د. بخش باش

آنچه که امروز از ديدگاه اولوسيون انسان نکته بسيار پراهميتی است و با  
از دوران کمک آن می توان داليل رفتارهای ددمنشانه و فجايع بعد 

روشنگری را توضيح داده و به عنوان مهمترين نقد بر خردگرائی و باور 
ساده لوحانه مبنی بر اينکه اصالح امور زندگی انسان متناسب با آن عملی 
می شود اينکه، نيروهای اولوسيون با کندی ساختار احساس انسانی را در 

ذارده د را بر ما گطول تاريخ تکامل شكل داده و طی ميليونها سال تأثير خو
اما در طول ده هزار سال اخير که تمدن بشری رشد بی سابقه و سريعی اند. 

ميليارد افزايش  هفت و نیمپيداکرده و جمعيت کره زمين از پنج ميليون به 
يافته، در زمينه شالوده های بنيادين بيولوژيک زندگی احساسی ما کمتر 

وع بطور مجمل اين است که تأثيری برجای گذارده است. معنای اين موض
در موارد بسياری برخورد ما به مسائل تمدن پُست مدرن از منبع احساسی 
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ای تغذيه می کند که متناسب دوران عصر حجر و دوران حيوانيت انسان 
 است.

ان حاصل اين سخنان اينکه در واقع انسان دارای دو نوع روان است: رو 
ه کست اوان تقريباً شبيه آن چيزی انديشه گر و روان احساسی. اين دونوع ر

 نيمما به آن مغز و قلب می گوئيم. آنچه که ما در قلب خود صحيح می دا
نان خاطر عميق تری است در يک نوع اطمي -نوع ديگری از باور است 

ا ام قياس با تفکر عقلی. روان فکری قادر به نقشه ريزی برای آينده است
 است.روان احساسی صرفاً متوجه زمان حال 

 هندنويسنده اثر پس از آنکه پژوهش های چندی را برشمرده که نشان می د
سنجش ميزان قابليت فکری قادر به پيش گوئی در مورد موفقيت و 

ين ه اخوشبختی فرد در آينده نيست، نقل قولی از يكی از کارشناسان برجست
می  می آوردمبنی بر اين که ما اکنونرا ( Gardnerموضوع بنام گاردنر )

ن بايست تصور خود را در زمينه طيف استعدادها گسترش دهيم. گولمن اي
ی مهمترين کاری که تربيت مبيان را به اين صورت توضيح می دهد که: "

ر ست که او را به حوزه ای راهبتواند در خدمت کودک انجام دهد اين ا
 وضی که استعدادهای او در آنجا امكان شكوفائی پيدا کرده و او را شویم

ربيتی ه تکاردان شود. اما ما اين مسئله را کالً فراموش کرده و بجای آن را
ن اي ای را انتخاب کرده ايم که هرکس بايد پروفسور شده و هرفردی را با

محک تنگ نظرانه می سنجيم. ما بجای آن که اين همه وقت صرف 
 يمارزيابی کارآئی های آنها در مدرسه کنيم می بايست به آنها کمک کن

بت راقتوانائی های عملی و استعدادهای خود را شناسائی کرده و از آنها م
ند کنند. ده ها و صدها راه به سوی موفقيت وجود دارد و بسيار فراوان

 توانائی هائی که به کمک آنها می توان به موفقيت رسيد." 

پديد « انقالب شناخت عقلی »هنگامی که در پايان دهه شصت قرن بيستم 
نشناسان در درجه اول مشغول پژوهش پيرامون نحوه ثبت و ضبط آمد روا

 اطالعات و شناخت کيفيت استعدادها بوده و بر اين باور بودند که استعداد
مساوی است با هضم خونسردانه فاکت ها. اين بينش تصوری از مغز 
انسان داشت مشابه کامپيوتری که بی احساس و صرفاّ با چيپس عمل می 
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بسيار محقّرانه کالً اين واقعيت را ناديده می انگارد که  کند. اين بينش
شناخت عقلی در انسان توسط احساس هدايت شده و می تواند بطور کامل 

کنار گذارده می  روانشناسیتحت تأثير آن قفل شود. اين بينش به مرور در 
شود. البته از اين موضوع نبايد چنين برداشت کرد که در نظر گرفتن 

ره نتيجه مثبتی در بر دارد. اين بيان تنها به اين معنا است که احساس هموا
 ما با نظام پيچيده ای در نحوه عملكرد مغز روبروئيم و اين شناخت منجر

د، ش  (Multiple intelligence)به طرح الگوی چندگانگی هوشمندی 
اما اين تئوری در عمل تبديل به طرحی تحت عنوان ماوراء عقلی 

(Metacognition گردید، به اين معنا که به عوض در نظر گرفتن تمامی )
طيف احساسات می بايست نسبت به روندهای روحی آگاهی يافت. در اين 

 Personalطرح مجموع استعدادها را گاردنر هوشمندی های شخصی )
intelligence .نام  گذاری می کند ) 

م از يكديگر شخصی را می تواني ما دو نوع استعدادهنگام دسته بندی کلی 
 متمايز کنيم: 

 (   (Intrapersonal intelligence"هوشمندی درون فردی" –الف 
 Interpersonelleهوشمندی فرد هنگام تعامل در بين جمع ) -ب 

intelligence عیدرن جم هوشمندی"( يا"  
در بين اين دو نوع هوشمندی گولمن بر اين باور است که هيچ شكلی از  

کس که فاقد  روزمره مهم تر از نوع دوم نيست. هر آن هوشمندی در زندگی
اين نوع هوشمندی باشد هنگام انتخاب همسر، شغل و موارد يگر انتخاب 

 خوبی نخواهد کرد. 
( روانشناس، انواع استعدادهای شخصی را که گاردنر Salovayزالووی ) 

در پنج « هوشمندی احساسی» عنوان می کند تحت عنوان تعريف بنيادين 
 وزه زير تقسيم بندی می کند:ح
آن، مبنای  احساسات خود را بشناسيم . شناخت احساس هنگام بروز - 1 

اصلی هوشمندی احساسی است. انسان در اين قسمت همواره احساسات 
خود را که برای شناخت روانشناسانه حائز اهميت و به معنای شناخت 

شناخت احساس  خويش است مورد توجه قرار می دهد. هرکس که قادر به
های خود نباشد، تسليم و اسير آنها است. اما کسی که نسبت به احساس 
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های خود مطمئن است در زندگی بهتر راه خود را می شناسد، تصميمات 
فردی را بر مبنای افکار خود در زمينه های انتخاب همسر و شغل و غيرو 

 روشن تر جمع بندی می کند.

ا احساس ها به نحو مناسب رفتار کردن ه رفتار با احساس ها. بنحو - 2
توانی است مبتنی بر ادراک خويش. رفتار مناسب انسان هنگام احساس 

س کناآرامی، خشم، ترس، عصبانيت و غيرو توان فوق العاده ای است. هر 
ه ککه در اين زمينه دچار ضعف باشد همواره دچار نگرانی است و آن کس 

ی ها و شكست ها و ناماليمات زندگقوی است خود را سريع تر از قيد آن
 رها می کند. 

ميدان جوالن دهيم. احساس ها را در خدمت رسيدن به  به احساس ها - 3
هدفی بكارگرفتن عامل بسيار مهمی است جهت تمرکز، انگيزه مند و 

 توانمند کردن خويش و باال بردن خالقيت. 
 -دليل  نار گذاردن هيجان و خوشی بدونک -تسلط احساسی بر خويش 

مبنای اصلی موفقيت است. هر آن کس که بتواند خود را در وضعيت يک 
قرار دهد او قادر به انجام کارهای بزرگ است. « جريان جاری دائم»

 د.شو چنين فردی هرکاری که انجام دهد باعث پربارتر شدن و ارتقاء او می

 ود را جای ديگری قرار دادن. آگاهی نسبت به احساس ديگران،خ - ۴
توان ديگری است که بر مبانی ادراک خويش استوار است و زيربنای 

 است. شناخت ريشه های اين موضوع و برآورد هزينه های« شناسیانسان»
ه کاجتماعی ناشی از تمايز قائل نشدن بين احساسات گوناگون و دالئلی 

 خود را در جای ديگری قرار دادن به فداکاری ختم می شود، بحثی است
 های با آن آشنا شد. کسی که از اين خصوصيت برخوردار است پيامکه بايد 

ل رسااناپيدای اجتماعی را که ديگران در مورد نيازها و خواسته های خود 
 می،می کنند، زود دريافت می کند. اين افراد در شغل های پرستاری، معل

 فروشندگی و مديريت موفق تر هستند.

ری هر نوع رابطه ای در درجه اول مراقبت از رابطه ها. هنر برقرا - ۵
مربوط به اين توان می شود که چگونه می بايست با احساسات ديگران 
رفتار کرد. اساس مورد محبت ديگران قرار گرفتن، رهبری و باالبودن 
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کيفيت ارتباطات با ديگران در اين توان نهفته است. افرادی که از اين 
يست بدون اصطكاک با توان برخوردارند در همه سطوحی که می با

 ستاره های درخشان اجتماع به شمار می روند.  ،ديگران همكاری کرد
طبيعی است که هرکسی نمی تواند در همه اين زمينه ها خوب باشد؛ شايد  

فردی بتواند با ترس های خود خوب کنار بيايد اما نتواند عصبانيت 
کنيم که مغز ما از  ديگری را تسلّی بخشد. در عين حال ما می توانيم اثبات

انعطاف زيادی برخوردار بوده و همواره قادر به آموزش هست. اشكاالت 
در توان های احساسی ما قابل اصالح هستند: اين حوزه در درجه اول 
شامل عادت ها و کنش ها است و چنانچه انسان به اندازه کافی تالش کند 

 می تواند به پيشرفت هائی نائل شود.

 

 اجتماعی هوشمندیتعریف 

، (Myryam Pechtold) شتولدم پابرگردان از رساله دکترای خانم میری 
  2003دانشگاه فرانکفورت

حلیل تاجتماعی واالئی برخوردار هستند قادر به  هوشمندیافرادی که از " 
نی که کسا ، با در نظر گرفتن عالیق همٔهقادرندمناسبات بین انسانها بوده و 

با هدف مشخص رفتار کنند. بر این اساس کنند،  در یک جمع عمل می
 ناسباجتماعی از توان درک مسائل و رفتار م هوشمندیافراد برخوردار از 

ها باالخص در موارد وجود تشنج مفید برخوردار هستند. این ویژگی
 جریان درگیری بین هستند. این افراد بر اساس تعریف باید بتوانند در

  . ثیر سازنده داشته باشندتا افراد

 اما شاهدیم که به عوض آموزش این توانائی ها که به ویژه در زندگی
د وارزناشوئی و محیط کار قابل استفاده هستند در مدارس در بسیاری از م
ر ه هبچیزهائی تدریس می شوند که هیچگاه مورد استفاده قرار نمی گیرند. 
 خود وحال والدین می بایست آنها را در راٌس امور تربیتی و آموزشی 

ای فرزندان خود قرار دهند. از قضا این آموزش ها را غالبا در کوشش ه
 ".فرهنگی جمعی به مراتب بهتر می توان سامان داد
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 چو به ساحل آئی ،ز دریاقطره ای، قطره 

 ای دریائیگر به دریا برسی، قطره نه 

  گر پادشهی، درویشی گر نه با اوئی،

 کمال خجندی()   نهائیخویش، اگر با همه ای، ت ور نه بی
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 بخش ششم
 

 چرا رضايتمندی اينقدر دشوار است؟
 

 یاز نظر شما مي گذرد شامل برگردان ترکیب آن چه كه در تعاقب پیش گفتار زیر
 ,PSYCHOLOGIE HEUTE“ ي امروزروانشناس”آلماني دو نوشتار از ماهنامه 

Mai 2002 شريه با رولف ن ناله اول پرسش و پاسخی است که ايهستند. مق
( انجام داده و مقاله دوم به قلم خانم اورزوال نوبر Rolf Habel) هابل

(Ursula Nuberاست ). 

  پیش گفتار 
ر اين موضوع را بارديگر نيز عنوان کنيم که انسان برای فهم و حل ه 

 نيازمند ابزاری است. ما جهت شناسیمشكلی نيازمند شناخت است و هر 
 ی کهتوانیم آنرا با چشمان غیر مسلح ببینیم، در حالمشاهده یک سیب می 

جهت رویت یک باکتری نیازمند میكروسكوپ هستیم و هرچه این 
. به نیمکدستگاه دقیق تر باشد ما نیز اجزاء بیشتری از باکتری را رؤیت می 

ی همین ترتیب جهت فهم مسائل ذهنی می بایست ذهن را هم به نرم افزار
 ق وهای رایج مغز انسان عبارتند از فلسفه و منطمسلح کنیم. نرم افزار

 مذهب و مكاتب و ایدئولوژی ها و علم.  
اما  در زمينه شناختٍ درونٍ انسان کوشش های زيادی در قديم انجام شده،

ه از آنجا که علم و شناخت بشری در گذشته محدود بود مقوالت مربوط ب
 گرفته و يا حاصل درون انسان نيز در حوزه فلسفه مورد مطالعه قرار

ز اين ه اتجربيات بسيار طوالنی انسان بودند، اما نتايج و رهنمودهايی هم ک
در رهگذر حاصل می شدند يا دارای قطعيت علمی نبودند و يا تجربيات قا

 به آزمايش و اثبات علمی در زمانی محدود نبودند. 

بلكه در  های قبل اشاره شد که امیدواری در خالء انجام نپذیرفته در بخش
انسان در درون انسان شكل گرفته و در محیط امكان تحقق پیدا می کند. 
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 منفی پدیده هایاست.  مثبت و منفی و ویژگی های یزادارای غر درون 
 می حسادت، خشم، کینه توزی، نفرت و خود خواهی ناسالم و قهرچون 
ز یک سؤ ا هرچند که نرم افزار ذهن انسان علمی و دقیق هم باشد، ،دنتوان

مسائل دیگر  راه رسیدن به اهداف امید را دشوار کنند و از سوی دیگر در
به این ترتیب آگاهی و به رسمیت   برای انسان مشكل ایجاد کنند.  زندگی

شناختن این غرایز و آشنائی با رویكرد های مناسب ما نسبت به آن ها می 
ع از تحقق خویش در ما تواند هم انسان را از نظر درونی آرام کند و هم مان

   نشوند.   

با رشد علوم در دو قرن اخير شناخت درون انسان از زمان داروين و 
 سپرده روانشناسیزيگموند فرويد از حوزه فلسفه خارج و به دست دانش 

دست آوردهای آن در راه برقراری جوامع مدنی و تحوالت اجتماعی شده و
 نقش مهمی ايفا کردند. 

 ل تحققنبافته ایم که از ديدگاه علم هرانسانی در اين دنيا بدما  قبال هم گ
ه خويش است و بر اين اساس هدف تعليم و تربيت ايجاد امكاناتی است ک
د تحقق خويش انسان بهتر عملی شود. ضمنا گفته شد که معيار و هدف رش
 انسانی که تحقق خويش را عملی کرده رسيدن به مرحله خالقيت است.

ه در باينجا مطرح است اين که همه افراد به داليل متعدد قامشكلی که در 
ه شناخت عاليق و استعدادهای خود نشده و به اين خاطر باوجودی که هم
ی افراد به دنبال تحقق خويش هستند، اما بسياری در اين کار موفق نم
سی شوند. يک دليل مهم آن البته موانع اجتماعی است و عامل مهم و اسا

قادر به ت که فرد به دالیل گوناگون در کودکی و جوانی ديگر اين اس
خود نشده و به دنبال  شناخت عاليق و استعدادها و همچنین ضعف های

 او تحقق خويشتنی می رود که مورد دلخواه خود او نيست بلكه ديگران از
و ه اانتظار دارند، يعنی خواست از درون سرچشمه نگرفته بلكه از خارج ب

می گوييم که « تحقق خويش اشتباه » اين نوع  تحقق  تحميل شده. به
باعث از خود بيگانگی انسان از خويش شده و در مواردی همانند 

گاهی اشتباه» دی می تواند انسان را برای مقاصد ديگران به نابو« خودآ
 برساند.
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ی ها فرآیند این جریان به هر ترتيب انسان را در سنين باال دچار بحران
مله افسردگی، حسادت، کينه توزی و خشونت و غيرو می گوناگونی از ج

 او کند. آنچه که وجه بارز زندگی انسان در اين شرايط است، عدم رضايت
 از زندگی است.

قق طبيعی است که ما به کمتر انسانی برخورد می کنيم که صددرصد به تح
 خويش اصيل خود نائل گشته و از زندگی خود کامال احساس رضايت کند.

قق ديگر همانگونه که در تعاقب خواهيم ديد، چه بسا که فردی به تحدو 
خويش اصيل رسيده باشد ليكن نظام اجتماعی و اقتصادی بطور نا 
گاه و با ايجاد نيازهای کاذب در او، وی را وارد روندی کند ک ه خودآ

 احساس رضايت از خود را از دست بدهد. 

ف ضع رفردی به نوعی با شدت وبه اين ترتيب مالحظه می کنيم که تقريبا ه
ا و است و آشنائی با آنه منفیگوناگون مبتال و در اسارت اين احساسات 

اد آموزش روش های مقابله با آنها برای ما حياتی هستند و در همه ابع
 زندگی بايد آنها را جدی تلقی کرد.

 : برگردان شده متون

ت راضی ماندن سخدر دنيايی که در آن عدالت وجود ندارد راضی بودن و 
دشوار است. ما بدين جهت ناراضی هستيم زيرا ديگران از نعمت هايی 

 برخوردارند که در واقع می بايست متعلق به ما باشند. 

باور ما نسبت به دنيايی عادل همواره با سرخوردگی روبرو می شود. اين 
موضوع در مواردی حتی مورد دلخواه جامعه است. ما در جامعه ای زندگی 
گاهانه ما را تحريک به عدم تساوی و عدم عدالت کرده  می کنيم که کامال آ
و عامل کشنده رضايت را که حسادت است فعا ل می کند، نابل بيان می 
کند: از آنجا که صرفا کاالهای محدودی حسادت ما را بر می انگيزند، در 

ست جوامعی که وفور بيش از اندازه در آنحا وجود دارد(، کمبود می باي
بصورت مصنوعی بوجود آيد. اينکار از طريق تبليغات انجام می گيرد. 

يک استراتژی متکی بر ايجاد کمبود بر اين اساس عمل می کند که »
مصرف کنندگان را وادار به حسادت می کند: فرد می بايست کاآليی را که 

 «. تبليغ می کنند تقديس کرده و حتما آنرا بدست آورد
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ار کحساس بوجود می آيد که انسان نمی تواند در اين نارضايتی از اين ا
 که تحت مانند ديگران عمل کند. حتی زمانی که ما در زمره کسانی باشيم

 تاثير تبليغات قرار نمی گيريم بازهم ساده نيست از رضايت خويش در
ادی ی ممقابل حمله خارج دفاع کنيم، زيرا نارضايتی تنها محدود به کاالها

 نمی شود. 

ه م کبل در اين مورد می گويد: ما نسبت به انسان هايی حسادت می ورزيها
بت در شلوغی زندگی موفق می شوند از وقت فراغت برخوردار شوند. ما نس
ن به کسانی که خانواده خوب و دوستان خوبی دارند، چنانچه خود در اي

ر ه دکزمينه ها کمبود داشته باشيم، حسادت می ورزیم. ما نسبت به کسانی 
م. رزيوبحران راه خود را يافته و با جديت آنرا تعقيب می کنند حسادت می 

 وردمما در زمينه کاالهای غير مادی ای چون مورد احترام قرار گرفتن و 
ين دترتوجه ديگران قرار گرفتن به رقابت می پردازيم. و ما در مورد محدو

 «.سعادت و رضايت:» کاالها نسبت به ديگران حسادت می ورزيم 

 سخت ترین امتحان
 هابل توضيح می دهد که ما هنگام مشاهده خوشبختی و رضايت ديگران، 

در صورت عدم برخورداری از آن، حسادت ما تحت سخت ترين امتحان 
ر در اين جريان هيچ تفاوت نمی کند که خوشبختی منظو«. قرار می گيرد

 ر که وضعنظر ما در مورد ديگران حاصل فانتزی ما است. تنها اين تصو
تی ديگران بهتر از وضع من است رضايتمندی ما را کاهش می دهد. نارضاي
ن از اين احساس سرجشمه می گيرد که انسان سعادت خود را مانند ديگرا

 تعبيه نکرده است. 

به اين ترتيب راضی ماندن در جامعه ای مملو از حسادت کار ساده ای 
شويم؟ به اين ترتيب که ما  نيست. ما چگونه می توانيم موفق به اين کار

بيابيم چه چيز شخص ما را خوشبخت و راضی می کند. اين کار با توجه به 
قول های فراوانی که در مورد خوشبختی و مضامين آنها داده می شود کار 
ساده ای نيست. به نظر هابل برخورداری از اين توان که انسان بتواند 

نيازمند توان ویژه ای است. اين  کاالهای خوشبختی و رضايتمندی را بيابد
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توان شامل دو عامل است: اول این که از خوشبختی انتظارات واقعی داشته 
چنانچه انتظارات زيادی از خوشبختی داشته باشيم، برای ما دشوار »باشيم. 

 «. است که به آنچه دست می يازيم راضی باشيم

می  راک را بيداردر موارد زيادی رسيدن واقعی به تواضع و قناعت  اد» 
بلكه  ودهکند: ما از اين طريق پی می بريم که ناتوانائی های ما نامحدود نب
کنيم  ائیتا زمانی اينگونه به نظر می رسند که ما خود را اسير و بنده چیزه
می  ادرکه غير قابل دسترسی هستند. تنها زمانی که اين سد شكسته شود ما ق

ا مدر اينصورت راه برای «. ی کنيمشويم در چیزهای ديگری سرمايه گذار
ه بو  باز می شود که استعدادها و توانائی های واقعی خود را باز شناخته

 دنبال اهدافی برويم که برای ما مناسب هستند.

ارز بيت اين کار اما تنها زمانی امكانپذير می شود که ـ و اين دومين خصوص
ايج رو قيود انتظارات است ـ ما خودرا ا« رضايتمندی»برخورداری از هنر 

در يک »رها کنيم. زيرا جستجوی رضايت مندی بر اساس نظر هابل 
فضای اجتماعی صورت می پذيرد که در آنجا انتظاراتی وجود دارد که 
کدامين کاال بيش از هرچيز رضايت مندی را موجب می شود. اين 
انتظارات به همه اعضای جامعه منتقل شده و مرزهای جستجوی رضايت 

نها تکه  در اين شرايط از همه اين انتظار می رود«. ندی را تعيين می کنندم
ای هدر اين چارچوب تعيين شده به دنبال سعادت بگردند. ما چنانچه راه 

 ديگری را انتخاب کنيم غريب به نظر رسيده و حس بدبينی به وجود می
 آوريم.

زودی به  فردی که از تصورات رايج نسبت به خوشبختی فاصله بگيرد به
در  لقب می گيرد. به اين ترتيب ما« غير واقع بين»و « خياالتی»عنوان 

د جامعه کنونی کسانی را خوشبخت و راضی قلمداد می کنيم که می توانن
ـ ..« خانه من، ماشين من، قايق من و .»موفقيت های مالی داشته باشند ـ 
 ردی از اينقرار دارد. چنانچه ف« عادی»و زندگی شخصی آنها در مسير 

 مسايل فاصله گرفته و کسی که قناعت پيشه کند خود را در مقابل سيل
 سرزنش قرار می دهد. 
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 مندی را در کجا جستجو کنیم؟ رضایت
ش همكاری که ازارتقای درجه چشم می پوشد زيرا خانواده و سرگرمی هاي

 برايش ارزش بيشتری دارند، خانمی که برای رسیدگی به فرزندانش چند
ار کاز شعل خود کناره می گيرد و يا پزشكی که معروفيت را بخاطر سالی 

ی در جهان سوم کنار می نهد ـ اين ها همه با عدم تفاهم محيط و کسان
ير ی غروبرو می شوند که )هنوز( متوجه نشده اند که فی الواقع امر چيزها

 مادی هستند که در درازمدت باعث رضايت مندی می شوند. 

كايی که در پژوهش های خود به دنبال کشف رمز روانشناسان آمري
خوشبختی و رضايت هستند نيز به اين موضوع رسيده اند. بر اساس نظر 

 آنها رضايت مندی از اين تجربيات بوجود می آيند:

 

 احساس معنا دار بودن

د فردی که با عالقه و جديت به دنبال شغل و يا فعاليت ديگری می رو 
در  تنها بخاطر حقوق و دستمزد بيش تر کاری راراضی تر از کسی است که 

 Amyپيش می گيرد. خانم روانشناس آمی ورزسنيوسكی )
Wrzesniewski( از دانشگاه )Newyork University توانست در )

ر پژوهش های خود ثابت کند که افراد در مشاغل ظاهرا مالل آور و کمت
ظافت چی ها در مهم می توانند راضی تر باشند. او از جمله دربين ن

دی فر بيمارستان ها به نحقیق پرداخته و به اين موضوع رسيده که: چنانچه
 ی کهد کار کند کمتر از کار خود مشعوف است. اما کساناندوهتنها بخاطر 

ان بيمار به نظافت را به عنوان کار مفيدی تلقی کرده و بر اين باورند که آنها
 اس رضايت بيشتری می کنند.خدمت می کنند در خويشتن و کار خود احس

 استقالل  
تجربه استقالل و غير وابستگی در زندگی پيش فرض ديگری است در  

زمينه احساس رضايت در زندگی. کسی که بر اين باور است که بر زندگی 
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خود مسلط است قادر است با عدم عدالت بهتر کنار آمده و احساس 
 حسادت کمتری می کند. 

 احساس اثر گذاری
نانی که فکر می کنند بر جريانات جاری در جهان می توانند اثر جوا 

گذارند، از جوانانی که خودرا تسليم تلقی می کنند راضی تر هستند. فعاليت 
کردن و سعی در دخالت در امور استراتژی خوبی جهت کنار گذاردن 

 نارضايتی است. 
و  بطور کل رولف هابل توصيه می کند که ما در صورت احساس حسادت

يم ی توانا منارضايتی نبايد آنها را مورد تنفر قرار دهيم. ما اين احساس ها ر
 الیبه عنوان نشانه و شانس هايی قلمداد کنيم که شناخت از خويش را تع

ق ما برداشت ما را از ارزشی که برای خود قائليم، عالئ» بخشيم. حسادت 
 را احساس ها ما و حساسيت ما رانسبت به بی عدالتی تعمق می بخشد. اين

ی مال تحريک می کنند که آزمايش کنيم آيا اهدافی را که ما در زندگی دنب
ر ا دکنيم واقعا مناسب ما هستند. و اينکه آيا بهتر نيست شيوه ديگری ر

 زندگی پيش گيريم که در پناه آن احساس رضايت مندی و سهادت بيشتری
 کنيم.

 دتحسا 
وجود دارد اما تاکنون صحبت  حسادت احساسی است که در هر انسانی

پيرامون آن يک تابو بوده. يک ضرب المثل فرانسوی می گويد حسود 
 Rolfخواهد مرد اما حسادت هرگز نمی ميرد. پوفسور رولف هابل )

Habl, C.H. Beck 2001 روانشناس اهل آگسبورگ آلمان در اثری )
ر يافته بر اين که جديدا از او تحت عنوان ـ همواره ديگران حسودند ـ انتشا

باور است که حسادت زمانی بوجود می آيد که انسان نتواند متناسب با 
امكاناتش زندگی کند و هيچ چيزی وجود ندارد که نتواند مورد حسادت 

 قرار گيرد. 

به عالوه حسادت همواره از يک بعد اجتماعی نيز بر خوردار است: 
ر ه دکند آنهايی هستند کاالهايی که بيش از همه مورد حسادت قرار می گير

 ( اجتماعی از بيشترين ارزش برخوردارند. Kontexيک کليت )
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 اين شناخت که انسان در قياس های اجتماعی احساس» هابل معتقد است 
می کند عقب مانده است او را دچار شرمندگی می کند. حسادت احساسی 

ما . در حسادت است که به انسان کمک می کند بر شرمندگی چيره شود
. و تبليغات نيز دقيقا خشم، کوشش و چالش را در خود بسيج می کنيم

 «.چنين هدفی را دنبال می کنند

ا ن ههابل در مقابل اين پرسش که آيا جوامع سرمايه داری از حسادت انسا
ه بمی توان گفت که تحريک و ترغيب » بهره می گيرند، اظهار می دارد: 

ی در توليد و اقتصاد بشمار حسادت در جامعه مصرفی يک عامل محور
ه اشتدمی رود. تبليغات به مردم نشان می دهد که انسان چه چيزهايی بايد 

ی باشد تا بتواند احساس خوشبختی کند. در اينجا تفاوت هايی توليد م
 حرکشوند تا در فرد انگيزه کار بيشتر برانگيخته شده و از اين طريق ت

 «. . .اجتماعی بيشتر می شود

حسادت يک احساس اصيل و نهادی نيست بلكه »فه می کند که هابل اضا
چيزی شامل خشم از يكسو و سرخوردگی از سوی ديگر است. نوع 
خشونت آميز حسادت که بر خشم استوار است مانع از آن می شود که 
 سرخوردگی ای که انسان احساس می کند تشديد شود. اما اين جريان می

ند کچنانچه فرد خشم را در خود سرکوب  تواند چهره ديگری به خود گيرد.
 دچار عکس العمل سرخوردگی می شود: در اين حال انسان ناچار می شود
اعتراف کند که ديگری حتی به حق متمول تر است و او چنانچه کوشش 
 خود را هم بيشتر کند هرگز به آن مقام نخواهد رسيد. 

د ت، زيرا که فرحسادت فلج کننده افسردگی زا، احساس شديدا مضری اس 
ن ديگر از خود نمی پرسد چه کار می تواند بكند که او متناسب با توا
 هايش احساس خوشبختی کند. او به اين ترتيب ديگر از اسارتٍ احساس  
بدبختی خود، نجات پيدا نمی کند. اما در احساس مخرب حسادت، يک 

ی دگی ممكانيزم حفاظتی وجود دارد که مانع از سقوط فرد به حيطه افسر
 «.شود

هابل در مقابل اين پرسش که آيا می توان از شخصيت حسود صحبت کرد 
تصور اين که آيا شخصيتی می تواند با ويژگی خاص حسادت » می گويد: 
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وجود داشته باشد برای من دشوار است. چنانچه فرد در جريان زندگی نوعی 
تی می دانم آمادگی حسادت در خود بوجود می آورد، من آنرا حاصل تجربيا

که فرد داشته است. من از کوشش های تحليلی خود به اين نتيجه رسيده ام 
تحقق خويش اشتباهی » که افرادی آمادگی حسادت دارند که در زندگی به 

 پرداخته اند.« 

ه آنها در شرايطی رشد کرده اند که در آن می بايست انتظاراتی را ک 
ين ز اه کنند، بدون برخورداری اديگران به آن ها تحميل کرده اند برآورد

امكان که کشف کنند چه چيز و چه کاری واقعا برای آنها لذت بخش 
 است. اين افراد احساس می کنند تنها در صورتی که بتوانند انتظارت

 د. اينيرنگديگران را به نحو احسنت برآورده کنند، مورد تاييد آنها قرار می 
بول رد قنفی کرده و به دنبال شرايط موافراد بطور الينقطع خويشتن خود را 

گی قرار گرفتن ديگران روانند. چنانچه فردی از چنين سابقه ای در زند
 «.برخوردار باشد احتمال ابتالی به حسادت در او بسيار زياد است

 چگونه می توان از حسادت آزاد شد؟
اد هابل در جواب به اين پرسش که چگونه می توان از اين دام حسادت آز

سعادت و رضايت مندی همواره در يک چارچوب » شد ابراز می دارد: 
 اجتماعی تجربه می شوند. ما با قياس های اجتماعی زندگی می کنيم و
: موضوع انتظارات اجتماعی هستيم. موضوع بر سر آنست که انکشاف کنيم
 امكانات و استعدادهای من چه هستند؟ من هرچه شناختم از خودم کمتر

استوار باشد، « اشتباهی از خويش»گی من بر اساس شناخت باشد و زند
 حسود تر هستم. 

افراد حسود مقايس هائی را بكار می برند که بر اساس ارزيابی اشتباهی 
نسبت به توان آنها استوار است. فردی که در بين گروهی است که در بين 

رآوردن آنها مقام و موقعيت و ارزش هايی حاکم است که اين فرد قادر به ب
آنها نباشد، در نهايت يا مبتال به حسادت افسردگی زا و يا به حسادت 
خشونت بار خواهد شد. اين امر مهمی است که حسادت خود را نفی 
نکنيم. مهم اين است که فاصله بين حالت ايده آل و واقعيت را با توازنی 
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 تسطيح کنيم و موضوع بر سر آن است که با اين شناخت زندگی کنيم که
 هيچ کس قادر به برقراری عدالت نيست. . .

 غالبا در پشت حسادت اين پرسش محقانه قرار دارد که آيا کاالها در
دت جامعه عادالنه تقسيم می شوند؟ چنانچه نهادها در درون اجتماع حسا
 به را يكباره تکفير نکرده بلكه آنرا به عنوان زنگ خطری تلقی کرده و

دت ماعی بپردازند به اين ترتيب احساس حساتوزيع عادالنه کاالهای اجت
  «.تبديل به يک عامل مفيد تنظيم کننده اجتماعی می شود

 در مقابل حسودان ظت از خویشحفا
پرسش ديگر اين است که چگونه می توان از خود در مقابل حسودان 

ابتدا بايد گفت که حسادت را در بعد » حفاظت کرد؟ هابل می گويد: 
ت کم گرفت. هر جامعه، هر گروه و هر فردی می مخرب آن نبايد دس

بايست در صدد کاهش حسادت برآيد. انسان می تواند از رويارويی با 
ت. حسودان پرهيز کند اما در خانواده و در محل کار اين کار عملی نيس

استراتژی کالسيک اين است که من بخشش می کنم و به اين ترتيب 
وع کسانی که نسبت به دست حسادت را کاهش می دهم. اما در مجم

 آوردهای خود احساس افتخار می کنند مشكل زيادی با حسودان ندارند.

هم م» در آخر توصيه هابل به کسانی که دچار حسادت هستند، چنين است: 
 ت خود را ناديده نيانگاريم. انسان حسود می بايستاين است که حساد

 آن احساسات زجرآور خود را به عنوان زنگ خطری قلمداد کرده و در باره
اق نطبفکر کند که او چگونه می تواند اهداف خود را با امكانات خود در ا
ه بيت قرار دهد. اين هنر که بتوان قضايا را نسبی کرد توانی است که رضا

 ورد. مهم اين است که انسان تواضع و قناعت پيشه کرده وهمراه می آ
 ايیبشناسد که من نمی توانم به همه چيز برسم. چون ديگران در زمينه ه

ته واسخبهتر از من هستند دليل بد بودن من نيست. من بايد بدانم که برای 
حت ها و کوشش های من مرزهايی وجود دارد. و در آخر انسان با خيال را

 «.د بگويد: من بايد بياموزم که با کمبودها زندگی کنممی توان
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 بیاموزیم چیزهائی را که داریم  بار دیگر قدر
امروز" سال  روانشناسیمانی "نوشتار  ترجمه مقاله ای از نشریه آلاین 

 : است تحت عنوان  (1391)آذرماه 2012

„Wieder Schätzen lernen, was man hat“ PSYCHOLOGIE 
HEUTE, Heft 32, 2012   ،خانم اورزوال  نوبر  نویسنده Ursula Nuber  

ی د: آیا منهمواره پیش روی ما این دو گزینه قرار دار" 
خواهیم همیشه به قسمت های تاریک زندگی، سختی 
 ها، شكست ها، ناراحتی ها و فشارها توجه کنیم؟ یا می

را هم که تجربه کرده  خواهیم بیاموزیم چیزهای خوبی
 ه در نظرمان باشد؟ایم هموار

ن یک کودک غالباً در مقابل هر چیزی می گوید: " متشكرم " و بزرگساال
 ود.از آن خیلی راضیند، حتی زمانی که تشكرً از صمیم قلب هم ابراز نش

ان برای بزرگساالن فهم این نکته مشكل نیست که تربیت خوب یعتی: " نش
ه د چای دریافت می کن دادن و اظهار سپاسگزاری ". انسان زمانی که هدیه

مانی ، زباید انجام دهد؟ زمانی که دیگری در را برای ما باز نگاه می دارد
ی م مکه همكارما کاری را بر عهده می گیرد یا افراد مؤدب به ما حق تقد

د. درست همان گونه که کودکان تشكر می کنن دهند می گوییم: "متشكرم!"
اشد امر ناشی از احساس عمیقی بدر بسیاری از موارد بیش از آن که این 

حاصل یک  واکنش است. انسان اظهار خرسندی می کند زیرا این کاری 
 است مؤدبانه.

اما اهمیت سپاس عمیق و اینکه تا چه حد سپاسگزاری مهم است برای 
ن ه ایهم به تازگی متوج روانشناسیبیشتر انسان ها نا شناخته است. دانش 

ن صرفاً مذاهب به اهمیت آن توجه داشته ه تا کنوکموضوعی  -احساس شده
اند. در چارچوب پژوهش حوزه "روانشناسی مثبت" که در پی شناخت 

ا کنش بان توانمندی ها و منابعی که انسان را سالم نگاه می دارند، روانشناس
 حمایتی و تثبیت کننده سپاسگزاری آشنا شدند.
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ز موند روانشناسی اپژوهش ها پیرامون سپاسگزاری را بیش از دیگران استا
(Robert A. Emmons( در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس )Davis و )

 موضوعی که .به عهده دارند Charls Shelton)همكار او چارلز شلتون )
( در زمانهای قدیم گفته بود: " سپاسگزاری نه تنها Ciceroسیسرو )

 بزرگترین فضلیت، بلكه مادر همه آنها است".

ت اس وانشناسان به عنوان منبع مهمی شناخته اند که قادرسپاسگزاری را ر
نهایت آسوده کند. اگر این احساس عمیق درک شود  زندگی فرد را بی

 انسان را در قبال سرخوردگی و ناراحتی محافظت کرده و شدت  صدماتی
ه را که در زندگی غیر قابل پرهیز هستند، کاهش می دهد. همان گونه ک

ی دهند، انسان های شكرگزار راضی تر، خوشبخت تحقیقات جدید نشان م
ر نظر دکه فقط جنبه های منفی زندگی را  تر و اجتماعی تر از کسانی هستند

 گرفته ولی نکات مثبت آنرا نادیده می گذارند.

در پژوهشی دانشجویان به مدت ده هفته احساسات، مشكالت جسمی و 
خود را یادداشت رفتاری) کم تحرکی، مصرف الكل و مصرف آسپیرین ( 

 می کردند. یک بار در هفته می بایست دانشجویان احساس های گوناگون
ا رود خود را پیرامون زندگی شان و هم چنین این که تا هفته بعد زندگی خ

 چگونه می بینند بررسی می کردند.

د شته پس از آن این افراد به سه گروه تقسیم شدند: از یک سوم آنها خواس
د. ویسنخنثایی را که بیش از همه آنها را مشغول می کند بنپنج رویدادهای 

نج پوم از گروه دیگر خواسته شد پنج رویداد ناراحت کننده را و از گروه س
 رویدادهای خوشحال کننده و قابل سپاسگزاری را یادداشت کنند.

ند: و تیم او در بین این سه گروه تفاوت های آشكاری را کشف کرد امونز
ات خوب در مجموع از زندگی خود رضایت بیشتری داشتند گروه با خاطر

ز ن او به هفته آینده با امیدواری بیشتری نگاه می کردند. آنها هم چنی
مشكالت جسمی کمتری رنج برده و آشكارا زمان بیشتری را برای ورزش 

 در نظر می گرفتند تا گروه ناراحت.
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هتری برخوردار آیا این گروه سپاسگزار نسبت به دیگران از وضعیت ب
 دندشبودند؟ هرگز! آنها همانند دیگران در دوران پژوهش دچار اشكال می 

و از عصبانیت در رنج بوده و از دست خود و دیگران نیز عصبانی می 
شدند. سپاسگزاری مستلزم برخورداری از یک زندگی بهشتی نیست و 

است همچنین بستگی به حساب بانکی خوب ندارد. این موضوع نتیجه ای 
 که امونز و شلتون از این پژوهش به دست آوردند.

د فراابا نگاهی گذرا به تحقیقات رابرت امونز ویژگی های مثبت دیگری که 
 سپاسگزار دارند را می توان برشمرد:

 ر بهآن دسته از دانشجویان که می بایست آگاهانه متوجه تجربیات منج -
ی برخوردار سپاسگزاری شوند، در مجموع از وضعیت روحی بهتر

 بودند و رفتار اجتماعی بیشتری از خود نشان می دادند. آنها به
دیگرانی که مشكل داشتند کمک می کردند و غالباً حمایت احساسی 
خود را دریغ نکرده و در فعالیت های اجتماعی شرکت می کردند ) 

 فعالیت های خیرخواهانه، کمک مالی و غیرو (.
عضالنی -اعصاب مشكالت حرکتی از بیمارانی که به علت بیماری -

دارند خواسته شد مدت سه هفته آنچه را که می تواند باعث 
 شكرگزاری آنها باشد، بنویسند. در پایان این تحقیق وضعیت روحی
ه، آنها بهتر شده بود، از همبستگی اجتماعی قوی تری برخوردار گشت

 خوش بین تر شده و خوابشان بهتر شده بود.
 کمتر دچار افسردگی و اضطراب می شوند. انسان های شكرگزار -
برای انسان های مذهبی، شكرگزاری سهل تر است تا افراد غیر  -

 مذهبی.
عث افرادی که از آنها خواسته شده بود هر آنچه را که می تواند با -

شكرگزاری آنها شود بنویسند، طی دو ماه اهداف بیشتری را تحقق 
 مرین نمی کردند.بخشیده بودند تا افرادی که این کار را ت
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ا افراد شكرگزار برای مادیات کمتر ارزش قائل می شوند. برای آنه -
ثروت و موقعیت و موفقیت معیار ارزش گذاری نیست. آنها حسود 

 نیستند و به کسانی که فاقد این احساس هستند کمک می کنند.  

ود افرادی که هنوز سپاسگزاری را به عنوان یک منبع کشف نکرده اند، خ
 جام آنه انغالباً متمرکز چیزهائی می کنند که فاقد آنند، آنچه که قادر برا 

رتر شوادنیستند  و به آنچه که دیگران دارند. به این ترتیب زندگی خود را 
و از  می کنند. اما برعکس کسانی که قدر آن چیزی را که دارند می دانند،

بر  نهاتوان غلبه آآنچه که بر آنها گذشته شكوه نمی کنند "خوشبخت ترند و 
 رویدادهای منفی افزایش پیدا کرده و چتر حفاظت روحی آنها در قبال
حسرت، عصبانیت و افسردگی و خود کم بینی آنها گسترده تر است. 
 وشكرگزاری، و همپای رفتار منتج آن، روابط اجتماعی را تقویت کرده 

ه ان نتیجدوستی ها را استحكام می بخشد"، این را روبرت امونز به عنو
تحقیقات جمع بندی کرده است. او همچنین به این نظر رسیده است که 

رد دا "هرچه  انسان بیشتر سپاسگزار باشد ، دلیل بیشتری برای شكر گزاری
." 

گر كدییاما سپاسگزاری صرفا تاثیر مثبتی بر زندگی فرد و روابط افراد با 
 دانت. در صورت فقندارد. این امرعمال روغن موتور مهمی برای جامعه اس

سپاسگزاری مبنای همبستگی اجتماعی به صورت جدی دچار مخاطره می 
( روانشناس Michael E. MacCullogh) شود. میكائیل مک کیولوگ

 ،بر این باور است که "سپاسگزاری همچون ویژگی هایی مانند: سمپاتی 
ه و ساشرم ، تقصیر و همدلی جای ویژه ای در قواعد اخالقی زندگی دارد". 

 کنش برای این کار بر می شمرد : 

پاسگزاری به عنوان معیار سنجش اخالقی عمل می کند ) افراد س -
ان شكرگزار متوجه می شوند که در چه صورت هنگامی که امر نیكی بر ایش

 اتفاق می افتد ، روابط آنها بهبود پیدا می کند. (

دی که ه عنوان انگیزه اخالقی عمل می کند )فرسپاسگزاری ب -
 سپاسگزاری را احساس می کند خود، اجتماعی تر عمل می کند.(
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پاسگزاری یک عامل تقویت کننده است. ) افراد سپاسگزار آرزو می س -
ن گراکنند که دیگران بدانند آنها به دلیل سپاسگزاری عمل نیكی برای دی

 انجام می دهند.(

سلم شده ( جامعه شناس این امر مGeorg Simmelبرای گئورگ زیمل )
او می  که بدون سپاسگزاری جامعه پا بر جا نمانده و ازهم پاشیده می شود.

ی گوید سپاسگزاری " حافظه اخالقی بشریت است" و به خاطر شهروندان م
وانین قو  آورد که آنها به یكدیگر وابسته اند. قراردادها و ساختار اجتماعی

 یستند . به اندازه کافی  قادر به تشویق  روابط متقابل  ن

ت از این دیدگاه به نظر می رسد که حافظه اخالقی در جامعه ما به شد
ین از ا 1950تضعیف شده. آبراهام مازلو روانشناس انسان دوست در سال 

 دانند،د نامر  شاکی است: اگر بیشتر افراد، قدر آنچه را که در اختیار دارن
. انسانی است "این خود یكی از ریشه های اصلی "نکبت، تراژدی و رنج 

نعمت های" خود را  (Abraham Maslow)اما چنانچه انسان ها قدر "
 بدانند ، زندگی بهبود پیدا می کند.

ی دانروبرت امونز به این موضوع رسیده که برای عده ای ابراز احساس قدر
ژه بابت چیز هایی که خود و دیگران در اختیار دارند مشكل است. به وی

 می ین مشكل دچارند. آنها بیش از اندازه دور خودافراد خود پرست به ا
ه بو  گردند، نیازمند توجه و تشویق بوده و خود را با دیگران قیاس کرده
ار دهكبحسادت تمایل دارند. آنها همچنین بر این باورند که دنیا به آنها 

است و از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردارند. چنانچه دیگران 
ر می دو برآورده نکنند، عصبانی شده و دیگران را از خود انتظارات آنها را

ما کنند. درحالی که خود از احساس همدردی با دیگران ناتوان هستند، ا
د فرااتمایل دارند از محبت و خیر خواهی دیگران سوء استفاده کنند. این 

ع نمی خواهند بپذیرند که وابسته یه دیگران هستند و این ها همه مان
 ری آنها می شود. ازسپاسگزا

( روانشناس می نویسد "انسان Norbert Schwarz) نوربرت شوارتس
قدرناشناس و حسود و شاکی خود را فلج می کند. او همواره به آنچه ندارد 
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و به این  -یا ظاهرا دارند  -کند، به ویژه به آنچه که دیگران دارند  فکر می
 ".صورت دنیای خویش را مسموم می کند

 ستاوسط پژوهشگران قدردانی کمتر مورد توجه قرار گرفته این آنچه که ت
 تکیکه نحوه زندگی مدرن امكان قدرشناسی را ساده نمی کند. در جامعه م

بر بازده که رقابت و سبقت در آن حاکم است ، حسادت و احساس عدم 
 رضایت تقریبا پدیده های غیر قابل چشم پوشی هستند. سرخوردگی اغلب

رف طکه فرد آرزوهایش برآورده نشود و فکر می کند که در نتیجه آن است 
د ن تاکیه آبازنده قرار دارد. در قبال "تحقق خویش" که آبراهام مازلو زیاد ب
غلی شای می کند، امروزه غالبا موانع زیادی قرار داده می شود. رده بندی ه

 زا و تحوالت مانع از بر آوردن آرزوهای ترقی خواهانه می شوند. افراد
 ردیفپنجاه سال به باال در زمره کهنساالن به شمار می روند و آرزوهای 

 درصورت طالق به باد فنا می روند.

( در این مورد از (Michael Linden  اهل برلین میشائیل لیندن روانکاو 
"خلل ماندگار روانی ناشی از سرخوردگی" صحبت می کند. بویژه افرادی که 

اقتصادی عقب مانده و احساس می کنند کنار  به دالیل توسعه اجتماعی و
زده شده اند، از این تجربه ها دچار سرخوردگی هستند. لیندن گمان می کند 
افرادی به این ناراحتی دچار می شوند که تصورات ارزشی غیرمنطقی 
دارند. در حال حاضر روش درمانی ویژه ای برای این بیماری در اختیار 

بر اثر سوانح دچار ناراحتی روانی شده اند،  نیست. و بر خالف کسانی که
این افراد غالبا اصال  فکر نمی کنند که نیازمند درمان هستند . لیندن ، لوگو 

( Viktor Frankl) ( را که ویكتور فرانکلLogo Therapieدرمانی )
طراح آن است را روش درمانی مفیدی می داند. با این روش به رویدادهای 

ری نگریسته می شود. از طریق نگرش مثبت منفی از جوانب دیگ
ارزشگذاری روانی و تغییر نوع احساس که طی آن رنجش به مرور از بین 

 می رود. 

این کار از عهده "قدردانی درمانی" هم برمی آید. طبیعی است که هیچ کسی 
بابت رنج و بی عدالتی قدردانی نمی کند. اما انسان های قدردان قادر 

اد منفی، مثبت نگاه کنند. به عنوان مثال آنها در صورت هستند به یک روید
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از دست دادن شغل خود آن را بختی برای شروعی دوباره که مدتها به آن 
فکر می کردند، قلمداد می کنند. آنها هنگام غمگساری برای از دست دادن 
عزیز خود آگاهانه محبت و حمایت دوستان خود را تجربه می کنند و در 

 عنائی که می توان از آن چیزی آموخت جستجو می کنند. یک بیماری م

دث فردی که در زتدگی به دنبال معناها و ارزش ها است، حتی هنگام حوا
رو دا هم چیز خوبی را شناسائی می کند. قربانیان یک سانحه طوفان که همه

ری ندار خود را از دست داده بودند، در پژوهشی پیرامون احساس شكرگزا
می ر نکردند. آنها صرفا به آنچه که از دست  داده بودند فک خود صحبت می

 متی ،سال کردند، بلكه می توانستند آنچه را که برایشان مانده بود ببینند ؛
ات زندگی ، فرزندان  و حمایت همسایگان  را. "سپاسگزاری امكان تجربی
 زد امتناقض را فراهم می کند، همان گونه که انسان پس از یک زمستان سر

 رسیدن بهار خشنود می شود." این موضوع را امونز و شلتون عنوان می
 کنند.

خوب، حال اگر انسان در زمره افراد سپاسگزار نیست چه باید کند؟ 
ن نواپژوهشگران اعتقاد راسخ دارند که این امر را می توان آموخت. به ع
تی یموتمثال آنها روش چهار مرحله ای زیر را توصیه می کنند. این روش را 

 ( روانشناس آمریكایی طرح ریزی کرده است :Timothy Millerمیلر)

 افکار ناسپاسی را مشخص کردن -

 ه فرموله کردن افکار سپاسگزاران -

 اسپاسی با افکار سپاسگزارانهنجایگزینی افکار  -

 ا در رفتار جاری ساختنراحساسات درونی خود  -

ا ند رکنند می تواند این فرآیروش یادداشت را که پژوهشگران استفاده می 
ا حمایت کند. هر فردی که در آخر روز به این فکر کند که کی و کجا ب
 او سرنوشت خود یا دیگران در ستیز بوده و یا اینکه چه نیكی هایی  به

 شده، به مرور  زمان زندگی را با ابعاد مثبت تری ادراک می کند.

 چه چیزهائی زندگی را با ارزش می کنند؟
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ذرماه )آ2012امروز" سال  روانشناسیتار زیر ترجمه مصاحبه نشریه آلمانی "نوش
 تحت عنوان باال. (Roy Robertson( است با روی روبرتسون )1391

„Was macht das Leben lebenswert“ PSYCHOLOGIE HEUTE, 
Compact, 2012  

ی ابچیزهایی که در زندگی شاددر مورد روی روبرتسون نویسنده کانادائی 
با  ای می آورند و به زندگی معنا می بخشند. اندیشیده است. او در مصاحبه

ی نشریه "روانشناسی امروز" برخی از سرچشمه های خوشبختی را توضیح م
 دهد. 

سوال: شما چگونه به این نظر رسیدید کتابی پیرامون سرچشمه های 
 سعادت در زندگی به رشته تحریر در آورید؟

 یماری وسواس هستم. پس از آنکه من آخرین رمانروبرتسون: من دچار ب
گی سردخود را نوشته بودم ، آثار بیماری چنان در من ظاهر شد که دچار اف

یز ه چعمیقی شدم و کارم به بیمارستان کشید، در حالی که در زندگی من هم
هیه م تخوب بود؛ رمان جدیدم تمام شده بود و قرار بود از رمان دیگرم فیل

را می چک هم از من برای ارائه و معرفی کارهایم در آنجا، شود و جمهور
 بی دعوت کرده بود. اما به خاطر افسردگی همه چیز برایم رنگ باخته  و

ی معنی شده بود. من خیلی مایل دوست داشتم خوشبخت باشم و به کارهائ
م. ر نبودکا کارهایی بپردازم که به زندگی من معنا می دادند، اما قادر به این

ن در تالش آغاز کردن نوشتن رمان جدیدی بودم، ولی از آن صرفنظر م
کردم. اما ناگهان  متوجه فرصت نادری در این شرایط شدم: من می 
ال توانستم از منظر ویژه ای اثری پیرامون مهم ترین و قدیمی ترین سو

ا ب؟ چه چیز زندگی را  چه چیز انسان را خوشبخت می کند:بشریت بنویسم
 ند؟ ارزش می ک

عامل ذکر کرده اید. برای شخص شما مهم  15سوال: شما در کتاب خود 
 ترین آنها کدامند؟ 
موردی که در آنجا نگاشته ام شخص مرا خوشبخت  15روبرتسون: همه 

می کنند. من گمان می کنم که اینها سرچشمه های خوشبختی در سراسر دنیا 
خود بودن، دوستی وغیرو  به شمار می روند: هنر، شادابی، تنهائی ، در منزل

وغیره ، این ها همه برای افراد بیشماری سرچشمه های شادابی در زندگی 
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به شمار می روند. اما حتماً در کنار اینها دالئل زیادتری وجود دارند که 
 زندگی را برای دیگران زیبا می کند. 

ق هدفی که من در این کتاب دنبال می کنم این است که دیگران را تشوی
نم، پیرامون زندگی خود فکر کرده و آنچه که شخص آنها را خوشبخت ک

 می کند، بیابند. 
 را دلیل بر خوشبختی می دانید.« فردیت»سوال: شما در بین موضوعات 

ندگی زو  آیا با این موضوع به آنجا می رسیم که برای جامعه بی فایده باشیم
ر نیامدن امری ساده ای داشته و مطرح نباشیم. آیا به رنگ جماعت د

 نیست که هنرمندان و فردگرایان بیمار به آن دچارند؟ 

ن به آنچه که در دنیای معنویت روان گفته می شود، در جها :روبرتسون
سكوالر شخصیت می گوئیم. تلقی "ویژه بودن "خویش به معنای خود 
محوری و خودخواهی نیست. تأکید بر ویژه گی خویش برای من به این 

م هخود را از دایره تحمیق رنگ جماعت پذیرفتن بی روح و  معنا است که
شكل کردن همه رها کرده و در مقابل فرهنگ مخرب شخصیت مصرف 

لش کننده وفرهنگ فست فود که هر روز ما را بیشتر دچار می کند، به چا
د خو (DNA)بپردازیم. این کافی است که اینجا و آنجا یک پرس ژن ویژه 

:" خود با این شعار غرور آفرین بر جای گذاریم را همراه فردیت مشعوف
 من هم با این وجود در اینجا حضور داشتم." 

 ست.به این ترتیب نمی خواهم بگویم که زندگی با این نوع فردیت ساده ا
( نوشته است در دنیایی که روز و شب می (E.E. Kumingsکومینگز 

 خودت باشی.  خواهد ما را مانند دیگران کند هرگز تالش نکن که جز

 شادابی هم مانند همه موارد  دیگر بدون تالش به دست نمی آید. این
 موضوع در مورد موفقیت های ناچیز هم صدق می کند. 

 سوال: شرکت های بزرگ هم آرزوی ما را برای ویژه بودن می شناسند و
 هایتبلیغات خود را هم این گونه طرح می کنند. به عنوان مثال قرارداد

ژه وی بایل را با شعار "مخصوص شما" تبلیغ می کنند. در اینجا یکتلفن مو
بودن ظاهری عنوان می شود حال یک پیروزی کوچک فردیت چگونه 

 است. برای ما مثالی بیاورید. 
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ه ه بروبرتسون: این ساده نیست واینکار دقیقا بر خالف روح فردیت است ک
چ هی جربه کند. راستشکسی بگوئیم، او "ویژه بودن" خود را چگونه باید ت

چیزی بی معناتر از چموشی محاسبه شده نیست. انجام کارهایی را که 
انسان "فی نفسه" خوب و صحیح می دانند صرف نظر از این که آن کار 

ی یاریک ارزش عینی یا منفعتی در بر دارد. و این می تواند به عنوان مع
فرد  عنوان نمونه ،روشن برای رفتار اصیل فردیت در نظر گرفته شود. به 

ه عموماً کتاب های نیم بند مورد استقبال قرار می کدر عین این  -شخص 
د دنیا نویسد. چنانچه فرد با آگاهی از این که نمی توانکتاب خوبی ب -گیرند

ه کند را عوض کند، رفتار اخالقی داشته باشد. یا آنکه چنانچه فرد، هر چ
 ازد.پردبالً به تالش پیرامون امری دیگران به آن توجهی نداشته باشند، اصو

صه سوال: تالش در مورد کاری که به ندرت کسی به آن توجه می کند، مشخ
ر دوظیفه است که شما در کتابتان از آن به عنوان یک مورد از شادابی 

د. و همنفزندگی نام می برید. حال بسیار واژه "وظیفه " را "توقع بیجا" می 
 تی را به خاطر ما می آورند.کارهای مالل آور و یكنواخ

 -ما برای رسیدن به خوشبختی درصدد کنار گذاردن وظایف مزاحم هستیم 
 ؟ نندکتا در آخر احساس راحتی کنیم! آیا وظایف می توانند ما را خوشحال 

می  حبتصروبرتسون: ابتدا از این نکته آغاز کنم که وظایفی که من از آنها 
 خاب کرده ام. این ها مسئولیت هائیکنم، آنهایی هستند که خود ا نت

 البهستند که به زندگی ما معنا می بخشند. تلقی من از وظیفه همانند غ
ه باد ارزش هائی هایی که من در کتابم بر شمرده ام، بر مبنای نوعی اعتی

 لذت روشنفکرانه است.

( Blaise Pascal 1623-1623این نقل قول از فیلسوف پاسكال )
ل آور تر از این نیست که انسان خود را در آرامش است: "هیچ چیز مال

کامل قرار دهد؛ بدون هیچ عالقه، بدون مشغولیت، بدون کارهای پراکنده 
و بدون مبادالتعامل. این چنین فردی صرفاً با تهی بودن، تسلیم بودن، 

" در مقابل این .وابستگی، ناتوانی، هیچ بودن خود را احساس می کند
د عالقه به ماللت دارند و یا چالش به نظر می رسد. انسان سئوال که آیا افرا

ها دومی را ترترجیح می دهند. من این موضوع را در مورد خودم می دانم. 
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به عنوان نمونه احساس من در پایان تعطیالت تابستانی طوالنی که . من 
همواره از این احساس تنفر داشتم. ولی به عنوان کودک به آن اعتراف  

م. اما راستش این بود که خوشحال بودم که می توانم دوباره به نمی کرد
مدرسه بروم. هر چند که هر بار در آغاز تعصیالت قسم می خوردم که دیگر 
از این تعطیلی طوالنی احساس ماللت نکنم. دلیلی هم برای این ماللت 
وجود نداشت. چون پس از ماه ها مدرسه که برای من چیزی زجر آورتر از 

های جغرافیا و تکالیف ریاضی در دنیا وجود نداشت. با این وجود ساعت 
همراه گرمای شدید مرداد ماه در من دائماً در من این احساس پدید می آمد 
که به دنبال وظیفه ای باشم و کار منظمی انجام دهم. ما برای خوشبختی 
 نیازمند وظایف هستیم. وظایفی که خود انتخاب کرده ایم و از همه بهتر

 آنهایی که ما را ارضاء کنند. 

ه ا بسوال: شما از پاسكال نقل قولی کردید مبنی بر اینکه آرامش کامل ر
یی را نهاعنوان دلیلی بر رنج انسان قلمداد می کنید. اما در کتاب هایتان ت

به عنوان یک سرچشمه خوشبختی بر شمرده اید. آیا غالب انسان ها، 
  ند؟دقیقاً از این آرامش  وحشت ندار همانگونه که پاسكال هم می گوید،

 لیلدروبرتسون: کامالً صحیح است، غالب انسان ها از آن می ترسند. اما 
انند. دمی آن این است که آنها تفاوت بین "تنها بودن" و "ایزوله" بودن را ن

م که اریما امروزه متأسفانه با تکنیكی شدن جهان از این امكان کمتربرخورد
یل  وباخواهیم  خود را ایزوله کنیم، یعنی با هیچ کس با مهر زمانی  که ب

یم واننتوانیم تماس بگیریم، اجباری برای شنیدن نداشته باشیم،. نه می ت
SMS ما . اارسال کرده و دریافت کنیم و نه به دنبال چیزی در گوگل باشیم

ز در اختیار داریم و با آن قادریم گریبان خود را ا IPODدر هر حال 
 . ی ناخواسته با خود هر چند هم که کم یا زیاد باشد، رها کنیمدرگیر

 سرشار از این همه امكانات جهت انحراف، ما احمق نمی شویم. هیچگاه
ر این ا دتاکنون این همه انسان دسترسی به این همه اطالعات نداشته اند. ام

 بین انسانیت ما کاهش پیدا می کند. 

ما در خانه تنها نشسته ایم، تلویزیون و سوال: اجازه دهید چنین فرض کنیم:
نداریم. به این  IPODموبایل خاموش است و دسترسی هم به اینترنت و 
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ترتیب فرصت زیادی برای "تفکر انتقادی"به عنوان موضوع دیگری که 
شما در اثرتان از آن به عنوان سرچشمه  شادابی زندگی نام می برید، داریم. 

ناراحتی ما را در مورد مسائل ناپسند دنیا،  اما این امر چگونه می تواند
دالیل اصلی بروز جنگ ها، بیشتر شدن فاصله اقشار فقیر از ثروتمندان و 
گرم شدن کره زمین کاهقش داده و ما را خوشبخت کنند؟ آیا این جریان ما 

 را بیشتر افسرده نمی کند؟ 

 عنوان روبرتسون: شما کامالً حق به جانب هستید که فکر کردن صرف به
از  انعمثال در مورد سیاست جهت بهتر کردن دنیا کافی نیست. این کار نه م
ست مرگ انسان ها می شود و نه مانع از خرید نفت ارزان و نه فاجعه زی
ود ی شمحیطی. تا اینجا فکر کردن و یا کتاب مفیدی خواندن مانع از آن نم

ت مد یسجود ما می باکه افراد کتابهای بی ارزش مطالعه کنند. اما با این و
ی نظر قرار دهیم که اطالع از رویدادهای جهانی نیز در زمره یک زندگ

 .خوب بشمار می رود

                       

 

 

 



 

126 
 

 

 ان شفابخشي های شبكه اجتماعيتو 
» مانیاز نشريه آل به قلم رالف شوارتزر نوشتار زیر ترجمه شده مقاله ای است

 1نتحت عنوا« روانشناختي امروز

 PSYCHOLOGIE HEUTE- Compact 2012  
Netzes Die Kraft des sozialen  

 پیشگفتار مترجم

 ستيآموخته ام .... که گاهي تمام چيزهايي که يک نفر مي خواهد، فقط د
 است براي گرفتن دست او،

                      وقلبي است براي فهميدن وي
ا رگاه است که مي شود با آن، نآموخته ام .... که لبخند ارزانترين راهي 

 وسعت داد
 آموخته ام ..... که مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است

 ن  آموخته ام ..... که اين عشق است که زخم ها را شفا مي دهد نه زما
       )چارلی چاپلین(

 شاید برای برخی طرح مباحثی منجمله موضوع مطروح در نوشتار زیر کم
، نندقی شده و روشنفکرانی آن ها را دارای اهمیت درجه اول ندااهمیت تل

لی کئل چرا که به زعم آنان روشنفکر می بایست همواره توجه خود را به مسا
م و نظام اجتماعی معطوف کند، لیكن خوب است به این امر هم توجه کنی

که زندگی شخصی و اجتماعی نا آگاهانه و غیر انتقادی با سنت ها و 
 رفاصی ماقبل مدرنیسم ولی در عین حال بهره گیری از ره آوردهای باورها

 مادی مدرنیسم بدون بهره گیری هم زمان از ره آوردهای نوین علمی و
اریم دوضعیتی می رساتد که اینک در آن قرار  فرهنگی و هنری آن، ما رابه

و بدون دگرگونی این تصورات و رفتارها و حتی در صورت تغییر نظام 
ه ی هم پیشرفت زیادی قابل تصور نخواهد بود. صرفنظر از این کاجتماع

رون قده بسیاری از روشنفکران ما هنوز هم با افکار فالسفه از اعتبار افتا
 واوائل قرن بیست غرب سر در گریبانند. 19و 18
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 ها این نوع مباحث از امتیازات ویژه ای برخوردار است که ذکر مجمل آن
 نفیمت. تجربه نشان می دهد که مهم ترین عارضه در اینجا بی مناسبت نیس

باحث م از آنجا که  -توجه صرف به مسائل کلی و فلسفی و نظام اجتماعی 
این است  -مطروح زندگی روزمره در نظام آموزشی ما تدریس نمی شوند 

ه که بسیار افراد روشنفکر در زندگی خصوصی با مشكالت گاه بسیار ساد
 ضاتن از خود سئوال می کند که دالیل این تناقزیادی درگیر شده و انسا

 در رفتار و آن صحبت های بزرگ چیستند؟

بد نیست به یک نمونه ساده ولی مهم اشاره کنیم. غالب شهر نشینان از 
آخرین روش های درمان فیزیكی و جراحی و داروئی قرن بیست و یكم در 

نند، لیكن به غرب اطالع دارند و از هزینه کردن برای آن پرهیز نمی ک
 روانشناسیندرت کسی اعتنا به پیشرفت ها و آثار منتشر شده علوم انسانی و 

و غیرو در امور زندگی روزمره امروزین غرب می کند. تیراژ کتاب ها و 
مقاالت ترجمه شده را مقایسه کنید با تعداد فروش تازه ترین کاالی غربی 

ب افتاده روشن شود. شما تا ابعاد این پریشانی فکری و رفتاری جوامع عق
به زندگی ضد غرب و اصول گرا ترین فرد نگاه کنید تا روشن شود غرب 

گرا و ضد غرب بودن عملی و ذهنی چیست و چگونه؟ آیا خود و خانواده 
آنها حاضرند از کوچک ترین امكان رفاهی و حتی تزئینی و لوکس غربی 

م که محصوالت مادی چشم پوشی کنند؟ آیا هنوزهم در این امر تردید داری
هر جامعه ای بیانگر رشد فرهنگی آنجا است و می توان پذیرفت که زندگی 
روز مره ما بدون محصوالت آنها غیر ممكن است ولی فرهنگ آنان منحط 
باشد؟ اما چنانچه قرار بر انتقاد از یک فرهنگ باشد، به درستی باید از 

این نگرش اصولی  مصرف محصوالت آن بخش از فرهنگ نیز امتناع کرد.
پست مدرنیسم نسبت به مدرنیسم است. آیا رویكرد افراد و گروه های ضد 
غرب هم این گونه است؟ هرگز. به نظر نگارنده نشناختن این تمایز بسیار 

ساده و قابل فهم مابین تصورات ذهنی و واقعیت عینی جوامع غربی بود که 
نهایت ما را به منجر به طرح موضوع غرب زدگی در ایران شد و در 

 وضعیت تاسف بار کنونی رساند.

ا(پیش چشمت داشتی شیشه کبود   زان کبودت جمله عالم می نمود )موالن  
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شرح بیشتر این موضوع نیازمند نوشتار دیگری است و در اینجا به عنوان 
آن هم  -مثالی آورده شد تا نشان دهیم که چگونه یک ادراک اشتباه ذهنی 

ا در غرب زندگی نکرده اندتوسط کسانی که اساس ! از یک واقعیت ساده  - 
می تواند منجر به فاجعه ای شود که واقعیت ها را قربانی و جامعه ای را 
سالیانی دراز بی سامان کند. در زندگی شخصی نیز این امر صادق است. 
همه افراد می دانند که محبت چیز خوبی است ولی کمتر کسی به خوبی 

گاه است که چه نوع  محبت و تا چه حد و در کجا الزم است؟ نوع آ
دوستی و محبت و حتی دشمنی ما بر اساس باورهای قدیمی استوارند. همه 
کم و بیش واقفند که محبت نابجا می تواند تا حدی مضر باشد که باعث 
بدبختی حمایت شونده شود. اینکه ما شرقی ها بامحبت هستیم و غربی ها 

بسیاری موارد فاقد اعتبار و در موارد  سرد، یک ادعای کلی است و در
بیشماری نیز قضیه بالعکس است. چه بسیارند فرزندانی که بر اثر محبت 
اشتباه والدین شرقی نگون بخت شده اند! در اینجا صحبت و قضاوت برسر 
رفتار مردم این کشورها است و نه رفتار دولت های غربی در کشورهای 
 دیگر.

د و چگونه می توان رویكرد صحیح را آموخت؟ در این شرایط چه باید کر
مكاتب و ایدئولوژی ها در مورد مسائل روزمره که با آن درگیر هستیم یا 
فاقد توانند و یا افکاری را تبلیغ می کنند که نه مبنای علمی دارند و نه 
 کارآمدی و در بسیاری از موارد کلی گوئئ و گمراه کننده. 

ابداع کرده، پژوهش و اثبات علمی است که تنها روشی که  تاکنون بشریت 
با آموزش از آن و تغییر ساده رفتار و بدون صرف هزینه هم می توان زندگی 
را برای خود ساده تر و دلپذیر تر کرده و به دیگران نیز از این راه کمک 

 کرد و هم به پیشرفت صلح درونی و بیرونی یاری رساند. 

ه مدرنیسم همپای افزابش بیش از حد واقعیت غیر قابل انکار این است ک
در  -جمعیت و صنعت گرائئ، در کنار رفاهی که ایجاد کرده، زندگی را 

به حدی پیچیده کرده که انسان ها جهت  -شرق و غرب و هر یک به نوعی
یابی خود را از دست داده و در این میان فی الواقع معنویت و فرهنگ را 

لت برخی به خطا به گذشته گرائی روی دچار بحرانی عمیق کرده و به این ع
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می آورند. رفع نیازهای انسان در این شرایط تا جائئ به دست صنعت 
سپرده شده که انسان فقط با مصرف کاال می بایست قادر به ارضای 

)کاذب( خویش و کسب موقعیت اجتماعی باشد. و چون مصرف و هزینه 
به عنوان نمونه به کردن به عنوان فضیلت شمرده می شوند، هرانسانی 

سادگی در ایران می تواند مشاهده کند که چنانچه به فرد بیماری داروی 
جدیدی به هر قیمت و با هر عوارض جنبی منفی که داشته باشد، بدهید، 
بهتر پذیرا می شود تا زمانی که شما یک نوشتار علمی رایگان مبنی بر 

او قرار دهید! گاه معاجه همان بیماری و بدون عوارض منفی در اختیار 
حتی در این موارد نگاهی همانند عاقل اندر سفیه هم نثار می کنند. جالب 
تر آن که هنگام روی آوردن به روش های معالجه بدیل ، آن روشی را پذیرا 
می شوند که می بایست به صورت یک کاالی فرهنگی باشد و بابت آن 

اری نداشته باشد! شما هزینه کنند، هرچند که آن روش ربطی هم به آن بیم
در این جریانات متاسفانه تفاوت اندکی مابین تحصیل کرده و نکرده و 

 اصول گرا و اصالح طلب و غیرو خواهید یافت.

اما درعوض هنوز بسیاری و حتی در خارج و در شرایطی که به وضوح  
وضع کودکان دست فروش و بی خانمان را در خیابان ها  و مستقیما کنار 

ل لوکس ولی غیر ضروری خود مشاهده می کنند با چند جورغذا اتوموبی
سفره نذری می اندازند و مابقی را هم دور می ریزند و مراسم سوگواری این 
قشر با دسته گل های چند متری و سالن های گران قیمت، بیشتر حس تنفر 
و انزجار و خشم انسان را تحریک کرده و انسان از خود سئوال می کند که 

آن ها با چیزی بنام احساس انسانیت هم آشنا هستند؟ آیا امر به معروف آیا 
و نهی از منکر شامل این مسائل نمی شوند و باز هم غربی ها منحرفند؟ با 
وجود رفاه اجتماعی سازمان یافته دولتی در آلمان، کمک های سرانه مالی 

 مردم این کشور نسبت به همه کشورهای دیگر بیشتر است.   

خانواده ها همواره بیشتر به سوی  ،ه می کنیم که در زندگی مدرنمشاهد
اغذیه آماده روی می آورند و برای معالجه کوچک ترین ناراحتی به دنبال 
داروئی می گردند که سریع مشكل را برطرف کند و بسته بسته قرص های 

مد روز در آمریكا مصرف می کنند ، اما وقت آزاد خود  -مضر -ویتامین 
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عت ها به دیدن سریال ها و سیر در دنیاهای مجازی و موازی سپری را سا
کرده و سالمندان را به آسایشگاه ها منتقل می کنند. به این ترتیب همه امور 

حتی زمانی که صنعت در  -زندگی را می بایست صنعت سامان بخشد 
کشور بی رونق باشد و همه کاالها وارداتی. در این شرایط انسان ها هر روز 

بیشتر تنها شده و به ناچار می  -حتی زمانی که در کنار یكدیگرند  -
بایست به تنهائئ با مشكالت مادی و روحی خود کنار بیایند. طبیعی است 
که در این حال انتظار مطالعه کتاب بی معنا است، چون دیگر وقت آزادی 

 در اختیار نیست. 

نداشت، لیكن او  البته چنانچه انسان ماشین و یا روبات بود اشكالی
موجودی است اجتماعی و مشكالتش هم بطور جمعی قابل برطرف شدن. 
این موضوع یكی از مصائب عمده مهاجرت در سنین باال است، زیرا این 
افراد به علت ندانستن زبان و عدم آشنائئ با محیط و فقدان فعالیت شغلی 

دهد، همواره در که می تواند آن ها را به نوعی با جامعه در ارتباط قرار 
 ایزوالسیونی به سر می برند که گاه حتی به بحران خانوادگی منجر می شود. 

که معروف به عارضه  -به هر حال افزایش روز افزون بیماری های روانی 
حكایت از گسترش فردگرائئ و بحران روابط گاه  -های تمدنی شده اند 

توجه را معطوف به  ساده اجتماعی کرده و برای مقابله با آن می بایست
مسائلی کرد که از یک حداقل تائید علمی برخوردار باشند و این کار 

مستلزم صرف وقت است )که ما نداریم(. اما نحوه توجه غرب به حل 
مشكالتش از راه پژوهش علمی انجام گرفته و ره آوردهای آن را بالفاصله 

روش چیست که  در امور آموزشی مورد استفاده قرار می دهند. اشكال این
 مدام فریاد مخالفت با غرب به گوش می رسد؟

این توضیحات صرفا جهت نشان دادن اهمیت مسائلی است که جوامع 
پست مدرن در کنار مسائل کلی و فلسفی با آن ها در زندگی روزانه روبر 

هستند و نحوه رویكرد آنها . مسائلی که خواهی نخواهی همراه کاالی غربی 
گریبان ما را هم خواهد  –کرده و یا پس از مدت کوتاهی  ما را نیز دچار

 گرفت. 
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در پایان ضمن پوزش از خواننده گفته می شود این بیان از اینشتن 
 که ."من از روزی می ترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی گیرد:است

 در چنین روزی جهان نسلی از احمق ها خواهد داشت."

ون نوشتار زیر حائز اهمیت باشد که هر چند شاید تذکر این نکته پیرام
موضوع بیشتر به نقش حمایتی بیماران اختصاص یافته تا از این طریق 

بتوان به نتایج قابل اثبات یک پژوهش علمی رسید، لیكن بحث اصلی آن 
 شناخت کلی نقش حامی )محبت( و حمایت شونده در همه امور است. 

 

 

 ترجمه متن نوشتار

گيرد، او به تنهايي از آن در رنج نيست. در بحراني قرار مي زماني كه فرد" 
همسر و اطرافيان او هم كم و بيش تحت تاثیر آن قرار دارند. اعم از 

بحران نيازمند  -بيماري سخت و فوت و يا ضربات سرنوشتي ديگر
 همكاري جمعي جهت غلبه بر آن است. 

حد نيازمند ديگران  در زندگي روزمره ما غالباً متوجه نيستيم كه تا چه
شود كه زندگي روزمره قطع شده و هستيم. اين امر زماني ناگهان روشن مي

تعامل بدون استهالك را متوقف كرده و يا غلبه بر  ،زماني كه بحران
رسند. در اين شرايط توجه به شبكه اجتماعي ها دشوار به نظر ميچالش

كنيم كه آشكار ت فعال ميگيرد. ما اين شبكه را به این صورمدنظر قرار مي
كنيم. جهت آزمايش تأثير شبكه يا مخفيانه نياز به حمايت را بيان مي

ما جريان شفاي بيماران را پس از عمل جراحی مورد پژوهش  ،اجتماعي
قرار دادیم. در مورد بیماران قلبي ما نشان داديم كه شش ماه پس از عمل 

حساس حمايت خوب آنهايي كه داراي همسر بوده و قبل از عمل ا
اند، از زندگي كيفي بهتري برخوردار بودند. اين موضوع مطابق نتايج داشته

هاي بسيار ديگري پيرامون حمايت اجتماعي است. اين نظر مبتني پژوهش
هاي بر اين تئوري است كه افراد در مراحل دشوار از منابع خود اعم از كمك

د بر بحران بهتر غلبه كنند. كنند تا بتوانندروني و بيروني استفاده مي  
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 -آنچه روشن نيست اين كه آیا منابع اجتماعي نیز صرفنظر از منابع فردي 
تأثيرگذارند؟ احتماالً اين كار زماني  -ه نفسمانند خوش بيني و يا اعتماد ب

فرد در خود آمادگي دريافت كمك را احساس كند. به  عملي است كه اساساً 
هايي توان از كمكهاي آتي مياعتماد كه در بحرانعنوان مثال اين انتظار و 

كسي به من كمك  در صورتي كه من نيازمند حمايت باشم،»برخوردار شد: 
اجتماعي خود به تنهايي يك  اين انتظار دائمي از حمايت« خواهد كرد.
بيني در بردارد. بعد خوش  

فهمید، زيرا  توان به عنوان يك ويژگي فرديتا اينجا حمايت اجتماعي را مي
بسته به اين است كه او  اينكه فرد تا چه ميزان كمك از ديگران دريافت كند،

بين است. تا چه حد به اين نوع حمايت خوش  

ه اي چند اليه است ولی رابطه آماري ما بين ظاهراً حمايت اجتماعي پديده
آيا شود به اينكه عناصر گوناگون آن غالباً اندك است. يك پرسش مربوط مي
گاه است كه مورد حمايت قرار مي گيرد؟ به همين بيمار اساساً از اين امر آ

توانند صحيح ترتيب مي توان پرسيد كه آيا طرفين ميزان حمايت خود را مي
ارزيابي كنند. به عبارت ديگر رابطه بين كمك ارائه شده و احساس ذهني 

ك كننده و کمک دريافت كننده آن تا چه ميزان است؟ ما هنگامي كه از كم
ها به هيچ وجه انطباق زيادي با هم ندارند. ادراك شونده سؤال کنیم، جواب

ذهني بين حامي و بيمار كامالً متفاوت است، حتي زماني كه اين ارزيابي 
كنند، براي مدت كوتاهي مثالً يك هفته انجام شود. آنچه كه بيماران فكر مي

شود به انتظارات بيشتر مربوط مي اندبيش از آن چه که حاميان ارائه كرده
 خود آنها. 

يك قضاوت عيني در اين پژوهش به هر حال قابل دسترسي نيست، زيرا ما 
هاي ذهني روبروئيم. بين طرفين با ارزيابي  

ها هستند؟ ما در مورد حمایت ويژگي رفتار همسران براي بهبودي بهتر چه
ه میزان بهتر بودن حال هاي بيماران قلبی به اين نتيجه رسيديم كخانم

همسران آنها بستگي به منابعي دارد كه خود زنان دارند. زنان خوب كساني 
كردند بودند كه به قدرت تأثيرگذاري خويش باورد داشته و احساس مي

خودشان نیز به اندازه کافی حمایت می شوند. همسران این خانم ها شش 
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نشان منابع درونی کمتری ماه پس از عمل جراحی نسبت به کسانی که همسرا
داشتند، حال بهتری داشتند. چنانچه زنان خود را ضعیف و عاجز احساس 

 می کردند، براي همسران بيمار خود حامي خوبي نبودند. 

شود كه اين موضوع ما را به تحقيقات پيرامون غلبه بر ناماليمات راهبر مي
بحرانی قرار هنوز موضوع پژوهشی بسيار جديدی است. چنانچه فردي در 

 برد، بلكه همه شبكه اجتماعي او نيز متاثر میاو تنها از آن رنج نمي دارد،
شود. هنگامي كه مردي در بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفته، 

بايست جهت از سرگذراندن بلكه مي همسر او نه تنها نگران است،
 ه، او رامشكالتش كارهاي زيادي انجام دهد. او به مالقات همسرش رفت

بايست به خود جرأت بخشيده و رفتار كند، اما مياميدوار كرده و نوازش مي
بايست اي  در قبال اين بحران زندگي در پيش گيرد. او هم چنين ميسازنده

نار كداده بر عهده گرفته و در كارهايي را هم كه تا كنون همسرش انجام مي
ديگر: بيماري سخت تنها  ه عبارتباش به آنها بپردازد. وظايف روزمره

له قابمربوط به فرد نشده، بلكه متوجه زوج نیز هست و اين امر نيازمند م
شود. جيمز مي گفته   ( Dyadic Coping )مشتركی است كه به آن 

ن ( روانشناس اهل پنسيلوانيا بيماران قلبي و زناJames koyneكوين )
 كه نتيجه رسيده است آنها را مورد پژوهش قرار داده و از جمله به اين

شد كه همسرانشان هنگام مي حمايت بيش از اندازه زنان منجر به اين
ميلي به اين كارها كمتر به خود اطمينان داشته و با بي ها تمرين
 پرداختند. مي

بيمار سرطاني كه ميانگين  300ما منجمله در يك پژوهش درازمدت روي 
هار زمان گوناگون قبل و بعد از سال بوده انجام داديم. در چ 61سن آنها 

عمل ما بررسي كرديم كه آنها حمايت احساسي را چگونه ادراك كرده و 
چگونه شرايط زندگي آن زمان خود را سپري كرده بودند. ما از بستگان آنها 
-نيز سؤال كرديم  يك بار پيش از تاريخ عمل جراحي و يك بار پس از آن  

يت كرده و احساس خود آنها چگونه ، كه تا چه حد فكر می كردند حما-
 بوده. 
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او مرا تشويق »دو ويژگي همسران مهم اثبات شدند: حمايت احساسی 
من از هر چه كه او را »و رفتار خنثي سازي « كرد كه تسليم نشوممي
ما تحت خنثي سازي تالشي را «. توانست ناراحت كند پرهيز كردممي

نشود. انسان اخبار ناخوشايند را به  مدنظر داريم كه بيمار متوجه ناراحتي ما
كند. حال اين سؤال مورد پرهيز ميبيمار نگفته و از درگيري و فشار بي

انعكاسي دارد؟  -پس از گذشت زمان -مطرح بود كه آيا اين رفتار همسر
هاي شود كه متعاقبا آنها بهتر بتوانند از استراتژيآيا حمايت منجر به اين مي

بهره گيرند؟ جهت پاسخ به اين سؤال ها ما پنج نوع از  مقابله با ناراحتي
مقايسه خود با  ريزي، روحيه مقابله،ها را بررسي كرديم: برنامهاين استراتژي

 ديگراني كه بيمارتر هستند، به دنبال یافتن معنا و مفهوم و شوخي كردن. 

همسر  اي بين ويژگيدهند: در آغاز بروز ناراحتي هيچ رابطهنتايج نشان مي
بودن و بيمار بودن وجود ندارد. يك ماه پس از عمل جراحي تازه تأثير 

سازي و دورنگاه داشتن او از جريانات مثبت حمايت احساسي و خنثي
شود: بيماراني كه به اين نحو مورد ناخوشايند در رفتار بيمار احساس مي

ماه پس از عمل جراحي سخت رفتار بارز اند ششحمايت قرار داشته
من درست فكر كردم كه چه »دادند سازنده و برنامه ريزي شده نشان مي

من تالش كردم كه بر »آنها از روحيه مقابله بيشتر استفاده كرده « بايد كرد.
و از مقايسه خود با ديگراني كه بيمارتر هستند بهره « بيماري چيره شوم.

عشان از من كردم كه ديگراني هستند كه وضمن به اين فكر مي»گرفتند مي
براي من روشن شد كه واقعاً » به دنبال معنا و مفهوم بودند « بدتر است.

اين موضوع آخر اما زودتر خود را « چه چيز در زندگي حائز اهميت است.
داد، يك هفته پس از عمل. نشان مي  

« كردم شوخ بودن خود را حفظ كنم.من سعي مي»چيرگي از طريق شوخي 
كنند قبل از عمل جراحي ود. چنانچه بستگان فكر مياين هم تأثير ديگري ب
اند، اين امر خود را در چيرگي بيشتر از طريق شوخي حمايت احساسي كرده
كرديم اين نوع دهد. ما ضمناً مدت زيادي پرهيز ميشش ماه بعد نشان مي

گفتيم در قبال چنين ضربه از ها وارد كنيم. ما مينظرات در ليست پرسش
دهند كه بيماران سرطاني اما آثار علمي نشان مي آيد؟ميشوخي چه بر 
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كنند بيماري خود را سهل انگارند. زيادي واقعاً حداقل تا حدودي سعي مي
سؤال ديگري هم اما در مورد همسر فرد پيرامون چيرگي بيمار مطرح است: 

احساسات و نحوه رفتار بستگان در اينكه بيمار چه رفتاري را  آيا باورها،
ر پيش گيرد، تأثيرگذار است؟ در اين مورد ما جز اين استثناء آمار ديگري د

در اختيار نداريم: برداشت احساس حمايت همسر يك ماه پس از رويداد 
بحراني بستگي به آن دارد كه تا چه ميزان بيمار پيش از عمل جراحي 

 قدرت مقابله و شوخ طبعي نشان دهد. 

هاي بيمار و وابستگان در دوران بحراني ظاهراً رابطه متقابلي بين ويژگي
 وجود دارد.

 ها پيرامون نقش حمايت تا كنون بيشتر يك طرفه بوده. يك قربانيپژوهش
ارزيابي قرار   صطالح كمك مورد شد و ميزان به ادر نظر گرفته مي

( روانشناس Steven Hobfollول )گرفت.این روش را استفان هوبفمي
ارد ومبه باور او  ي است كه مورد انتقاد قرار داده.هاي زياداهل اهايو مدت

ر يك دتوان يافت كه در آن صرفاً يك نفر در رنج باشد. عموماً نادري را مي
ا ركل شبكه اجتماعي متأثر شده و به اين دليل چيرگي   ضربه سرنوشتي 

 Communal Coping بايد به عنوان فرآيند اجتماعي فهميد كه به آن 
 وكه الگو البته اين بدان معنا نيست كه هر فردي دراين شب شود.گفته مي

گيرد. ما در تحقيقات خود استراتژي مشابهي را جهت چيرگي در پيش مي
 گونه تقارني ما بين نحوه چيرگي بيمار وپيرامون بيماران سرطاني هيچ

 بستگان پيدا نكرديم. 

ه مقايس و كردن معنا ما صرفاً به اين نتيجه رسيديم كه تمايلي در ويژگي پيدا
 خويش بيمار با كساني كه شرايط بدتری از او دارند وجود دارد. 

 كنند. دربستگان اين بيماران هم از اين الگوها جهت چيرگي استفاده مي
در فكر  بين آنچه كه -ديگر در زندگي مانند موارد -غير اين صورت 

 "ها فاصله است.زوجين مي گذرد، فرسنگ

__________________________________ 
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Ralt Schwarzer -1  و پروفسور روانشناسی در دانشگاه آزاد  1943متولد
  آلمان و دانشگاه علوم اجتماعي ورشو در لهستان است. برلين
 
 

 آشتي، شروعی دوباره
 

  گفتار پيش
 طرح مسئله اي است كه هم در زمينه زندگيموضوع هدف از ارائه اين  

ر ميت بسيار است. داجتماعي ما حائز اه ر فرهنگفردي و هم به ويژه د
و   سياسي ما اين موضوع رواج  دارد كه به هر مسئلهفرهنگ روشنفکر/

طر مشكل اجتماعي از ديدگاه فلسفي و يا سياسي نگاه كرده و به اين خا
ي مانداليل نفاق ها را هم صرفا سياسي و يا حداكثر فلسفي مي دانيم و ز

در حداقل در بين هم انديشان مي گيريم قا اقاوفهم كه تصميم جدي جهت 
ه كبه اين كار نمي شويم. اما دانش هاي نوين با صراحت نشان مي دهند 
ان تو همه چيز را در زندگي انسان ها با سياست و ايدئولوژي و فلسفه نمي

پاسخ گفت بلكه توجه به فرهنگ رايج و به ويژه روانشناختي فردي و 
ا جهت فهم داليل اصلي پيدايش مشكالت و جمعي در اين راه به م

 همچنين حل آنها كمك فراواني مي كند. 

يسم كانيم كه تنها با درك موهستت ديگر كرارا  با اين موضوع روبربه عبار
، را نمي توانيم گره گشائي كنيم اي كالن )ماكرومكانيسم ها( مشكليه

ا( را هم مگر آن كه زحمت شناخت مكانيزم هاي جزء )ميكرومكانيسم ه
ردن ه كبپذيريم. و تا زماني كه حاضر به اين كار نشويم امكان فهم و پياد

 فرهنگ مدنيت با پيچيدگي روزافزونش غير ممكن مي شود.

حقيقت امر آن است كه در اصل، پيدايش دانش، حاصل اولوسيون فرهنگ 
نيز و دانش و فلسفه و مكاتب و مذاهب است و همين ارتقاء فرهنگي 

اد جوامع صنعتي و مدرن شد. به عبارت ديگر ما نمي توانيم موجب ايج
ره آوردهای دانش  خواهان ره آوردهاي دانش مدرن باشيم ولي از پذيرش

. در اين حال وضعيت به گونه اي مي شود كه ما اكنون در ها سرپيچي كنیم
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آن قرار داريم.  اگر در جوامع سنتي حل مسائل تنها از طريق فلسفه و 
هب عملي بود، در جوامع مدرن اينكار غير ممكن است چرا كه مكتب و مذ

شرايط به مراتب پيچيده تر شده و اداره و ساماندهي هر وضعيتي نيازمند 
 ابزاري است كه خود موجب ايجاد آن شرايط گرديده.

فاء اي اما بازهم اين بدان معنا نيست كه فلسفه و مكتب و دين ديگر نقشي 
ل هم به عنوان بخشي از فرهنگ داراي پتانسي نمي كنند بلكه اين امور

 نچهتحول بوده و چنانچه در روند تاريخ تعمق كنيم روشن مي شود كه چنا
مي  اين امور هم حاضر به تحول و ارتقاء مفاهيم و موضوعات خود بشوند،
نه سفاتوانند نقش مثبتي ايفاء كنند و كرده اند. اما بالعكس آن نيز متا

ار قر عنا كه چنانچه اين امور خود را در مقابل دانشصادق است. به اين م
ن دهند، هم به اجتماع ستم مي كنند و هم به خويشتن خويش. دوران قرو

 وسطا و تاريك شرق نيز نمونه هاي برجسته در اين زمينه اند.  

م ا هبما زماني كه افراد را در يك پايگاه ايدئولوژيك و يا فلسفي خاص  
مي حا ت هاي زيادي در بين آنها مشاهده مي كنيم. يكمقايسه مي كنيم تفاو

آن مكتب ستم گر مي شود و فرد ديگري صلح طلب. داليل نگرش ها و 
عملكردهاي مختلف از يك مكتب خاص را در كجا بايد جستجو كرد؟ 
دليل پيدايش اين دو نوع منش متضاد و انواع ديگر چيست؟ چرا در 

 نند؟ ن گاهي رفتار غير انساني مي كمترقي هم حاميان آبه اصطالح مكاتب 

ا آيا بدفهمي و ضعف ايمان را مي توان تنها معيار اصولي دانست و ي 
عوامل تربيتي و تجربي دوران كودكي و اجتماعي شدن فرد و همچنين 

 ئي داشته و تنها با پذيرش اصول یکشرايط معيشتي در آن نقش به سزا
ازه فرهنگ افراد اج آيا اساسائن شد كه به هيچ وجه نمي توان مطممكتب 

 تغييرات ارزشي سريع را به او مي دهند؟

 و“ شدن” شويم كه الزمه به اين ترتيب به اين موضوع رهنمون مي    
 ري در دو امر نهفته است: ابتدا تغيير ارزش هاي اخالقي وتحول ضرو

اد و ديگري كه از اولي مهم تر است ايج فرهنگي متناسب با شرايط جديد
 دگي و تمرين دروني جهت پذيرش ارزش هاي نو و برطرف كردن موانعآما

 رواني و فرهنگي در خود.
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هنوز  كه تا زماني كه دانشي بنام روانشناختي وجود نداشت و براي كساني    
هردو كار مي بايست از طريق تالش هم از اين دانش بي اطالعند 

ه كه برشمرديم ب ايدئولوژيك و سياسي و فلسفي و همان تقسيم بندي ها
كن انجام رسد، امري كه در همه انقالبات ايدئولوژيكي انجام گرفت، لي

اي ه زمينه تجربيات فراوان بيانگر عدم موفقيت اين روش ها در بسياري از
 ها بنوع انقال دليل اينكه گفته مي شود دوران اين زندگي است. به احتمال

است. اينكه دانش و حكومت ها به سر رسيده در اين نكته نهفته 
ه ارد، امروزروانشناختي تنها به معالجه ناراحتي هاي رواني اختصاص د

 تصور باطلي بيش نيست.

ه ست.  بنیز ه به هر حال دانش روانشناختي تالش اش متمركزدر كار دوم
اين ترتيب اين علم در كشماكش هاي ايدئولوژيك و سياسي و فلسفي و 

ها و شناخت  نيزم هاي رواني انسانفردي و خانوادگي با توجه به مكا
واب جتازه وارد مي كند. اين دانش با  مسائلعملكرد مغز در واكنش ها،  

را  ها هاي علمي به سئوال هاي باال تالش مي كند آن دايره هاي بسته نزاع
ر م دبازگشائي كرده و ما را متوجه مي كند به چه چيزهاي اساسي ديگري ه

ي ا مالبا در قالب هر فرهنگي تعريف خاصي پيدكنار اصول كلي و عام كه غ
 كند، مي بايست اهميت دهيم.

وژيك ئولاز جمله اين كه چگونه مي توانيم در ماوراء اعتقادات ديني و ايد 
 از دايره هاي بسته درگيري ها بيرون آئيم و به طور مشخص چگونه در

اره اد ان درهستند در عين حال مي تو باورهاجوامع امروزي كه مملو از اين 
ه ا بامور دنيوي به نظرات مشترك رسيد. با اين توضيحات روانشناختي ضمن
نه ما كمك مي كند كه حداقل تا برقراري نظام اجتماعي مورد عالقه چگو

ار وردمي توان از يك زندگي فردي متعادل و همراه آرامش دروني بيشتر برخ
 ائيهنستند به نزاع شد. بدون ترديد جوامع مدرن بدون اين دانش نمي توا

 ولم كه ما اينك درگير آنها هستيم پاسخ گفته و موجب ارتقاء فرهنگ و ع
 شوند.  نیز  و فلسفه دو صد البته دين
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ارزش هاي حقوق بشر و پرهيز از و تبلیغ و آموزش قبول  به هر حال
خشونت و دروني كردن فردي و جمعي آنها رابطه تنگاتنگي با موضوع 

 ان عفو كردن دارند.برخورداري از تو

       خون شمارد شیر را ات  شم خشمچ      خشم خود بشكن تو مشكن تیر را
 )  داری بود گمان منصور بر یب            چون قلم در دست قداری بود

 (موالنا
 

 مشاجره آری، ولی به روش صحیح 

اندیشه گی فلسفی جدالی است مادام العمر جهت شناخت. این جدال با 
غ اک شروع می شود و به این ترتیب دانشجویان بودیسم اهل تبت تیاصطك

های روحی خود را در گفتمان های جدالی شدید به سوی یكدیگر پرتاب 
حال  می کنند. زیرا که این مخالفت ها هستند که ما را خردمند می کنند.

 چگونه می توان به مشاجره صحیح پرداخت؟

ریق تمرین های دیالكتیكی آموزش ابن روش را در آکادمی افالطون از ط
می دادند. برای این کار نظری مطرح می شد و یک شاگرد موظف می شد 
آن را مورد حمله قرار دهد و دیگری می بایست از آن دفاع کند. افالطون 
گاه بود هنگامی که اثبات حقانیت مطرح است و فرد می بایست از نظر  آ

جدال های استداللی منجر می شود. بیانی بر مخالف چیره شود، این کار به 
بدین جهت روش دیالكتیكی افالطون یک تمرین روحی بود نه تمرین عقل 
گرایانه. هدف این کار این نیست که نظر خود را به دیگری تحمیل کرد،  
بلكه تالشی است در جستجوی حقیقت، به این صورت که فرد از نظر خود 

 ر می کند.عدول کرده و آن را ارتقاء داده و پرثم
این روش نحوه صحیح جدال کردن را نشان می دهد. در غیر این صورت 
ما چه از نظر فکری و یا احساسی در تاالب خود دست و پا می زنیم. از 
طریق تبادل نظر با یک طرف خارجی ) هم صحبت( من توانایی آن را 
را پیدا می کنم که واکنش های ارزشمند را دریافت کرده و حوزه دید خود 

گسترش دهم. اما در یک درگیری غالبا" این دشمن درونی خود من است 
 که به منصه ظهور می رسد، بخشی از وجود من که با آشنا نیستم.
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ار و فرافکنی سایه "را بشناسید. ما افک”  روانشناسیشاید شما مكانیسم 
گاه منفی تنگ نظرانه، نامنعطف و خودخواهانه  احساس های ناخودآ

چه ناندیگری منعکس کرده و با آنها به مبارزه می پردازیم. چ خویش را در
ی ما به عنوان نمونه از رفتار دیگری خشمگین می شویم، در این حال م
ته بایست به این نظر برسیم که موضوع به خود من هم ارتباط دارد. الب

ارد که می بایست روی  پذیرش این موضوع نیاز به جرئت و خواست د
  خود کار کنیم.

حال چنانچه من بتوانم چند اصل را رعایت کنم، مشاجره با دیگری می 
تواند به همان میزانی که افالطونی ها از مناظره فلسفی بهره می بردند برای 
من نیز سودمند باشد؛ در این راه من می آموزم که با حوزه های ناشناخته 

رایم درون خود آشنا شده و شخصیت من با همه ضعف ها و قدرت ها ب
 شفاف می شود.

ز ااین کاری دشوار ولی منصفانه است. اساس این اصل بر تصویر "مثبت" 
 گونهانسان دوستانه قرار دارد. به این صورت که هر روانشناسیانسان در 

ن عمل خدشه آور انسان نشان دهنده درخواست درونی او نیست، بلكه بیا
یب هر ثبت او. به این ترت( فی الواقع مImpuls"نادرستی" است از تکانه )

صل ر انوع اعمال زور بیانی است راجع به یک نیاز برآورده نشده. انسان د
ده موجودی اجتماعی است و مایل به زندگی در شرایط صلح جویانه و سازن

 می باشد. 

روانشناس آمریكایی و متخصص مسائل ارتباطی مارشال ب.روزنبرگ   
(Marshal B. Rosenberg ) )دو نوع  انسان ها بینط فی در رواب

ارتباط فرق قائل می شود، "ارتباط فاقد اعمال زور" و "رابطه از خود 
بیگانه زندگی". جهت توصیف ساده او این ها را "زبان زرافه" و "زبان 

 گرگ" می نامد.

حوزه فرهنگی ما "زبان گرگ"  در 
 دارای این ویژگی ها است: 

قضاوت )اخالقی( در  -
مره ویژگی های آن ) به عنوان مثال"خوب/پلید" ، مورد دیگران. در ز

     همه آن در هکی شب"

 باشند، قول هم حضار 

 دست از استی شب آن

"رفته  
نینشتیا آلبرت  

آن هر"  

 آن دری دیترد که چه

 هم جالب ادیز نباشد،

"ستین  
 گوته ولفگانگ وهانی 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"عادالنه/ ظالمانه" ، "صحیح/ اشتباه" ( دراین امر نهفته است که آنچه 
 که قابل رویت است با ارزش گذاری قاطی می شود. 

پشی بینی: تحلیل آنچه که دیگری نیازمند است: زمانی که همسر  -
به  امی که من عالقهنیازمند دلجویی است، محتاچ و وابسته است. هنگ

ل قاب ودلجوئی بیشتر از آن که او به من می دهد دارم، او حساس نبوده 
 دسترسی نیست...

 مقایسه کردن:" همكار یا براردت با این مسائل مشكل ندارد..." -
نادیده گرفتن مسئولیت پیرامون احساسات و رفتارهای خویش، به  -

م." ته اذاری ، سردرد گرفعنوان نمونه : " از بس که تو سر به سرم می گ
 درهر دو مورد مذکور فرد خود را قربانی دیگری تلقی می کند. 

د، خواستن به جای خواهش کردن: انسان خواهش را می تواند رد کن -
ر اما خواسته را نه. زمانی که انسان خواهان چیزی می شود، به طو
ن اتوماتیک در دیگری موجب مقاومت می شود. اما زمانی که انسا

خواهش می کند، برای طرف مقابل آزادی عمل قائل می شود. " من 
انی می خواهم که تو ماشین ظرفشویی را خالی کنی." در مقابل" می تو

 لطفا ماشین ظرفشویی را خالی کنی؟" 
رافه . زحال روزنبرگ پیشنهاد می کند که ما از "زبان زرافه" استفاده کنیم

ز ه اد که با کمک آن می تواند هموارقلب بسیار بزرگی دارد و گردنی بلن
 ز باال. اباال به مساله نگاه کرده وموضع آگاهانه فرهیخته ای را اتخاذ کند

ده کر نگاه کردن موجب می شود که انسان به رفتار خویش واقع بینانه نگاه
ن و با قلب بزرگ می توان با دیگری همدردی کرد. این چهار قدم به ای

 صورت می باشند: 
ردن: اقدام به انجام ) ترک( رفتاری مشخص فارغ از دقت ک -1

 هرگونه ارزش گذاری، تحلیل و یا حدس و گمان.
 

ادراک و بیان احساسی که مشاهده وضعیت در ما موجب می  -2
شود. پژوهش ها پیرامون عملكرد مغز نشان می دهند که در 
نورون های )اتصاالت عصبی( مغز طرف مقابل هم مانند آینه 
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ها پدیدار می شوند. این مساله مبانی احساس همین احساس 
 همدردی را نشان می دهد. 

 زهایابراز نیازی که با این احساس ها همراه هستند. هر فردی نیا -3
ویژه ای دارد، مانند امنیت، درک کردن او، تماس یا جستجوی 

به  معنا و مفهوم زندگی. احساس ها پیام آور نیازهای ما هستند.
، که من بابت دیرآمدن شخصی عصبانی می شوم عنوان نمونه زمانی

حكایت از آن می کند که دیگری به نیاز من در مورد احترام 
 گذاشتن و قابل اعتماد بودن بی توجهی کرده است. 

یک خواهش را فرموله کردن، حتی االمكان به طور مشخص و  -4
ه مثبت، یعنی به جای بیان مستقیم نیاز خود به طرف مقابل گفت

 ما تمایل به چه جیز دارید.شود که ش
 

 م که" تا حاال سه بار دیر آمده ای. چون من انتظار دار: یک مثال مشخص
تو "یم قرارهایمان را رعایت کنی، عصبانی می شوم. به جای آنکه به او بگو

ی آدم بی توجهی هستی و مرا منتظر می گذاری" می توانم بگویم "آیا م
 ایی." توانی لطف کنی در آینده سر وقت بی

ی رهامن به عنوان مربی این نحوه برقراری ارتباط مسئوالنه را در سمینا
قی گوناگون آموزش می دهم. غالب حضار آنها را در نگاه اول مصنوعی تل

س های حساکرده و استفاده از آن ها را دشوار می دانند. پیرامون نیازها و ا
 ...خویش و صحبت کردن، فردگرایی و خودمحوری تلقی می شود

 وگی اما چنانچه نیازها برای مدتی طوالنی برآورده نشوند، موجب سرخورد
 که بروز خشونت می شوند. فرد مدتی طوالنی متوجه آن نمی شود تا زمانی

ه انرژی منفی موجب افسردگی، بیماری، اعتیاد و خشونت به خویش و غیر
و  می شود و در صورت راهیابی به خارج، خود را به صورت اعمال زور

رد، کده رفتار خوشنت آمیز نشان می دهد. نیازها را همواره نمی توان برآور
ا رها چون دیگران هم نیازهایی دارند... به این خاطر انسان می تواند آن

 کنار گذارده و یا در جستجوی راه حل مشترکی باشد. 
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و به این ترتیب شرکت کنندگان در سمینارهای من پس از مدت کوتاهی 
ده لعااالبا" در خانه با همسر و فرزندان( صحبت از تاثیرات فوق تمرین )غ

 مثبت و روابط قلبی مشعوفی می کنند. 
 برای شما با زبان زرافه آرزوی موفقیت دارم. 

 

 هنر دشوار انتقاد کردن
 اریوشتآن چه كه در تعاقب پیش گفتار زیر از نظر شما مي گذرد، برگردان ن

( 93فروردین )2014شناختي امروز" اوت از ماهنامه آلماني "روان است
   Karen Wright نگارنده : کارن رایت  است.

 " مرا بشور... ولی خیسم نکن!"
نیم. کول دشوارتر از هنر انتقاد کردن فقط این است که انتقاد را تحمل و قب

 دا"انتقاد کننده و انتقاد شونده در زمین مین گذاری شده احساسات شدی
 عکس روانشناسی د. اما، بدون انتقاد یا از دیدگاهکنن حساس حرکت می

منفی نیز پیشرفتی وجود ندارد، هیچ   )بازخورد( feedback)العمل )
 کجا. 

 "سرسری و مالل آور" ، اینها واژه های دقیقی بودند که یک کارشناس
از نمود. من برای اظهار نظر به او داده بودم ابر  ادبیات پیرامون نوشتاری که

ت قاد را هرگز فراموش نخواهم کرد. همانند واژه هایی که دوساین انت
گفت  من پیشین من  ده سال قبل هنگام جدایی از من به کار برده بود. او به

 : " تو خیلی غلو میكنی و چهره بازی نداری."

 من هم مانند هر فرد دیگری تجربیات ناگوار عکس العمل های منفی را
 ندینریختم و به دیگران هم منتقل کردم. چدارم. من اینها  را در خودم 

 سال پیش هم که یک سمینار نویسندگی را اداره می کردم یكی از شرکت
لی سی کنندگان خانم در قبال ارزشگذاری کار او پیشنهاد کرد که به من یک

ه بزند. عکس العمل من در قبال او می بایست خیلی شدید بوده باشد. چ
 نمی کند؟ کسی این عکس العمل را درک 
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ن آف فی الواقع هیچ کس تمایل به شنیدن انتقاد ندارد، هر چند هم که خال
 در را ادعا کند. انتقاد در بهترین حالت برای انسان ناخوشایند است و
ا ا بمبدترین حال هویت ما را متزلزل کرده و می تواند حتی به هم هویتی 

 جمع ضربه وارد آورد. 

 ابطهانتقاد از دیگری وجود دارد؟ در این رآیا اساسا" روش صحیحی برای 
 عکس العمل منفی غیرقابل چشم پوشی است. هر چند که این امری متضاد

نظم  ی وباشد، لیكن صرفا انتقاد می تواند ما را در چیرگی بر امور زندگان
اری رقرآن کمک کند. ما بدون انتقاد قادر به ساماندهی روابط اجتماعی و ب

 که نصیحت های دلنشین مشاورین در گوش ما صدا میآن نیستیم. هرچند 
کنند: اما بخش بزرگی از رشد شخصیت فردی ما همراه  تجربیاتی است 
 که زیاد رضایتبخش نیستند. به این خاطر انتقاد یک نماد مقدسی است

 تقریبا در همه زمینه ها ی اندیشه و رفتار و گرایش ها. 

و  اسیمکه اساسا" اشتباه ها را بشنهر نوع پروسه آموزشی منوط به آن است 
ر ه ددر تعاقب آنها را تحلیل کرده و ازمیان برداریم. چه در مدرسه و چ

ق دانشگاه ، همه چیز حول این محور دور می زند که خطاهای ما از طری
ش روش های تربیتی کم و بیش حساب شده به ما نشان داده شوند. در ورز

ن فریاد و حرکات شدید دست در زمی مربیان عکس العمل فردی خود را با
 نشان می دهند. در دنیای کاری تصحیح اشتباهات و ارزشیابی راندمان
بخش مهمی از پیشرفت کار است و در زندگی فردی نیز بدون عکس 
ور االعمل های منفی کاری از پیش نمی رود. همسران سعادتمند هم به وف

ه بکودک  –و رابطه والدین  انتفادات ناخوشایند به یكدیگر حواله می کنند
 یک رشته ناگسستنی عکس العمل های منفی شباهت دارد.

در واقع بسیاری از امور آموزشی ، زندگی و عشق ورزی ما وابسته به نظرات 
انتقادی است که ما می بایست به این نظر رسیده و آموخته باشیم که چگونه 

میشه کمابیش با احساس با انتقاد کنار بیائیم. ولی در عین حال انتقاد ه
دشمنی همراه است، حتی نسبت به انتفاد کننده . هم کارمندان و هم 
کارفرمایان به طور مشابه در زمینه ارزشیابی راندمان احساس تنفر دارند و 
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همسران نیازمند مشاورین و راهنمایان هستند که در نهایت بتوانند واقعیت 
 د. های دشوار را مستقیما" به یكدیگر بگوین

" یحابسیاری از والدین به جای پذیرش ریسک انتقاد از فرزندان خود، ترج
یا  ه ونارضایتی خود را سرکوب می کنند، نکند که آنها را "نامطمئن " کرد

"سرخورده" شوند. دوستان و عشاق هم به جای طرح مستقیم مشكل، حول 
ثر بر ا ایجاد هر نوع درگیری که ممكن است  آن دور می زنند. آنها از 

(   Robert sottonانتقاد پیش آید، پرهیز می کنند. روبرت سوتون )
ه امعجروانشناس امور سازماندهی از دانشگاه استانفورد می گوید:" ما در 
 امه میاد مان نه عادت به انتفاد کردن داریم و نه عادت به انتقاد شنیدن" و

ان یگردر خود را بر دهد " ما به طور عجیبی فاقد این توان هستیم که تاثی
ل لعمارزیابی کنیم. در نتیجه برای ما بسیار بسیار دشوار است که عکس ا

 منفی خود را خوب به دیگری انتقال دهیم." 

 حتماالاد، شاید زمانی که خود را یكبار برای انتقاد از دیگری آماده کرده ای
 ایبج روش های استاندارد را از قبل در ذهن خود مرور کرده باشید که "

حمله به شخص موضوع اصلی را مورد انتفاد قرار دهیم! از جمله "من 
ا د رگمان می کنم" استفاده کنیم. آرام صحبت کرده و با لطیفه ای انتفا
 دامشیرین کنیم." به عنوان نمونه به عوض آنکه بگوییم "سیگار کشیدن م

ینکه ا ولی تو مرا دیوانه می کند" بهتر است بگوییم " من تو را دوست دارم
وع ن نتو هر روز بیشتر سیگار می کشی مرا ناراحت می کند." آیا واقعا ای

د تقاتلطیف واقعا" کمک نمی کند؟  یا حداقل به ندرت . هر کسی که از ان
من  متنفر است، آن را از مالیم ترین خواهش هم انتفاد برداشت می کند.

 دیدمورد انتقاد ش واقعا آن خانم را در کالس خود هنگام ارزیابی کارش
 شاننقرار ندادم. افراد صرفنظر از نوع انتقاد، عموما عکس العمل شدید 

ه می دهند. ضربان قلب، گرفتگی عضالت و باالرفتن فشارخون: اینها هم
ا معالئم نظام عصبی ما در قبال وضعیت "یا بجنگ  با بمیر" است. )که 

ون خشونت آن را انسان ها طی ده ها هزار سال جهت ادامه حیات همچ
له تمرین و عمل کرده ولی اینک در جامعه مدرن می بایست از آن ها فاص

 مترجم(  -بگیریم
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 به هر را گویی مغز ما با این روش تمرین داده شده که همواره هر نوع انتقاد
 شكلی با عکس العمل منفی احساس کنیم. 

ات ثبضوع به اواقعیت هم این ارتباط را مورد تاکید قرار می دهد. این مو
 نیمکرسیده است که بخش هایی از مغز خود را با اطالعات منفی درگیر می 
بت که بمراتب حساس تر عمل می کنند تا بخش هایی که با بازتاب های مث

سال  15مشغول می شوند. مدارک اثباتی این جهت گیری منفی در آغاز 
گی یژا بیش از وپیش بدست آمدند. آنها نشان دادند که  افراد اشتباهات ر

ار های مثبت دیگران ارزشگذاری می کنند. بر همین اساس خسارات در باز
بورس بیشتر از سود ما را تحت تاثیر قرار می دهند. جان کالیپو 

(JohnCalippo روانشناس اعصاب از دانشگاه شیكاگو موفق شد )
 زانشان دهد که فعالیت های الكتریكی در موارد تحریكات منفی قوی تر 

موارد تحریک مثبت است. او می گوید:" عکس العمل غالب افراد در 
 موارد منفی شدیدتر از موارد مثبت است."

 نفیاین جهت گیری منفی می تواند ارزیابی ما را در زمینه عکس العمل م
به طور جدی مخدوش نماید. من زمانی که شغل جدیدی را آغاز کرده 

 ال کرده و در آن از من اظهاربودم، رئیس من یک ایمیل برای من ارس
ان نارضایتی کرده بود. این ایمیل مدت های مدیدی در خاطره من به عنو

ین ز اچیز مذمومی ماند، اما هنگامی که چند بار بعدا آن را مرور کردم ا
ده موضوع متحیر شدم که در آن صحبت از توانایی ها و تشویق من نیز  ش

 یز مراد ن: این ایمیل پس از مطالعه مجدبود. اما باز این نیز بی تاثیر بود
ه ا بعذاب می داد. همانگونه که کالیپو توضیح می دهد، ارتباطات مغزی م
ب گونه ای است که یک خواهش را در ارتباط با اطالعات ارائه شده، خو

را  ا دنیام:" یا بد ارزیابی می کنیم. ولی مغز ما معموال نوع بد آنرا می پذیرد
 ی سیاه و سفید ساده می کنیم." به صورت دو وجه

ریشه و حساسیت ما )در قبال انتقاد( یا حاصل ترس از ایزوله شدن و یا از 
دست دادن پیوندهاست که بازهم در ارتباط با ترس ادامه حیات جسمانی 

( روانشناس از کالج Peter Gerayما قرار دارد، این را پیتر گری )
ر نظر اول حین کار سرکوفتی را بوستون ادعا می کند. طبیعی است که د
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بپذیریم و یا در یک مسابقه فوتبال پس از چند خطا می بایست زمین را 
ترک کنیم. اما باید در نظر بگیریم که فرد مطرود از جمع در دوران بسیار 
طوالنی گذشته "شكارچی و گردآورنده" ، شانس ادامه حیاتش بسیار 

اعماق وجود ما نهفته است. کاهش می یافت و این موضوع هم هنوز در 
در آن زمان ایزوالسیون و تبعید یک خطر مرگ زا بود و در واقع امروز هم 
چنین است. در معنایی بسیار گسترده واقعا این پیوندهای اجتماعی هستند 
که ما را زنده نگاه می دارند، هر چند هم که روابط انسانی امروز بیشتر از 

 نوشابه باهم تنظیم می شوند.  طریق اینترنت یا هنگام صرف یک

بر این اساس آنچه که عکس العمل منفی را بیش از حد رنجش آور می 
 ن وکند، از قضا محتوای آن پیام نیست، بلكه این خطر پنهانی مطرود شد

د منزوی شدن در آن است. این محتوای مطرود شدن که در پیام وجود دار
 ن از این بیمناک است کهباعث عصبانیت ما می شود. دانشجوی کوشای م

 نکند نظرات انتقادی من پیرامون کارش مانع رسیدن او به هدفش شود.
همچنین هنگامی که من جمالت همسر سابق خود را واقعا" هیچگاه جدی 

. ده بودسدیرنگرفتم" آنها در نهایت به این معنا بودند که رابطه ما به انتها 
 گرفته است. این شوک غیرقابل فراموشی در مغز ما جای

ماهنگامی به این موضوع پی می بریم که ترس از مطرود شدن، موضوع 
ی هتربهولناک نهفته درانتقاد است. ممكن است بیاموزیم که آن را به نحو 
رح مط واردمحاوره کنیم، به عنوان نمونه گفتمان های انتقادی را به نحوی

ز ه "تو دیگر اکنیم که در طرف مقابل احساس مطرود شدن ایجاد  نشود ک
ل به عنوان مثا –ما نیستی" و در صورت انتقاد شدید و طرد کردن الزامی 

ه را به این ترتیب می توان تلطیف کرد ک ترس نهادینه -دریک گروه کاری
 از طرح نظرات کلی پرهیز کرده و به امور مشخص بپردازیم. 

ادی با طرح یک سئوال از انتقاد شونده می توان در یک گفتمان انتق
پذیرش انتقاد را تسهیل کرده، اورا در پروسه گفتمان شریک کرده تا او 
احساس انزوا نکند. هنگامی که با یک دانشجو پیرامون راندمان او صحبت 
می کنیم، ابتدا می توان این سئوال را مطرح کرد: " اهداف تو ازشرکت در 
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میكنی که این درس چیست؟ تو انتظار داری از من چه بیاموزی؟ آیا فکر 
 تاکنون پیشرفت خوبی داشته ای؟ 

 اقدامی دیگر در جهت برطرف کردن نگرانی از مطرود شدن: هر فردی که
 پیرامون عکس العمل منفی سوال می کند، تاکید می کند که طرف مقابل
یک شریک در گفتمان است نه یک "قربانی". ساموئل کولبرت 

(Samuel Culbertروانشناس سازماندهی بر ای ) ن باور است که "به
فید و معنوان رئیس می توان گفت: آیا آنچه را که من عنوان میكنم، برای ت
کس ع عاند؟ یا از من چه انتظار داری." با توجه به این واقعیت که هر نو

ت اس العمل منفی همواره بار پرتنشی در بردارد، این موضوع حائز اهمیتی
ار ن کقاد تا چه حد می تواند ایکه بدانیم در صورت عنوان کردن صحیح انت

 نتیجه مثبتی داشته باشد.

وسط ه تپترگری بر این نظر تاکید می کند که بهترین نحوه انتقاد آن است ک
، یک نماخود فرد عنوان شود، به عنوان نمونه به اینصورت که از استاد، راه

 هی دفرد با تجربه و یا همشاگردی تقاضای مشاوره و کمک شود. نامبرده ط
ها سل تحلیل نظام های آموزشی اهمیت عکس العمل منفی را در زمینه 

 بولقهای گوناگون بررسی کرده است. به هر حال انتقاد زمانی بهتر مورد 
 واقع می شود که توسط خود انسان در خواست شود. 

این در طبیعت انسان نهفته است که خواهان عکس العمل و یا حتی 
ه به آنک ما تمایل به شنیدن انتقاد نداریم، مگرراهنمایی ناخواسته نباشد. 

ول صراحت خواهان شنیدن آن باشیم. به عنوان نمونه هنگامی که شما مشغ
ار بکار با کامپیوتر هستید و برای راه اندازی یک فونکسیون آن به ده 
ر کا کلیک کردن نیازمندید و فردی در کنار شما به شما نشان دهد که این

، در اشدمی توانید انجام دهید هر چند هم که حق با او ب را با دو کلیک هم
یرا . زشما این راهنمائی خوب مانند یک حمله کنیه توازنه تاثیر می گذارد

ز در این شرایط او یكی از عادات ما را به صورت حمله ای تجاوزی آغا
یشه هم کرده است. اما چنانچه ما از او در زمینه خواهش کرده باشیم، برای

 و سپاسگزاریم. از ا
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 که یک مساله دیگر هم در ارتباط با عکس العمل منفی وجود دارد: زمانی
ه ی کما فردی را به عنوان کارشناس در این زمینه قبول نداریم. ما زمان
حب چیزی را از کسی سئوال می کنیم ، در همان حال او را به  عنوان صا

زمانی  قاد قرار گیریم.نظر قبول کرده ایم و حاضریم که توسط او مورد انت
 ربیکه معلم به شاگرد نمره می دهد و او را تشویق می کند، زمانی که م

ورزش تشویق می کند و اشتباهات را خاطرنشان  می سازد، زمانی که 
د وارمدر همه این  -والدین نگران فرزندشان هستند و به او توجه می کنند
طه ح، بخشی از این راباین موافقت پنهانی نهفته است که تشویق و اصال

 است. 

 نها راه آاما در موارد بیشماری، از جانب کسانی انتقاد پیش می آید که ما ن
رد مو صاحب نظر می دانیم و نه مجاز به این کار می دانیم. این مساله در
رهای کا پدرخوانده و یا مادر دوم مصداق پیدا می کند. برای آنها در زمینه

ین الدوت ورفتار، برخورداری ازآتوریته ای همانند مدرسه و یا انتخاب دوس
طبیعی بسیار دشوار است. یک کودک ممكن است خواهش و یا فرمان 

ی ی ممادر اصلی خود را پذیرا باشد ولی در قبال پدرخوانده دست به سرکش
 ادرمزند. در این موارد مشكل زمانی حل می شود که والدین اصلی، پدر و 

 ار دهند. دوم را مورد حمایت قر

ود که ی شمدر زمینه های کاری، انتقاد غالبا" به این دلیل با مقاومت روبرو 
اد نتقانتقاد شونده متهم به انجام کاری می شود که ربطی به او ندارد. ا

ناخواسته به عنوان تاکتیكی دربازی قدرت فهمیده می شود. حتی یک 
ئیس کار بر عهده رتمجید هم می تواند مشكل زا شود، چرا که عموما این 

 و سرپرست است.

مساله حساست ویژه در مورد هیرارشی و مجازبودن آتوریته در زمره مبانی 
و بخصوص در جهان کاری مدرن،  اولوسیون روان انسان است. همچنین

مسئله بر سر رقابت با دیگران و استحكام و یا بهبود موقعیت خویش در 
اعم از  –اد در میان همنوعان مقابل دیگران دور می زند. اساسا" انتق

 همكار، دوست، همسر، خواهر و برادر همواره تحت تشنج قرار دارد. 
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در پشت پرده همه نوع گفتمان انتقادی غلیان احساسات جاری است. 
پژوهش های چندی نشان می  دهند که حتی عکس العمل مثبت یک 

 نیه که نشاسرپرست با حالتی "نامناسب" در طرف مقابل ایجاد دلهره کرد
 با از خشم ، عصبانیت و یا احساسات منفی دیگر است. اما از جانب دیگر
ان رفتاری صمیمی و امیدوار کننده نیز می توان عکس العمل منفی را چن

 تلطیف کرد که پیام اصلی آن فراموش شود. حال با چه زبانی می توان
 انتقاد را به طور موثر انتقال داد؟

ود ی شانتقاد کننده به احتمال بسیار زیاد باعث م بیان سرخوردگی از طرف
 که انتقاد شونده حاضر به شرکت در یک گفتمان سازنده شود. 

( روانشناس رشد در دانشگاه لیدن Evelin Croneخانم اولین کرون )
ند هلند نظر خود را به نتایج پژوهش هایی متکی می کند که نشان می ده

راد تحریک کننده موجب  اتخاذ که یک درگیری "خشمگینانه" در اف
ر موضع دفاعی و "بستن" طرف مقابل به شما می رود. در حالیكه بیان س

اف نکشخوردگی تمرکز را به سوی بیان کننده و یا گروه جلب می کند. این ا
 که تجربی دلیل خوبی است  برای اینکه انتقاد را زمانی باید مطرح کرد

و  واه ناخواه و صرفنظر از محتواانسان هنوز عصبانی نیست. عصبانیت خ
 اهداف موجب نفاق بین مطرح کننده و شونده می شود.

نکته بعدی اینکه باید طرف صحبت را شناخت. عکس العمل انسان ها 
 خصیشبسیار متفاوت است. افراد خودخواه مالیم ترین انتقاد را هم حمله 

اد دادن اعتمتلقی می کنند. در افراد ضعیف النفس انتقاد موجب از دست 
ی موف به خود می شود. اما افراد اندکی هم هستند که انتقاد آنها را مشع

 کند. آنها توانمندی های خود را اساسا" قابل بهتر شدن و شكل دادن
كه قلمداد کرده و انتقاد را نه بصورت "یک رای غیر قابل استیناف" بل

 شانسی در جهت کار بر روی خود می دانند. 

انان احتماال هنوز از پیش زمینه های عصبی مورد استفاده بسیاری از جو
قرار دادن انتقاد برخوردار نیستند. خانم اولین کرون به کمک روش های 
تصویری به این نتیجه رسیده است که بخش هایی از مغز که در ارتباط با 
آموزش و کنترل عقلی قرار دارند در بین افراد بزرگسال پس از انتقاد بسیار 
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ل است، در حالی که این امر در کودکان بین هشت و نه سال صرفا فعا
 هنگام عکس العمل مثبت فعال می شود.

ای آن بخش هائی از مغز که در قبال انتقاد عکس العمل نشان داده و بر
 مالانطباق راندمان فرد حائز اهمیت اند ، ابتدا در آغاز بزرگسالی کا

غز در جریان رشد فرد تحت عملكرد پیدا می کنند. این نواحی از م
ین اتحوالت ساختاری مهمی قرار دارند. حال بزرگساالن جوان قادرند که 

النی عق راندمان پیچیده آموزش از انتقاد را داشته باشند. این یک بندبازی
ده و بو است. انسان می بایست بتواند از خود سوال کند که منشاء اشتباه چه

 چگونه  روی داده است. 

ر دنظر از نحوه انتقاد، دفاع به طور طبیعی اولین عکس العمل حال صرف
شید. با قبال آن است . شما از خود و دیگران انتظار عمل قهرمانانه نداشته

سعی نمایید کمتر صحبت کنید و به جای آن خود را کنار کشیده و 
ز یک اار کبیاموزید. انتقاد شما را با خودتان مشغول می کند. از اینرو این 

 را و بسیار نامطبوع است ولی از سوی دیگر بسیار ارزشمند. این موضوعس
( در Peter Bergmannمشاور کارفرمایان پیتر برگمان )

نگاشته است: " این یک هدیه   Harward Business Rewiewنشریه
یا دن بسیار مهمی است که نسخه ای را بیابیم که چگونه می توانیم در این

 اثربخش باشیم."

که من نظر ارزیاب رمان خود را مبنی بر "سرسری و مالل آور" شنیدم  زمانی
، دانستم که حق به جانب اوست. دوست سابق من هم حق بجانب بود که 
در مورد من گفته بود، من نه رعایت استیل را می کنم ونه هنوز اهل تمایز 

 و همچنین با توجه به جدائی دردناک ما حاضر نبود که مرا مبدل -هستم 
به یک دختر جذاب متینی که انتظار داشت نماید. و آنچه که مربط به 
دانشنامه پایانی شاگرد من می شود، حق کامال به جانب من بود. زیرا خود 
او بعدها اعتراف کرد که کارش نیازمند تصحیح بسیاری از جزئیات آن 
بود. آیا این اخالق تاریخ است؟ هنگامی که عکس العمل منفی دریافت 

کنید از این حرکت کنید که می توانسته درست باشد و زمانی که دیگری  می
 را مورد انتقاد قرار می دهید آماده کنار کشیدن خود نیز باشید.
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 گفتمان های حساس 
در زندگی زناشویی عکس العمل ها می توانند بسیار حساس باشند. در 

 کنند، باجامعه مدرن صنعتی همسران قاعدتا" خود را همتراز تلقی می 
وی. هنگامی که مردی به همسر آتوریته مسا -آری –حقوق و امتیازات و 

ی مخود پیشنهاد رانندگی بهتر می دهد، به جای تشكر، خانم شانه باال 
ی د ماندازد و باشدت مخالفت می ورزد. در موارد تربیتی موی والدین سفی

ن متخصص شود در حالی که همسران در مواردی که یكی از آنها به عنوا
 مورد قبول است به ندرت درگیری پیدا می کنند.

گفتمان های واقعا دشوار در زناشویی زمانی روی می دهند که در آنها 
که حول حقایق و  تمایالت و یا نیازهای فردی مطرح اند ولی نه در مواردی

مسایل تخصصی دور می زنند. در اینجا آتوریته و توانمندی باید جای خود 
اسات ذهنی بدهند. هنگامی که همسر شما اظهار می کند که شما را به احس

به او بی توجه هستید، این یک مساله است، حتی زمانی که شما فکر می 
کنید که به اندازه کافی به او توجه دارید. این تفاوت ما بین انتقاد پیرامون 
مسایل خارجی همچون نحوه رانندگی، مسایل تربیتی، موضوعات مالی و 

قاداتی که در اصل بیانگر احساسات، آرزوها و یا سرخوردگی پیرامون انت
وضعیت یک رابطه است را نشان می دهد. در این موارد عموما مسایلی 
قلبی پنهان است. آزادی بیشتر، همگرایی بیشتر، عمل جنسی بیشتر، و یا 
احساس امنیت بیشتر . پشت این جمله "تو بیش از حد وابسته ای" عموما 

ین معناست که "من نیازمند وقت بیشتری برای خود هستم".به ا  

حال هنگامی که دو نوع انتقاد گوناگون ) که در باال ذکر شد( به یكدیگر 
مخلوط شوند، حاصل آن یک درگیری ناعادالنه و غیر سازنده خواهد بود. 
یک نزاع بر سر این که تعطیالت را در کجا سپری کنیم، می تواند نزاع را 

موضوع نهادینه گسترش دهد که آیا یكی از آنها می خواهد فرصت  به این
بیشتری را به خانواده خود اختصاص دهد. در این موارد بهتر این است که 
جهت پرهیز از این درگیری ها، برای خود و طرف مقابل روشن کنیم که چه 
  نوع انتقادی در این شرایط ردو بدل می شود، که البته کار ساده ای نیست.
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گاه باشید که آیا به نحوه رفتار دیگری انتقاد دارید یا می  شما باید آ
خواهید به جای آن یک آرزو و یا یک نگرانی نهادینه را بیان کنید. به این 
مساله هم فکر کنید که صرفنظر از عقالنی بودن و نبودن آن نگرانی آغازین 

احساس  ترس از جدایی در هر گفتمان انتقادی النه دارد. انتقال
 همبستگی، همواره می تواند خطر انفصال رابطه را کاهش دهد. 

 

 ی هوم در زندگی از دیدگاه روانشناساهمیت معنا و مف
 PSYCHOLOGIEامروز " ) روانشناسینوشتار زیر از نشریه آلمانی زبان " 

HEUTE ( ترجمه شد.1392) دی ماه  2014(، شماره  فوریه 

 چیزهای تی خوشبخبه عوض  مفهوم زندگیدر 
 مهم و با ارزش مطرح اند

 
روانشناس  1( Natiana Schnell Natiana Schnellتاتیانا شنل )

انه شتازمعنا و مفهوم زندگی" کار پی روانشناسیشخصیتی با پژوهش پیرامون "
ی ها لمانآ ای را انجام داده: ما امروزه چگونه هستیم؟ معنا و مفهوم در بین 

 ند؟ کوند؟ و دین داری چه نقشی در آن ایفا می از چه متایعی تغذیه می ش
 خانم شنل به پرسش های زیر این نشریه پاسخ داده است. 

م فهو: تعریف شما از افرادی که به معنای واقعی سرشار از معنا و مپرسش
 زندگی هستند چیست؟

: آماری که ما جمع آوری کرده ایم بسیار گویا هستند: انسان هر چه پاسخ
د خود را در یک رابطه فرافردی قرار داده و پذیرای مسئولیت بیشتر بتوان

شود، زندگی خود را با مفهوم تر تجربه می کند. مهم ترین چیزی که مفهوم 
دارکردن زندگی را بارورتر می کند، موضوع " نسلیت "  )آلمانی 

Generativitaet است که مهم ترین سرچشمه مفهوم داری است: انجام )
ی با ارزش ماندگار، احساس مسئولیت در انتقال و یا ایجاد کار

تجربیات،دانش و توان به نسل های آینده و بشریت به طور عام و رفتار 
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مناسب با آن. به این جهت فعالیت های خیرخواهانه، معنا و مفهوم بخش 
 به زندگی هستند. 

یه : آیا شما می توانید لیست راهنمای مشخصی از مفهوم زندگی اراپرسش
 ؟کنید

ه ا کر: البته یک نسخه که نه، اما انسان می تواند چهار ویژگی مهم پاسخ
 مفهوم زندگی مهم اند عنوان کند: روانشناسیبرای 

اهمیت داشتن، جهت و مسیر، تعلق داشتن و صحت . به این ترتیب 
رای آن ب و مهم تر از -بایستی روش و طریقی را که رفتار می کنیم برای ما

ت باشد: "آنچه انجام می دهم واقعا برای من مهم دیگران حائز اهمی
است". ما همچنین نیازمند یک جهت یابی روشن می باشیم، یک قطب 

ام کد نمای مفهوم که به ما نشان می دهد زندگی می بایست کدام سو برود و
 وانسو نرود. همچنین تعلق به یک مجموعه بزرگتری که برای انسان به عن

ر فهوم احساس "ما" بودن باشد: در خانواده، دموجودی اجتماعی مولد م
محفل دوستان، در حوزه همكاران یا گروه همفکران. همچنین تحقق 
خویش و گرایش حاد به فردیت به صورت بارزی در راه معنا و مفهوم 
کمكی نمی کند. چهارمین عامل ویژه عبارت است از  رفتار ما، آیا 

 های ندارند؟ آیا آنها در زمینهکارهایی که انجام می دهم واقعا تناقض 
هم گوناگون با مبانی اهداف زندگی و ارزش های من در انطباق هستند؟ م
 از این است که به خویشتن وفادار باشیم و این همچنین بدان معناست که
 که انجام کارهایی هم پرهیز کنیم. این معنا هم در این امر نهفته است

عالیت ه فائز اهمیت می دانیم با عالقه بموضع اتخاذ کنیم و برای آنچه که ح
مه ر هبپردازیم و یا با صراحت آنچه را که صحیح می دانیم اعالم کنیم. د

های  لیتاین موارد تعادل و گوناگونی حائز اهمیت اند. به این معنا که فعا
 خود را نه صرفا" برای خویش و نه صرفا" برای دیگران انجام دهیم.

 روانشناسیه های خوشبختی و مفهوم از دیدگاه : دلیل تفاوت پدیدپرسش
 چیست؟ 

پاسخ: مهم ترین تفاوت این است که در زمینه مفهوم، احساس راحتی- به 
این معنا که  حتی االمكان احساسات مثبت اصلی ترین نقش را ایفا نمی 
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کند. در زمینه مفهوم زندگی انجام کار صحیح و با ارزش برای فرد حائز 
ی اولویت داشتن آن بر لذت. این به آن معنا نیز هست که اهمیت است، یعن

 انسان فعاالنه اهداف خویش را تعقیب کرده و قادر به نه گفتن هم باشد. 

این موضوعی است غالبا" دشوار که همواره با احساس صرفا" خوب همراه 
نیست. اما در میان مدت و دراز مدت مفهوم دار بودن از نظر احساسی 

است. کسانی که در جستجوی معنا و مفهوم زندگی هستند در  راهبرد بهتری
قیاس با افرادی که به دنبال خوشبختی هستند، خود را سرزنده تر، فعال تر 
و سرگرم تر تجربه می کنند. زیرا در یک زندگی مفهوم دار، انسان در 
مقایسه از منابع پایدارتری برخوردار است،  و انسان بیشتر در صدد رشد 

وت خویش است و یا به دنبال ایجاد پیوند های قابل اتکائی است.نقاط ق  

ش به عنوان مثال، تلویزیون می تواند به طور موقت مطمئنا موجب آرام
یون ویزشود، اما پرسش های ما نشان می دهند که بیشتر افراد در تعاقب، تل

را فارغ از مفهوم تجربه می کنند و در حقیقت خود را از این بابت 
 ت احساس نمی کنند. خوشبخ

 یات: آیا پژوهش پیرامون معنا و مفهوم می تواند طرح  مبحث اخالقپرسش
 پیرامون سعادت بشر را در نهایت جوابگو یاشد؟

ی م: در پژوهش پیرامون مفهوم، سعادت بشر امروزه نقش مهمی ایفا پاسخ
 کند و انسان می بایست این دو مقوله را از هم جدا کند. کیفیت های

گی گوناگون است و درست برخورداری از مفهوم الزاما فارغ از زند
 احساسات و تجربیات منفی نیست. 

در نظر مطروحه توسط ارسطو پیرامون سعادت کمی کج فهمی وجود دارد 
ل اص که صرفا" آن را سعادتمندی ترجمه کرده اند. در واقع این موضوع در

بایست توان ها،  حول محور یک زندگی صحیح دور می زند. انسان می
. استعدادها و نقاط قوت خویش را رشد داده و آنها را به ثمر برساند
 طبیعتا" این بدان معناست که  انسان خود را خوب احساس کند.اما از

دی دیدگاه ارسطو آنچه تعیین کننده است این که زندگی و رفتار خوب فر
 همزمان برای جامعه هم خوب و قابل توصیه است.   
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پرسش: تقریبا در همه موارد تحول ارزش ها در معنای "نابودی ارزش ها" 
فهمیده می شود، همانگونه که کثرت گرایی مدرن و پست مدرن در همه 
موارد "فاقد جهت یابی" معنا می دهد. گرایش اکثر تحلیل گران شرایط 
روز حاکی از فروپاشی نهادهای مشوق ارزش و مفهوم مانند خانواده، 

کلیساهاست. آیا به این دلیل ما در شرایط بحران به سر می  سندیكاها یا
یا اینکه با این وجود مفهوم را ایجاد و تجربه می کنیم؟  -بریم  

: من بر این باور نیستم که انسان های مدرن از "تور حمایتی مفهوم و پاسخ
معنا پایین افتاده و تنها و بی پناه"شده اند، بلكه انسان در "پیچیدگی بودن 

چار سرگیجه شده" . اینها مواردی هستند که به عنوان مثال روانشناسانی د
 Joerg) ( و یورگ سوبلیUrsula Wirtzچون اورزوال ویرتس )

Zoebli ( .عنوان کرده اند ) 

 با مخالفت من به سادگی بر سر این نیست که چون این تحلیل ها به ندرت
وهش ما به عنوان میانگین تجربیات "ذهنی" انسان ها منطبق است. پژ

می ننمونه نه تنها کمبود قابل مالحظه ای در معنا و مفهوم شخصی نشان 
رفا" در بین هر بیست نفر آلمانی صرفا" در یک صبلكه برعکس  -دهد

 مورد می توان از بحران مفهوم صحبت کرد. 

ت : در مورد گروهی از مردم که شما آنها را کشف کرده اید که تحپرسش
 بر اوت ها" حائز اهمیت فراوان می شود، به این خاطر کهعنوان " بی تف

اساس محک های.تا کنونی پژوهش مفهوم، اساسا" نمی توانسته وجود 
 داشته باشد. 

ر ردا: گروه نامبرده همزمان از معنا و مفهوم اندکی در زندگی برخوپاسخ
 است و دچار بحران مفهوم زندگی هم نیستند. این گروه شامل حدود یک

و  از مردم می شود. از هر سه نفر، زندگی یک نفر سرشار از تجربهسوم 
 مفهوم نبوده و اما از این بابت در رنج هم نیست. 

این پدیده واقعا در پژوهش سنتی مفهوم که بیشتر متکی به نظرات ویكتور 
( است ، در نظر گرفته نشده. در فرضیه Viktor Frankl)فرانکل  

عمومی تجربه معنا و مفهوم در انسان است  فرانکل صحبت از یک انگیزه 
و بدین ترتیب یک نگرش تک بعدی است؛ یا فرد با برخورداری از 
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یا من از نظر روانی در یک بحران  –مفهوم، خود را خوب احساس می کند 
مفهوم رنج می برم و در خالئی وجودی به سر می برم. اما ما از طریق جمع 

این دو نظریه به تصویر دیگری رسیدیم. آوری اطالعات جداگانه پیرامون 
ویژگی گروه مذکور )بی تفاوت ها( بیش از هر چیز دیگر این است که آنها 
فارغ از جریان نسلیت و وابستگی بوده وبیشتر جوان هستند و غیر متاهل، 
بسار جهت گیری علمی و کاربردی دارند و از موضع غیرمذهبی و 

ه گونه تفسیر زندگی یا مشابه است و غیرمعنوی برخوردارند. نزد آنان هم
سطح پایین دارد و یا جدیت آنها برایشان کمتر است تا انسان هایی که 
دچار بحران مفهوم هستند. آنها در مجموع چه برای خود و چه برای 
دیگران عالقمندی و فعالیت کمتری دارند و زندگی آنها بیشتر سطحی 

بین آنها رشد بسیار اندکی است. ضمن اینکه نیاز به شناخت خویش در 
داشته . اما تمام این مسائل تاثیرات قابل مالحظه ای هم بر سالمت روانی 
گروه ندارد.: افسردگی و نگرانی در بین آنها همانند افرادی که زندگی 
خویش را با اهمیت می دانند کم است. سالمت ذهنی، اما به عکس از 

 مراتب کمتری برخوردارند. میزان خرسندی و احساس رضایت از زندگی به

 ؟ : آیا شما می توانید در این مورد صحبت از "خودبیگانگی" کنیدپرسش

م. ستی: ما در زمینه پژوهش گروه "بی تفاوت ها" هنوز در آغاز کار هپاسخ
 لیتاما طبیعی است هنگامی که افراد بی تفاوت، سطحی، فاقد هر نوع فعا

زندگی می کنند و حتی هنوز  عمیق و بدون جهت یابی ارزشی و مفهومی
ی متوجه این موضوع هم نیستند و یا آنرا به عنوان یک مشكل ادراک نم
ا کنند ، می توان از موضوع از خود بیگانگی صحبت کرد. برخی هم اساس

 با چیزی بنام "معنا و مفهوم" آشنا نیستند.

تجربه آگاهانه زندگی و یا حتی شناخت خویش به عنوان سرچشمه های 
وم نزد بی تفاوت ها یا بر این اساس بسیار ضعیف است و یا اساسا" مفه

برایشان مطرح نیست. شاید این موضوع را بتوان اینگونه بیان کرد که بی 
تفاوت ها هر چند یک من واقعی را رشد می دهند، اما هنوز راهی به سوی 

 حتی زمانی که من آن را در زندگی تجربه -" خویشتن حقیقی" نیافته اند



 

158 
 

نکرده و نمی توانم نشان دهم، من واقعا" چه کسی هستم؟ همانگونه که 
 پژوهش های روانشناس ربكا شلگل

(Rebeka Schlegel ثبت کرده است، زمانی که فرد راه به شناخت )
خویش بگشاید، حاصل آن برخورداری از مفهوم می شود. من گمان می 

د ی شواین نظر مطرح نمکنم سئوال پیرامون مفهوم برای بسیاری امروزه از 
فتن یا ، زیرا که عواملی چون فشار راندمان و رقابت روزانه، تالش در راه

ن شغل و پیشرفت شغلی، تجاری شدن رو به رشد آموزش و کوتاه شدن دورا
ه ه بکدبیرستان و دانشگاه ، کمتر این امكان را برای فرد باز می گذارد 

ر ینطواکند که آیا این "من"ی که تجربه خویشتن پرداخته یا از خود سئوال 
عمل می کند واقعا کسی است که شخصا" اصالتا" طالب آن است و یا 

" بعازندگی پربارتری دارد. این عوامل بازدارنده ادراک معنا و مفهوم ط
به  ها،شامل بی تفاوت ها نشده ، اما به خاطر جوانتر بودن میانگین سن آن

 یشتر در معرض خطر قرار دارند. هر حال در قیاس با افراد مسن تر ب

 پرسش:ایا شما بین مفهوم زندگی و ارزش ها تفاوت قایل می شوید؟

 شگر: ارزشها عبارتند از باورهایی که در ماوراء شرایط ویژه نمایپاسخ
 نیموقعیت ما یا رفتار مطلوب هستند. به خاطر این تجربه و طبیعت عقال

اتر فر د: ارزش ها از حوزه فردیتارزش ها اساسا" با تفسیر زندگی متفاوتن
 ست.امی رود، اما تفاسیر زندگی با زندگی فردی بطور تنگاتنگ درآمیخته 
که  الیاینها از طریق قرارگرفتن در یک کلیت بزرگتری پدید می آیند. در ح
ی به ندگارزش ها شرایط قراردادی بایدها را تعیین می کند، معنا و مفهوم ز

ید گر رابطه مشخص فرد در بودن با آنچه که باصورت تفاسیر زندگی بیان
كی یها باشد، است: این تفسیرها ارزش ها را هم در بر می گیرد، اما با آن

ابر بر نیستند. از اینرو تحقیقات نشان می دهند که حتی ارزش های مشابه و
با تفاسیر از زندگی کمتر هماهنگی دارند: این نشان شفافی است که 

انی که بصورت جهت یابی مواضع و مفهوم های محتواهای یكسان زم
 . واقعی رده بندی می شوند به صورت های گوناگون ارزش گذاری می شوند

اجرا" و " ارزش -در -به این خاطر من تفاسیر زندگی را به عنوان "مفهوم
های تجربه شده" قلمداد می کنم. این واقعا" دو چیز متفاوت است زمانی 



 

159 

 

می کندکه انسان خود چه چیزی را صحیح و مهم که انسان صرفا" سئوال 
 میداند و یا زمانی که سئوال می شود فرد واقعا چه انجام می دهد.

 : شما موضوع روانشناسی را از دانش تفکر بشری، رفتار و تجربهپرسش
 وار زندگی گسترده تر کرده و آن را به عنوان دانشی از تفکر بشری، رفت

 هم تنیده بزرگ تر تعریف می کنید. تجربیات زندگی در روابط به 

ن نوا: من تفاسیر زندگی و مفهوم زندگی را به طور کامال" عام به عپاسخ
 وانسان ناقص است  روانشناسیمقوالتی درک می کنم که بدون آن تصویر 
ع شخصیتی این موضو روانشناسیمی بایست ناکامل بماند. البته در بحث 
عامالت درونی انسان ها، بازی جدیدی نیست که رفتار، حاصل جمع ت

 مشترک انسان و محیط است. 

ائه ار اما برای من  تعیین کننده " تفسیر" ذهنی ای ا ست که فرد از محیط
نون ا کمی کند ، یعنی تحلیل موقعیتی که البته از نظر پژوهش روانشناسی ت
ین هم به به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. اما از آنجا که این تفاسیر و

 می ترتیب چون مفهومی که در مورد یک چیز و یا یک محتوا را فرد ارائه
 را نمی توان پیش بینی کرد، جمع آوری تجربی همراه با درآمیختن –کند 

یای دن نظرات تحلیلی قدم مهمی است. از اینرو در آینده به عنوان مثال در
 ر روابطکار و شغل دیگر صرفا" دستمزد مالی مطرح نیست، بلكه شرکت د

 ودن به هم تنیده و گسترده تر مسئولیت اجتماعی و معنا و مفهوم دار یو
عملكرد شغلی اهمیت پیدا می کند. همچنین در مدرسه و امور آموزشی 

 مانهدیگر تنها ارائه مسائل علمی در درجه اول قرار نداشته ، بلكه به 
ا  و میزان مسائلی چون کمک به رشد شخصیت ، تجربه خوشبختی و معن

 مفهوم اجتماعی مطرح خواهد بود. 

 ندگی حاصل می شود:تفسیر از ز 26معنا و مفهوم زندگی از این 
 

ا تفسیر از زندگی ر 26گردآوری های پژوهشی خانم شل پنج بعد اصلی و 
 به این صورت عنوان می کند.

 
 دی فراستعالء  -Transcendence1 به صورت عمودی –
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 یابی به سوی کلیتی بزرگتر گذار از نیازهای فردی و جهت
  عهبه سوی نیروئی ماوارء الطبی-
  رتباط فردی با خداوندا –رانه دینداری کورکو-
هت یابی به سوی یک واقعیت دیگر و باور به ج -عنویتم-
 سرنوشت

 یبه صورت افق -عالء فردیاست -2
 گذار از نیازهای فردی و جهت یابی به سوی کلیتی بزرگتر     

 ابط کلی تری در این دنیابه سوی رو -
فعالیت اجتماعی: فعالیت جدی برای منافع عمومی و حقوق  -

 بشر
 وابستگی به طبیعت: هماهنگی و وابستگی به طبیعت -
 جستجوی خویشتن خویش و در گیری با خود )حقیقی( -
 سالمتی : حفظ سالمتی و ورزش )استعالء جسمی(  -

 تحقق خویش-3
 خویش  رشد فعاالنه نقاط قوت     

 چالش طلبی : کنجكاوی پیرامون چیزهای نو، تنوع وریسک -
 فردگرائی: فردیت و تجربه نقاط قوت -
 قدرت: مبارزه و سلطه جوئی -
 رشد: تمرکز در راه رسیدن به اهداف و رشد -
 راندمان: توان و موفقیت -
 آزادی: غیروابستگی و خود تصمیم گیری -
 و فهم اموردانش:پرسیدن، جمع آوری اطالعات  -
 خالقیت: بكارگیری فانتزی و ترتیب خالقانه امور -

 حساس ما بودن و احساس خوب داشتنا-4
 "عشق به خویش و دیگری"    

 یگر و دوستانجمع: نزدیک شدن به یكد-
 عشق: روماتیسم و روابط درونی-
 راحتی: خرسندی و لذت-
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 ردن به آن و آمادگی برای کمککپیشگیری: فکر -
 گاهانه: توجه و مناسکتجربیات آ-
 ونی: متعادل بودن و هماهنگ بودن با خویش و دیگرانهارم-

 نظم -5
 پاسداری و اعتدال     

 سنت: پایبندی به مقررات ، سنت ها و عادت ها و رسوم -
 ثبات: پراگماتیسم و پیوند با روباط کاربردی -
 اخالق: جهت گیری به سوی ارزش ها و مقررات شفاف -
 زیابی و عقل گراییتعقل : ار -

كدیگر تفسیر معنا و مفهومی زندگی نافی ی 26به طور کلی این پنج بعد  و 
د یکه البته با -نمی باشند، بلكه فرد می تواند آنها را با هم پیوند دهد

ز ی ااینچنین نیز باشد. به این جهت خانم شنل دریافت که هرچه برخوردار
 اشدهای عمیق تری برخورداد ب مفهوم زندگی گسترده تر بوده واز سرچشمه

م فهوو هرچه ابعاد بیشتری در معنا و مفهوم زندگی دخیل باشند، معنا وم
 زندگی فرد از اعتالی بیشتری برخوردار است. 

ه ببه ویژه بعد اعتالء افقی با سرچشمه های مفهمومی سالمت، وابستگی 
حائز طبیعت، فعالیت اجتماعی ،شناخت خویش و از همه مهم تر نسلیت 

 اهمیت ویژه ای است. 

د هر کسی که تالش در جهت باروری ماوراء فردی را شعار خویش قرار ده
 را ، هم دریافتن مفهوم زندگی و هم تجربه معنا و مفهوم صرفا" یک جهت

 50000می شناسد، پیشروی . در یک پژوهش بسیار وسیع جهانی در بین 
نگین میا می پردازند ، به طورمورد اثبات شده که افرادی که به کارهای خیر 

 شش سال نسبت به دیگران بیشتر عمر می کنند. 

شنل با کمال تعجب به پدیده ای که تا این زمان نادیده گرفته شده بود پی 
درصد افراد در آلمان که نسبتا" قشر وسیعی به شمار می  30برد که بیش از 

ین آنها موضوع روند، در زمره " بی تفاوت ها" قرار می گیرند که در ب
تجربه معنا و مفهوم کمتر مطرح است و این موضوع با احساسات منفی ای 

 چون نگرانی و افسردگی همراه نیست.
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می دینان ارائههای خانم شنل تصویر دیگری هم پیرامون بینتایج پژوهش
قرار می در ارتباطدر زندگیمعنا و مفهومیدینان را با بیکند. غالباً بی

عمل خالقیتجربه کنند، نه ارا در زندگیدینان نه قادرند مفهومیبی دهند.:
 می کنند و نه  شكرگزاری را می شناسندو و مترصد عواقب اعمال خویش

 نیستند.

نافی فقدان معنا و  دینی به هیچ وجه نبایستاما خانم شنل کشف کرد که بی
 ر قیاس بادینان ددر نظر گرفته شود: از این رو بیمفهوم در زندگی

لبا کنند، اما غاحساس معنا و مفهوم دار بودن میا "مومنان" هرچند کمتر
ها از ریدینان بر خالف پیش داوبیشوند. برخیمواجه با بحران مفهوم نمی

تفاسیر ویژه مش و یا ازو احساس آرا -یک نوع بسیار بارز بعد مفهوم ما
  ارند.برخوردگاهیآ ای همچون شناخت خویش، آزادی یا

__________________________________________ 
خانم تاتیانا شنل در شهرهای گوتینگن و هایدلبرگ آلمان و لندن و کمبریج  -1

معنا ومفهوم  روانشناسیپیرامون  –تحصیل کرده و در زمینه "دینداری کورکورانه 
حاضر  زندگی" در دانشگاه تریر آلمان موفق به اخذ دکترا گردیده و در حال

معنا و مفهوم در  روانشناسیشخصیتی با موضوع ویژه  روانشناسیسرپرست بخش 
دانشگاه شهر اینسبورگ آلمان است.  روانشناسیانستیتوی   

 عالقمندان به این موضوع در این سایل مطالب بیشتری را خواهند یافت. 
www.sinnforschung.org 

http://www.sinnforschung.org/


 

163 

 

 اهمیت و ابعاد "دوستی" و تحول آن در درازای زمان
 

 پیش گفتار

دانشكده پزشكی  روانشناسیدکتر رابرت والدینگر استاد روانکاوی و 
ر روی ترین تحقیقات انجام شده بدانشگاه هاروارد و مدیر یكی از طوالنی

 از موضوع رشد و توسعه در بزرگساالن به تازگی پیرامون پژوهشی که بیش
د، کنتاد سال است که زندگی دو گروه از مردان در آمریكا را بررسی میهف

ا رآن چه زندگی » صحبت کرده است. دکتر والدینگر در این سخنرانی به 
پرداخته است که بر اساس نتایج تحقیقات « کنددلچسب و خوب می

ی ای از این سخنراندانشگاه هارواد تنظیم شده است. مطلب زیر خالصه
 است. 

د شویچه چیز باعث مو در این سخنرانی این سوال ها را مطرح می کند که ا
رای  بکه ما در طول زندگی سالم و خوشحال بمانیم؟ اگر قرار باشد از حاال

ظر ریزی کنیم، باید چه چیزهایی را مد نشخص خودمان در آینده برنامه
ل ؤاسنان قرار دهیم و برای رسیدن به آنها انرژی صرف کنیم؟ وقتی از جوا

خواهند گویند که میشان در زندگی چیست، اغلب میشود که هدفمی
تا بیشتر  گویند که بیشتر کار کنیمثروتمند یا مشهور شوند. همیشه به ما می

ن و مابه دست بیاوریم. به ما این طور القا شده که برای رسیدن به اهداف
 یک زندگی خوب باید سخت بكوشیم. 

ندگی ن زمی گوید ما در دانشگاه هاروارد توانستیم جریا اما دکتر والدینگر
رد را م 72۴شان ثبت کنیم. ما زندگی گروهی از افراد را در طول کل زندگی

 شان،سال زیر نظر گرفتیم و هر سال از آنها در خصوص شغل 7۵به مدت 
 شان پرسیدیم. زندگی خانوادگی و سالمت

هایی از هزاران ین که چه درساو پیرامون دستاورد این همه تحقیق و ا
 :ها آموخته، می گویدصفحه اطالعات به دست آمده در طی این سال

کوشی بیشتر و درسی که ما آموختیم ربطی به ثروت یا شهرت یا سخت"
ترین پیغامی که ما در طول این هفتاد و پنج سال روشنبیشتر نداشت. 
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ادی و سالمت بیشتر تحقیق مدام دریافتیم این بود: روابط خوب باعث ش
شود. همین و بس! دیگر آن که تعداد دوستان صرفنظر ما در زندگی می

برخورداری از داشتن و نداشتن رابطه ای متعهدانه نیست که باعث شادی و 
کننده میزان سالمت شود، بلكه کیفیت این روابط است که تعیینسالمت می

 روح و روان است. 

وب رابطه خم دیگر این پژوهش می گوید که نام برده همچنین از نتیجه مه
های کند. افرادی که در هشتاد سالگی رابطهتنها از بدن ما محافظت نمی

شان ظهتری برخوردار بودند. حافمحكم و قوی عاطفی داشتند، از مغز سالم 
شان مدت بیشتری جوان میشد و هوشدیرتر از بقیه دچار اضمحالل می

 ". ماند

ی ه اوضوع رابطه و زندگی با دیگران که "دوستی" جای ویژبه این ترتیب م
ئل در آن دارد، حائز چنان اهمیت محوری در زندگی می شود که دیگر مسا

زندگی را تحت تاثیر قرار داده، خوب است پیرامون آن صحبت کرده و 
ر تصورات روشن و شفافی در مورد آن پیدا کنیم. این موضوع به ویژه د

اهمیت بیشتری پیدا می که حمایت دولت ها از  شرایط کنونی جهان
ود شهروندان رو به کاهش رفته و فرد بیش از هر زمان دیگر می بایست خ

 سرنوشت خود را به دست گیرد.

خانم دکتر برگردان نوشتاری را که جهت ورود به بر رسی این موضوع 
تحت عنوان" سوال هایی  Katharina Luecke)کاتارینا لویكه )

 می در فصلنامه آلمانی "ماجراجوئی فلسفه" نگاشته است دوستی" پیرامون
 آوریم:

Unsere Fragen an die Freundschaft, abenteuer 
Philosophie) 

 )2016، ژانویه  1شماره 

 سفهدر این امراتفاق نظر وجود دارد که یكی از مهم ترین ویژگی های فل
دن هرمنوتیک و وادبیات وفرهنگ مدرنیسم، تعریف وتوصیف ونشان دا

بوده  ادهاحیانا تقدس زدائی مفاهیم و واژه هائی است که از قدیم مورد استف
 اند.
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سیار ه بمفهوم  دوستی یكی ازاین مفاهیم است ودر ادبیات عرفانی ما به ویژ
 ندیبه کار رفته وتا حدودی معنائی مقدس داشته و گوئی دارای تعاریف چ

 ریفن در حوزه زبانی ما )فارسی( تعاست، لیكن درهیچ کجا واثری تا کنو
 وتوصیفی تا کنون برای آن حداقل برای نگارنده قابل مشاهده نبوده!

 حولخانم لویكه تالش کرده است در نوشتار خویش پرتوی بر معنا و سیر ت
ه مونآن در اعصار مختلف افکند. از سوی دیگر با این نوشتار به عنوان ن

ه بآن چه که در زمانی رایج می شود، روشن می شود که معنای مفاهیم و 
ا فهم ن بآمرور زمان تغییر کرده و توجه به آن در فهم متون قدیمی و مقایسه 

ز امروزی آن در راستا و سیر تحول اولوسیون فرهنگی جوامع بسیار حائ
 اهمیت می شود. از این رو طرح و بحث پیرامون این گونه موضوعات هم

ف و هم عملی، روابط انسان ها را با شفا شناسیاز نظر تئوریک و زبان
 احیانا سازی و صرفه جوئی در هزینه های مادی و معنوی تسهیل کرده و

 فریب ها و سراب ها را هم برمال می کند. 

ائل نظر ننگارنده به هر حال پس از اتمام ترجمه نوشتار خانم لویكه به این 
لیكن پیرامون  گردید که هرچند تالش ایشان مفید و روشنگرانه است،

 د. دوستی موضوعات بیشتری را به ویژه در جوامع شرقی می توان مطرح کر
ر از این رو در تعاقب نوشتار خانم لویكه برگردان یک پژوهش آماری د

تار گف اطریش در همان نشریه می آید. با توجه به این آمار نگارنده در پس
ه د بر این زمینه شایبا این امید به موضوعات دیگری اشاره می کند که د

ز اویژه برای روشنفکران حائز اهمیت باشد و ما را در راه برخورداری 
   تصوری روشن و اجماع نسبی پیرامون دوستی یاری کند.

 ترجمه متن نوشتار خانم لویكه

یم، کن ما همه می دانیم که دوستی چیست، اما زمانی که پیرامون آن فکر می
اینکه ما چه پاسخی به آن ها می دهیم سواالت زیادی مطرح می شوند.

 .بیانگر حدود وثغور دوستی در زندگی وجامعه است
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این بیان از ارسطو است که هیچ کس بدون دوست مایل به زندگی نیست 
ونشان میدهد که دوستی همیشه نقش محوری داشته است. اما ما آن 

 سیاریراچگونه تعریف کنیم؟ این پرسش ساده ای نیست، زیرا که درآن ب
 از احساس ها، امیدها وبیم ها درنوسانند.

( )دانش نامه آلمانی( این گونه تعریف می Dudenدوستی در دودن)
ه بدوستی رابطه ای است مبتنی بر گرایش متقابل انسان ها نسبت » شود:

ی اما ما بااین تعریف نمی توانیم واقعا راضی باشیم. دوست«. یكدیگر
ا . مدوست از فراز و فرودها عبور می کنیم چیزی بیش ازآن است: مابا یک

اه شتببا دوست می توانیم پیرامون همه چیز صحبت کنیم. زمانی که درراه ا
ی ندگزگام بر می داریم، اومارا ازآن برحذر می کند. مابا یكدیگر اهداف 

ا . موآرزوهایمان را مرور کرده وباهم به پیشواز مشكالت زندگی می رویم
گاهانه تصمیم به ن توا همان گونه که نمیدوستی با یكدیگر می گیریم. و  آ

سی عاشق کسی بود که ازآن بی خبر باشد، من نمی توانم مخفیانه دوست ک
. دوستی از احساسات معوج وگرایش جنسی رها است. ما ازآن بیم باشم

ن جا ای داریم که دوستی را از دست داده و تنها بمانیم. اما سواالت زیادی
که وستی تا چه میزان  نیازمند صداقت وحقیقت است ویا اینمطرح اند: د

ر م بآن ها را تحمل می کند؟ من زمانی که دوستم در راه نابودی خویش گا
ز می دارد، تا چه حد می بایست برای او آزادی قائل شوم. دوست چه چی

 حد وتا چه حد مجاز است از من انتظار داشته باشد؟ واو چه چیز وتا چه
 به من بدیلی ارائه کند؟مجاز است 

 داستانی ازتاریخ یک ایده

ردند ک( استفاده می philiaدر قدیم برای دوستی از واژه )التین( فیلیا )
فیلیا   ود.که معنای آن نوعی رابطه معنوی و واال بین دو انسان ویا با خدا ب

ه نوعی ویژه از عشق  است که نه تنها دوستان را، بلكه اعضای خانواد
 ه سیاسی ویا شرکای تجاری را پیوند می دهد.ویک گرو

 افالطون وارسطو
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دوستی برای افالطون عبارت است ازصداقت سنتی وعملی ونشان تالشی 
صل مشترک به سوی نیكی است که ازآن برای فرد ویا جمع بهره اخالقی حا

 می شود.

م ا هچنانچه همه دوستان مشترکا تالش به سوی نیكی کنند، بیشتر انسان ه
 قشیآن سوگرایش پیدا می کنند. به این ترتیب دوستی درقدیم دارای ن به

ن نساسیاسی بود. این بیانی است از افالطون: " چنانچه دولتی مملو از ا
 از های عاشق و معشوق باشد، نتیجه آن چیزی جز این نخواهد شد که آنها

هرنوع کنش ناصادقانه پرهیز کرده و در نیكی کردن از یكدیگر سبقت 
 گیرند.ب

به این موضوع  ( دو بخش را9-8ارسطو در اثر خود پیرامون اخالق )ص 
اختصاص می دهد. از دیدگاه او نیز )مانند افالطون(  دوستی نوعی 

 فضیلت به شمار آمده وسه نوع دوستی را از یكدیگر تمیز می دهد:

ی مطلبانه که درپی منفعت ونیكی است وتا زمانی ادامه   دوستی منفعت -1
 بد که بهره ای از آن حاصل شود.یا
خش که مبتنی است بر لذت. این نوع دوستی دوستی لذت ب -2

 ناپایداروتصادفی است.
به  زمانی وجود دارد که مشابه آنچه افالطون می اندیشید دوستی واقعی -3

 سوی فضیلت مندی گرایش داشته باشد.

وربطی به این ارزیابی از دوستی بستگی به کیفیت اخالقی آن داشته 
"شخصیت دوست داشتنی" ندارد. تعبیر 
معروف ارسطو از آینه بسیار جالب 
است: من دوستم را به اندازه خودم 
دوست دارم. دوست من، من دوم من، " 
فردیت پیشین" است. او با  انعکاس عشق به نیكی وفضیلت به من ومن نیز 

می توانیم همانگونه، صرفا از طریق این انعکاس متقابل است که هردو 
یكدیگر را اصالح کرده و رشد دهیم. به این ترتیب  نزد ارسطو همزمان 

 سیاسی می یابیم. -یک عنصر فردی وهم چنین یک عنصر جمعی

بدون دوست نه می توانیم 

خوب باشیم ونه خوب 

 زندگی کنیم   .     ارسطو  
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 قرون وسطا 
ه گیزدوستی در این دوران تحت تاثیر خداشناسی مسیحیت قرار گرفته و ان 

دوست  وهدف آن درعشق الهی قرار دارد. دراینجا دردرجه اول تفکر
به آن affabilitas) صمیمیت )  ( وهم چنینCaritasداشتن دیگری )

افزوده می شود. همچنین گناهكار را می بایست با صمیمیت وگذشت 
 دوست داشت ودرجمع مومنان پذیرفت.

 عصر جدید 
در این دوران تصورات پیرامون انسان وجهان به قسمت های مجزایی 

وجوه اخالقی وسیاسی دوستی نیز بی  تقسیم شوند.هم چنین ادراک یگانه و
 Michelاعتبار شده وتبدیل به موضوعی شخصی می شود. میشل مونتاین )

Montaigne  فیلسوف فرانسوی که درعصر روشنگری در جریان رفرم )
( دوستی را تجربه ای عمیقا 1533-1592مسیحیت زندگی می کرد )

صحبتی از تعهدی احساسی از تسلیم جوئی متقابل توصیف می کند. درآن 
پیرامون یک ایده مشترک ویا اخالقی  در میان نیست. به باور او، دوستی 

اما دوستی «  او من است.» واقعی بسیار نادراست ومنتهی به آن می شود که 
 های معمولی براساس امتیازاتی به وجود می آیند.

( بیش از 1588-1679توماس هابس )فیلسوف تجربه گرای انگلیسی 
قش سود آوری دوستی را می پذیرد، زیرا تنها عشق ورزی ای را که همه ن

انسان می شناسد، عشق به خویشتن است. بهره وری فردی انگیزه ای است 
که در فرد موجب انگیزه رفتارهایش شده و بنیان همه نوع ارتباطات است. 
به این ترتیب خیر دوست در سایه تمناهای 

یل جمع خویش قرار می گیرد. دوستی به دل
شدن نیروها موجب قدرت می شود. فضیلت و 
نقش دادن مشترک زندگی به این صورت کنار 
رفته ودر درجه اول صحبت های مشترک 
وسرگرمی باقی می ماند. درآلمان در دوران 

 روشنگری یک نوع فرهنگ تقدس مآبانه پیرامون دوستی پدیدار شد.

یک دوست فردی است 

که ملودی قلب تورا 

شناخته و زمانی که تو 

آن را فراموش کرده 

  ای، برایت می نوازد
                        

 ناشناس
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عصر روشنگری  همچنین به باور ایمانو ئل کانت )فیلسوف آلمانی
دربین دوستان نقش ایفا نمی کند. برا ی آن ها  (  اخالق1804-1724

فراز متعالی عشق به طرف »ضروری است.  -رابطه یک ایده عملی
عی را فرد خود پرست قادر به تحقق نیست. در مقابل  او از نو« متقابل

دوستی پیرامون نظرات مشترک صحبت می کند که در آن دوستان بدون 
انت کابائی تبادل نظر کرده، بدون آن که چیزی را پنهان کنند. اما هیچ 

اعتراف می کند که دوستی موجب فرهنگ سازی فضیلت در سطحی 
ن محدود می شود. به این صورت که افراد قابل اعتماد بودن، شفاف بود

وست ه دواعتماد کردن را تجربه می کنند. اما او این خطر را هم می بیند ک
 بی زادی واستقالل فرد را محدود کرده ویا این که از انسانمی تواند آ

 اخالقی طلب کرده یا خود این گونه عمل کند.

موضوع حاضر در دهه پنجاه قرن بیستم میالدی با عنوان شدن موضوع 
گی اخالق زندگی خوب با تکانه ای همراه شد. در این راستا موفقیت زند

ی گرد وغبار گرفته وحق به در معرض توجه قرار گرفته، فضیلت اخالق
به ویژه  -جانب بودن را کنار زد. از این طریق نگرش اخالقی قدما

جدد یافت. کشمكش بین دوستی واخالق وهم چنین منیز احیائی  -ارسطو
 ابعاد سیاسی آن مجددا دربحث ها موضوعیت یافت.

 پرسش های ما پیرامون دوستی

ا راست و یا اینکه آنها  تا چه میزانی دوستی نیازمند فضیلت و حقیقت
ه تحمل می کند؟ چنانچه دوست من به وضوح در راه خطایی درغلتد، تا چ
 تا میزان من می بایست برای او آزادی قائل شوم؟ دوست از من چه چیز و
؟ ارمدچه حدی می تواند انتظار داشته باشد؟ و در نهایت من در کجا قرار 

نچه تصویری از دوستی داریم. چناند که ما چه پاسخ ها بستگی به آن دار -
در آن همچون دوران قدیم موضوع اخالق در میان باشد، دوستی جهت 
 ادامه یافتن نیازمند فضیلت و حقیقت است. در صورتی که صداقت خطری

ح طر برای دوستی تلقی شود، اساسا دوستی ای واقعی وجود نداشته. در این
 اعمال آن نیست.هیچ دوستی مجاز به در خواست بی اخالقی و 
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حال چنانچه دوستی صرفا محدود به حوزه خاصی شده و سطح احساس 
یز چشخصی همواره حوزه وسیع تری را در آن دربر گیرد، در این حال همه 

همچون مشكالت و مسائل شخصی در نظرمان دشوار و غیر قابل حل می 
. یمشود و به این ترتیب شانس نقش آینه بودن دوستی را از  دست می ده

 ما در اینجا گرایش به هم پیمانی بیش تری داریم. 

یر ه زوجود اعتماد در دوستی همچنین می تواند اسفناک به نظر آید. چنانچ
ن م» پای من در زندگی خالی شده و مایوس شوم و دوستم به من بگوید : 

ی  می تواند در من نیرو« اطمینان دارم که تو بار دیگر موفق می شوی 
ه انچبیدار کند که تاکنون از آن بی اطالع بوده ام. حال چن خفته ای را

ه وضع چگون« بله ، تو واقعا بیچاره ای »دوستم صرفا به من بگوید : 
 است؟ در این حال ما هر دو تسلیم بی عدالتی در جهان می شویم.

قش ما همگی تبدیل به موجودات آزاد و خودپرست شده ایم، اما در این ن
ای زیادی هم هستیم. به این جهت می بایست در جدید دچار ترس ه

ن )تصویر نوین دوستی( از منیت خود محافظت کرده و با تمام قوا از آ
 نه""دفاع کنیم. ما نمی بایست زیاد به دیگران کمک کنیم، ما می بایست 
از  ویمگفتن را بیاموزیم، ما می بایست حتی زمانی که با سر در چاهی می ر

ا مم گیری با چنگ و دندان دفاع کنیم! در این کار آزادی خود در تصمی
هیچ  هم اشكالی هم نمی بینیم و آن را برای آموزش الزم می دانیم. اما باز

 چیز زیباتر از آن نیست که برای دیگری کار نیكی انجام داد.

و با همه توضیحات مكمل طرح های دوستی گوناگون در تاریخ نبایست 
یلت اخالقی قدما " با این وجود " مملو از همچنین فراموش کنیم که فض

احساس بود  و در آنها صرفا وظایف اخالقی مطرح نبود. البته تحت عنوان 
یک زندگی فضیلت گرایانه، یک زندگی لذت بخش را می فهمیدند، زیرا 
که در آن عالئق و اشتیاق روان نیز تسلی پیدا می کرد. ما در این میان 

یكدیگر منفک کرده ایم و حال می بایست  مفاهیم را تکه پاره و از
همچنین آنها را مجددا پیوند دهیم. هچنین نمی توانیم به نقطه خاصی در 
گذشته رجعت کرده و از آنها مجددا آغازیدن کنیم. اما ما می توانیم پرسش 



 

171 

 

هایی را مطرح کرده و جهت برقراری دوستی در آینده پاسخ آنها را در 
 .گذشته و حال جستجو کنیم

 چالش زمان ما

ما فرد گرایی و آزادی خویش را به قیمت از دست دادن جهت یابی 
اخالقی و سیاسی به دست آورده ایم. این موضوع خود را در خصوصی 
شدن دوستی ها و گسستن آن از قید چارچوب اخالقی نشان می دهد . 
و  چقدر خوب خواهد بود که امروز انسان هایی با مبانی مستحكم فرهنگی

 ز )ا ادراک مشترکی در زمینه ارزش های جمعی گرد هم آیند. جان را لوب
John Ralos  وستی توان د( برای  1921-2002فیلسوف آمریكایی

در  ایجاد جامعه ای عادالنه را قائل می شود. به رسمیت شناختن عدالت،
ها می شود. جامعه  عین وجود اختالفات دیگر، موجب پیوند انسان

ر است. این کا سیاسی دوستی -قیقا نیازمند یک بعد جمعی پلورالیزم ما د
جهت موظف ساختن خویش در زمینه های خواسته های جمعی توجه به 
ه دیگران، همدردی، بلند نظری و اعتماد، موجب شرکت فردی ما در جامع

 ما می شود.

اک ما امروزه خواهان صرفا وفاداری نبوده، بلكه نیازمند همكاری، ادر
عهد اجتماعی هستیم. این خصلت ما را امروز می توان تحت مشترک و ت

عناوین صمیمیت شهروندی یا در اعتبار جهانی شده، شهروندان جهانی 
 راتجتعبیر کرد. از این رو بگذارید از طرح دوستی قدما الهام بگیریم. 

ه چداشته باشیم که کمی منیت خود را ریسک کرده و مشاهده کنیم که تا 
 بهره مند می شوند. حد همگی از آن

 )اتریش(  پژوهشی پیرامون ارزش ها در بین جوانان
 Institut fuerانستیتوی تحقیقات فرهنگی جوانان این پژوهش توسط

Jugendkulturforschung     با این نشانی
www.jugendkultur.at   ساله اتریشی انجام  24تا  16در بین جوانان

 پذیرفته.
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 81نواده مهمترین موضوعات هستند. برای بر اساس آن دوستان و خا 
میت درصد دوستان و آشنایان " حائز اه77درصد جوانان  خانواده و برای 

 فراوان ارزیابی شده ".

وق فآنچه که به ویژه بیش از هر چیز جلب نظر می کند اهمیت بهره مندی 
 ینابه العاده از دوستان و آشنایان در حوزه های گوناگون زندگی است. مشا

نیز انجام گرفته بود، در سال  2000و  1990ارزیابی که در سالهای 
 72، 2000درصد این حوزه از زندگی را و در سال  53صرفا  1990

درصد 72این نسبت به  2011درصد بسیار مهم می دانستند. در سال 
 افزایش یافته بود.

الت حدود درصد، تحصی 60پس از این مسائل سرگرمی ها برای حدود 
درصد و دین و سیاست تا  40درصد و شغل 43 یلدرصد، ادامه تحص 50

 درصد حائز اهمیت ارزیابی شده.10حدود 

 پس گفتار مترجم

 ) ر  گر نخواهی دوست را فردا نفیر         دوستی با عاقل و با عقل گی
  (موالنا

آمار باال در کشوری غربی منطبق با فرهنگ و ساختار اجتماعی ویژه این 
رها است که تفاوت فرهنگی اقشار گوناگون و شهر و روستای آن قبیل کشو

تفاوت زیادی نداشته و پیرامون همه مفاهیم ذهنی تا حدود زیادی اشتراک 
نظری و عملی وجود دارد. هرچند که در این جوامع هم پیرامون این نوع 
مفاهیم ذهنی به عنوان نمونه مابین قشر روشنفکر و فرهنگی و کارگران نیز 

اوت های فراوانی وجود دارد. از این رو به نظر مترجم نوشتار فوق صرفا تف
به تعریف و توضیح تئوریک و تحول تاریخی ادیبانه واژه دوستی پرداخته 
و توضیحی پیرامون تفاوت تصورات پیرامون آن در جامعه نداده و طبعا 

یت آن، فاقد دالیل وجود آن ها نیز هست. از این رو این مقاله، در عین اهم
می تواند در بهترین شرایط برای قشر روشنفکر رهنمودهای مفیدی در بر 
داشته باشد. اما از آنجا که با نوشتار فوق مشكل دوست یابی و رویكرد 
صحیح در این رابطه  در زندگی عملی مردم عادی همچنان پا برجا خواهد 

حل این  ماند، نگارنده این سطور امیدوار است با توضیحات زیر اگر به
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مشكل کمكی نکند، حداقل زمینه ای را برای طرح یک بحث روشنگرانه 
 فراهم آورد.

 به نظر نگارنده یک مشكل عمده ما در فهم یكدیگر، در کنار طرح پیش
 رفته ترین نظرات سیاسی و فلسفی و ادبی در بین روشنفکران و مراکز

ول ه قنداشته و بآموزشی، پیرامون مفاهیم گاه ساده و روزمره اجماع وجود 
ک یمعروف حین استفاده از یک واژه در فهم آن تصور مشترکی نداریم که 

ر ددلیل آن البته فقدان یک فرهنگستان موجه در زبان فارسی است. حال 
ر شرق بطورعام بدون تردید به دلیل تفاوت فرهنگی گاه فاحش بین اقشا

لكه بد، ظر وجود ندارگوناگون، پیرامون مفاهیم ذهنی عمال نه تنها اتفاق ن
ری سیااین امر به طور کل در مورد ب گاه تصورات می توانند متضاد باشند.

 از مفاهیم ذهنی صدق می کند و توجه به اهمیت آن تا حدی است که به
ه عنوان نمونه دلیل شكست غالب انقالب ها در شرق را در دو قرن گذشت

  2می توان به سادگی ناشی از این موضوع دانست!

 می از این رو گفتمانی جامع در این زمینه ها بیش از حد ضروری به نظر
ع رسد و در زیر امید است با توضیحاتی به عنوان نمونه پیرامون موضو

 حاضر منظور نظر روشن شود. 

نجا ای این امر دشواری نیست که بدانیم ادراک انسان از مفاهیم ذهنی و در
 تر ی، نحوه معیشتی و از همه مهم"دوستی" به چند عامل تاریخی، اجتماع

 رشد فرهنگی فرد از یک سو و جامعه از سوی دیگر بستگی دارد. نقش و
کار کرد همه مفاهیم ذهنی را در زندگی انسان به طور کل در موضوع 

 "اولوسیون فرهنگی" فرد و جامعه می توان خالصه کرد. 

کنیم. زمانی  حال به صورت موجز عوامل فوق را صرفا با مثال هائی روشن
که جامعه ای در تاریخ خود همواره با یک دوروئی فراگیر فرهنگی روبرو 
بوده و آنچه را که حاکمان در سخن ادعا می کرده ولی در عمل رفتاری 
دقیقا مخالف آن انجام می دادند، این پدیده در فرهنگ آن جامعه نهادینه 

انتظار داشت و شده و از فرد نیز رفتار دیگری جز دوروئی نمی توان 
چنانچه کسی این گونه رفتار نکند، حتی چنانچه چهره ای تاریخی نیز شود، 
عمال در زندگی ناموفق می ماند. در این شرایط نه تنها یافتن تعریف دقیقی 
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هم از واژه ها امكان پذیر نیست بلكه فرد هم در روابط خود همواره دچار 
 سرگردانی است.

مبلغ یک روئی و شفافیت در نظر و عمل چنانچه فرهنگ حاکم و مسلط 
  وانتنیست، با وجود نیاز انسان به دوستی و روابط با دیگران چگونه می 
 ساناز فرد انتظار رفتاری روشن و شفاف داشت؟ در این شرایط است که ان

ها جهت پنهان کردن نیات خود به تعارفات و تمجیدات بی محتوا و 
فرادا . امال واژه ها از معنا تهی می شوندمشمئز کننده رایج روی آورده و ع

ولی  نندبا هم اشعار ادبا و ضرورت دوستی را خوانده و به به و چه چه می ک
ر در عمل تیشه به ریشه یک دیگر زده و به قول معروف چشم دیدن یكدیگ

 را هم ندارند! 

ر ددر زمینه تفاوت نحوه معیشتی تصور کنیم که یک معلم و یک روستائی 
ی ردوهخواهند پیوند دوستی برقرار کنند، آیا می توان تصور کرد که شرق ب

یه تک آن ها تصور مشترکی پیرامون دوستی داشته باشند و آیا حتی صرفا با
بر موضوع صداقت می توان در اینجا انتظار یک رابطه دوستی روشن و 

 و ستیپایدار داشت؟ مسلما خیر، زیرا اساسا تصورات آن ها از زندگی و دو
 حتی صداقت با هم سنخیت ندارند. حال در این شرایط دوستی را چگونه

 می توان تعریف کرد و چه انتظاراتی را در آن ضروری تلقی کرد؟ 

 معنویت نوین    

واهان خه ما امروز در پایان نوشتار خانم لویكه به این نکته اشاره شده که "
مشترک و تعهد صرفا وفاداری نبوده، بلكه نیازمند همكاری، ادراک 

 اجتماعی هستیم. این خصلت ما را امروز می توان تحت عناوین صمیمیت
 شهروندی یا در اعتبار جهانی شده، شهروندان جهانی تعبیر کرد."

این انتظار در این نوشتار خوشبختانه امروز بیش از هر زمان دیگر به ویژه 
خصیت ها و در کشورهای پیشرفته تحقق عینی یافته است که بسیاری از ش

ثروتمند ترین افراد ابعاد دوستی را از رابطه شخصی و خصوصی و حتی 
قومی و ملی تا انسان دوستی عام فراتر برده و به معنای واقعی به سطح 
شهروندان جهانی رسانیده اند. کم نیستند افرادی که بیشتر وقت و یا ثروت 

داده و می دهند. خود را به حمایت از اقشار نیازمند سراسر دنیا اختصاص 
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در ضمن میزان این ثروت ها آنقدر زیادند که دیگر نمی توان آن را قطره 
ای در دریای بیكران نیازها تلقی کرد و یكی از نوادر امیدهائی است که 

 انسان را می تواند به آینده امیدوار 
 . ک. "نقش مفاهیم در ادراکات ما"، م. کریم نیان -2

 (Waren Buffet)چون وارن بافت  کند. ثروت اهدائی افرادی
ک میایارد دالر( بیل گیت )؟( و مار 50)ثروتمندترین فرد جهان حدود 

میلیارد دالری خود را به این کار  44درصد ثروت  99زاکوبرگ که 
 اختصاص داده، نمونه های نوید دهنده ای هستند. 

حال جهت ادراک رشد فرهنگ و عمق فاجعه بی فرهنگی عملكرد های 
ا ن هق را مقایسه کنیم با رفتار کشور عربستان که در اوج فرار میلیوفو

عش انسان از سوریه به علت جنگی که خود آن کشور در آن و در ایجاد دا
 سهیم بوده، در نظر دارد به عوض پذیرش پناهجویان )حتی مسلمان( در

 مسجد برای مسلمانان بسازد!  200کشورهای غربی 
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 بخش هفتم

 گی کنیم: نیازهای واقعی ما کدامند؟ساده تر زند

امروز"  روانشناسیدو نوشتار، بر گرفته از ماهنامه آلمانی "
(PSYCHOLOGIE HEUTE (1393)آذرماه  2014، دسامبر 

 پژوهشگران، روانکاوان و مشاورین در جستجوی جواب این سوال هستند 
ر دارتکه چگونه ثروت و مصرف کمتر می تواند باعث رضایت بیشتر و معنا

 شدن زندگی

 را چگونه می یابیم شود و این که میزان مناسب 

( وبالگ نویس آمریكایی به این فکر رسید که Dave Brunoدیوبرونو)
وسایل خود را تا یكصد قطعه کاهش دهد. آنچه باقی ماند گیتار و وسیله 
ورزش او بود. این ریاضت کشی او در آلمان هم طرفدار پیدا کرده که 

در حال کاهش دادن وسائل خویش اند و این نام را برای او هواداران 
 Lifestyl of" نحوه ساده زندگی کردن خود خواسته" ) انتخاب کرده اند: 

voluntary simplicityبه اختصار )  LOVOS . 

دگی (، ساده گرایان و زنMinimalistenاین افراد خود را جزیی گرایان )
ات ش آنها همواره این است که امكان( نامیده و تالLifehackerشكنان )

 مازاد در حال افزایش خود را به چیزهای واقعا ضروری محدود کرده و
ش پی آزادانه یک زندگی ساده را در پیش گیرند. استاد این پرنسیپ مدتها

ن تاز کشف وبالگ نویسی، مهاتماگاندی است. او غیر از جامه ای که بر 
، ساعت جیبی، نعلین، بشقاب و  داشت مالک پنج چیز دیگربود: عینک

نه  ن وککلید. شعار او این بود که چیزی را که واقعا نیاز نداری نه قبول 
یا پنج عدد  50عدد100مالک شو. اما، چیزهای ضروری چندتا هستند: 

کافی است؟ فردی هم پیدا می شود که صاحب هزاران چیز است و 
 انیها فکر می کند، عصباحساس خوبی هم دارد، اما زمانی که به کاهش آن

 می شود. 
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است  افیاما ما اساسا" چه زمانی آگاه می شویم که آنچه در اختیار داریم ک
و یا حتی مدت مدیدی است که بسیاری  چیزها، آرزوها و نشان های 

ط رایموقعیت اجتماعی در اختیار داریم و چگونه انسان می تواند دراین ش
ازاد ه مرا به کار انداخته و آنچه را ک نه تنها ترمز کند، بلكه دنده عقب

است کاهش دهد. پژوهش ها نشان می دهند که این تالش برای آرامش 
ات كانروانی تاثیر مثبتی دارد. این تحقیقات نشان می دهند که افزایش ام
بیش  مادی و افزایش همواره امكان انتخاب بیشتر کاالها روان انسان را،

ن یزامفشار قرار داده و گاهی هم فراتر از  از آنکه باعث مسرت شود، تحت
 تحمل آن می شود.) به نوشتار بعدی توجه کنید(

عمومی و  روانشناسی( پروفسور Marcel Hunckeمارسل هونکه )
یز محیط زیست که در دانشگاه دورتموند آلمان  بیش از هر چ روانشناسی

از  اصل" فشار حدر زمینه پایداری کاالها تحقیق می کند، اظهار می دارد : 
گی مصرف بر فشارهای دیگر در زمینه شعلی، زمان فراغت و زندگی خانواد
 نیماضافه می شود، ما همه جا باید تصمیم بگیریم مسایل جدید را هضم ک

 و همواره تحت ارزیابی های اجتماعی قرار داریم. چه کسی موفق تر، 
فظ موقعیت ثروتمندتر و جذاب تر است؟ این ارزیابی های دانمی و ح

فه خویش به مرور تبدیل به زنچیره ناگسستنی ای می شود". و هونکه اضا
ال حمی کند که تعداد کسانی که خود را تحت فشار می دانند به وضوح در 

 افزایش است.

 ن فشارای افراد به ویژه از قشر میانه به طور روزافزون خواهان کنار گذاردن
ان و امراض ناشی از استرس ، هستند. این جریان غالبا" به شكل بحر

( بروز کرده و موجب احساسی کامال Burnoutناتوانی روحی شغلی )
 هم بیش از تحمل فشار می شود. اما به طور روزافزونی افراد پیش از به

رادی اف ریختن وضع روانی ، ترمز می کنند. نامبرده می گوید: " بیش از همه
 نهاآموقع متوجه می شوند، که  که قدرت ادراک باالیی دارند، غالبا" به

نه اداباید این زنجیر ناگسستنی همواره بیشتر خواستن را پاره کرده و آز
ه چشم پوشی می کنند. با این احساس رضایتمندی که حداقل در این زمین

 می توانند باالخره آزادانه تصمیم بگیرند؟ 
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 دا"را شدیاین افراد به خانه تکانی وظایف روزانه پرداخته و مصرف خود 
م کاهش می دهند. تعداد افرادی که در این کار نیازمند کمک هستند، ک

نیست. کار مشاورین در این زمینه از چند سال پیش درحال شكوفایی 
که  (Anja Ehlersاین افراد به خانم آنیا اهلرز )  است. به عنوان نمونه
 زیادی است مراجعه می کنند. او سالیان روانشناسیدارای فوق لیسانس 

ی سانکاست که در زمینه خانه تکانی اشتغال دارد. او می گوید:" بسیارند 
 که دیگر از اجناسی که در خانه جمع آوری کرده اند، بی خبرند، اما

" ند.احساس نیاز می کنند که انها را کمتر کرده و نظم خوبی به آنها ده
 ینبنیز در  مراجعه کنندگان از همه قشرهای اجتماعی هستند، دانشگاهیان

 آنها وجود دارند. 

 ناسبسیارند افرادی که پس از سال ها مصرف شدید قادربه استفاده از اج
نیستند،  ( همMessisانبار شده نبوده و مبتال به بیماری تلنبار کردن کاال )

 نند چهدا اما در زمینه نظم دادن به انها عاجز مانده اند، برخی هم حتی نمی
ه حال از ترس اینکه بعدها پشیمان شوند، حاضر بچیزی کجاست و درعین 

 جدایی از این اجناس هم نیستند.

وز این مورد را که اجناس زیاد موجب استرس می شوند، خانم اهلرز هر ر
مشاهده می کند. در این موارد آنچه که باعث فشار روحی می شود را 

daily hassles ی می نامند که عبارتست ازعصبانیت ها و استرس ها
، کوچک که هر روز تکرار می شوند. فرد در به هم ریختگی چیزهای زیاد

 از ومدارک مهم را پیدا نمی کند، دائما" به دنبال دسته کلید می گردد 
ده کر فضای خانه هم کامال"استفاده نمی کند، چون همه جا را با اجناس پر

 انی،است. نامبرده می گوید:" پس از روند جمع و جور کردن و خانه تک
 افراد غالبا" احساس آرامش می کنند." طی این روند آموزش جدی، خود
گاهی برای شناخت اجناس ضروری تمرین داده می شود. اینکار آنها ر ا آ
تشویق می کند که در زندگی روزمره بیشتر دقت کنند، و غالب افراد 
ی خوشحال می شوند که در آینده اساسا" اجناس کمتری را جمع کرده و م

 انند از این شفافیت و هارمونی لذت ببرند." تو
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این تالش جهت کاهش تملک، انتظارات، خواسته ها و نشان دادن 
. اردموقعیت اجتماعی به نفع بهبود کیفیت زندگی چهره های دیگری  نیز د

ارده گذ اینها را می توان از کسانی پرسید که این تجربه را قبال " پشت سر
ر دسالیان اخیر آنهایی هستند که به اسراف  اند. کتاب های پرفروش در

( که Judit Levinزندگی اعالم جنگ داده اند. خانم جودیت لوین )
( که John Laneیک سال از مصرف خودداری کرده و آقای جان لین)

ونو بر چندین سال در خارج شهر زندگی ساده ای را در پیش گرفته، و یا دیو
 مایش خودخواسته دعوت کرده اند. وبالگ نویس، دیگران را به این آز

ه کهنرپیشه و نویسنده اطریشی روالند دورینگ تصمیم گرفت از هر آنچه 
 نداشته چشم پوشی کند، یعنی یک 1970در زمان کودکی اش نیز در دهه 

تر. پیوزندگی بدون تلفن همراه و کارت بانکی، تلویزیون، سوپرمارکت و کام
زیاده روی مطلق در زندگی مدرن به این ترتیب او در مقابل احساس 

ای مصرفی که همواره درپی تهیه اتومبیل پرسرعت تر و گران تر و کااله
" نشان دهنده موقعیت اجتماعی است، عکس العمل نشان داد. اومی گوید:
ن ای من هم نیز که همواره خواسته های بیشتری داشتم، در نهایت منحر به

ین تحت فشار قرار داده بود." ا شد که دیگر احساس خوبی نداشتم و مرا
ه بجریان شتاب یافته، زندگی روزمره مرا که همواره بیشتر" میخواستم 

ف سراصورت جریانی که از معنا و مفهوم تهی شده بود" تجربه می کردم. "ا
ا ه مکبیشتر مبدل به یک نظام ارزشی شده. به وفور چیزهای زیبایی هستند 

ل مال از آنها مصرف می کنیم که در نهایترا داغان می کنند، زیرا آنقدر 
 آور می شوند." 

ه ندورینگ وضعیت فردی را که زندگی ای همراه با قناعت در پیش گرفته 
ها به صورت محدودیت،  بلكه به عنوان احساس ارتقا او می داند. نه تن

آزادسازی خویش از کاالهای نشان دهنده موقعیت اجتماعی، همچون 
 به فرد کمک میكند، بلكه او حتی نوشیدن و خوردناتومبیل و موبایل 

"  چیزهای لذیذی چون قهوه را به صورت رادیكال کاهش داده و می گوید:
 در این شرایط لذت بردن معنای ویژه ای می یابد." 
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ی میه البته دورینگ به کسانی که می خواهند در این کار تقلید کنند، توص
 حتیوچگونه می خواهیم پرهیز کنیم  کند که ابتدا فکر کنیم از چه چیز و

ن ای االمكان ازدستور العمل های آماده شده استفاده نکنیم و می گوید:"
ود خمساله تعیین کننده نیست که کسی دستورالعملی را تجویز کند، بلكه 

تصمیم جدی بگیریم که از چیزهای خاص چگونه استفاده کنیم و یا 
 نکنیم." 

ا ر( روش رادیكال مشابهی Leo Babatauاو )خبرنگاری به نام لئوباباوت
ه در پیش گرفته و اظهار می کند: "جسم و روح ما برای یک زندگی آهست

در قا وشكل گرفته" و بر این باوراست که " ما بی حدو مرز زندگی می کنیم 
ین انیستیم با استرس ناشی از داشتن و خواستن همه چیز، کنار بیاییم. 

ود خند". او توصیه می کند که در همه اموربرای مساله ما را ضعیف می ک
نی رواحد ومرزی قایل شده و خود را متمرکز استفاده از منابع مهم روحی و

و مادی خود کنیم. برای این کار میبایست همواره متوچه بود که چه 
چیزهایی ما را منحرف کرده و موجب استرس و اسراف می شوند. به 

ه د را منعطف زمان حال و آینده کنیم، بعوض فکر به گذشته، تمرکز خو
قت ایمیل های خود حداکثر دو بار در روز مراجعه کرده و آنها را با د

گ " بالمطالعه و آهسته رانندگی کنیم. اینها توصیه های عملی هستند. در و
Zen Habits که در حال حاضر درزمره پرخواننده ترین هاست، او با "

 ردن، خانه تکانی و آهسته سازی کمک میتوصیه هایی در زمینه ساده ک
 کند. 

ز ا  هر چند که چنین تمرین هایی ساده به نظر می رسند، اما کاهش بخشی
وظایف در زندگی روزمره غالبا" کار دشواری است. یک مشكل که به 
ا رعنوان مثال غالبا" سد راه می شود این است که ما ارزش اموال خود 

من ای واقعی آنها می پنداریم. دانیل کاهغالبا" بسیار گزاف تر از به
 "آمریكایی و برنده جایزه نوبل در زمینه اقتصاد، این پدیده را که 

زش تر ار تاثیرتملک " نامیده، می گوید ما اموالی را که در تملک داریم، با
ست دارزیابی می کنیم. این مساله در کنار عوامل دیگر برای بسیاری از 

 می کند. دادن آن ها را دشوار 
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د. به خاطر ممانعت پایدار از استرس روانشناسان معذالک توصیه می کنن
یق طر مارسل هونکه این موضوع را عنوان می کند که: " انسان می تواند از

 تشویق به عدم وابستگی، لذت ناشی از تملک را در فرد کاهش دهد. با
ر ه ی کرده وکمک از منابع روانی خود، این موضوع را می توانیم  شناسائ

 با فردی می تواند طرحی برای خود مهیا کند، یا در چارچوب تراپی و یا
ز کمک مشاورین." به نظر او راه رسیدن به یک زندگی با اجناس کمتر ا
 "طریق سه استراتژی اثبات شده برای یک زندگی مطلوب ممكن می گردد: 

مفهوم  (، در نظرگرفتن معنا وHedonismاز طریق فلسفه لذت بردن )
اینها انسان را در مقابل وسوسه های مصرف کاال  .واهداف شخصی

 درزندگی مدرن تقویت می کنند. 

در زمینه لذت بردن روانشناس هونکه توصیه می کند که: "به عوض 
خواست خرید کردن و تملک، به لذت بردن و معنادار کردن و تجربیات 

 در ه عنوان مثال شرکتحاصل اازاین امور ارجحیت دهیم. در این زمینه ب
ر دنه سمینارهایی که در آن لذت بخشی بیشتر تمرین می شود، به عنوان نمو
  که زمینه آرام غذا خودن." او می گوید"چنین تمرین هائی باعث می شوند

فرد از طریق تقویت توان تجربه کردن عمیق تر، بر کمیت صرف کاالی 
در  ( پروفسورTim Jacson)  مصرفی فائق شود. همچنین تیم جكسون
ر ( که سالیان زیادی دSurreyرشته توسعه پایدار در دانشگاه سورری )

را  یل"زمینه بدیل ها در قبال زندگی اسرافی تحقیق می کند، "لذت بردن بد
 د وتوصیه می کند که در آن در درجه اول جمع گرایی، روابط درونی افرا

زمان کار ومصرف  کیفیت زندگی حائز اهمیت اند، ولی در درجه اول
 کاهش می یابد. 

بی تحقیقات در این زمینه نشان می دهند که چنانچه فرد امكان مالی خو
رف دارد و حتما می خواهد آن را خرج کند، بهتر است پول خود را در مص

ن فعالیت های غیرمادی متمرکز کند، از قبیل تئاتر و کنسرت و رستورا
م: هر آنچه که باعث لذت  و رفتن و کارهای مورد عالقه. خالصه کال

ی خاطرات خوب شود، این محصوالت انسان را به طور پایدار رضایتمند م
 کنند. 
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اهمیت اهداف: روانشانس هونکه معتقد است که انسان ها در زندگی، 
بر  در رفتار روزانه خود را زمانی تغییر می دهند که برای آنها فایده ای

ی وثرماهدافی را در نظر بگیریم، کمک  داشته باشد. به این منظور چنانچه
ان است که با رسیدن به آنها احساس های مثبتی چون سرور وغرور به عنو

 بزیسجایزه ای مستقیم در انسان پدید می آیند، به عنوان مثال دویدن و 
ی کاری. انجام چنین اعمالی از نظر تحقیقات روانشناسی موجب رضایت م

ائل نه، نیم که به هدفی که خودش در نظر گرفتشوند. این که فرد را تشویق ک
 وده شود، اوتقویت اراده را تجربه کرده و منجر به رضایت اش از خویش ش

 این مشوقی است که از مصرف کاالها پرهیز کند. 

ظر ر نبه دنبال معنا بودن: دقیقا" اهدافی که با و برای همبستگی جمعی د
چه  ودنب. از جمله به دنبال معنا گرفته شوند، افق های جدیدی باز می کنند

ر ببه صورت کامال" فردی یا جمعی و در زمینه جستجوی معنویت و تمرکز 
ر دآنچه که انسان تجربه می کند، انسان را در مقابل احساس نامفهومی 

جامعه مصرفی ایمن می کند. اما صنعت هم در تالش است که با تبلیغ 
ن . به این خاطر برای دقت کردومارک های خود معنا ومفهوم تلقین کند

باید اهمیت خاصی قائل شد. هونکه می گوید توجه به چیزهای کوچک 
 خوب و رضایت با چیز کمتر، کمک خوبی است. 

تمرین فاصله گرفتن ومحدود کردن مصرف کاال در حدی که انسان 
احساس رضایت کند، ساده کردن چیزهای ضروری در منزل و تعریف 

نشناحتی جهت ایجاد قدرت مقاومت در از نظر روا همه و همه -اهداف 
 برابر وسوسه مصرف کاال مثبت هستند. 

 ردهدر این شبكه های منابع روانی هر کس می تواند نکته آغازی جستجو ک
اگسستنی مصرف را این زنجیر ن -و به مرور به مراحل دیگر قدم گذارد 

 پاره کنیم. 

گاه شدن یا :" برای م ن کافی است!"خوشبختی ناشی از آ  

 وشتمنتقد نظام "اقتصاد مبتنی بر رشد" پیرامون سرن 1پروفسور نیكو پچ

 لجام گسیختگی و این پرسش که یک زندگی ساده خوب چگونه می تواند 
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 باشد و" زندگی ساده" واقعا چه معنا می دهد، پاسخ می گوید 

 پرسش: آقای پروفسور آیا خود شما شخصا ساده زندگی می کنید؟

ی من بسیار ساده هستم. حداقل در قیاس با غالب هم دوره ای ها پاسخ:
( خام  خوار هستم، تخم مرغ و 1358) 1979مصرف کننده. من از سال 

ماهی هم نمی خورم، صرفا" مقدار کمی لبنیات مصرف میكنم، آن هم 
سال دارم و  52چنانچه محصوالت محلی و ارگانیک باشند. من اکنون 

 با هواپیما سفر کرده ام. تاکنون تنها یک بار 

 پرسش: آیا اتومبیل دارید: 

 یک سال اتومبیل داشتم. در این فاصله 1970پاسخ: من در اواخر سال 
 ویل سال گذشته هیچگاه اتومبیل نداشته ام. من تلویزیون، تلفن موبا 32

ه دوربین دیجیتال ندارم، وسایل من شامل چند وسیله الكتریكی از جمل
، یک یخچال، یک اجاق برقی، یک دستگاه استریوی ماشین لباسشویی

دت مقدیمی می شود و تمام وسایل به همین ها ختم میشود. لباس هایم را 
 30د زیادی استفاده می کنم. به عنوان نمونه این کت که بر تن دارم حدو

 سال قدیمی است. 

 پرسش: آیا تنها زندگی می کنید یا صاحب خانواده هستید؟

، اما سال است که با هم هستیم. او دو فرزند دارد 12انمی اسخ: من با خپ
 در یک خانه زندگی نمی کنیم.

 پرسش: آیا این خانم نیز در این زندگی ساده با شما همراهی میكند؟

یار بس پاسخ: آری، او واقعا" این کار را می کند. هر چند که او یک ماشین
ستوران اکولوژیک قدیمی دارد که صرفا" زمان تحویل سفارش غذا از ر

 طاراش از آن استفاده می کند. درغیر اینصورت ما یا از دوچرخه و یا ق
 استفاده می کنیم. 

پرسش: به نظر می رسد که شما دارای بهترین پیش فرض ها برای یک 
 زندگی در اقتصاد پست مدرن که مبتنی بر رشد نیست، هستید. 
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ستم ش هکنم که من اهل دان پاسخ: به خاطر پرهیز از سوء تفاهم باید اشاره
و نه یک پیشاهنگ. من درزمینه زندگی شخصی صرفا" زمانی صحبت می 

 کنم که کسی از من سوال کند. 

 پرسش: شما عالقه ای ندارید که مروج شوید؟

ی یگردپاسخ: خیر، اصال" نه. آنچه که برای من اهمیت دارد یكی ارتباط و 
ا خالصه نمی شود، بلكه صرف مسئولیت است.اما ارتباط برای من در حرف

فعال  وطی نمونه های اجرا شده برای من قانع کننده اند. همچنین ابزار ارتبا
به صورت یک واحد مستقل. تنها صحبت کردن و توضیح دادن سمبلیک، 

 به هیچ انسانی را متحول نمی کند. بر خالف این باور، من معذالک دعوت
وده. اما عدد ب 80تعداد آنها بیش از سخنرانی را قبول می کنم، در سال قبل 

اد از این طریق با افرادی آشنا می شوم که به نوعی زندگی در یک اقتص
ز ابدون رشد عالقه دارند و زندگی آنها با آن سازگار است. افراد هر 

چندگاهی نیازمند تایید افکارشان هستند، یک تشویق. من از طریق 
لكه بم، ور به تغییر زندگی اش نمی کنسخنرانی ها و کتابم هیچ فردی را مجب

 مشوق آنهایی هستم که قدمی به جلو برداشته اند. 

 Befreiung vomپرسش: آیا شما در اثر خود" رهایی از مازاد" )
Ueberfluss خواستار یک تحول عمیق اجتماعی هستید. شما می گویید )

عی است، متکی بر غارت منابع طبی جامعه معتاد به مصرف و دور ریختن ما
باور به اقتصاد تا بی نهایت رشد دارد و دارای آینده نیست. شما راه گذار 
به جامعه "پست اقتصاد رشد" را که در آن اکثر افراد قناعت پیشه کرده و 
در آنجا تحولی به سوی یک زندگی پایدار روی می دهد، چگونه تصور می 

 کنید؟ 

 جالی تلقی کرده و یکپاسخ: بی دلیل نیست که ناشر کتاب من آنرا جن
. نوشتار جنجالی می تواند موجب سرگیجی شده و بحث هایی را دامن زند
 می من همواره شاهدم که کتاب من چگونه مورد توجه قرار گرفته. به نظر

رسد که در حال حاضر یک نوع آمادگی برای طرح حقایق نگران کننده 
بسیاری احساس  2008وجود دارد. حداقل از زمان بحران اقتصادی سال 
 می کنند که پارتی زندگی امروز رو به پایان است. 
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ا بپرسش: شما می گویید که ما حد و مرزهای انسانی را از دست داده و 
اسراف بیش از حد زندگی می کنیم. برای حد و مرز زندگی انسان یک 
مقیاس کمی هم فرموله کرده اید که چنانچه بخواهیم توان تحمل 

کنیم هر انسانی روی کره زمین نمی بایست میزان  اکولوژیک را حفظ
 تن در سال گازکربنیک باشد. در حال حاضر 7/2مصرف او بیش از تولید
 تن گاز کربنیک تولید می شود. 11در آلمان در سال سرانه 

ت تن در ارتباط با جمعیت فعلی جهان که هف 7/2پاسخ: آری این میزان 
، این میلیارد نفر 10زایش جمعیت تا میلیارد است قرار دارد. در صورت اف

خاطر  تن تقلیل یابد. من این مقیاس را به 2میزان می بایست به کمتر از 
تعیین یک مرز اکولوژیک در نظر می گیرم که در همان حال هدفش 

 اسخپبرقراری عدالت در جهان نیز هست. این حدومرز انسانی به این سوال 
ق ه حکا چه اندازه ای می تواند باشد می دهد که: سهم هر فردی در جهان ت

 ونددیگری پایمال نشود. یک ریسمانی وجود دارد که همه ما را به هم پی
می دهد. سازوکار جهان ما بر این مبناست که هر آنچه که من اضافی 

مگر آنکه او به زیست محیط  –برداشت می کنم، سهم فرد دیگری است 
از تن گ 3الی  2ت فردی تا مرز تجاوز کند. هر فردی که نخواهد به صور

کربنیک قناعت پیشه کند، او یا خواهان سالمت و یا عدالت جهانی 
 نیست. 

 پرسش: اما شما چگونه می خواهید اکثریت را معتقد سازید که خواسته
 های مادی خود را محدود کرده و قناعت پیشه کنند؟

ت یر اینصورپاسخ: من در جواب می توانم این سوال را عنوان کنم : درغ
دیگر  وزهشما چگونه می توانید نخواستن آنها را توجیه کنید؟ به عالوه: امر

 بحث اساسا" حول مسایل اخالقی یا نجات جان نسل های آینده دور نمی
زند، بلكه صحبت بر سر حفاظت از خویش است. من هنگامی که پیرامون 

 چه حد نظام( سخنرانی می کنم که تا Resilienzaspektمقاومت روانی )
" مالهای رفع مایحتاج جهانی امروز ما در معرض خطر قرار دارند، همه کا
 د.سكوت می کنند. بحران اتمی فوکوشیما این موضوع را به نمایش درآور

 پرسش:بحران اتمی فوکوشیما چه ربطی به این مساله دارد؟
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پاسخ: این که صادرکنندگان در ژاپن ناگهان قادر به تحویل فوری و 
زمان  کاال به شرکت های اروپایی نبودند. به عنوان نمونه شرکت هم

ود هیتاچی دراین گیرودار دیگر قادر به تحویل الكتروموتورهای کوچک خ
ولید ط تبرای تولید کنندگان اتومبیل در آلمان نبود و به این خاطر کل خطو

تعطیل شدند. این نشان می دهد چقدرزنجیزه تولید ارزش اضافی شرکت 
 سه اروپایی شكننده است. حال چنانچه فردا صبح ناگهان بهای بنزین های

ه برابر شود، چكار خواهیم کرد؟ نقطه های حساس بسیاری وجود دارند ک
این قصر مقوایی ما را تحت نام رفاه از طریق لغزش های کوچک می 

د یونپتوانند سرنگون کنند. زیرا در تقسیم کار جهانی همه چیز با هم در 
 ز بیداشته که از یک سو ثروت افزوده می شود، ولی از سوی دیگر نیقرار 

ند کن ثباتی و وابستگی رشد می کنند. به این جهت بسیاری از خود سوال می
قی تفاکه در صورت قطع ناگهانی جریان انتقال مواد از راه های دور، چه ا

 می افتد؟

شنفکران پرسش: تا کنون حداکثر یک اقلیت اجتماعی کوچكی، شامل رو
و قشر ممتاز چون مدیران ومحافل زیست محیطی، در این مورد فکر می 

 د. ستنکنند. اما بخش وسیع توده مردم حاضر به تغییر رفتار مصرفی خود نی

م کپاسخ: این تفاوت مابین پیش کسوتان و پیشگامان از یک سو و اقشار 
جتماعی و بیش تنبل از سوی دیگر می تواند نشانی از آغاز یک تحول ا

 ( اجتماعی می گوییم.Diffusionباشد. ما به این موضوع گسترش )

 پرسش: و این گسترش به معنای همه  گیر شدن است؟

ی پاسخ: جهت راه اندازی روش های نوین زندگی از طریق تغییر نظام ها
مه رفع مایحتاج، نمی توان به کمک یک اهرم یا استدالل کشنده ای که ه

 یاز بهر نوده را ناچار از تغییر جهت کرد. برای این کارا متقاعد کند، کل ت
 روند نفوذ سیستم های اجتماعی است. 

 پرسش: این جریان چگونه عمل می کند؟

پاسخ: این روندها در آغاز جایی به حرکت در میاید که در آنجا قشر ممتاز 
در حال تعامل یا پیشگامان و غیرو از طریق نشان دادن روش های جدید 
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گران ایجاد تردید می کنند. به مرور این تکانه ها در کنار ساختارهای در دی
اجتماعی، افراد دیگری را به ارتعاش می آورند و یا اینکه حداقل به عنوان 
امر مهمی تلقی می شوند و به اطرافیان آنها هم سرایت کرده، اما هرچند که 

می کنند در با این روش ها احساس همبستگی پیدا می کنند، هنوز جرئت ن
این راه پیشقدم شوند. با گسترش این نهضت توجهات و تاییدات به سوی 
آن افزایش می یابد. با این فرض که انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی 
صرفا" زمانی ناچار از پذیرش رفتار جدید اجتماعی می شوند که طی یک 

دینامیک  مرحله بحرانی، این جریان به صورت خودکار وارد عمل شود.
دیگر آن شمشیر داموکلس است که در پیوند با بحران های چندی قرار 
گرفته و در هم ادغام می شوند. جوامع افسار گسیخته به این ترتیب ما بین 
چكش وسندان قرار دارند. از یک سو پیشاهنگانی را شاهدیم که فعاالنه 

از منابع  روش های جدید را در پیش می گیرند و از سوی دیگر ملغمه ای
در حال اتمام و بحران های اقتصادی ما را ناچار از تغییر رفتار متکی بر 
حداکثر زیان، میكند. هر دو این جریان ها ما را به سوی یک دریچه فرار 
می رانند. در این بین سناریوی سومی هم کمک می کند که عبارت است از 

یک تغییر را بیشتر فشار روانی در نتیجه کمبود وقت. این نیز خود شانس 
 می کند. 

پرسش: نظر شما این است که یک نوع جبر درونی باعث می شود که 
روندهای بحران زا به سوی یک نظام اقتصادی که متکی بر رشد نیست، 

 هدایت می شوند.

پاسخ: آری. من اسم آن را منطق درونی توان تعامل، یعنی تقلیل گرایی 
فعالیت های مصرفی در مقابل دو الزامی ولی آرامش بخش، می گذارم. 

خاکریز قرار دارند. اولی پول است. شما به خاطر انجام یک فعالیت 
مصرفی می بایست قادر به صرف هزینه آن باشید. خاکریز دوم زمان است. 
زیرا شما جهت فعالیت های مصرفی می بایست برای آن زمان و تمرکز 

اجناس و فعالیت های مربوطه هزینه کنید. در غیر این صورت در زمینه تهیه 
قادر به ارتقاء احساس راحتی نخواهید بود. جهت انتخاب جنس از بین 
این همه بدیل های گوناگون شما بیش از حد می بایست وقت صرف کنید. 
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هر چند که امكان انتخاب در جامعه مدرن مصرفی به عنوان نماد آزادی 
وز یک مشكل می شود. تلقی می شود، اماهمین امر خود همزمان موجب بر

هر چه امكان انتخاب در بین کاالهایی که فرد می تواند داشته باشد، بیشتر 
باشد، به همان میزان نیاز به زمان بیشتری است که آن را استفاده نموده و به 
آن توجه الزم را مبذول کرده و آن را مستهلک کینم. اما مشكل اینجاست 

 24به دلخواه افزایش دهیم و یک روز که بودجه زمانی فرد را نمی توان 
ساعت دارد نه بیشتر. در این زمان محدود مصرف، پس از کاهش امور 
ضروری چون اشتغال و خواب، غذا خوردن و تحرک و بهداشت و غیره 
باقی آن می ماند برای مصرف هر روز بیشتر امكانات مصرف که مصرف 

مبود وقت، استرس و آنها بدو ن صرف وقت خود شما امكانپذیر نیست. ک
 فرار بودن لذت ناخوشایند همه عوارض حرکت به سوی رفاه می شوند. 

 پرسش: حاصل این نحوه توسعه چه خواهد بود؟ 

اند تو پاسخ: به خاطر فرار از این بحران فزاینده، صرفا" تقلیل گرایی می
 هیم.ت دکمكی باشد و آن هم نه به خاطر دنیا، بلكه بتوانیم خودمان را نجا

 و( به معنای محدود ساختن آزادانه آرزوها sufficientمكفی دانستن )
ن خواست های مادی است، البته نه به معنای تکفیر هر نوع مصرف. انسا

ا مگی می تواند این تالش را به عنوان زمین گذاردن یک بار اضافی که زند
سان ان را اشغال کرده تلقی کند،  باری که هزینه زمانی زیادی می خواهد و

 می را وابسته به پول می کند. کفایت کردن دریچه هایی به سوی لذت باز
" به دداکند. زیرا صرفا" از طریق عقبگرد مستقیم از نحوه رفتار کنونی، مج

شرایطی می رسیم که ما قادر می شویم فرصت زمانی خود را که قابل 
 یت هایافزایش نیست بین چیزهای انتخابی ای تقسیم کنیم که جهت فعال

تا  ند،مصرفی خود به اندازه کافی زمان جهت دقت در انتخاب آنها باقی بما
 بتوانیم از آنها احساس خوشبختی و لذت کسب کنیم.

 پرسش: آیا جهت اتخاذ راه به سوی قناعت در یک نحوه زندگی پایدار،
 فرد نیازمند یک برنامه شخصی جدی است؟

ده از مفهوم برنامه تمرینی است. پاسخ: آری، روشن است. بهتر از آن استفا
اما این کافی نیست. ما به خاطر جهت یابی به انضمام  نیازمند طرحی در 
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مقابل رفتار حاکم مصرفی کنونی هستیم. یافتن روش هایی مدرن جهت 
تامین شخصی نیازها یک نمونه خوبی است، زیرا که از این طریق ما را از 

زاد کرده و این کار باعث می شود که ما وابستگی به تامین نیازها از خارح آ
 ارزش واقعی چیزها را مجددا" کشف کنیم. 

 پرسش: این دیگر یعنی چه؟ 

پاسخ: تامین شخصی نیازها به طور طبیعی طوالنی کردن دوران مصرف 
اجناس را در بر دارد. ما می بایست از تهیه وسایل ارزان قیمت که به خاطر 

ریخته می شوند پرهیز کنیم. اوال" کاالی کیفیت پایین شان مجددا" دور 
کمتر و ثانیا" کاالهایی را بخریم که خود می توانیم آنها را تعمیر کنیم. از 
این طریق ما هم پول وهم مواد اولیه ذخیره می کنیم. به عالوه ما رابطه 
تنگاتنگ تری را با چیزهای اطرافمان برقرار می کنیم. دستگاه های فنی 

صا"  می توانم تعمیر کنم، در نحوه استفاده ازآن نیز ای را که من شخ
 I fixبیشتر دقت می کنم. در اینترنت وبالگی هست تحت عنوان محفل"

it که مبلغ یک "انقالب تعمیرکاری" است. در آنجا این اصل مطرح است "
. این اصل ”که " آنچه را که تو نمی توانی تعمیر کنی، متعلق به تو نیست

یزها را عنوان می کند که از مصرف صرف فراتر می رود. نوعی نگرش به چ
به جای مستهلک کردن و دور ریختن اشیا، ما آنها را استفاده کرده و تعمیر 

 می کنیم. به این تملک حقیقی می گوییم.

 رجیپرسش: اما آیا افرادی که شغل تمام وقت دارند، ناگزیراز تامین خا
 نیازها نمی باشند؟ 

طبیعی ما را خواه ناخواه مجبور به این خواهد کرد که  پاسخ: کمبود مواد
صنعت را کاهش دهیم. در تعاقب می بایست کارهای الزم را به دالیل 
عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی بین همه تقسیم کنیم. ما درحال حاضر 
شاهد یک تقسیم کار فاجعه بار هستیم که در آن یک اقلیت کمک های 

کند، در حالی که دیگران یک ساعت کار نمی  اجتماعی دریافت می کند و
ساعت در هفته کار می کنند  و از شدت کار با بیماری روحی  40بیش از 

به این دلیل نیز ما راهی روبرو هستند. همچنین(Burnout) ناتوانی شغلی 
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ساعت کار در هفته را رایج کنیم. در این حال من  20جز این نداریم که 
 ده نیازهایم را شخصا" تامین نمایم.میتوانم با وقت آزاد ش

ل قلیتپرسش: که از این طریق افراد بتوانند کاهش درآمد خود را به دلیل 
 ساعات کار از طریق تامین شخصی نیازها جبران کنند؟

پاسخ: دقیقا". اما تامین شخصی نیازها احساس نوینی از استقالل 
ر دجراحات شدیدی شخصیت را به همراه می آورد. تامین نیازها از خارج 

ین پی دارد. وجه بارز زندگی ما ترس از دست دادن محل کار است و به ا
 دلیل ترس از اینکه دیگر نمی توان در زندگی اجتماعی شرکت کرد. در
مقابل استقالل شخصیت حاصل از تامین شخصی نیازها به این معناست: 

سی ک. یشتر داردآن کسی که نیاز کمتری دارد، استقالل دارد، نه فردی که ب
نر هکه نیاز کمتری دارد کمتر هم در خطر تجاوز قرار دارد. از این رو 

 تقلیل گرائی در برگیرنده آرامش است. 

پرسش : آیا تامین شخصی نیازها، موجب برقراری ارتباط بیشتری با 
 دیگران نمی شود؟

پاسخ: آری، به نظر می رسد موضوع کمی پارادوکس باشد. نظام "پست 
ادی رشد" یک نظام طبقه بندی شده ای است که شامل انواع اقتص

و الگوهای رفع نیازهای مكمل یكدیگر، می شود. اول آنکه این سیستم د
محوری است، یعنی تامین شخصی و تامین از خارج. من نمی گویم صنعت 

به  ایدبروزی چنان از بین می رود که چیزی از آن باقی نمی ماند، بلكه آن 
 ساعت کار در هفته شما 20یدا کند و از درآمد حاصل از نصف تقلیل پ

 کاالهایی را تهیه می کنید که بر طبق منطق کفایت، مسرت بخش اند و
امین توع شما نمی توانید آنها را از طریق تامین شخصی فراهم کنید. و این ن
سه  كملبسیار قناعت گونه که با عالقه همراه تامین نیازها از خارج است م

فع شخصی نیازهاست که درنهایت تاثیر شخصی و همبستگی نوع ر
 اجتماعی را نیز موجب می شود. فیمابین این قطب های صرفا رفع شخصی

  نیازها و رفع نیازها از خارج هنوز مكمل های بسیاری امكانپذیرند.

 پرسش: به عنوان مثال؟ 
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 فعرن پاسخ: شما اقتصاد منطقه ای را در نظر بگیرید.این چیزی است مابی
ز شخصی نیازها و صنعت. این جریان از یک سو تامین نیازجهانی را مجا

در  وند کرده و از سوی دیگرتامین نیازها را از طریق تقسیم کار عملی می ک
 بین این دو چیزی قرار داد تحت عنوان کشاورزی مورد حمایت اجتماعی

(community supported agriculture).  "50در این روش مثال 
خت رداانوار با هم یک مجموعه کشاورزی را اداره کرده که به آن مبلغی پخ

ت کرده و در قبال آن محصوالت کشاورزی و همچنین نان و لبنیات دریاف
 می کنند.

 پرسش: آیا این یک روش نامطمئن نیست؟

ت پاسخ: بالعکس. درست این پیوند تولید صنعتی و منطقه ای و محلی اس
ام متکی بر مصرف رفع نیازها در حال حاضر که ضامن ثبات است. نظ

ه ا بمبسیار تمرکز یافته است. چنانچه صرفا" یكی از عناصر آن قطع شود، 
 شاندره عمیقی سقوط می کنیم. این موضوع را تنها وابستگی ما به نفت ن
ه ه بمی دهد. به این خاطر استقالل این نیست که نیاز کمتری داریم، بلك

م راهفداقل را هم حتی االمكان خود و یا غیرمتمرکز این معناست که این ح
 اضرحآوریم. آزادی در شرایط کنونی این خواهد بود. آنچه که ما در حال 

 تحت عنوان آزادی ادراک می کنیم، عبارتست از وابستگی روزافزون به
انه اریرفع نیازها از خارج که ما همواره تسلط کمتری برآن داریم. خانم م

بودن"  توانمندی“برای آن از مفهوم مایر  -گرونه
(Daseimaechtigkeit.استفاده می کند ) 

 پرسش:تحت عنوان "توانمندی بودن" چه می فهمید؟ 

ا پاسخ: اینکه من نیازهای خودرا تا حدی کاهش دهم که بتوانم آنها ر
حل خودم و یا درشرکت با توانمندی دیگران و همچنین منابع موجود در م

نات دهم. معنای آن این است که از زندگی فراتراز امكامستقالنه سامان 
خود فاصل گرفته و خواست های مادی خود را از طریق مراقبت، راه 

قابل  ناتاندازی و رفتار مسئوالنه با چیزهایی که استفاده می کنیم با امكا
 دفاع پیوند دهیم. 
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چه انچن مهم از نظر من این است که رابطه گرفتن  و دادن را معکوس کنیم.
 وخواسته های مادی من بستگی به آن داشته باشد که چه چیز را شخصا" 

در همكاری با دیگران می توانم در شرایطی که بی حد و مرز نیست، 
 سازماندهی کنم، در جهت تحقق خویش دچار زیاده روی نمی شوم. صرفا"
. به اینصورت جهانی ممكن می گردد که همواره نباید در حال رشد باشد

ک یاما چنانچه همه افراد قادر به ارائه سرویس مناسب نمی باشند، در 
 جامعه مبتنی بر "پست اقتصاد غیر رشدی" نیز هم نمی توان از سیستم

 حمایت دولتی چشم پوشی کرد. 

پرسش:شما در کتاب خود از یک "مقوله خوشبختی آگاهانه " صحبت می 
ا هد بدکه به ما اجازه می کنید، یک نوع هنر زندگی رفتاری مسئولیت پذیر 

خود صادق باشیم. در همین حال شما جوامع مصرفی را متکی بر "نحوه 
 زندگی غارت کننده" محكوم کرده و معتقدید که " مدت های مدیدی است

 داشته ای که آنها نیازمند معالجه هستند". اما ما بدون این که مداوا کننده
. ارهای مقاومت" قرار داریمباشیم صرفا"  تحت "طنین گوشخراش طبل شع

 یم؟ کن آیا شما واقعا" بر این باورید که ما می توانیم خودمان را معالجه

م، رده ایروبفپاسخ: در این که ما بتوانیم از این باتالقی که خودمان را در آن 
ه نجات دهیم بی خبرم. اما شرایط خارجی ای به ما تحمیل خواهد شد  ک

ان راه دیگری جز تالش در راه معالجه  خودماین امر را محتمل کند که 
م ده باقی نگذارد. به عنوان یک انسان آگاه من این امید را از دست نمی
من  که ما زمانی که آب در حال از سر گذشتن می شود شروع به شنا کنیم.
ه کنم کاین را خوش باوری گزاف گونه نمیدانم، بلكه به این امر اشاره می 

ش یم که از طریق اشكال متمددنانه در جهت حفظ خویما توان آن را دار
 تمرین کنیم.

 

 پاورقی

صاحب 1960( متولد سال Niko Paechپچ )و ونیك دکتر پروفسور -1
کرسی تدریس در زمینه تولید و محیط زیست در دانشگاه اولد نبورگ 
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آلمان است. او در کتابش "رهائی از مازاد. در راه استقرار پست نظام 
( نشان Oekom, Muenchen 2012بر رشد " ) اقتصادی متکی

می دهد که زندگی ما چقدر از امكانات ما فاصله گرفته و برای آن 
متحمل چه هزینه سنگینی در زمینه های روانی، محیط زیست و 
اقتصادی می شویم. او اسطوره )اقتصاد متکی بر( "رشد سبز" را از 

می کند که نه تنها بیخ و بن مردود کرده و نحوه زندگی ای را مطرح 
پایدار بودن الزامی آن را تحقق می بخشد، بلكه منجر به بهبود کیفیت 

 زندگی نیز می شود.

 همه تاکیدها در متن توسط مترجم انجام گرفته است.  -2
          ستبر دل و بر عقل خود خندیدن ا    از حریصی عاقبت نا دیدن است    

   
 م  ما چو مصنوعیم و صانع نیستی

 زبون و جز که قانع نیستی جز
 کوری کوران زرحمت دور نیست 

 )موالنا(کوری حرص است کان مغفور نیست 
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 هشتمبخش 

 جبر و اختيار

 ضرورت و اتفاق
 

 نیكی و بدی که در نهاد بشر است 
 شادی و غمی که در قضا و قدر است
  با چرخ مكن حواله کاندر ره عقل

 )خیام(   استتر چرخ از تو هزار بار بیچاره 
 

 پيش گفتار
تالش این نوشتار بر آن است که دو موضوع فوق را از دیدگاه دانش روز 
بررسی نماید. نکته اول آن که چرا صحبت از دیدگاه دانش می کنیم و دیگر 
آن که این دو موضوع چه رابطه مشترکی دارند که در یک نوشتار مطرح می 

 شوند؟

زه می دهد نظرات پیرامون جبر و اختيار تا آنجا که اطالعات نگارنده اجا
حداقل در فرهنگ ما یا بر اساس باورهای دینی و ایدئولوژیک و در بهترین 
حالت بر اساس گمانه زنی های فلسفی است و نه علمی. اما چنانچه در غرب 
موضوعی از دیدگاه فلسفه مطرح می شود، در آنجا وضعیت فلسفه تغییر 

ز گمانه زنی، به نوعی با پذیرش ره آوردهای علوم به یاقته و با فاصله گرفتن ا
عنوان پارادایم خود به صورت دانشی درآمده که همیار علم گردیده و در 
صدد است کج اندیشی ها و انحرافات دانش را در آنجا که در خدمت قدرت 
و ثروت قرار می گیرد روشن کرده و حوزه های نوین شناخت شناسی را به 

در صورتی که خود از یک سو به این دو عامل وابسته  دانش نشان دهد،
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نشده باشد و از سوی دیگر پارادایم های خود را با رشد دانش به روز کرده 
 باشد. 

 در روش علمی کوشش بر آن است که شناخت و توصیف و رهنمود ها نه بر
ا و هبر اساس فلسفه های رایج در شرق و ایدئولوژی  مبناي گمانه زنی ها

لكه ب ند، انظريات فلسفي متکی بر آن ها که نامطمئن و غیر قابل اثبات  ارائه
قعیت ر وابر داده هاي نوين علوم قابل اثبات استوار بوده و از آن مهم تر د

ف خال نتایج آن قابل اثبات و تکرار باشند. دو دیگر آن که بینش علمی بر
ر غی مطلق و نه گمانه زنی های اعتقادی هیچگاه نظر خود را نه مقدس و نه

سكوت  باشدقابل تغییر دانسته و آنجا هم که قادر به ارائه نظر قابل اثبات ن
 می کند. 

 به در مورد رابطه دو موضوع نوشتار این که موضوع جبر و اختیار مربوط
 یژهانسان و مكانیسم های تصمیم گیری و تعامل او با واقعیت بر اساس و

اختیارات او می شود و در موضوع گی های بیولوژیک و روانی و حدود 
 ضرورت و اتفاق پیرامون ساز و کارهای پدیده ها در واقعیت خارج از
ان انسان صحبت می شود. وجه مشترک آن ها در این است که در تعامل انس

 جبر و اختیار ناشی از ضرورت و اتفاق می شود.

و  در هر صورت اين دو موضوع از سوئي در همه حال موضوعاتی اساسي
 ی وبنیادین و حیاتی در هر نوع تصميم گيري و در همه ابعاد زندگی فرد

 نجا کها آاجتماعی و انتظار نتایج تصمیم ها در آینده بوده و از سوي ديگر ت
ع  امروز علم جواب های مشخصی بر اي آنها دارد، به ناچار و در هر نو

 نيز روشن تئوري نوين شناخت، مي بايست مباني علمي مربوطه به آن ها
شوند. اهمیت شناخت این دو موضوع در آن است که در صورت صحت در 

ه و رفتگهمه زمینه های زندگی می تواند هرنوع پیش بینی نسبتا بهتر انجام 
 حداقل صرف وقت و هزینه ها را کاهش داده و از تکرار مكرر تجربیات

 به قولپرهیز نماید. از سوی دیگر در روش علمی و برخالف گمانه زنی 
ار یک ضرب المثل آلمانی احتیاجی به آن نیست که زرده تخم مرغ را دوب

 کشف کنیم! 
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 در زمینه دو موضوع فوق قرن هاي متمادي فالسفه ایده آلیست و غیره
ش نظرات زیادی ابراز کرده و حتی بر اساس نظرات خویش مكاتبی نیز پی

و  رد چ يك قادر بهو پس از دوران روشنگری بنیان گذاردند، بدون آنكه هي
شود. بدين ترتيب نظرات از سطح  دیگریاثبات علمي نظر خود و رد 

ند مورد ( فراتر نرفته و نه تنها  نمي توانHypotheseنظريه )گمانه زنی( )
قبول بدون ترديد كسي واقع شوند بلكه از آن مهم تر اينكه هيچگاه 

ز گره ا آن گذارده و با نتوانستند با نظریاتشان در زندگي مردم تاثير چنداني
مشكلی گشایند. به عنوان نمونه مالصدرا فیلسوف اسالمی چنین گفته 

ه ند و " )نه جبر وجود دارالجبر و ال تفویض، بل امر بین االمریناست: " 
 اختیار، بلكه چیزی در بین آنها است(.

د در مورد مكاتب و نظرات فالسفه غرب پس از دوران روشنگری نیز بای 
مه هه البته نظراتشان بر اساس شناخت های علمی آن روز و بیش از گفت ک

اخت شن فیزیک نیوتن استوار بود و تا زمانی که حوزه کاربرد این فیزیک با
های علمی محدود نشده بود صحیح بود و برخالف گذشته توانست منجر 
به گسترش صنعت و فرهنگ در حوزه های محدودی شود. اما این بینش 

ن آاالت زیادی بود که بعدها دانش با اطمینان خاطر خطاهای دارای اشك
م هها را نشان داد و به این ترتیب و با گذار از آن بینش هم صنعت و 

 فرهنگ توانستند انقالبات نوینی را شاهد شوند. 

ه ببه هر حال بي توجهي انديشه ورزان و سیاست گذاران ما در کل نسبت 
 معضل بزرگي نه تنها در فهم مباني وره آوردهاي علوم در حال حاضر 

اي  بطهفلسفه  مدرنيته براي ما ايجاد كرده بلكه هنوزهم نتوانسته ايم را
وه منطقي، هماهنگ و تعاملی بين علم، فلسفه، دين، هنر و در نهايت نح

 معيشتي بهینه ای در جامعه خود برقرار كنيم. 

 در د وضعیت اجتهادبه عنوان نمونه محمد مجتهد شبستري از جمله در مور
مشكالت ما از اين ناشي است كه در حوزه ”ایران چنين نظر مي دهد: 

ه م بتفسير متون ديني كه در عرف ما به آن اجتهاد مي گويند حاضر نيستي
ح طر نظريه هاي جديد كمترين اعتنا كنيم و بعد از انقالب هم مجال براي

  1”.چنين بحث هائي پيش نيامده است
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اعت علمی و امكان و احتياط  با نتیجه گیری از ره حال در حد بض
ق آوردهای نوین علوم طبیعی و در حد توان آن ها را در زمینه های فو
ه توضیح داده و تالش بر آن است که شناخت های نوین علمی را به زمین
 های علوم اجتماعی و حوزه هاي ديگر زندگي تسری داده و در آنجا كه

  به م باز هم در حد توان و در یک نوشتار کوتاهممكن باشد کوشش می کنی
نتيجه گيري هاي مشخص و قابل اتکا و اثبات برسیم. و چنانچه صحت 
این توضیحات و یا شناخت های علمی مطروحه دچار اشكل باشند و یا 

 مونشناخت های جدید آن ها را باطل کنند، هیچ اصراری بر پافشاری پیرا
س پان . به قول آدناور اولین نخست وزیر آلمآن چه که عنوان گردیده نیست

 از جنگ جهانی دوم من هیچ مترصد مزخرفی که دیروز گفتم نیستم!

ه با توضیحات فوق ضمنا متوجه این موضوع می شویم که تا چه حد فلسف 
و علوم و صنعت و نحوه معیشت و سیاست رابطه تنگاتنگ دارند و در 

 با یک وزنه اهمیت داد.     مراکز علمی می بایست به همه آن ها و

ق تفادر ادامه ابتدا به تشريح  موضوع  جبر و اختيار و سپس  ضرورت و ا
 )تصادف( مي پردازيم. 

 جبر و اختيار

مسئله جبر و اختيار صرفنظر از اينكه ماترياليست باشيم يا ایده آلیست، 
موضوعي است كه هركس بطور روزمره و در کوچک ترین تصمیمات 

ا آن در اين دنيا درگير است. رويداد هائي كه در هر زمينه اي برای همواره ب
انسان اتفاق مي افتند يا تصادفي هستند و يا از روي احتماالت که همراه با 
آن آینده ساخته می شود. در مواردي اما هم پيش بيني هاي منطقي غلط از 

خته و ما دليل كار در مي آيند و هم اتفاقات غير مترقبه ما را به حيرت اندا
و مكانيزم آنها را نمي دانيم و یا بیهوده به دنبال دلیل هستیم.  يعني نظريه 
جبري بودن بزير سئوال مي رود و هم رابطه علت و معلول نا روشن. اما در 
موارد زياد و مشخصی هم رويدادها بصورت جبري عمل مي كنند. این 

شكلی که باید روشن کرد موضوعی است که قبال هم شناخته شده بود، اما م
این که در کجا مشخصا هریک از این سه موضوع جبر و اختیار و تصادف 

 کاربرد دارند.  
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ند، کن حال با ارتباطی که رویدادها، بجز تصادف، با علت و معلول پیدا می
 باز هم حوزه دیگری از تعامالت در مكانیسم دو موضوع جبر و اختیار

 ادهرتو ره آوردهای نوین علم با تصورات سگشوده می شود که آن هم در پ
و  سابق، که آن ها را یک طرفه تلقی می کرد، متفاوت است.  رابطه علت
ه ادلمعلول را دانش امروز)در کنار امور ساده فیزیک و تکنیک( نه یک مع

 خطی و یک طرفه بلكه کمپلكس می داند. 

ه بمل می کند، البته در موارد بیشماری هم علیت بر اساس معادله خطی ع
 ه واین اعتبار که هر معلولی می تواند حاصل یک علت باشد ولی نه همیش
قش به ویژه در مسائل اجتماعی غالبا بر اساس معادالت کمپلكس ایفای ن

می کند. در معادالت کمپلكس یک معلول می تواند حاصل چند علت 
 ه ودو طرفباشد و یا در روند تعامل جای علت و معلول عوض شده و رابطه 

ي ي میا حتی به صورت دورانی در آید. به عنوان مثال زماني كه اتوموبيل
 می سازيم، اين وسيله در تمام عمر خود بر اساس جبر كار خود را انجام

 دهد. در استفاده از اين وسيله انسان اختيار دارد. 

اب حال چنانچه ما اين وسيله را انتخاب كرديم و دچار تصادف شديم، جو
ه ست و چرا؟ اين رويداد حاصل جبر بوده يا اختيار؟ در اينجا فلسفچي

جواب روشني به شما نمي دهد که در آینده بتوان به کمک آن امكان 
 و تصادف را کاهش داد. اما امروز می دانیم که هم اختیار، هم ضرورت 

 علمی هم اتفاق و هم روابط علی در آن تاثیر گذارند و با کمک ابزار
 رد.د بروز تصادف را با اطمینان پائین آوآزمون و تحقیق درص محاسبه و

 ن ودر زمینه تصورات امروزین پیرامون جبر و اختیار که مربوط به انسا
ه هم تعامالت او می شود علومی که پرتو نوینی بر آن افکنده اند بیش از

 ضیات و اولوسیون مادی  و از آن مهم تر اولوسیونادانش فیزیک و ری
و در  روانشناسیآن و  عملكرداست، سپس ساختار مغز و نحوه  فرهنگی

 آخر دانش سیبرنتیک و آمار و احتماالت را می توان نام برد. 

آنچه که بطور خالصه و مقدمه وار به عنوان حاصل این علوم در نوشتاری 
کوتاه پیرامون موارد مشخص حاکمیت جبر و اختیار بر تصمیمات و 

گفت این که در درجه اول ساده ترین موضوع این  تعامالت انسان می توان
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که می بایست از میزان توان بالقوه و بالفعل انسان مطلع باشیم. این 
موضوع ابتدا تا حد عوامانه بودن ساده به نظر می رسد، اما زمانی که به 
تشریح عمیق وهمه جانبه آن از دیدگاه علم پرداخته و در صدد روشن 

میت جبر و اختیار در زندگی بر آمده و ساختن موارد مشخص حاک
تصمیمی برای کار مشخصی بگیریم، مشاهده می کنیم که کلید اصلی جواب 
این پرسش در گرو روشن شدن این مسئله است. کاری که ایدئولوژی و 
فلسفه )در شرق( و گمانه زنی رغبتی به آن نشان نداده و به همین خاطر 

برای موارد مشخص بیش  حتی تکاآنها جز کلی گوئی غیر قابل اپاسخ 
 نیست!   

ز است حال جهت شناخت میزان توان بالقوه و بالفعل انسان در آغاز می بای
غز و ماساختار بیولوژیک و سیر تکامل موجود زنده و انسان که ویژگی بارز 

ان بزرگ و توان عقالنی او است آگاهی یابیم. بر اساس تصوراتی که ادی
اشته ند ارند، برای انسان یا اساسا سیر تکاملی وجودپیرامون خلقت انسان د

و ناگهان توسط خداوند خلق شده و یا اگر در آثار دینی صحبتی هم 
ز ه اپیرامون تکامل انسان بتوان یافت، آن ها تصورات نا روشنی هستند ک

ع آن ها نتایج مشخص و قابل اتکائی به دست نمی آید. بر اساس این نو
حه انسان هنگامی که انسان زاده می شود مانند صف تصورات، مغز و روان

ی سفیدی است که بعدا توسط آموزه های مذهبی و تربیتی برنامه ریزی م
 شود.   

اما دانش به روشنی بر این تصور خط بطالن مستند و بالتردیدی کشیده و  
انسان را محصول میلیون ها سال تکامل موجود زنده از تک سلولی ها تا 

هزار سال پیش تا انسان  250یه و سپس انفجار حجم مغز او ازانسان اول
امروزی می داند. از سوی دیگر دانش نشان می دهد که تمامی رفتار 
مكانیكی ما با کرم و موش و غیره مشابه، و حتی رفتار روانی ما با کمی 

مشابه انسان های اولیه و انسان هائی است که از حدود ده هزار  ،تفاوت
سكنا گزینی و کشاورزی و اهلی کردن حیوانات و ابزار سازی  سال پیش به

پرداختند. حال همه این رفتار ها و نحوه تفکر و احساس به علت تکرار 
مداوم و ایجاد مراکز کنترل در مغز در نهایت تبدیل به غریزه هائی شده اند 
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که جهت تضمین ادامه حیات و بقای نسل خود انسان برخی در گذشته و 
یگر امروز ضرور بوده و هنگام تولد همه آن ها را به صورت یک برخی د

 کوله بار ژنتیک و موروثی به همراه دارد و اسیر آن ها است. 

 م(خیاما لعبتکانیم و فلک لعبت باز    از روی حقیقتی نه از روی مجاز )

و  انسان با این بار چندین میلیون سال ژنتیک و غریزی و ساختار جسمی
ون چیش با موجودات زنده دیگر از سوئی یا فاقد توان هائی در تفاوت خو

ه مینپرواز پرنده ها است و یا توان های او در بوئیدن )که سگ در این ز
ن برابر انسان است( و چشیدن و بینائی و شنید 200دارای توانی حدود 

 محدود است. 

 این ناتوانی های جسمی و ساختاری مثال هائی جهت نشان دادن مرزهای
حاکمیت جبر بیولوژیک و توان دویدن و ابزار سازی، مرزهای اختیار 
 بیولوژیک در انسان می باشند. اما از سوی دیگر مغز و قدرت تفکر و

 ردهکتعقل و تصمیم گیری انسان بر خالف حیوانات او را مجهز به ابزاری 
 سشپر که قادر است بر بسیاری از ناتوانائی های بیولوژیک فائق آید. حال
ا هبت اینجا است که چگونه و چطور انسانی که ده ها هزار سال از این موه

دن برخوردار بود، از سوئی صرفا طی چهار سده آخر در نهایت توانست تم
  ند؟کنوین را به وجود آورد و از سوی دیگر این اندازه طبیعت را نابود 

ن تعقل و قبل از پاسخ به این پرسش به این نکته نیز اشاره کنیم که توا
گاه و  تفکر، بر اساس شناخت های نوین پیرامون عملكرد مغز و ناخودآ
نحوه رفتارهای انسان حتی طی این سده ها نشان می دهند که نا محدود 
نبوده و حتی قادر به نفی و یا مهار کامل غریزه های منفی موجود در آن 

با کمک از  کوله بار بیولوژیک نبوده و به این ترتیب حوزه اختیار انسان
بسیار محدود می باشد. در آزمایش های گوناگون به اثبات نیزعقل و تفکر 

رسیده است که تاثیر غرایز در تصمیماتی که به باور خود انتخابی و عقالنی 
گاه  هم می گیریم به حدی است که چند لحظه کوتاه قبل از آن،  ناخودآ

ی تواند حتی در موارد و انسان تصمیم را به انسان دیكته می کند! این امر م
تصمیمات بسیارساده ای )مانند انتخاب لباس و رنگ و غذا( که می 
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بایست از قرار آن ها حداقل اختیاری باشند، صادق باشد. )ن.ک. ساختار 
 ، م. کریم نیا(عملكرد و مشكالت بنیادین آنمغز و نحوه 

 والتی به عنوان نمونه وجود و ادامه جنگ و خونریزی و خشونت و بی عد
ن نساقساوت و نابودی طبیعت و انحراف ادیان و ایدئولوژی ها در زندگی ا

ند که ایت نمونه های بارز این ناتوانی های عقلی او بوده و بیانگر این واقع
ز اتوان عقلی انسان تا حدود کمی قادر به مهار غرایز منفی او است و 

 قدرت اختیار او بسیار می کاهد.    

 حل رف باور به خرد گرائی مشكالت مهار غرایز را چندانبر این اساس ص 
ه ل بنمی کند. حال چنانچه معضل بنیادین خرد گرائی را هم در بهترین حا
 شكلمآن اضافه کنیم و غالبا از آن بی اطالعیم، مشكل دوچندان می شود. 

بزرگ و اساسي خرد گرائی در آن است كه مغز انسان جهت تصمیم و 
 پیوتر نیازمند برنامه ریزی )الگوی( پیشینی است وقضاوت همچون کام

قلی عشرط کافی عقل گرائي مثمر ثمر)در کنار شرط  الزم که اساسا توان  
لم ا عدر انسان می باشد( در آن است که مغز به منطقي )نرم افزاري( كه ب

ی امروز سازگار باشد مسلح باشد. آموزش دائم را در ضرورت این امر م
 بایست دانست. 

و  تندما بسيار مشاهده مي كنيم كه افراد وانمود مي كنند که عقل گرا هس
ر ا دتنها به آنچه عقل مي گويد باور دارند و به این جهت همواره خود ر

ه بانتخاب نظرات آزادانه مختار می دانند. اما عقل گرائي بدون توجه 
است،  افیانحرتوضیح باال نه تنها ساده لوحانه، بلكه اساسا بی ثمر و غالبا 

م فهوزيرا چنانچه تعريف عقل گرائي و نحوه عملكرد مغز در فرآیند این م
ظر نروشن نباشد هر كسي با هر درجه از معرفت مي تواند غير علمي ترين 
 اوترا عقلي تلقی كند. به عنوان نمونه نگاه کنید به استدالل ها و قض

گی زند دیده و با نحوهکه اساسا آنجا را ناصحاب ایدئولوژی و ضد غربیانی 
 مردم آنجا آشنا نیستند! 

حال با باز گشت به بحث اصلی، از جانب دیگر در وجود و روان انسان 
موضوعاتی همچون قدرت خالقیت، محبت و عشق و فداکاری نیز وجود 

تجربیات تاریخی و معرفتی اولوسیون فرهنگی و  مبانی دارند که بر اساس
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ی توانند قادر به گسترش حوزه اختیار و عواملی هستند که انسان را م
 تصمیمات خویش و مهار غرایز منفی نمایند.

 کوشش انسان از سوئی گرایش به سوی آزادی و رهائی از در این شرایط
 هارقیود غرایز و محدودیت های بیولوژیک انسان داشته و از سوی دیگر م

ه ا ادامنهدیگر نه تغرایز منفی که انسان ها بهتر بتوانند با هم و با کمک یك
ی حیات خود را تضمین کرده، بلكه زندگی خود را تا تمدنی که امروز م

بهتر کنند. به عبارت دیگر از و علمی شناسیم با کمک مكاتب فکری 
طریق اولوسیون فرهنگی کوشش انسان متمرکز کاهش جبر و گسترش 

 ره که تتفاوت مابین اولوسیون مادی و فرهنگی در این اسانتخاب گردید. 
 آوردهای اولوسیون فرهنگی بر خالف غرایز متاسفانه موروثی نبوده و

ان یگرآموختنی است. به همین دلیل انسان جهت انتقال ره آوردهای آن به د
 دپدید آورو نسل های بعد نقاشی و خط و نگارش و نظام های آموزشی را 

کافی و آنجا که زبان و خط را جهت ابراز نظرات و احساس های خود 
 ندانست هنر را نیز به وجود آورد. 

 وبا این توضیح مختصراین نتیجه گیری، که گوئی از کنراد لورنس است 
ه کود بکن ویلبر و دیگران آن را مورد تاکید قرار می دهند، منطقی خواهد 

 هرچه رشد فرهنگی انسان گسترده تر و عمق بیشتری داشته باشد آزادی
رح ز طنسان افزایش می یابد. و هدف نگارنده اانسان و همپای آن اختیار ا

 و نگارش موضوع جبر و اختیار در درجه اول توضیح این نکته است. 

تی به عنوان نمونه موضوع دوست داشتن )در حد نیاز به تولید مثل( و ح
فداکاری )در حد تضمین حیات نسل( غرایزی هستند که در برخی از 

 وقل دو موضوع در انسان با پدیده ع حیوانات نیز دیده می شود. اما این
ند عشق و محبت و همدردی که انسان را از دیگر موجودات زنده جدا می ک

گی رهنفعمق بیشتری پیدا کرده اند. اما می دانیم که هرچه فرد دارای عمق 
ه بیشتری باشد، موضوع عشق و عقل نیز برای او از عمق و معنای گسترد

 ه اختیارش بیشتر می شود. تری برخوردار و همپای آن حوز

قابل توجه آن که با احتیاط می توان گفت که حتی عقل انسان تا زمانی که 
گاه همراه کوشش فرهنگی  تعمیق آن نباشد، صرفا در  در صددخودآ
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گاه و سطحی، حتی  راستای غرایز عمل می کند. از ویژگی های عقل ناخودآ
که چون اساسا ژن انسان زمانی که از خشونت هم فاصله گرفته باشد، این 

)عنصر بیولوژیک( انحصار طلب و خودخواه است، تمامی هم و غم چنین 
فرد یا افرادی  در زندگی همواره متمرکز فردگرائی و غریب ستیزی و بی 

بدون عنصر فرهنگی که قادر است غرایز منفی او . اعتنائی به طبیعت است
هر عنوانی )مومن و معتمد و تحت  افرادرا مهار کند انتظار بیشتر از چنین 

 متعهد و غیره( انسان را گمراه می کند. 

یز تاخبه عنوان نمونه، برای چنین افراد معنویت و باور به خدا و روز رس
نیا ن دچیزی جز یک معامله با خدا نبوده و تاریخ نشانگر آن است که در ای
ر دهنگی حاصل آن در نهایت چیزی جز ریا و تزویر نبوده و نیست. عمق فر

ی رائاینجا به معنای پذیرش و تغییر نرم افزارهای منطق در مغز و خرد گ
مبتنی بر ره آوردهای نوین علم در جهت جمع گرائی و عدالتخواهی و 

   ست.انساندوستی و در ادامه دوستی همه موجودات زنده و تعمیق معنویت ا

 ارراین معیبا این توضیحات انسان ره به این نکته نیز می برد که بناب
گی رهنفعملكرد انسان ها نه صرفا پایگاه اقتصادی آن ها، بلكه میزان رشد 

شد اه رراشد. البته با این توضیح که عامل اولیه و مهم در نیز می بآن ها 
ا مادی است و تاولیه فرهنگی برخورداری از یک حداقل تامین نیازهای 

می نایل مادی هستند، )بهتر بگونیم عوام( درگیر مس ها زمانی که انسان
بزار ه اد. اما این بدان معنا است که چنانچند در پی رشد فرهنگی باشنتوان

قدرت در دست این قشر و یا طبقه اجتماعی، بدون برخورداری از رشد 
 وانندتفی نفسه نمی تجربیات مورد نیاز زمان قرار گیرد، آن ها  وفرهنگی 
ل اواین موضوعی است که  ند.نکبه سوی برقراری عدالت هدایت جامعه را 

اریش فروم )روانشناس معروف قرن بیست( آن را بار هفتاد سال پیش 
 مطرح کرد و به این دلیل از مارکسیسم فاصله گرفت! 

در ادامه ابتدا برگردان قسمتی از توضیحات علمی را از هوبرت 
( استاد ستاره شناسی در بخشی از اثر معروف Hubert Reevesریوز)

سیر تکامل مباحث پیرامون ضرورت و و زمینه تاریخ پیدایش  خود در
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اتفاق و آنچه که از دوران رنسانس فیزیک و دانش اولوسیون جهت اثبات 
 1آن ها عنوان کرده اند را می آوریم. 

آمده  توضيحاتي را كه در اثري جامع از يك دانشمند فيزيك روسي در ادامه
جهت توضیح  ك خواننده  فرضيو او آنرا بصورت يك پرسش و پاسخ با ي

ين مسایل مربوط به ضرورت و اتفاق تبيين كرده مطالعه مي كنيد. نام ا
 ( است و متن زير از ترجمه آلماني آنL. Tarassowدانشمند تاراسف )

شتر در بخش هاي ديگر اين كتاب تاراسف بي 3از زبان روسي برگردان شده.
 2 اثبات نظر پرداخته است.بان فيزيك و رياضيات به ه زبا توضيحاتی ب

 

 )هوبرت ریوز(شاپرک ها و قوانین فیزیک 

ر بدوهزار و پانصد سال پیش دموکریت فیلسوف یونانی گفت که "همه چیز 
اساس تصادف و ضرورت روی می دهد". اما تا قرن بیستم مكاتب 

ا ا رمختلفی پیدایش همه چیز را بر اساس ضرورت دانسته و تمامی رویداده
م یسینو همه چیز را در مهمیز دترم کردهدیكتاتوری ضرورت تلقی  بر مبنای

وی ز ساه و هرگونه باور به آزادی را تصوری باطل می دانستند. تلقی دانست
دیگر برخی همه چیز را حاصل تصادف دانسته و بر اساس آن هیچ 
ت ضرورت و دترمینیسمی را نمی پذیرفتند. بیش از دوهزار سال می بایس

تا این نظر به اثبات رسید که صرورت و اتفاق همزاد  سپری می شد
(koexistenz .یكدیگرند ) 

با  بود که 18و  17دوران طالئی باور به ضرورت در تاریخ علم در قرون 
و  تکیه بر انکشافات مكانیک اجسام آسمانی و فیزیک با دو نام الپالس

 اممانی، نظنیوتن پیوند دارد. بر مبنای نظر متخصصان مكانیک اجسام آس
خورشیدی دارای مكانیسم بی نظیری است که مانند یک ساعت برای همه 

 زمان ها به نحو شگفت انگیزی منظم کار )قانونمند( می کند. 

... و با قوانین فیزیک نیوتن تصور می شد که آن ها برای توصیف همه 
ن زمینه های واقعیت قابل استفاده اند. این روح حاکم بر علم در آن دورا

روشنگری و با کشف تئوری گرانش محققین را به این تالش انداخته بود  
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که برای همه چیز فرمولی یافته و با معادالت ریاضی شناخت هستی را 
شفاف کنند. در این بین مسئله "زمان" قربانی کشفیات نیوتن شده و اساسا 

 ده بود. آن را در نظر نمی گرفتند. گذشته و حال اسیر معادالت دیفرانسیل ش

الپالس بیش از هر کسی مشعوف این کشفیات بود ... برای روح انسان 
ین احاکمیت "ضرورت" بسیار فریبنده است، اما عملكرد آن مالل آور. در 

انه" اورنوع تلقی، مفاهیمی چون "غیر منتظره"، "غیرقابل پیش بینی" و "ناب
ه و ردا رهنمون کواژه هائی چون "زیرکی" و "خالقیت" را به وادی افسانه ه

بی رحمانه از فرهنگ لغات دانش پاک می شوند. واژه هائی چون 
 "آزادی" و "فانتزی" نیز سرنوشت بهتری نخواهند داشت. 

 ت وآن ها آنچه را که به صورت اتفاقی روی می دهد ناشی از فقدان شناخ
 هایدارمناتوانی انسان از روح خود با همه توانائی هایش توجیه می کردند. 

ثابتی که کرات بر روی آنها حرکت می کنند با وجود ابهت بسیارشان 
ا رتصاویر یک نواخت و مالل آور و یاس آوری هستند. آن ها این موضوع 
ا بکه "ضرورت بی وقفه" تا چه اندازه محقرانه می باشد، نشان داده و 

 ر بااین تصاویاما زیرکی حاکم بر طبیعت به هیچ وجه قابل انطباق نیست. 
 اشكال بسیار گوناگون و بی شماری که واقعیت در طول تاریخ بی وقفه

 پدید می آورد سازگار نیستند. 

دوران طالئی باور به قطب "ضرورت" )و نفی تصادف( بخاطر گسترش 
ن دانش بیولوژی در پایان قرن نوزدهم بود. با انکشاف تئوری اولوسیو

ده افت. ایده فوق العااهمیت پدیده های تصادفی مجددا حیات تازه ای ی
ر" ژنی داروین در این بود که موجودات زنده از طریق "انتخاب مناسب ت

تکامل می یابند و این انتخاب هوشمندانه حاصل دخالت موجودی برتر 
نیست. این جریان بر اساس بینش بیولوژی مدرن حاصل یک سری 

 ژن به موتاسیون های اتفاقی )تصافی( است. )موتاسون به معنای تغییر
 -یگرصورت اتفاقی و به وجود آمدن موجودی نو و کامل تر و یا گونه ای د

 مترجم(. 
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د به وانبرخی از موتاسیون ها این احتمال را افزایش می دهند  که موجود بت
ل نتقمسن بلوغ رسیده و تولید فرزند کرده و این ویژه گی را به نسل بعد 

 نموده و به این ترتیب نسل گسترش یابد. 

خت از این دیدگاه به نظر می رسد که اولوسیون بیولوژیک را می توان ب
آزمائی عظیمی دانست برای شهرت خداوند "اتفاق". جک مونود 

(Jacques Monod بیولوژیست در اثر خود تحت عنوان ) ضرورت و
ر و بادر بین این دو مفهوم برای اتفاق سهم بیشتری قایل می شود.  اتفاق

یش پپیدایش انسان از بین حیوانات بر روی زمین امری این باور است که 
یش ل پبینی نشده بوده. وقوع هردو پدیده  ضرورت و اتفاق به هیچ وجه قاب

 .  دشاما در نهایت این وظیفه صرفا بر دوش تصادف گذارده بینی نبودند، 

 

 گفتماني پيرامون نقش ضرورت و اتفاق 
 يم  در متن از مترجم است.تذكر: تمام خط كشي ها زير جمالت و مفاه

ن مس: در پيشگفتار اثر خود نقش اتفاق را توضيح داديد. با اين وجود 
احساس مي كنم كه اتفاق در مجموع نقشي منفي ايفا مي كند. البته، 

 ساناتفاقات خوبي هم روي مي دهند. اما در عين حال گفته مي شود كه ان
تفاقات مزاحمت ايجاد نبايد سعادت خود را به دست تصادف بسپارد. ا

ه كست كرده و نمي گذارند كه ما نقشه هاي خود را عملي كنيم. بهتر اين ا
ه ها كردرها ما به آنها وابسته نشويم. ما بهتر است سعي كنيم خود را از شر آن
 و قابل توصيه است كه حتي االمكان مانع وقوع اتفاقات شويم. 

. اما امروزه اين تصور ج: تصور ما عموما در مورد اتفاق چنين است
ه ت كمحتاج يك بازنگري است. خودتان فكر كنيد: آيا واقعا امكانپذير اس

 مانع از وقوع اتفاق در زندگي شويم؟ 

ي س: من ادعا نمي كنم كه همواره اينكار عملي است. من تنها توصيه م
 كنم. 
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 يرابج: فرض كنيم كه شما در اورژانس تصادفات اشتغال داريد. اين بايد 
ي مانزشما روشن باشد كه شما از همان آغاز نمي توانيد بدانيد كه در چه 
ي مانزتصادفي روي مي دهد و اتوموبيل كمك را به كجا بايد بفرستيد و چه 

مداواي يك بيمار طول مي كشد. اما جواب به يك سئوال عملي بستگي 
ك يز ا دارد: چند پزشك در درمانگاه حاضر هستند، با توجه به اينكه آنها

ي يادسو مدت زيادي بيكار نمانند و اما از سوي ديگر بيماران نيز مدت ز
 به منتظر كمك نمانند. شما اتفاق را نمي توانيد حذف كنيد. براي جواب

من  يد.سئوال شما مي بايست تمامي اتفاقات را به بهترين نحو در نظر بگير
 ظرلي بايد در نبار ديگر تاكيد مي كنم، اتفاق را حذف نمي توان كرد و

 گرفت. 

ا س: من اعتراف مي كنم كه ما بايد امكان روي دادن اتفاقات را پذير
 شويم. 

ه ،  بلكنيمج: ما مشاهده مي كنيم كه هميشه نمي توانيم با رويدادها مبارزه ك
ما  نكهمي بايست براي آنها به عنوان عاملي فعال نقشي قائل شويم. ديگر آ

ها ر آندنيز برويم. موقعيت هائي وجود دارند كه مي توانيم  يك قدم جلوتر 
ه كند اتفاقات نه تنها نقش منفي ندارند بلكه تا حدي عامل مثبتي هم هست

 مي بايست ميزان رويدادن آنها را باال برد.

 س: من معناي اين موضوع را نمي فهمم.

 مانر هدج: بطور قطع اتفاقات مي توانند نقشه هاي ما را بهم بريزند. اما 
 حال ما را ناچار مي كنند كه درصدد جستجوي راه هاي ديگري برآمده،

 توان هاي خود را ارتقاء داده و بطور فعال عمل كنيم.

 س: ارتقاء در روند حل مشكالت چگونه ممكن است؟ 

ج: مهم اين است كه اتفاق مي تواند امكانات جديدي فراهم آورد. نويسنده 
„ استان تخيلي علمي تحت عنوان ( يك دR.F. Jonesآمريكائي جونز )

که به يك  ( به این صورت نگاشته استRauschpegel“ )ميزان ارتعاش
گروه دانشمند كه هريك تخصص ويژه اي دارند رسما اطالع داده مي شود 
كه كشف مهمي انجام پذيرفته. اما متاسفانه كاشف در جريان يك انفجار به 
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ف با هيچ كس صحبتي نكرده قتل رسيده و قبل از مرگ در مورد اين كش
است. در واقع اما نه كشفي صورت پذيرفته بود و نه دانشمندي به قتل 
رسيده بود. در اختيار اين دانشمندان همه چيز پس از مرگ نفر ديگر قرار 
داده شد. اينها عبارت بودند از نوشته هاي ناخوانا و مختصر، يك البراتوار 

ه. بطور خالصه، در اختيار با دستگاه هاي مختلف و يك كتابخان
دانشمندان اطالعات وسيع پراكنده و نامنظمي قرار گرفت كه حكايت از 
رويداهاي اتفاقي  در زمينه هاي گوناگون علم و صنعت مي كردند: به اين 
اطالعات مي توان ارتعاشات اطالعاتي لقب داد. با اين باور كه چنين 

حل باشد، دانشمندان  اختراعي صورت پذيرفته وپس مشكل بايد قابل
تالش در جستجو كرده و واقعا موفق شدند. آنها توانستند راز نهفته در آن 
كشف را بر مال كنند. به عبارت ديگر آنها از ارتعاشات اطالعاتي توانستند 

 با موفقيت، اطالعات مفيد كسب كنند. 

 س:اين چيزي جز يك داستان تخيلي زيبا بيش نيست.

ده اين داستان چيز ديگري جز تخيل است.  هر ج: درست است. اما اي
 اختراعي حاصل استفاده از عوامل تصادفي است.

س: من فكر نمي كنم كه يك كشف مفيد، بدون آگاهي عميق تخصصي 
 بطور تصادفي عملي باشد.

ان ج: من به شما حق مي دهم. امكان  عملي شدن يك اختراع تنها به ميز
 مستلزم رشد علم نيز هست. اما در تخصص بستگي ندارد بلكه در مجموع

 عين حال عامل تصادف در جريان اختراع نقشي بنيادين به عهده دارد.

‹ تينقش بنيادين داشتن  تصادف را در هس› س: آيا واقعا مي توان واژه 
ند. شو مطرح كرد. من مي توانم تصور كنم كه اتفاقات مي توانند مفيد واقع

ي با مانزند بنيادين باشد؟ در نهايت امر ما اما چرا ديگر اهميت آن مي توا
ا در ي راتفاقات روبرو مي شويم كه آگاهي نسبت به امري نداريم  و يا عامل

 نظر نمي گيريم. 

ج: بر اساس اين باور قطعي كه اتفاق نتيجه فقدان آگاهي ما است شما آنرا 
مي شود منظور مي كنيد. از اين نظر نتيجه اين ‹ ذهني› در زمره واژه هاي 
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كه از آنجا كه رويدادها نمي توانند مبناي تصافي داشته باشند، اتفاقات 
 مربوط به مسائل فرعي مي شوند، درست است؟

 دينس: بله درست است. به اين دليل انسان اجازه ندارد كه از نقش بنيا
اتفاق صحبت كند. متناسب با رشد علم امكانات ما هم بيشتر شده و 

 نجانظر گرفته و به اين ترتيب حوزه هائي كه در آ عوامل بيشتري را در
 اتفاقات نقش ايفاء مي كنند، تنگ تر مي شوند. بي دليل نيست كه مي

 گويند دانش، دشمن تصادفات است. 

ج: نظر شما در همه حال صحيح نيست. با رشد علم امكانات پيشگوئي 
ر د. اما هاي علمي بيشتر مي شود و علم در مقابل بروز اتفاق مؤثر است

ا همان حال به مرور روشن مي شود كه با تعميق آگاهي هاي علمي،  و ي
ه ديدپدقيق تر بگوئيم، هنگام گذار به حوزه هاي ملكولي و اتمي توجه به 

ا هاي اتفاقي نه تنها نقش كمتري ندارند بلكه بالعكس در اين حوزه ه
بات اث بيشتر بهاتفاقات شروع به ايفاي نقش بسيار بارزي مي كنند. هر روز 

ان مي رسد كه وجود اتفاق ديگر بستگي به آگاهي ما ندارد. درست در جه
 ايفاء مي كند.‹ نقش بنيادين   ›( اتفاقMikroweltذرات )

س: اين موضوع تازه اي است براي من. ممكن است توضيح بيشتري 
 دهيد؟

 از ج: قبال به شما بگويم كه اين موضوع داستان مفصلي دارد.  در واقع
 اعصار بسيار دور فالسفه  دو 

نظر پيرامون اتفاقات داشتند. يك نظر با نام دموكريت و ديگري با نام 
دانسته ‹ ناشناخته ها›اپيكور پيوند مي خورد. دموكريت اتفاقات را حاصل 

و بر اين باور بود كه طبيعت در مباني خود حالت جبري دارد. به اعتقاد او 
به ساختن بت ها زدند تا ناداني خود را در مورد انسانها به اين دليل دست 

اتفاقات كتمان كنند. اما اپيكور معتقد بود كه اتفاق در طبيعت ذاتي پديده 
مدت هاي مديدي ‹. عيني›ها نهفته است و به همين دليل موضوعي است 

دكتراي  1841از موضع دموكريت دفاع مي شد. كارل ماركس در سال 
بين اين دو  فلسفه طبيعي نوشته و در آن نظرات  خود را  در زمينه تفاوت

اپيكور را مثبت ارزيابي كرده و به اين موضوع اشاره كرد كه نظري كه 
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اپيكور پيرامون اتم داشته حائز اهميت فلسفي واالئي است. طبيعي است كه  
نبايد براي  نظرات اپيكور در مورد اتفاق غلو كرد زيرا كه آنها صرفا 

بودند. اين تكامل دانش در قرن بيستم بود كه نشان داد   تصورات ناروشني
 برداشت هاي اپيكور صحيح تر از دموكريت بوده است. 

تي س: براي من روشن شد كه من هم بدون آنكه خود بدانم تا كنون تصورا
ي مانند دموكريت در مورد اتفاق داشته ام. ممكن است شما با مثال ها

 شان دهيد؟مشخصي نقش بنيادين اتقاق را ن

كتور ي اتمج: يك زيردريائي اتمي را در نظر بگيريد كه منبع انرژي آن رآ
 است. در آنجا چه اتفاق مي افتد؟

كتور با  س: تا آنجا كه من اطالع دارم مي بايست از محفظه فعال رآ
احتياط لوله هاي مخصوص را كه نوترون ها را جذب مي كنند بيرون 

 جيره اي هدايت شده عمل مي كند.كشيد. در تعاقب فعل وانفعال زن

ين ه اكدر اينجا پاسخ دهنده تذكر مي دهد كه ما مي خواهيم دقيقا بدانيم 
 فعل و انفعال چگونه صورت مي پذيرد. 

ين ر اس: هنگام نفوذ هسته اورانيوم يك نوترون باعث تجزيه آن مي شود. د
اين  حال مقدار مشخصي انرژي آزاد شده و دو نوترون بوجود مي آيد.

ل نوترن هاي جديد باعث تجزيه دو هسته اورانيوم مي شوند. در اين حا
د. چهار نوترون بوجود مي آيند كه باعث تجزيه شدن  چهار هسته مي شون

 اين فعل و انفعال مانند بهمني جريان و ادامه پيدا مي كند.

 ج: تا اينجا درست. اما نوترون اول چگونه بدست مي آيد؟

  ند؟نم؟ شايد در اينجا امواج كيهاني نقش بازي مي كنس: من از كجا بدا

ه د كج: زيردريائي در اعماق دريا است و روي آن قشر عظيمي آب قرار دار
 مانع از نفوذ امواج كيهاني مي شود. 

 س: من جوابي ندارم . . .
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ه  بكه ج: دليل آن اين است كه هسته اورانيوم نه تنها با نفوذ نوترون بل
يه تجز› تجزيه شود. ‹ ناگهان›خودي خود هم مي تواند   عبارت ديگر به
 بصورت اتفاقي صورت مي پذيرد. ‹ ناگهاني هسته 

ضر س: شايد اين تجزيه ناگهاني به داليلي كه اينك براي ما در حال حا
 ناآشنا است روي مي دهد؟ 

ل ج: فيزيكدانان در سابق همواره و كرارا خود را با اين سئوال مشغو
ه كا آزمايش هائي هم جهت كشف اين به اصطالح عامل پنهاني كردند. آنه

ر مي توانيم به عنوان فاكتورهاي هدايتي روندها در جهان ذرات در نظ
 نينبگيريم،  ترتيب دادند. اما عاقبت آنها به اين نتيجه رسيدند كه چ

عاملي وجود ندارد. در نتيجه تصادف در پديده هاي جهان ذرات نقشی 
مي  غولمي كند. با اين پرسش مهم تئوري كوانتوم خود را مش بنيادين ايفاء

 كه كند، يك تئوري فيزيكي كه در نيمه اول قرن بيستم پيرو پژوهش هائي
 در روندهاي جاري اتم بدست آمد. 

ا س: من تنها مي دانم كه مكانيك كوانتوم قوانين حركتي ذرات اتمي ر
 توضيح مي دهد. 

اين  به م بعدا صحبت مي كنيم. در اينجا تنهاج: ما در مورد مكانيك كوانتو
ين ه اباشاره بسنده كنيم كه اين قوانين نقش بنيادين روندهاي ناگهاني و 

ز ترتيب نقش بنيادين تصادفات را تشريح مي كنند. من در اينجا قبل ا
ش توضيحات بعدي به اين نكته اشاره كنم كه بدون روندهاي ناگهاني نق

ه اشعه ايكس و چه در يك چه در دستگا -ها  ايجاد كننده هاي اشعه
ت يست. اين روندها به ويژه نقش مهمي به عنوان عالمنقابل تصور   -ليزر

 آغاز حركت دارند.

س: با اين وجود براي من دشوار است كه باور به بنيادين بودن تصادفات را 
ريائي بپذيرم.  بازگرديم به مثال خودمان در مورد زير دريائي. فرمانده زيرد

فرمان به حركت آوردن توربين ها را مي دهد و روي هيچ تصادفي حساب 
نمي كند. او تنها يك دكمه را فشار مي دهد و توربين ها به حركت در مي 
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آيند و توربين ها هم شروع به كار مي كنند، مشروط بر اينكه آنها سالم 
 باشند. در ايجا جاي اتفاق كجا است؟ 

ا در سطح پديده هاي جهان ذرات وابسته به ج: مع الوصف اين رونده
 عوامل اتفاقي است. 

 ؤيتس: در عمل البته ما با روندهائي سروكار داريم كه در جهان قابل ر
(Makrowelt .روي مي دهند ) 

 ادندج: ابتدا اينكه ما هنگام آزمايش اجسام در اطرافمان، هنگام نشان 
تمي ه ناخواه وارد حوزه امابين علت و معلول خوا‹ علت و معلول›روابط 

مي شويم، يعني به سطح پديده هاي جهان ذرات.  دوم آنكه تصادف در 
جهان ذرات مي تواند در چگونگي رويداهاي جهان قابل رؤيت انعكاس 

دون د كه ببر پيدا كند. به عنوان مثالي در اين زمينه مي توان اولوسيون را نام
ن است. مبناي اولوسيون، وقفه در جهان گياهان و حيوانات در جريا

مي  اقيموتاسيون  به معناي تغيير در ساختار ژن ها است. يك موتاسيون اتف
ئز حا تواند هنگام تكثير سلول ها در ارگانيسم به سرعت تقويت شود. نكته

( اهميت اينكه، همزمان با موتاسيون )تحول تصادفي برنامه هاي ژنتيك
ر اين انتخاب ب ورت مي پذيرد.( ارگانيسم هم صSelectionيك انتخاب )

ب اساس ميزان انطباق با شرايط محيطي آنجا روي مي دهد. به اين ترتي
انتخاب تصادفي تغييرات برنامه هاي ›اولوسيون مبتني است بر اساس 

 ‹. ژنتيك

 س: براي من روشن نيست كه انتخاب چگونه عمل مي كند؟

حشرات، تخمك هاي  ج:  مثالي بیآوريم. تعدادي از گلهاي ارکيده توسط
ماده را دريافت مي كنند. فرض كنيم كه موتاسيوني اتفاق افتاده كه بر اثر آن 
شكل و رنگ گل تغيير يافته است. به اين ترتيب اين گل تخمك دريافت 
نمي كند. حاصل كار اين است كه اين موتاسيون به نسل بعدي منتقل نمي 

م كه انتخاب، موتاسيوني را كه شود. ما مي توانيم به اين مسئله رهنمون شوي
به تغيير شكل گل منتهي شده كنار زده است. جالب توجه آنكه گلهاي يك 
نوع ارکيده، پس از آنكه، از طريق موتاسيون آموخت که خودش را مستقال 

 باردار كند،  توانست شكل ها و رنگ هاي مختلف پيدا كند. 
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ن در جهت بوجود آوردس: تا آنجا كه من اطالع دارم اولوسيون همواره 
تني مب انواع پيچيده تر عمل مي كند. آيا اين نشاني ای نيست كه موتاسيون

 بر اولوسيون به هيچ وجه تصادفي نيست؟ 

ه وارج: شما اشتباه مي كنيد. اولوسيون به راه انتخاب ارگانيسم هاي هم
ا ببهتر منطبق › پيچيده تر نرفته بلكه در جهت انتخاب ارگانيسم هاي 

دهي عمل مي كند. در اين راه به زودي ارگانيسمي با يك سازمان‹ ايط شر
در  كه واالتر و يك سازماندهي پست تر امتياز پيدا مي كند. بي دليل نيست

جهان امروز همزمان هم انسان وجود دارد و هم ستاره دريائي و هم 
ويروس. مهم اين مسئله است كه اولوسيون اساسا انواع جديدي از 

ي بوجود مي آورد كه غير قابل محاسبه و پيش بيني است. ما م موجودات
 اصوال›است، زيرا كه ‹ بي نظير› توانيم بگوئيم كه هريك از انواع 

 پديدار مي شود. ‹ تصادفي

ك س: من بايد اعتراف كنم كه به نظر مي رسد تصادف در اينجا واقعا ي
 نقش بنيادين ايفاء مي كند.

دين نيار اينجا اشاره كنيم: از آنجا كه نقش بج: به يك موضوع مهم بايد د
لق ختصادف را ثابت كرديم، مي توانيم اين باور را كه انواع را خالقي 

و  كرده كنار بگذاريم. هنگام جواب به اين مسئله كه گياهان، حيوانات
در  صلياانسان بوجود آمده اند، مذهبيون آنرا به خدا نسبت مي دهند. عامل 

 نتخاب هستند.            اينجا تصادف و ا

ز س: در اينجا نقل قول از پادشاه  فريدريش دوم صادق است كه صحبت ا
حضرت عاليجناب تصادف مي كند. زماني كه از انتخاب و تصفيه صحبت 
؟ مي شود، پس بايد منظور نظر انتخاب اطالعات از بين ارتعاشات باشد

( Rauschpegel)” ميزان ارتعاشات”اين موضوع حداقل بحث پيرامون 
 را تداعي مي كند. 

 ج: دقيقا درست است.

بارزه ن مس: من بايد اينجا اين ادعا را تاْييد كنم كه با اتفاقات نمي توا
 كرد بلكه بايد در مقابل آنها كوتاه آمد.
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 كارج: اين موضوع را بايد دقيق تر روشن كنيم. ما با دونوع تصادف سرو
گ  واهي ما نسبت به مكانيزم رويداد داريم. تصادفاتي كه ناشي از ناآ

از  ستهتصادفاتي كه بنيادين بوده و ربطي به درجه آگاهي ما ندارند. آن د
اه اتفاقاتي كه به نقصان اطالعات ما مربوط مي شوند البته مورد دلخو
ت نيستند. این نوع تصادفات  در واقعيت اين جود ندارند. آنچه واقعي

 ا آنرا تصادف تلقي مي كند.)به ايناست فقدان آگاهي است ولي ذهن م
ر دمترجم( . انسان  –دليل به اين نوع تصادفات، اتفاقات ذهني مي گويند 

حالي كه مشغول پژوهش دنياي اطراف خويش است با اين نقايص مبارزه 
گاه د آكرده و همواره بر عليه آن دست به اقدام مي زند.  در عين حال باي

ا ياين  كه مربوط به كمبود اطالعات در مورد  ذهنيباشد كه در كنار اتفاق 
 فتهآن پديده است، يك تصاف واقعي نيز وجود دارد، كه در ذات پديده نه
ن اي است. انسان بايد متوجه نقش مثبت و خالقانه اتفاقات نيز باشد. در

ه چه د كزمينه انسان بايد واقعا به استقبال تصادف برود. انسان بايد بدان
ت موقعيت هاي ويژه اي پديد آورد كه مملو از اتفاقا زماني الزم است

 باشند تا بتواند از اين موقعيت ها بهره برداري كند. 

آن  بيهشس: آيا انسان مي تواند با تصادفات اين نوع عمل كند؟ آيا اينكار 
 نيست كه انسان تالش كند امر غير قابل هدايتي را هدايت كند؟ 

 ت ميكه انسان در شرايط مملو از اتفاقاج: علم و تجربه نشان داده اند 
گاهانه پيدا كند. روش هاي محاسبه ويژه اي در  س ستردتواند راه خود را آ

ه كند هستند كه از عوامل اتفاقي بهره مي گيرند. تئوري هاي ويژه اي هست
 به عنوان مثال تئوري هدايت، تئوري جستجوي تصادفي و غيره.

 لمي بر مبناي تصادف استوار باشد،س: فهم اين مسئله كه يك تئوري ع
 دشوار است. 

ج: من در همين حال تاكيد مي كنم كه اتفاقات امكان پيشگوئي علمي  را 
اساسا نفي نمي كنند. ويژگي بارز تصادف هرگز به اين معنا نيست كه دنياي 
اطراف ما بي نظم و بهم ريخته شكل گرفته.  تصادف اساسا به اين معنا 

ابط علت و معلولی اي وجود ندارند.  البته به اين نيست كه قطعا رو



 

215 

 

موضوع بعدا خواهيم پرداخت.  شما دنيائي را تصور كنيد كه در آن عامل 
 عيني اتفاق اصال وجود نداشته باشد.

 س: اين يك دنياي منظم و ايده آلي است. 

ج: در چنين دنيائي موقعيت هر پديده اي را بطور وضوح مي توان به 
يز پيشين آن رجعت داده و از جانب ديگر وضعيت آتي آنرا نموقعيت هاي 

مشخص كنيم. در اين حال زمان حال و گذشته با آينده بطور مستحكم 
 پيوند مي خورند. 

 س: كليه رويدادها در چنين دنيائي از قبل قابل پيش بيني مي شوند.

ا ه ر( دقیقا اين رابطLaplaceج: دانشمند فرانسوي قرن نوزدهم الپالس )
 پيشنهاد كرد. موجود خارق العاده اي را در نظر بگيريد كه از تمام

روحي ”  جزئيات گذشته و آينده دنيا باخبر بوده باشد.  نامبرده مي نويسد:
كه تمامي نيروهاي طبيعي و موقعيت هاي نسبي همه چيزهائي را در 
ته طبيعت و در زمان مشخصي مي شناخته و در موقعيتي بوده كه مي توانس
 در اين اطالعات را تحليل كرده و در يك فرمول حركتی بزرگترين چيز را

هستي در كنار حركات سبك ترين اتم ها خالصه كند. در اين صورت 
 ”. گذشته و آينده در مقابل ديدگانش قرار دارند

 س: يك جهان بطور دقيق منظم نمي تواند واقعي باشد.

ي ك جهان واقعي جائي براج: به اين ترتيب اين تصور دشوار نيست كه ي
. در ديماتفاق باز گذارد. حال به مسئله رابطه بين علت و معلول باز مي گر

جهان واقعي روابط علي چيزي جز روابطي كه به احتماالت مربوط مي 
ب شود، نيستند. تنها در موارد خاصي ) منجمله هنگام حل مسائل در كت

به  ما وكار داريم. در اينجامدرسه اي( ما با روابط روشن و قطعا جبري سر
 فهوم احتماالت. م –يكي از مفاهيم دانش نوين نزديك مي شويم 

م با وانتس: من با اين مفهوم آشنا هستم. چنانچه من مثال طاس بياندازم مي 
شانس مساوي منتظر يكي از شش عدد باشم. انسان مي تواند ادعا كند 

 است. 6/1عادل احتمال افتادن يكي از شش عدد مساوي است و م
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ه كج: و ميزان احتمال اينكه دو عدد اول يك اتوموبيل چهار شماره اي 
تصادفا از مقابل شما مي گذرد مساوي باشند، چقدر است؟ )فرض كرده 

 ايم كه شما كنار خيابان ايستاده ايد(.

 است. 10/1س: اين احتمال برابر با 

 ل توجهوبيداد زيادي اتومج: بنابراين چنانچه شما تامل داشته باشيد و به تع
اراي دند كنيد، تقريبا يك دهم تمام اتوموبيل هائي كه از مقابل شما مي گذر

راي اتوموبيل دا 300عدد از  30دو عدد اول مساوي خواهند بود. بگوئيم 
ن هرگز باشند، ليك 32و يا  27اين شماره ها خواهند بود. شايد اين تعداد 

 عدد نخواهند بود.  100يا  10

 : احتماال اينگونه خواهد بود.س

ا مي رجه ج: در اين حال البته شما نيازي نداريد كنار خيابان بايستيد. نتي
 تني برمب توان قبال پيش بيني كنيد. اين دقيقا مثالي است در مورد پيش بيني

ك احتماالت. توجه كنيد كه چند عامل اتفاقي در اين شرايط مؤثرند. ي
د ي تواني مز آينكه به نزد شما برسد دور بزند. ديگراتوموبيل مي تواند قبل ا

 وبايستد يا به دست چپ و راست بپيچد. اما معذالك در امروز و فردا 
اول  عدد آنها داراي دوشماره 30اتوموبيل حدود  300ديگر روزها از بين 

 مساوي هستند. 

 باتس: به نظر مي رسد كه با وجود عوامل اتفاقي اين موقعيت از نوعي ث
 برخوردار است.

 باتثج: به اين ثبات، ثبات آماري مي گويند. مهم اين نكته است كه اين 
ات آماري نه با وجود عوامل اتفاقي قابل مشاهده است، بلكه اين اتفاق

 صحت آنرا تضمين مي كنند.

س: به نظرم مي رسد كه ما در همه حال با پيش بيني هاي متكي بر 
 ني ين منوال نيز به عنوان مثال پيش بياحتماالت سروكار داريم. بر هم

 وضع هوا و نتايج بازي هاي ورزشي صورت مي گيرد.

كه روابط علي )آماري( متكي بر احتماالت يك ج: كامال حق با شما است 
نوع عمومي از رابطه ها است كه ضرورت و اتفاق ها در آن با هم پيوند 
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هاي قطعي صرفا خورده اند، در حالي كه در رابطه ها با  پيشگوئي 
به همين ترتيب موتاسيون اتفاقي . ضرورت ها در نظر گرفته مي شوند

است، اما جريان انتخاب طبيعي پس از آن نتيجه منطقي و يا به عبارت 
 ديگر  ضروري است. 

ا س: اين موضوع را مي فهمم. تجزيه يكايك هسته هاي اتمي در رآكتوره
 نجيره اي ضرور است. تصادفي هستند اما ادامه فعل و انفعال ز

 ايدبج: در مثالی دیگر كشفياتيف  نفسه تصادفي هستند. اما در عين حال 
 رفتموقعيتي باشد كه پيدايش اين اتفاقات را مساعد كند. الزمه آن پيش

 علم، تا حدي تكامل ابزارهاي سنجش و تعليم پژوهشگران است. اختراع
ق قانونمندي( است منطامري است تصادفي، اما آنچه كه ضروري ) داراي 
 تكامل است كه در نهايت منجر به كشفي مي شود. 

ي بس:  من اكنون متوجه مي شوم كه چرا نقش بنيادين اتفاقات منجر به 
نظمي در جهان ما نمي شود. اتفاق و ضرورت دست در دست يكديگر 

 حركت مي كنند. 

جائي  در” ج: آري. فريدريش انگلس موضوع را اينطور توضيح مي دهد: 
كه در طبيعت به  نظر مي رسد تصادف حاكم است، در هر زمينه اي 
 مدتهاي زيادي است كه در آن يك ضرورت و قانونمندي دروني به اثبات

 “.رسيده و  خود را بر اين اتفاق تحميل مي كند

س: تا آنجا كه قدرت فهم من اجازه مي دهد سامان گرفتن نظم و 
 وجبمتفاقات است كه مفهوم احتماالت را قانونمندي از ميان انبوهي از ا

 مي شود؟

در  ج: كامال صحيح است. توجه كنيد: عناصر منفرد گاهي تغيير مي كنند.
 همان حال تصوير در مجموع ثباتي را نشان مي دهد. اين پديده را با

ف، احتماالت تبيين مي كنند. به اين دليل دنياي ما بصورت جهاني منعط
 به منصه ظهور مي رسد.   ديناميك و تكامل پذير

س: از اين موضوع مي توان نتيجه گرفت كه محيط زيست مان را مي توانيم 
 دنياي احتماالت بناميم. 
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ده. ا شج: ما بهتر است آنرا دنيائي قلمداد كنيم كه بر اساس احتماالت بن
حال ما )در بخش هاي بعد( اين پژوهش را پي گرفته و توجه خود را 

ونه ن چگاز سئواالت مي كنيم. ابتدا نشان مي دهيم كه انسامتمركز دو گروه 
مي حا مي تواند تصادف را رام كرده و به اين ترتيب دشمن خود را مبدل به
ت اليو هميار كرده، آنهم به صورت بهره گيري چند جانبه احتماالت در فع
ي لوژهاي علمي و عملي. دو ديگر با استفاده از ره آوردهاي فيزيك و بيو

. تندن نشان مي دهيم كه قوانين بنيادين طبيعت متكي بر احتماالت هسنوي
ه كما روشن مي كنيم كه مجموعه جهان اطراف ما )هم طبيعت و هم جهاني 

ت ماالانسان در فعاليت هايش آنرا تغيير مي دهد(يف  الواقع متكي بر احت
 است.       

ل نق بخش را با دوپرسش و پاسخ  تاراسو در اينجا به پايان مي رسد. اين 
( دانشمند فرانسوي كه در همين Blaise Pascalقول يكي از پاسكال )

به  تصراثرآمده و ديگري كه از نويسنده اثر است، به عنوان نتيجه گيري مخ
طالعه ه مبپايان برده و عالقمندان به تعمق بيشتر در امر ضرورت و اتفاق را 

 اين اثر تاراسو ترغيب مي كنيم.

ا نبا  ترتيب اين دانش كه دقيق بودن در اثبات رياضي اتفاق را به اين”  
گر را كدياطميناني اتفاق به هم پيوند زده و اين دو مسئله را كه در ظاهر ي

ن اي نفي مي كنند آشتي داده، مي تواند مدعي حمل اين دو عنصر متضاد در
  3“.نام حيرت آور شود: رياضيات اتفاقات

ز ااف ما مملو از اتفاقات است، در عين حال با وجودي كه جهان اطر”  
 يك سازماندهي خوب و در بسياري از جهات منظم برخوردار است. تاثير

م نظيتقدرت از هم پاشانيدن سازماندهي اتفاقات در مقابل تاثير روندهاي 
( و خود تنظيم Regelungsprozesseكننده)

 4“.( قرار داردSelbstregelungكنندگي)

اهميت در اين زمينه اينكه تاراسف اثر خود را اول بار در موضوع قابل   
به بعد فيزيك به ويژه به  1970انتشار داده است. از سالهاي  1984سال  

ره آوردهاي جديدي منجمله در حوزه  ذرات تشكيل دهنده اتم و روندهاي 
( و غيره رسيده كه تاراسف نمي توانسته در Chaostheorie) بهم ريخته
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آنها آگاه بوده باشد. البته نظر او پيرامون بنيادي بودن تصادف  آنزمان به
بيشتر به اثبات رسيده ليكن  در فاصله اين چند سال ظرایف ديگري را علم 
در اين ميان بويژه در مورد روابط علي و اينكه چگونه مي تواند يك علت 

نيز آشنا موجب معلول هاي گوناگون شود يافته كه امروز بناچار بايد با آنها 
شد و ما هم در حد توان به اينكار خواهيم پرداخت. اما ذكر اين موضوع 
 روشن كردن اين نظر است كه سرعت گسترش علم نسبت به دوران قديم

چنان رشد كرده  كه نظرات فلسفي و علمي حتي دو دهه قبل را بايد با 
روز تا احتياط مطالعه كرد. به هر حال اين جريان نشان مي دهد كه علم ام

چه حد  ديناميك بودن فكري بيشتري را از انسان پيرامون شناخت طلب مي 
 كند. 

نصيحت گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است   دلش بس تنگ مي 
 بينم، مگر ساغر نمي گيرد؟)حافظ(

***** 
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 دهقان چيني و اتفاقات
اي داشت كه چند مدال برده بود. اين اسب يك دهقان چيني اسب برازنده

 سوزي نزد او آمده وز روي دلشود. همسايگان اروزي فرار كرده و گم مي
گويند كه تو از قرار انسان خوش اقبالي نيستي؟ به او مي رديضمن همد

 دهد: شايد.دهقان جواب مي

ه پس از يك هفته اسب به خانه بازگشته و با خود پنج اسب وحشي نیز ب
گويند تو آورد. همسايگان باز به او مراجعه كرده و به دهقان ميهمراه مي

 : شايد.گويدانسان خوشبختي هستي، دهقان در  جواب مي

هاي وحشي را رام كند كه يكي از اسبروز بعد پسر جوان دهقان سعي مي
شكند. باز كند ولي اسب وحشي او را به زمين پرتاب كرده و پايش مي

گويند واقعاً بدشانسي آورديد. همسايگان به دهقان مراجعه كرده و مي
 دهد: شايد.دهقان باز پاسخ مي

كنند. آنها گيري ميآمده و شروع به سربازها به دهكده سه روز بعد ارتشي
 ا،ن ركلية جوانان دهكده را با خود به سربازي برده به جز پسر اين دهقا

 خورد.بود و با اين شرايط بدرد ارتش نميزيرا كه پاي او در گچ 
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 مورد موضوع اميدای کلی در جمع بندی 

ر د دهای علومدر زیر در حد توان و خالصه وار نتايجی را که  از ره آور
 مورد موضوع اميد می توان گرفت بر می شماریم: 

 يات است.تالش دائم و مستمر و خالقيت الزمه حامید و در هستی  -
جهت ولوسيون فرهنگی در انسان به عنوان ابزار ضروری مبانی ا -

 است.خالقيت، 
 بدون حرکت و خالقيت به فساد و ضد حيات منتهی می شود. اميد -
دراک ناصحيح ضد علمی است. منشأ آن يا بيماری است و يا انااميدی  -

 و ناقص قوانين علمی و کمبود اطالعات الزم.
نی اعتقادی بر اساس مبا بلكهمخالف دانش نيست، علمی نه تنها عرفان  -

 خود علمی را پذيرا است که در راستای اولوسیون فرهنگی عمل کند.

ديگر، ان و ارتباط آنها با يكقوانين عدم تعين، نسبيت زمان و مكدر  -
ده آين احتماالت را جايگزين مطلق انديشی و جَزميَت می کند. باين خاطر

ر قابل پيش بينی نيست و به دست ما ساخته می شود و نقش اميد را د
ل اينجا می توان جستجو کرد. ما در بهترين شرايط می توانيم احتما

 رويدادی را پيش بينی کنيم.

قضاوت می  وای که انسان از واقعيت جهت ادراک  مدل های ذهنی -
سازد، ممكن است مدلی کامال متفاوت با آنچه واقعيت است، باشد. 

ابق ترديد در صحت نظرات همواره به عنوان ايجاد انگيزه خالقيت و تط
 بيشتر ذهن با واقعيت بشمار می رود.

وانین در طبیعت امری نهادینه است و با عدم تسلط ما به ق  تصادف -
 ربطی ندارد.

قانون عدم تعین )قطعیت( در فبزیک کوانتوم پلی است بين قانونمندی  -
از این  .)غیر قابل رویت(سكوپی و تصادف در حوزه پدیده های میكرو

رو پيش بينی پديده های پيچيده تنها می تواند بر اساس احتماالت 
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ين راه را صورت پذیرد. قوانين آماری و اولوسیون فرهنگی تا حدودی ا
 تسهيل می کنند. 

انش اکولوژی نشان می دهد، که همه پديده های طبيعی و اجتماعی، د -
ن ر ايبرخالف بينش سنتی در علم، از پيچيدگی ويژه ای برخوردار اند. د
 ت فیپديده ها بجای توجه به اجزاء بايد به کلیت، بافت ها و ارتباطا

 ا بهقت کرد. اين روش ما رمابين و نظام اطالعاتی حاکم بریک سیستم د
 .این روش را ما در این نوشتار بكار بردیم کليت گرائی می رساند.

 فت ها و ارتباطات را دانش سيبرنتيک تشريح می کند.درک با -

ای انون اولوسيون اين امكان را به ما می دهد که برای تمامی پديده هق -
و غيره يک  مادی و ذهنی، اعم از فرهنگی، هنری، تاريخی، سياسی

 ن هاتاريخ و يک سير تحولی در نظر گرفته و مكانيزم احتمال تحوالت آ
 را در آینده ادراک کنيم.

  به حباب نگران لب يک رود قسم، 
 و به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،

 گذرد، غصه هم مي
 ،ناني که فقط خاطره اي خواهدماندآنچ

 ،لحظه ها عريانند
 وه مـپوشان هرگز...!!جامه اند به تن لحظه خود،
 ست،ا زندگی ذره كاهی

 كه كوهش كردیم،
 زندگی نام نکویی ست،

 كه خارش كردیم،
 زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،

 زندگی نیست بجزدیدن یار
 زندگی نیست بجزعشق،

 بجزحرف محبت به كسی،
 ورنه هرخاروخسی،
 زندگی كرده بسی،
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 زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،
 عمر بیابان دارد كوچه وپس كوچه واندازه یك دوسه تا 

 )سهراب سپهری( ؟ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم
 

 


