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"نشریه »جرعه«  مشتاق دریافت مقاالت شما همکاران گرامی در زمینه های علمی روانشناختی، ادبی و اجتماعی است."

»انتظار اغلب خانواده ها و فرزندان 
دانشجوی آنها از دانشگاه، دستیابی به 

پیشرفت تحصیلی، یعنی دریافت 
مجموعه ای از اطالعات و 

دانش ها و نهایتا یک مدرک 
تحصیلی است که امید می رود با 
داشتن آن به یک موقعیت شغلی 

خوب نیز دست پیدا کنند.

این انتظاری است گرچه بحق 
و منطقی، اما ناکافی. چرا که اغلب 
دانشجویان تازه وارد به دانشگاه، حساس ترین 
سنین جوانی شان را می گذرانند و در واقع اولین 

مراحل دنیای بزرگسالی را تجربه می کنند. دوره ای 
که همزمان انباشته است از حس اضطراب و 

هیجان، امیدواری و ناامیدی، روابط و ناکامی. 
هم پر از چالش و مانع و مشکل و دشواری 
است، و هم فرصتی است برای آموختن 
و تجربه کردن و کسب آمادگی برای 

مراحل بعدی زندگی.

اما نقش دانشگاه در این میان 
چیست؟ آیا دانشگاه 

می تواند بستری فراهم 
کند برای تبدیل این 

محیط و برهه پرچالش، 

به محلی امن برای آموختن و تجربه کردن برای 
زندگی بهتر در آینده؟ 

واقعیت این است که دانشگاه تنها یکی از منابع 
دریافت دانش و مهارت برای زندگی است و یکی 
از بی شمار محیط های ممکن برای تجربه و کسب 
آمادگی. با این حال تالش مرکز مشاوره دانشجویی 

دانشگاه آن است که تا حد ممکن و از طریق 
ابزارهای در اختیار خود، تا حدی به این هدف 

ارزشمند دست یابد.

برگزاری کارگاه های آموزشی متنوع، ارائه خدمات 
مشاوره ای، تدوین جزوات آموزش مهارت های 

زندگی متناسب با نیازها و عالیق دانشجویان و نیز 
انتشار نشریه .... از جمله این ابزارهاست که امید 

داریم گام هایی هرچند اولیه برای تحقق این اهداف 
باشد.

از پیشنهادها و نظرهای همه دانشجویان برای 
بهبود این گام ها، چه در مورد نشریه و چه سایر 
فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، 

استقبال می کنیم.«

 دکتر شبنم نوحه سرا
روانپزشک و مدیر مسئول نشریه »جرعه«
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سـخن سردبیر
به نام آن که تن را نور جان داد
خرد را سوی دانایی عنان داد

با یاد و نام خدا،که موهبت ارزشمند اندیشه و اندیشیدن را به 
انسان ارزانی داشت و انسان به پشتوانه همین موهبت ، مسیر 

تکامل خویش را دریافت و آن را با چراغ معرفت و دانش روشن 
گرداند. 

مرکز مشاوره دانشجوئی مفتخر است در تمام عرصه های 
روانشناختی و راهنمایی خدمتگزار دانشجویان عزیز باشد تا بتواند 
دست در دست یکدیگردر ارتقاء سالمت جسم، روان،تکامل و بلوغ 
اجتماعی و پیشگیری از آسیب در حیطه های مختلف انجام وظیفه 
نماید. لذا دراین راستا بر آن شدیم” نشریه جرعه” که مطالب آن 

در تحقق رسیدن به اهداف مرکز است در اختیار شما قرار دهیم تا 
بتوانیم در این مسیر، راه رشد شما عزیزان را فراهم آوریم.

لذا این نشریه بدون نقد منصفانه و دریافت نظرات، پیشنهادات و 
انتقادات سازنده شما مخاطبان ارجمند، نمی تواند راه کمال را به 
سالمت بپیماید. پس منتظر ارتباط متقابل شما می مانیم  و به 

این ارتباط افتخار می کنیم. فرارسیدن سال نو و بهار پرطراوت را 
که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به 
تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و سالی سرشار از 

برکت و معنویت را از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.

شاد و پیروز باشید
علمی و سردبیر نشریه جرعه

اجتماعی
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»انسان سالم وجود ندارد«. هنگامی که این جمله ی منتسب 
نخستین  شاید  می شنویم  را  روانکاوی  بنیانگذار  فروید،  به 
آن  وارونه ی  می رسد صورت  ذهنمان  به  آن  از  که  برداشتی 
همه  ما  نتیجه  در  و  دارد«  وجود  بیمار  انسان  »تنها  باشد: 
بیماریم. آیا این بدان معناست که هر یک از ما مبتال به یکی 
از اختالل های مندرج در نظام طبقه بندی بیماری های روانی 

انجمن روانپزشکی امریکا یا سازمان بهداشت جهانی هستیم؟ 
اگر رویکرد شکاکانه و بدبینانه را کنار بگذاریم بی تردید پاسخ 

پرسش ما منفی است. 
ابتالی  معنای  به  لزوماً  ندارد«  وجود  سالم  »انسان  جمله ی 
همگانی به یکی از بیماری های روانی نیست بلکه معنایی چه 
عزیمت  نقطه ی  عنوان  به  را  آن  می توان  و  دارد  ژرف تر  بسا 

از رنجی که می بریم
یادداشتی در ماهیت روانکاوانه ی رنج

“سیاوش طالیی زاده؛ رواندرمانگر تحلیلی”

روانکاوی در نظر گرفت. 
فروید در کتاب »تمدن و ماللت های آن« میان روان-رنجوری 
و تمدن رابطه برقرار می کند و خاطرنشان می سازد انسان ها 
را  قواعد  از  مجموعه ای  فرهنگ  عرصه ی  به  ورود  محض  به 
همه  از  و  سنت ها  آیین ها،  مشترک،  زبان  قواعد  می پذیرند: 
مهم تر قواعد با هم زیستن. قاعدتاً الزمه ی با هم زیستن این 

است که من دیگری را به رسمیت بشناسم و برای او حقوق و 
تکالیفی قائل شوم. بدین ترتیب من باید از این پندار که اجازه 
دلم خواست  هر چه  و  بیندیشم  تمایالت خود  به  تنها  دارم 
ناگزیر  تمدن  به  ورود  با  بنابراین  بکشم.  دست  دهم  انجام 
تأخیری در امکان میل ورزی من به وجود می آید و این تأخیر 
برای فروید حکم ساز و کار دفاعی سرکوبی را دارد. پس زدن 
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در  آن  کردن  نهادمند  و  افسارگسیخته  میل  راندن  عقب  و 
چهارچوب فرهنگ. به تعبیر فروید در نظام روانی نیز ساز و 
کار اصلی حاکم سرکوبی است )1(. یعنی هنگامی که تمایالت 
جنسی یا پرخاشگرانه ی افسارگسیخته حد می خورد، به سطح 
به  ورود  امکان  طریق  این  از  و  می شود  فرستاده  ناخودآگاه 
جهان نمادین و اجتماعی برای کودک فراهم می شود. پس اگر 
اکنون دوباره به جمله ی »انسان سالم وجود ندارد« بازگردیم 

به برداشتی دقیق تر می رسیم: »انسان ها روان رنجورند«. 

ترکیب روان رنجوری خودپیداست: روانی که رنج می کشد. اما 
این رنج چیست؟

شاید اولین و آشکارترین برداشت ما از رنج همان چیزی باشد 
نمودهای درد  بر آن گذاشته ایم: مهم ترین  تنانه  نام درد  که 
بیماری، پیری و مرگ.  از جراحت و کوفتگی،  تنانه عبارتند 
هنگامی که بدن ما با فشار با یک شیء خارجی برخورد می کند 
یا یک شی ء خارجی به بدن ما هجوم می آورد و باعث جراحت 
می شود، هنگامی که مبتال به یک بیماری خاص می شویم و 
نشانه های بیماری بر بدن ما ظاهر می شود، هنگامی که پا به 
مهم تر  همه  از  و  می گردد  فرسوده  تنمان  و  می گذاریم  سن 
هنگامی که حقیقت مطلق مرگ مواجه می شویم که به قول 
است«؛  خوابیده  همه  خانه ی  در  که  است  قدیمیان »شتری 
نام آسیب پذیری  به  با چیزی روبروییم  این موارد  در همه ی 
تجربه ی  در  را  انسان ها  که  بود  نخستین کسانی  از  بودا  تن. 
»بیماری، پیری و مرگ« برابر دانسته بود و این سه را آغازگاه 
امانوئل  بعد  هزار سال  بود. چند  عرفانی خود ساخته  بینش 
خود  اخالق  بنیان  نیز  فرانسوی  فیلسوف  و  الهیدان  لویناس 
را بر »چهره ی آسیب پذیر دیگری« گذاشت: هنگامی که من 
دمیده  من  در  اخالق  روح  می شوم  مواجه  دیگری  ضعف  با 
از  برای دستگیری  فرامی خواند  مرا  دیگری  گویی  و  می شود 
او )2(. تصور کنید شبانه بی خواب شده اید و ناگهان چشمتان 
خود  در  سرما  شدت  از  که  می افتد  دیگری  خفته ی  فرد  به 
فرورفته است. در آن لحظه چه می کنید؟ احتماالً حّتی اگر 

پیش از خواب با آن فرد خفته شدیداً جر و بحث هم کرده 
باشید در نهایت پتویی بر روی او می اندازید. چهره ی خفته ی 
این فرد تجلّی تمام عیار آسیب پذیری و ضعف اوست و خواب 

که »برادر کوچک تر مرگ است«.
تنانه  درد  که  حالی  در  دارد.  نیز  زیرین تری  الیه ی  رنج  اما 
است.  پیچیده تر  و  پنهان تر  روانی  رنج  است  عینی  و  واضح 
 .)3( دادن  از دست  تجربه ی  با  است  گره خورده  روانی  رنج 
در  جراحتی  لزوماً  می دهیم  دست  از  را  عزیزی  که  هنگامی 
اما گویی برای یک لحظه طنابی  بدن خود تجربه نمی کنیم 
که ما را به جهان و زندگی وصل کرده رها می کنیم. تجربه ی 
سوگواری همیشه با شکوه و گالیه، خشم و اندوه و میل به 
بازگشت به لحظه ای که هنوز عزیزمان را از دست نداده بودیم 
یا دست کم میل به بازگشت برای جبران گذشته گره خورده 
است. اما چه فایده که زمان غیرقابل بازگشت است و بی هیچ 
استثنایی و بی هیچ رحم و مروتی مطلقیت خود را بر همگان 
آشکار می کند. اما تجربه ی از دست دادن تنها محدود به مرگ 
عزیزان نمی شود. از دست دادن می تواند حکم از دست دادن 
معشوق، از دست دادن یک رابطه و یک دوستی باشد. زمانی 
که احساس می کنیم طرف مقابل همچون گذشته ما را دوست 
ندارد یا رابطه ی ما دیگر »مثل قبل کار نمی کند«؛ هنگامی 

که خیانت را تجربه می کنیم و... .
فارغ التحصیلی، بازنشستگی یا از دست دادن شغل، مهاجرت 
و... همگی نمونه های دیگری از تجربه ی رنج ناشی از خسران و 
از دست دادنند. وجه مشترک همه ی این تجارب »جستجوی 
گذشته .  به  بازگشت  به  میل  و  است  رفته«  دست  از  زمان 
»میل  و  »جستجو«  این  آن  در  که  است  حالتی  مالیخولیا 
از  آن  به  مبتال  فرد  که  می یابد  شّدت  آنجا  تا  بازگشت«  به 
امکان تجربه ی لحظه ی اکنون محروم می شود و در نوستالژی 
گذشته غرق می گردد )4(. از همین روست که وقتی نقاشان 
می خواهند یک فرد مالیخولیایی را به تصویر بکشند معموالً او 
را نشسته بر تخته سنگ یا یک صندلی قدیمی با دستی زیر 

چانه و نگاهی به گذشته ای محال نقش می بندند. 

اگر ذهن بیمار افسرده را به یک بوم نقاشی تشبیه کنیم قابی 
را می بینیم که در وسط آن حفره ی سیاهی دهان گشوده و 
در  عظیم  یک خسران  گویی  می بلعد.  خود  در  را  چیز  همه 
دل جهان رخ داده و او را از امکان هر گونه تجربه ی نو جدا 
کرده است. در مقابل فردی که دائماً احساس اضطراب می کند 
نگران آن است که مبادا این حفره در وسط بوم روان او نیز 
ظاهر شود؛ پس همواره دلشوره ی بروز فاجعه ای در آینده را 

دارد. 
بدین ترتیب رنج روانی ناگزیر پیوند خورده است با تجربه ی 
نسبت  از  وقتی  رو  این  از  دادن؛  دست  از  تجربه ی  ناکامی، 
تمدن و روان رنجوری حرف می زنیم باید آن را اینگونه تعبیر 
و  همگانی  تجربه ی  رنج  می کشیم؛  رنج  ما  »همه ی  کنیم: 
مشترک ماست. رنج یعنی از دست دادن، یعنی ناکامی، یعنی 

آسیب پذیری جسم و روح.« 
به  آیا می توان تصور کرد کسی  روانکاوی است:  آغازگاه  رنج 
رنجی  بی آنکه  برآید  کمک  طلب  در  و  کند  مراجعه  روانکاو 
اگر آسیب یا بیماری تنانه در کار باشد  داشته باشد؟ قاعدتاً 
روانکاوی  پس  روانکاو.  نه  است  پزشک  به  مراجعه  اول  گام 
نه با درد تنانه که با رنج روانی آغاز می شود. هر چند نباید 
از نظر دور داشت که روانکاوی از نظر تاریخی هنگامی آغاز 
از کسانی که مشکالت تنانه  شد که درمانگاه ها پر شده بود 
داشتند. این فروید بود که نشان داد مشکالت به ظاهر تنانه ی 
مراجعینش ریشه در یک رنج روانی ناخودآگاه دارند و بدین 

ترتیب روانکاوی زاده شد. 
مختلف  رویکردهای  میان  در  رنج  تجربه ی  که  دانست  باید 
روانکاوی نه چیزی عرضی و فرعی بلکه ذاتی است. تا جایی 
از رحم  تولد و جدا شدن  روانکاوان خوِد لحظه ی  برخی  که 
و  دانسته اند  رنج  آغاز  را  جنین(  مطلق  امن  )نقطه ی  مادر 
سخن از »ضربه ی تولد« زده اند. برخی بر جدایی از تجربه ی 
درهم آمیختگی با مادر و دست نیافتنی بودن آن سخن گفته اند 
و برخی از دست کشیدن از لذت و سرمستی به قیمت ورود به 
جهان زبان )5(. با این وجود در همه ی این موارد با اسطوره ی 

ناگهان  و  آسوده  و  امن  جهانی  تجربه ی  مواجهیم:  یکسانی 
پرتاب شدن به جهانی پر از ناکامی و ناامنی و از دست دادن. 
ما با یک خسران آغازین مواجهیم و گویی همه ی رنج ها و از 
شاید  آغازینند.  خسران  همان  تکرار  بعدی  دادن های  دست 
برای پایان این گفتار بد نباشد به شباهت روانکاوی و الهیات 
اشاره ای کنیم. زیرا الهیات نیز با تجربه ی رنج آغاز می شود: 
به  امنیت و کامیابی مطلق  آدم و حوا نخست در بهشت در 
درخت  میوه ی  از  و  مرتکب شدند  اما خطایی  می بردند؛  سر 
شناخت خوردند و نتیجه آن هبوط به زمین و از دست دادن 
بهشت بود. بدین ترتیب رنج تقدیر ابدی انسان شد؛ بازگشت 
انسان به لحظه ی امن و سراسر کامیابی آغازین دست کم در 
از آن منبع  احساس جدایی  و  ناممکن شد  این جهان دیگر 
پیوند  او  رنج  با  کالم  یک  و  آوارگی  و  با سرگشتگی  آغازین 
و  الهیات  روانکاوی،  مفقوده ی  حلقه ی  و  آغازگاه  رنج  خورد: 

اخالق است.
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معرفی کتاب: 
تجربه اوج،

 فراسوی خوشبختی

نویسنده: 
میهای چیکسنت میهای

مترجم: 
رضا علوی

گردآوری و تنظیم: 
خانم مریم عاطفی )کارشناس 
ارشد روانشناسی، روان 
درمانگر تحلیلی(

در  شده  نوشته  آثار  مهمترین  از  یکی  اوج  تجربه  کتاب 
از  پرسش  مثبت  روانشناسی  است.  مثبت  روانشناسی  حوزه 
هدف  را  خوب«  »زندگی  و  انسان  روان  شکوفای  سویه های 
هنجارها،  دایره ی  از  خروج  هنگام  که  نگرشی  است.  گرفته 
ترجیح می دهد نقاط درخشان و روشن روان انسان را وارسی 
کند. از این روست که در این سبک از اندیشه ی روانشناسانه 
با موضوع هایی مانند شادمانی، لذت، خالقیت، شهود و عشق 
سر و کار داریم. موضوع هایی که پیش تر بدیهی فرض شده، یا 

نادیده گرفته می شدند. 
فکری  رهبر  و  مجار  روانشناس  میهای  چیکسنت  میهای 
جریان روانشناسی مثبت در سال 1369 این کتاب را منتشر 
کرد و بالفاصله بخاطر طرح موضوع مهم و روش نوآورانه اش 
امروز  شرایط  در  ویژه  به  کتاب  این  موضوع  یافت.  شهرت 
بحران های  دارد. شرایطی که  اهمیتی چشمگیر  زمین  ایران 
جامعه شناختی به فروپاشی و گسست نهادها منتهی شده، و 
در غیاب ساختارهای اجتماعی پشتیبان، ناامیدی و افسردگی 
و تاریک اندیشی جلوه ای روشنفکرانه پیدا کرده است. خواندن 
»تجربه اوج« به کسانی که در میدان های گوناگون توانمندی 
و هوشمندی خود را اثبات کرده اند، می تواند سودمند باشد.
برای آنها که می خواهند ارجمندی اوج های خویش را تجربه 

کنند و به کرسی بنشانند.
با زبانی دقیق  »تجربه اوج« کتابی تخصصی نیست، هرچند 
کتابی  می پردازد.  کلیدی  و  مهم  موضوعی  به  علمی  و 
اوج  در  که  زنانی  و  مردان  درباره  که  است 
پدید  واال  دستاوردهایی  زیستند 
آوردند پرسش می کند، و 

روش های دستیابی به این موقعیت را محک می زند. شناسایی 
این  به  رسیدن  چگونگی  و  بودن،  اوج  در  تجربه ی  ماهیت 

تجربه محور این کتاب است.
جمع  حواسی  با  که  است  قایق رانی  احساس  بهینه،  تجربه 
از البالی  به سرعت  باد  در حال دریانوردی است، وقتی که 
میان  در  جوان  اسبی  همچون  قایقش  و  می گذرد  موهایش 
امواج می تازد و بدنه قایق، همراه با باد و دریا آهنگ موزونی 
می نوازد که رگ های قایقران را به لرزه در می آورد. تجربه ی 
بهینه، احساس یک نقاش است وقتی که رنگ های روی بوم 
بطور چشمگیری هماهنگ می شود و یک پدیده ی جدید، یک 
زنده، پیش روی خالق شگفت زده اش پدیدار می شود. شکل 
تجربه ی بهینه، احساس پدری است که فرزندش برای اولین 
بار به لبخند او پاسخ می دهد. چنین نیست که این رویدادها 
باشد. مطلوب  بیرونی  شرایط  که  دهد  رخ  مواقعی  در  فقط 

کسانی که از اردوگاه های کار اجباری نجات یافته اند یا آنان 
که خطر مرگ را از سر گذرانده اند، به یاد می آورند که در میان 
مصیبت هایشان تجربه های فوق العاده شادی بخشی از شنیدن 
صدای پرنده ای در جنگل، به پایان رساندن کاری سخت و یا 

قسمت کردن تکه نانی خشک با دوستشان داشته اند.
کشف من این بود که شادی رخ دادنی نیست، شادی نتیجه ی 
شانس و خوش اقبالی نیست، نمی توان آن را با پول خرید یا 
رویدادهای  به  وابسته  آورد. شادی  به دست  قدرت  و  زور  با 
بیرونی نیست؛ بلکه به تفسیر ما از این رویدادها بستگی دارد. 
در واقع شادی وضعیتی است که باید برایش آماده شد، آن 
افرادی که می آموزند  کرد.  پاسداری  آن  از  و  داد  پرورش  را 
تجربه ی درونی خود را کنترل کنند، می توانند کیفیت زندگی 
این  و  نمایند  تعیین  را  خود 
بودن  شاد  توانایی  همان 
در وجود هریک از ما 

است.
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نقش کالم و کاربرد گفتمان در روابط بین فردی

“شیدا ذکائیه، روانشناس بالینی، روان درمانگر تحلیلی”

زندگی امروزه ما توسط کلمات احاطه شده 
بشر  زندگی  در  کالم  تاثیر  و  حضور  است. 
امروز تا حدی بدیهی و حیاتی است که حتی 
کمتر کسی ممکن است به نحوه شکل گیری 
و کارکرد آن توجه کند. یک انسان اجتماعی 
در طول روز بارها و بارها از کلمات و عبارات 
خواسته ها  احساسات،  بیان  برای  مختلف 
حتی  و  می کند  استفاده  خود  نیازهای  و 
کالمی  که  شود  متصور  را  زمانی  نمی تواند 

وجود نداشته است.
بدیهی است که نیاز به ارتباط در انسان یک 
نیاز اولیه و حیاتی است، چراکه توانایی ارتباط، 
اضطراب  از  یکی  است.  همچنین  بقا  الزمه 
آورترین احساساتی که انسان می تواند تجربه 
کند احساس تنهایی و درماندگی در دنیایی 
نیروهای  وحشی است. چنین وحشتی همه 
انسان را بر آن می دارد تا در راستای برقراری 
همه  هرچند  بردارد.  قدم  دیگری  با  ارتباط 
موجودات به نحوی و در سطوح مختلف برای 
زنده ماندن و بقا با یکدیگر در ارتباط هستند 
و روش ارتباطی خاص خود را دارند، با این 
ارتباطی  روشهای  این  از  کدام  هیچ  حال 
ظرافت و انعطاف پذیری را که مشخصه رابطه 

انسانی است، ندارند )دکان ،1997(.
همه سیستم های ارتباطی صرف نظر از اینکه 
بر اساس یک  باشند  یا پیچیده  چقدر ساده 
سری قواعد و اصول مشترک عمل می کنند 
و مجموعه ای از عالیم و پیام ها را از مبدا به 
مقصد مورد نظر می رسانند. برای مثال تورم 
و منبسط شدن شکم آبنوس ماده این پیام را 
به آبنوس نر می رساند که تخمک او در حال 
حاضر امکان باروری را دارد و زمانی مناسب 

برای جفت گیری است )تین برگن ،1952(. 
آفریقا  شرق  در  که  میمون  از  گونه ای  یا 
سکنی دارد از نوع خاصی آوای هشداردهنده 
برخوردار است که نشان دهنده نزدیک شدن 
شکارچیان اصلی او یعنی پلنگ، عقاب یا مار 
صدا  این  به  پاسخ  در  دیگر  میمون  و  است 
از خطر  را  و خود  رود  می  باالی درخت  به 
نجات می دهد )سیفرت(. همان گونه که در 
موجب  زبان  است،  واضح  نیز  باال  مثال های 
بروز نوع خاصی از سازگاری با محیط و بقای 

موجودات می شود. 
سیستم  به  دستیابی  امکان  همچنین  زبان 
ارتباطی را برای بشر فراهم ساخته است که  
قابلیت معنایی  تولیدی  و جابه جایی  دارد. 

که  است  مفهوم  بدین  معنایی  ویژگی   -
نشانه ها جای چیزها را می گیرند.

اشاره  زبان  بودن  مولد  به  تولیدی  ویژگی   -
قابلیت  این  از  انسانی  زبان های  تمام  دارد. 
از  بی انتها  مجموعه ای  که  هستند  برخوردار 
بی انتها،  زبانی  نشانه های  از طریق  را  پیام ها 
اجازه  این  سمبل ها  به  زبان  دهند.  انتقال 
یکدیگر  با  باره  را می دهد که دوباره و چند 
تولید  جدیدی  معناهای  و  شوند  ترکیب 
شخصی  هر  بیشتر،  توضیح  برای  نمایند. 
تولید  را  کلماتی  است،  مسلط  زبانی  به  که 
این  با  می نماید که خاص آن شخص است، 
حال برای شخص دیگری که به همان زبان 
چنین  است.  فهم  قابل  فوراً  است،  مسلط 
بین  ارتباطی  روش های  سایر  در  خاصیتی 
هشدار  آوای  یعنی  ندارد.  وجود  موجودات 
دهنده میمون به یک نوع مشخص و ثابت، 
محدود است و اگر به نحوی عوض شود، پیام 
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مورد نظر انتقال داده نمی شود و یا این امکان وجود ندارد که 
مشخص کند، که شکارچی تهدید کننده چه حیوانی است، 

برای مثال مار است یا عقاب.
- ویژگی جا به جایی، بدین معنا است که زبان این امکان را 
به ما می دهد، که در مورد چیزهایی صحبت کنیم که محدود 
به زمان و مکان نیستند و یا حتی ساخته تخیل اند )کراس، 

.)2002
اندازه  چه  یک سگ  که  نیست  مهم  می گوید؛  راسل  برتراند 
بلیغ و فصیح پارس کند، او همچنان نمی تواند به ما در مورد 

پدرش بگوید که چه اندازه فقیر و چه اندازه درستکار بود.
که  معنایی  پیام های  بی انتهایی  تعداد  تولید  در  زبان  توانایی 
تنها به اینجا و اکنون نیز محدود نیست و ترکیب آن با توانایی 

شناختی موجب تاثیر گذاری و کاربردی بودن آن می شود.
افراد در تالش به برقراری رابطه کالمی در مکالمه ای شرکت 
می کنند که شامل انتقال دهنده پیام  و دریافت کننده پیام 
است. این پیام ها می تواند حاوی معانی ساده و یا گسترده و 
یک  از  بیش  فرستنده  جانب  از  پیامی  وقتی  باشد.  پیچیده 
منظور داشته باشد، گوینده در چندین سطح در حال برقراری 
رابطه است که حتی می تواند بدون آگاهی فرد صورت گیرد. 
این سطوح استنباطی شامل، ارتباط کالمی و آگاهانه، ضمنی 
و ناخود آگاه است. همان گونه که گوینده در این سه سطح 
می تواند پیامی را انتقال دهد، مخاطب نیز می تواند در سطوح 
مختلفی آن را دریافت نماید. بر این اساس هر فردی به گونه ای 
خاص به یک پیام واحد پاسخ خواهد داد. اشتباه در دریافت 
مخاطب،  و  گوینده  شخص  که  می دهد  روی  زمانی  منظور، 
که  نمایند  دریافت  یکدیگر  از  متفاوت  سطح  دو  در  را  پیام 
چرا  می شود.  معیوب  ارتباط  گیری  شکل  موجب  نحوی  به 
که پیام، آنگونه که فرستنده قصد داشته، انتقال نیافته است. 
از نشانه هایی که می توان حدس زد شخص در حال برقراری 
مکالمه و ارتباطی معیوب است، می توان به احساس خستگی، 
مالل، ناکامی، بی صبری، رنجش و خشم در طرفین اشاره کرد 

)سیموند،1962(. 

مبحث دیگری که الزم است به آن توجه شود، مد نظر قرار 
دادن دیدگاه و باورهای افراد در ارتباط است، چرا که درک 
تاثیر  تحت  زبان،  مفاهیم  افتاده ترین  پا  پیش  و  ساده ترین 
باورها، احساس و فکر شخص است. همان طور که راجر براون 
روان شناس اجتماعی معروف می گوید: ارتباط موثر زمانی رخ 
خواهد داد که فرد دیدگاه مخاطب را به طور واقع بینانه ای 
مدنظر قرار دهد و احساسات وی را حین مکالمه همواره در 

ذهن خود تجسم نماید )براون، 1965(. 
درست است که درنظر قرار دادن احساسات و عالیق مخاطب 
رکن اصلی را در یک مکالمه موثر بر عهده دارد، با این حال 
دستیابی  قابل  و  امکان پذیر  سادگی  به  هم  همیشه  کار  این 
خودمحوری  روی  بر  پیاژه  توسط  که  مطالعه ای  در  نیست. 
نظر  در  توانایی  که  شد  داده  نشان  گرفت،  صورت  کودکان 
گرفتن دیدگاه دیگری در مراحل رشدی بسیار مهم و تعیین 
کودک  شناختی  و  ذهنی  رشد  دهنده  نشان  و  است  کننده 
دیدگاه  از  را  خود  نمی توانند  مرحله  این  در  کودکان  است. 
شخصیشان جدا سازند و در نتیجه اینگونه برداشت می کنند 
که  می کنند  تجربه  نحوی  همان  به  را  دنیا  نیز  دیگران  که 
نهایت  در  و   )1956 اینهلدر،  و  )پیاژه  می نمایند  تجربه  آنها 
این محدودیت، توانایی آنها را در ارتباط کاهش می دهد. هر 
چند انتظار می رود که عملکرد بزرگساالن در این زمینه بهتر 
مرحله  این  با  گاهی  هم  آنها  حال  این  با  باشد،  کودکان  از 
فاصله دارند و قضاوت شان در مورد دیگران تحت تاثیر دیدگاه 
شخصیشان قرار می گیرد و همراه با سوگیری است. این نکته 
نیز قابل ذکر است که افراد تحت فشار عصبی و اشتغال ذهنی 
نادیده  را  دیگران  احساس  و  دیدگاه  گذشته  از  بیش  شدید 
دادن  قرار  مدنظر  برای  محدودیت هایی  چنین  می گیرند. 
کالمی  ارتباط  تاثیرگذاری  کاهش  موجب  دیگری،  دیدگاه 
می شود. زیرا ارتباط کالمی موثر، ناشی از یک فرآیند دوطرفه 
درک شدگی است و نه یک فرآیند تک نفره. که می توان در 
به   دستیابی  مستلزم   که  دیالوگ  لزوم شکل گیری  به  اینجا 
نمود.  اشاره  است  متقابل  درک  همراه  به  مشارکتی  فضایی 

همان طور که آلبرت کالرک و سوزان برنان، مشاهده کردند، 
معنی دار  و  مشارکتی اند  ذاتاً  بشری  فعالیت های  از  بسیاری 
نمی شوند اگر بخواهیم آنها را تکی مورد بررسی قرار دهیم. 
برای مثال دو نفر الزم است برای دست دادن، آموزش دادن، 
رقص والس، بازی شطرنج و معاشقه. برای آنکه این فعالیت ها 
رخ دهند و هر دو طرف بتوانند به اهدافشان برسند، باید در 
محتوا و فرآیند کاری که توافق کرده اند انجام دهند، با یکدیگر 
همکاری کنند. شکل گیری دیالوگ و رابطه انسانی نیز از این 

قاعده مستثنی نمی باشد. 
هر چند زبان در رابطه رو در رو رشد و نمو می یابد، اما خالقیت 
بشر به او این امکان را داده است که از محدودیت های زمانی و 
مکانی مربوط به زبان فراتر رود و از طریق اختراعاتش چنین 
محدودیت هایی را مرتفع سازد. یکی از مهم ترین اختراعات در 
این راستا، ابداع خط بوده است که به حدود 4000 سال قبل 
باز می گردد. با این حال چنین ابداعاتی به همین نقطه محدود 
نشده است و این سیستم نوشتاری امروزه به تکنولوژی های 
پیچیده تری همچون پیام کوتاه، عکس، صوت و صورتک هایی 

که نشان دهنده احساسات اند تغییر شکل یافته است.
رابطه  امکان  ارتباطی  جدید  شیوه های  این  اینکه  وجود  با 
سریع و  مختصر را فراهم ساخته اند، اما به طور حتم همراه با 
عواقبی اند که تاثیر مستقیم و به سزایی در زندگی امروزه ما 
دارند چرا که اکثر آنها از لحن برخوردار نیستند و مخاطب را 

دچار سو تفاهم و ابهام می نمایند.
شد،  اشاره  هم  مقاله  این  در  که  همان گونه  نهایت،  در    
شکل گیری کالم و زبان مسیر پر پیچ و خم و طوالنی را از 
ابتدای تاریخ بشریت طی نموده است و در ادامه نیز مسیری 
طوالنی در پیش دارد. کیفیت زندگی اجتماعی ما امروزه بسیار 
وابسته به این مهارت است که اطالعات در چه حد و چگونه، 
پیچیدگی های  با  زبان  این،  بر  عالوه  یابد.  انتقال  دیگری  به 
خاص خود این امکان را به انسان می دهد که با تجربه خود 
و دیگری در ارتباط قرار گیرد. دیگری را بشناسد و خود را 
بشناساند. تنها با استفاده از جادوی کالم است که عمیق ترین 

تجربیات و احساسات در ما جای می گیرد و تجربه می شود. 
ما با کالم ترمیم می کنیم؛ زخم می زنیم؛ متقاعد می سازیم؛ 

عشق می ورزیم؛ نوازش می کنیم و نابود می سازیم. 
بدون کالم و جادوی آن ذهن و زندگی به طور دردناکی خالی 

می ماند...

منابع:
 Brown, R. (1965). Social psychology. New York: The
.Free Press
 Clark, H. H., & Brennan, S. E. (1991). Grounding
 in communication. In L. B.Resnick, J. M. Levine, &
 S. D. Teasley (Eds.), Perspectives on socially shared
 .cognition. Washington, DC: APA
 Deacon, T. W. (1997). The symbolic species: The
 co-evolution of language and the brain. New York:
W.W. Norton
Krauss, R. M. (2002). The psychology of verbal com-
 munication. International Encyclopaedia of the Social
and Behavioral Sciences. London: Elsevier, 16161-
.16165
Piaget, J., & Inhelder, B. (1956). The Child’s Con-
 ception of Space. Rout-ledge and Kegan Paul, Ltd.,
.London, England
Resnick, J. M. Levine, & S. D. Teasley (Eds.), Per-

 spectives on socially shared cognition. Washington,
DC: APA
 Seyfarth, R. M., Cheney, D. L., & Marler, P. (1980).
 Vervet monkey alarm calls: Semantic communication
.in a free-ranging primate. Animal Beh. 28: 1070-1094
 Symonds, M. (1962). Faulty verbal communication
 between parents and children. The American Journal
.of Psychoanalysis, 22(1), 98-101
Tinbergen, N. (1952). Derived activities: Their causa-
 tion, biological significance, origin and emancipation
during evolution. Quart. Rev. Biolog. 27: 1-32



 98
ار 

 به
ل 

ه او
مار

 ش
ه  

رع
ی ج

اع
تم

 اج
ی و

ادب
ی، 

خت
شنا

روان
ی، 

لم
ه ع

نام
صل

ف
ران

ی ای
شک

 پز
وم

 عل
گاه

نش
ی دا

نگ
ره

 و ف
یی

جو
نش

ت دا
عاون

م

17 16

چرا روان درمانی؟

گفتگو با خانم دکتر هادی، 
روانپزشک و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

“مصاحبه کننده: حدیثه حیدری”

و  تفکر  از  سیستمی  دارای  فردی  هر  می دانیم  که  همانطور 
روان است که شبانه روز، شاید بدون آگاهی هشیارانه با آن 
در هر ثانیه از زندگی خود کلنجار می رود و دست و پنجه نرم 
می یابیم  در  خود  زندگی  در  را  لحظه هایی  می کند.گهگاهی 
حرفی  یا  می کنیم  رفتار  اینگونه  چرا  و  نمی دانیم چطور  که 
را بطور شگفت  ما  نتیجه آن علی رغم میل مان  می زنیم که 
انگیزی رنجور می کند، نمی دانیم در روابط عاشقانه، درکالس 
درس با استاد یا در تعامل با همکالسی و دوستمان یا هم اتاقی 
خوابگاهی مان یا حتی در تنهایی هایمان چرا اینقدر احساساتی 
را تجربه می کنیم که بسیار سنگین، ناآشنا و رنج آور است، و 
نمی دانیم با این حجم احساسات سنگین خود چه کنیم، وقتی 
حتی خودمان هم از تبدیل کردن آنها به کلمات و گفتار آن 
عاجز هستیم، حال چه برسد به اینکه احساس کنیم کسی هم 
حرف ما را درک می کند یا نه. گاهی شاید ناامید می شویم از 
اینکه هر چقدر حرف می زنیم کسی آن گونه ای که الزم داریم 
نمی شنود، شاید گاهی فراموش کرده ایم که همین مسائل به 
ظاهر ساده گاهی انرژی وافری از ما می گیرد، که برای آن نیاز 

به کمک داریم. 
چرا روان درمانی؟ براستی در اتاق روان درمانی چه می گذرد؟ 
و  است؟  شده  تعریف  کسانی  چه  برای  مشاوره  اتاق  اصاًل  و 
تجربه احساسات سنگین و ابهامات ما به کجا باید برسد که 
احساس کنیم ما هم به روان درمانی نیاز داریم؟ آیا باید مسائل 

عملکردهای  جایی که  تا  شود  جدی تر  خیلی  ما  مشکالت  و 
روزمره خود را از دست بدهیم تا احساس کنیم می توانیم به 
برای مسائلی که ظاهراً  اینکه  یا  کنیم؟  مراجعه  روان درمانی 
درونی  تجربه های  با  اما  بی اهمیت  و  دیگران کوچک  نگاه  از 
مراجعه  روان درمانی  به  می توان  هم  می شود  تجربه  سنگین 
با چالش های  درمان  در مسیر  کرده ایم  مراجعه  اگر  یا  کرد؟ 
سختی مواجه شده ایم چه باید بکنیم؟ در ادامه با مصاحبه ای 
علمی  هیئت  عضو  و  روانپزشک  هادی،  دکتر  خانم  با  که 
دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهیم داشت مختصری به پاسخ 
بتوانیم  امیدواریم  پرداخت،  خواهیم  ابهامات  و  سواالت  این 
و  باشیم  داشته  این سواالت  در جهت شفاف تر شدن  قدمی 
بتوانیم قدمی در مسیر حتی اندکی روشن تر شدن این مسیر 

بی انتها داشته باشیم.

ســالم خانم دکتر، امروز می خواهیم بحث مختصری در ارتباط  \
با چالش ها و ضرورت های روان درمانی و مشاوره داشته باشیم. اگر 

موافق باشین با یک تعریف کلی از روان درمانی شروع کنیم.
روان درمانی در واقع به هر نوع مداخله ای گفته می شود که ما 
انجام می دهیم برای اینکه بتوانیم روی ساختارهای روانی فرد 
تأثیری بگذاریم. مبنا و پایه اصلی در این زمینه رابطه پزشک 
و بیمار است. و این موضوعی است که بسیار اهمیت دارد و 
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اتفاق میافتد. بین  تقریباً همه چیز در همین بافت یا زمینه 
و مراجع. و شاید  روان درمانگر  و  یا مشاور  و  بیمار  و  پزشک 
بشود اینطور گفت که مداخالت و یا آموزش هایی که در اینجا 
انجام می شود، کمک می کند تا بیمار راجع به آنچه که هست 
آگاهی پیدا کند. و دیگر اینکه درست است که روان درمانی 
یک  روی  خودش  روان درمانی  اما  کردیم،  تعریف  مداخله  را 
پایه بزرگی ایستاده، و آن شناخت بیمار و شرایطی است که 
درونش قرار گرفته. و در نهایت همه اینها باهم هست که یک 

کارکردی را برای بیمار ایجاد می کند.

بنظر شما ضرورت مراجعه به روان درمانی کجاست؟ یعنی افراد  \
تو چه شــرایطی بهتر هســت که به روان درمانی مراجعه کنند؟یا 
مواجهه با چه نشانه های درونی و بیرونی ای می تواند کمک کند که 

افراد بفهمند که بهتر است به روان درمانگر مراجعه کنند؟
زیادی  تعداد  را طبقه بندی کنیم،  اختالالت  بخواهیم  اگر  ما 
درمان های  این  و  دارند  دارویی  درمان های  اختالالت  از 
دارویی تاثیرگذار هستند و شرایط را بهتر می کند. اما تعداد 
اینکه  بر  عالوه  اینها  که  هستند  دیگری  اختالالت  از  زیادی 
برخی  نیازمند  اما  می دهند،  پاسخ  دارویی  درمان های  به 
هستند.  نیز  اجتماعی  مداخالت  یا  روان درمانی  مداخالت 
مختلف  شرایط  با  تطابق  برای  فردی  هر  معموالً  کلی  بطور 
زندگی اش روش های مقابله ای خاص خودش را دارد. در واقع 
اینها روش هایی هستند که افراد استفاده می کنند برای اینکه 

با شرایط زندگیشان سازگار شوند بدون اینکه دچار اضطراب 
شدیدی شوند یا اینکه عملکردهایشان را از دست بدهند. و 
گاهی تحت شرایط پرفشار و یا در اثر مشکالت روانشناختی 
دچار  )coping( ها،  مقابله ای  روش های  این  است  ممکن 
مشکالتی شوند، مثاًل ضعیف شوند یا کارکردشان را از دست 
کمک  مدت  کوتاه  روان درمانی های  بعضی  در  گاهی  بدهند. 
می کنیم که فرد بتواند این روش های مقابله ای را اصالح کند 
بتواند  بعد  و  دهد  افزایش  را  خود  )ایگو(  روانی  قدرت  یا  و 
سری  یک  دهد.  سامان  را  زندگی اش  شرایط  تقویت  این  با 
دیگری از اختالالت هم هستند که خیلی عمیق تر هستند و 
خیلی طوالنی تر ادامه پیدا کردند، مثل اختالالت شخصیت.
نیاز  اینها  دارند.  عمیق تری  خیلی  ریشه های  که  اختالالتی 
احتیاج  و  دارند.  روان درمانی  از  طوالنی تری  زمان  مدت  به 
وقت  و  هزینه  صرف  با  و  طوالنی  شکل  به  فرد  که  دارند 
تا  کنند  درمان ها شرکت  این  در  گذاشتن  انرژی  و  گذاشتن 
در ساختارهایی که طی سالیان شکل گرفته تغییراتی بدهند. 
که  است  این  دارد  اهمیت  خیلی  روان درمانی  در  که  چیزی 
بسیار بسیار بر خواست مراجع استوار هست. یعنی هیچ کسی 
مثل  روان درمانی  کرد.  روان درمانی  وارد  زور  به  نمی شود  را 
جراحی هست که درد دارد. اگر مراجع نتواند یا نخواهد که 
این درد را تحمل کند یا االن انگیزه کافی برای این موضوع 
بخواهد تالش  روان درمانگر  باشد هرچقدر هم که  نداشته  را 
به شکست  اینکه  نگه دارد احتمال  را در درمان  تا فرد  کند 

مراجع  این خواست جدی  بنابراین  دارد.  وجود  منتهی شود 
برای اینکه بخواهد که تغییری در زندگیش ایجاد کند یکی 
از پیش نیازها و ضروریات انجام روان درمانی است. بنابراین ما 
طیفی از اختالالت اضطرابی و افسردگی و شخصیت و اعتیاد 
را داریم که بخوبی می توانند به روان درمانی ها با رویکردهای 
مختلف جواب دهند. حاال هرکسی که انواع تظاهراتی که از 
این اختالالت را دارد و فکر می کند عالئمی را دارد می تواند 
مراجعه کند و بعد از اینکه ارزیابی هایی انجام شد می تواند که 

در روند روان درمانی قرار گیرد.

در طول فرایند روان درمانی افراد ممکن است با چه چالش هایی  \
مواجه شوند و در صورت مواجهه باید چیکار کنند؟

بودن  پروسه طوالنی هست، طوالنی  یک  اصوالً  درمان  خب 
خود می تواند یکی از چالش هایی باشد که افراد ممکن است 
با آن مواجه شوند. اینکه گفتیم درد دارد در واقع می توانیم 
بگوییم که این یک مقاومتی هست که همیشه در طول فرایند 
و  مقاومت ها  این  جلسات  یکسری  از  بعد  و  دارد  وجود  کار 
دردها باال بروز پیدا می کند. بطور کلی مقاومت در طی پروسه 
روان درمانی امر شناخته شده ای هست و شاید یک زمانی نه 
تنها رواندرمانگر بلکه مراجع هم باید خودش رو با این مسائل 
آشنا کند که ممکن است این اتفاقات بیافتد. درسته که این 
یک مسیر سخت هست اما به هر حال قابل طی شدن هست 

و به نوعی امید دادن برای این که این مسیر رو بتواند به همراه 
از  دادنش کمک کند.  ادامه  به  مراجعش طی کند، می تواند 
برای  طرف دیگر بحث هزینه هاست که چالش بسیار مهمی 
و  اجتماعی  شرایط  که  وقتی  بخصوص  هست.  درمانی  روان 

اقتصادی شرایط خیلی سختی هست برای افراد. 

ممنون خانم دکتر، به موضوع خیلی مهمی اشاره کردین، چون  \
بنظر میرسد هزینه ها معضل خیلی مهمی برای روان درمانی هست.

شاید در اینجا هزینه کردن کارکردی خیلی خیلی بیشتر از 
آن چیزی که دارد اتفاق می افتد برایشان کمک کننده باشد.
از طرفی هم بنظر میرسد فرهنگ هزینه کردن ما هم ایراداتی 
دارد، خیلی وقت ها هزینه های دیگری هستند که اولویت دارند، 
اما انگار وقتی بحث سالمت روانی میاد، این مسئله کاماًل قابل 
پیش بینی هست که  هزینه کردن به وضعیت سالمت روانی 
سخت میشود، چون همیشه شاهد مقاومت هایی برای تغییر 
هستیم. اما خب اگر که انگیزه تغییر کافی باشد شاید هزینه 
آن چیزی که  از  بیشتر  فایده خیلی خیلی  نهایت  در  کردن 

واقعا هست می تواند برایشان داشته باشد.
بطور کلی در این زمینه نیاز به آموزش و رسانه ای شدن نیز 
سیاست گذارها  اینکه  جهت  در  هم  آموزش  و  رسانه  هست. 
می توانند  کنند  ایجاد  را  تغییراتی  زمینه  این  در  بخواهند 

کمک کننده باشند.
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خانم دکتر در ارتبــاط با ضرورت هــای دارودرمانی هم لطفا  \
بفرمایید. و در چه شــرایطی الزم است که افراد دارو مصرف کنند 
و اینکه اصوال دارو در چه مــواردی و از چه طریقی میتواند کمک 

کننده باشد؟
بیولوژی جزء اساسی و پایه ذهن در حیات یک ارگانیسم زنده 
اغلب اختالالت روانپزشکی یک  هست. خب ما می دانیم که 
انجام  پایه و اساس بیولوژیک دارند. و زمانی که دارودرمانی 
می دهیم. در واقع اینجا داریم مداخله ای انجام می دهیم. در 
افتاده  اتفاق  سطحی که در واقع یک اختالل عملکرد جدی 
)disfunctin(، اما مسئله ای که در این زمینه مطرح می شود 
این است که آیا برای همه اختالالتی که اتفاق می افتد باید 
از دارو استفاده کنیم؟ خیلی وقت ها guidline ها در موارد 

خفیف استفاده از دارو را توصیه نمی کنند. 
روان  از  تا  می شوند  ارجاع  خفیف  موارد  این  مواقع  اکثر  در 
استفاده  بر شواهد(  )مبتنی   evidencebased درمانی های 
اختالل  و  هست  شدیدتر  اختالل  که  مواردی  در  اما  کنند. 
عملکرد خیلی جدی تر هست بیمار اصال در شرایطی نیست 
بنابراین  بزند.  حرف  و  کند  فکر  بشنود،  بنشیند،  بتواند  که 
الزم هست که حتما برای مداخله اولیه دارودرمانی انجام شود 
به  پرداختن  به منظور  پایدارتر  به شرایط  از دستیابی  بعد  و 
نیز  را  روان درمانی  که  بشود  شاید  عملکرد  دیگر  جنبه های 
اضافه کرد. حتی در دوران بارداری یا شیردهی که افراد منع 
جدی تری راجع به مصرف دارو احساس می کنند،یا در موارد 

خفیف یا متوسط، خیلی از guidline ها روان درمانی های 
شناختی رفتاری یا درمانهای کوتاه مدت را توصیه می کنند.

و  فرد  آن  اساس  بر  را هم  درمان  فایده هر  و  باید هزینه  ما 
شرایطی که دارد طراحی کنیم. به عبارتی ما هر لباسی را باید 
به تن خود فرد بدوزیم. و بنابراین باید با خود آن فرد متناسب 

باشد. فرایند روان درمانی هم همینطور هست. 
بنابراین خواست خود فرد، اینکه چقدر درمان ها در دسترس 
درمان  دریافت  میزان  در  دیگر  عوامل  از  بسیاری  و  هستند 
درمان های  حاضر  حال  در  خوشبختانه  هستند.  مؤثر  بسیار 
دسترسی  قابلیت  هم  مکان ها  محروم ترین  در  حتی  دارویی 
دارند، و خیلی از داروها هم وجود دارند که با هزینه خیلی کم 
در دسترس هستند و افراد قابلیت این را دارند که بتوانند تهیه 
کنند. اما خب از آنجایی که مخاطبین ما دانشجویان هستند، 
افراد  از  انتخابشون خیلی وسیع تر  امکان  و  قابلیت  افراد  این 
دیگر در سطح جامعه هست.بنابراین می توانند این را بدانند که 
حق انتخاب دارند در مواردی که خیلی شدید نیست می توانند 
مواردی که خیلی شدید  در  و  کنند.  انتخاب  را  روان درمانی 
هست و حتماً نیازمند دارودرمانی هست می توانند از نظرات 
روانپزشک خود استفاده کنند و دارودرمانی بگیرند و شرایط 
را بهتر کنند. گاهی اوقات هم الزم هست که دارودرمانی قبل 
از روان درمانی صورت گیرد. و مقداری شرایط را آرام کند تا 

درمان اثر کافی خود را بگذارد.

خیلی ممنون از مطالب ارزشمندی که در اختیارمان گذاشتید  \
خانم دکتر، بنظرتان اگر نکته ای هم هســت که فکر می کنید بهش 

اشاره ای نشده  و الزم هست مطرح شود بفرمایید.
روان درمانی  که  کنیم  صحبت  کارکردی  به  راجع  می توانیم 
می تواند داشته باشد ولی دارودرمانی نمی تواند داشته باشد. و 
آن این هست که گاهی رابطه برقرار کردن با فردی که شما 
را قضاوت نمی کند، و فقط شما را می شنود و سعی می کند 
به شما کمک کند، یک رابطه یگانه ای در هستی هست که 
آدم ها با هیچ کسی ندارند. و ممکن هست شما این حالت رو 
با یک روانپزشک که فقط دارو می دهد یا رابطه با یک دوست 
خاص  کاماًل  رابطه  این  و  نکنید،  تجربه  والدین  با  رابطه  یا 
هست. و دیگر اینکه این رابطه یک امکانی به شما می دهد که 
بخش هایی از زندگی شما تغییر کند. و این تغییر را هرکسی 
که وارد این فرایند می شود خیلی تدریجی اما کاماًل ملموس 
و  تداوم  صورت  در  و  دارد  وجود  که  کند  احساس  می تواند 
صبوری در روان درمانی زندگی را واقعاً دگرگون می کند. یعنی 
یک وقت هایی برای مخاطبان ما که جوان هستند و در سن 
دارند  خود  روی  پیش  زیادی  بسیار  فرصت  و  هستند  رشد 
می توانند از این فرصت استفاده کنند. اول از این که می توانند 
این فرصت ها را از دست ندهند و دیگر اینکه بتوانند درهای 
دیگری را روبروی خود باز کنند. گاهی ما فیلترهای زیادی را 
در ذهن خود داریم که منجر به این می شود که بسیاری از 

مسائل را نبینیم، شاید در این جلسات فرصت های دیگری نیز 
باز شود که شما  بتوانید چیزهای دیگری را نیز ببینید و راه 

جدیدی برایتان باز شود. 
ماها معموالً در یک سری stereotypy هایی گیر می کنیم، 
منظور از stereotypy این است که یک سری چیزایی هست 
که ذهن ما دائماً در حال تکرار کردنش هست. ما معموالً یک 
الگوی تکراری رابطه ای در ذهن مان داریم، یک نوع الگوهای 
تکراری فکر کردن داریم که این مدل اجازه نمی دهد مسئله و 
دنیای اطراف را از زاویه ی دیگری ببینیم. اینجا فضایی هست 
که شما می توانید همه این ها را تجربه کنید و چیزهایی را یاد 
بگیرید که قبل از آن نمی دانستید، می توانید تفکر انتزاعی ای 
که شاید خیلی وقت ها حتی با اینکه افراد بزرگسال می شوند 
برایشان  باال هم پیدا می کنند آن مفاهیم همچنان  و سنین 
ناپخته هست و این امکان هست که  بتوانیم این بخش را رشد 
در  واقعاً  اتفاقات و گفتگوهایی تجربه می کنید که  و  بدهیم، 

جای دیگر نیست.

مطالب  و  گذاشتین  اختیارمون  در  رو  وقتتون  اینکه  از 
ارزشمندی رو با ما به اشتراک گذاشتین بسیار ممنونم.
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ایده آل«  از یک »خود  تعریفی  رشد  در طول  انسان ها  اغلب 
می سازند و کل عمرشان را صرف محقق کردن آن می کنند. 
به عبارتی دیگر افراد از همان سال های اولیه بسته به خانواده، 
فرهنگ و مذهبی که دارند، یکسری بایدها و نبایدهای درونی، 
و  خلقیات  و  برسند  آنها  به  باید  که  دستاوردهایی  و  اهداف 
باید صاحب آنها بشوند، تعریف می کنند. به  خصوصیاتی که 
قولی تالش می کنند قالبی از یک خوِد بی نقص و عالی بسازند 

و در آن جای گیرند.
رضایت  احساس  باشد،  موفق  مسیر  این  در  فرد  چقدر  هر 
تجربه  زیادی  غرور  احساس  نتیجتاً  و  کرده  بیشتری  درونی 
امکانات،  یا  و  اطرافیان  دنیا،  دلیلی  هر  به  اگر  ولی  می کند. 
محدودیت ها و خصوصیات خودش در عملی کردن این اهداف 

حمله به ایده آل های فرد و مشکالت زوج

“سبا مقدم؛ رواندرمانگر تحلیلی و زوج درمانگر”

شکست بخورند، این سیستم غرور ضربه سهمگینی می خورد 
به طوری که زین پس انرژی زیادی الجرم باید صرف مراقبت 
شکوه  به  رسیدن  در  این شکست  بشود.  زخم  این  از  کردن 
از مهم ترین آنها  افتخار عواقب جدی برای فرد دارد ولی  و 
»بیگانه شدن با خود«  است. یعنی فرد چه بسا داشتن یکسری 
خصوصیات را در خود انکار کند، فراموش سازد و احتماالً به 
غرور  هر چه سیستم  که  البته  کند.  فرافکن  دیگری/دیگران 
و  آسیب پذیرتر  فرد  بیشتر،  شدن  بیگانه  احساس  و  بزرگتر 
این  نامنعطف تر!با  و  رابطه خشک  واقعی دورتر و در  از خوِد 
تعریف از »سیستم غرور« و »بخش های بیگانه شده« می توان 
نگاهی انداخت به ریشه تعارضات دائمِی درونی و بیرونی افراد 

در روابط و تجربۀ شدید خشم، کینه و احساس بی پناهی!
به طور کلی هر کسی از خود یک تصویر ایده آل دارد و نسبت 
به آن احساس غرور! و تمام سرمایه گذاری اش این است که از 
این تصویر مراقب کند. در عین حال ویژگی هایی نیز در فرد 
وجود دارد که با آن تصویر ایده آل همخوانی ندارد و فرد نه 
انکارکرده  را  آنها  بلکه  ندارد که  را دوست  تنها آن ویژگی ها 

و در رابطه با همسر به طور ناخودآگاه به او فرافکن می کند!
ریشه اختالفات بسیاری از زوجین اغلب در این مطلب خالصه 
می شود که تصویر ایده آل فرد توسط طرف مقابل زیر سوال 

رفته، به آن حمله شده و مورد تحقیر قرار گرفته است!
بی نقص،  و  ایده آل  این تصویِر  از  مراقبت  به علت  ولی دقیقاً 
فرد سهم خود را نمی بیند/ نمی پذیرد و بیشتر مشکالت رابطه 
را به گردن دیگری می اندازد )همان فرافکن کردن بخش های 
حل  برای  نمی توان  که  است  دلیل  همین  به  خود(.  بیگانه 
مشکل زوجین، آنها را تک تک و به صورت فردی مورد بررسی 
قرار داد؛ چرا که در این صورت ریسک این وجود دارد که یک 
نفر را مقصر و مسئول همه مشکالت بدانیم و در فرد احساس 
از آنها  ایجاد کنیم. درواقع اگر طرف یکی  سرزنش و تحقیر 
را گرفته و به دیگری پیشنهاد درمان اضافه )درمان دارویی و 
روان درمانی فردی و ...( بدهیم، صرفاً به احساس افسردگی و 
شکست او افزوده ایم. چراکه درواقع به او این پیام را می دهیم 

که تنها او باید از آنچه برایش حیاتی و مهم بوده و همه عمر 
برایش جنگیده- تصویر ایده آل از خویش- چشم پوشی کند و 

خودی دیگر بسازد!
با پیشنهاد درماِن متفاوت و بیشتر، به او این پیام را می دهیم 
که تا به حال هر چه راجع به خود می پنداشته اشتباه بوده 
)فرو ریختن تصویر ایده آل( و مسئولیت تمام آنچه رخ داده 
است تا به امروز فقط و فقط به گردن اوست. این نتیجه بسیار 
مخربی-هم برای فرد و هم برای رابطه- دارد: کاهش شدید 
اعتماد به نفس و از دست دادن ناگهانِی معیار درستی و غلطی 
و چه بسا تبدیل شدن به آدمی ناتوان و معذب که دیگر حتی 
برای کوچک ترین مسائل هم نیاز به راهنمایی و کمک دارد، 
چراکه احتماالً به طور ناخودآگاه با نظر و ایدۀ کسانی که به 
باور داشته )درمانگر/ آنها  به  یا  و  بودند  او قوی تری  از  قولی 

همسر( همانندسازی می کند.
حیطه هایی  فرد  هر  روان  و  شخصیت  در  اینکه  آخر  سخن 
وجود دارد که تصور می کند در آنها خوب و عالی است و پایه 
اعتماد به نفس و غرورش در آنجاست. هر گاه این فضاها از 
قرار گیرد، خشم  تهدید  سوی دیگری/دیگران مورد حمله و 
زوج  یا  و  رابطه  در  نتیجه  در  می کند.  ایجاد  عمیقی  زخم  و 
برای  ارزشمند  این»حیطه های  که  است  این  ایده آل  درمانی 
فرد«و »قسمت های فرافکن شده به دیگری«شناسایی شوند 
و در فضایی کمتر تهدیدآمیز و کمتر متخاصم مورد بررسی و 

حل و فصل قرار گیرند.

منابع:
Horwitz, N.M. (1994). A Horneyan Analytic Perspec-
.tive on Couple Therapy: A Case Study. Am. J
Psychoanal., 54(3):203-218
 Portnoy, I. (1951). Neurosis and Human Growth: The
,Struggle Toward Self-Realization. By Karen Horney
 M.D. 391 pp. W. W. Norton &amp; Co., $4.50.. Am. J.
Psychoanal., 11(1):63-71
www.sabamoghaddam.ir
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ادب و هنر

زندگی با کمدی 
زیباست

یادداشتی درباره ی 
فیلم »زندگی 

زیباست«

“سیاوش طالیی زاده؛ 
رواندرمانگر تحلیلی”
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مراقبت،  مقاومت،  درباره ی  است  فیلمی  زیباست  زندگی 
فداکاری و در یک کالم پدر بودن. زندگی زیباست محصول 
بهترین  اسکار  جایزه ی  برنده ی  و  ایتالیا  در   1997 سال 
روایت مواجهه ی یک  زبان در همان سال  فیلم غیرانگلیسی 
اجباری  کار  )اردوگاه  آشوویتس  با  است  یهودی  خانواده ی 
یهودیان در جنگ جهانی دوم در آلمان(. فیلم به دو بخش 
تقسیم می شود: بخش نخست فیلم مربوط به ماجراجویی های 
عاشقانه ی قهرمان داستان، یهودی زاده ای به نام گوییدو است 
که در پایان به ازدواج او با ملکه ی رویاهایش منتهی می شود. 
اما چند سالی پس از ازدواج و تولد فرزندشان ناگهان فاجعه 
رخ می دهد و این خانواده ی آرام و دوست داشتنی به اجبار از 
نیمه ی  در  اجباری می شوند.  کار  اردوگاه   رهسپار  و  دور  هم 
دوم هر آنچه موجب خنده و شادی می شد اینک درد و رنج 
به  ترتیب جهانی که در قسمت نخست  این  به  و  می آفریند 
تصویر کشیده شده است در نیمه ی دوم وارونه می شوند. در 
مواجهیم: موسیقی  یکسانی  عناصر  با  داستان  نیمه ی  دو  هر 
در  اما   . و...  گوییدو  ذکاوت  و  افن باخ، چیستان گویی، هوش 
نیمه ی نخست لذت و شادی و در نیمه ی دوم لبخندی تلخ  
بر لب و گاهی اشک در چشممان می آورد. با این وجود نیمه ی 
دوم صرفاً تراژیک نیست و همچنان عنصر کمدی به واسطه ی 
نقش گوییدو در داستان غالب است. گوییدو حضور در اردوگاه 
میدان  همچون  خود  خردسال  فرزند  برای  را  اجباری  کار 
مسابقه ای تعبیر می کند که در آن کودک وظیفه دارد خود را 
پنهان کند و به دست سربازان نیفتد تا پس از گذراندن چند 
مرحله )آن هم با نقش آفرینی پدر( سرانجام قهرمان مسابقات 
با  اینجا  از آن خود کند. در  را  تانک  برنده  به عنوان  و  شود 
مواجه می شویم: کسی که  آن  راستین  معنای  در  پدر  نقش 
برای مراقبت از فرزند خود به جنگ با مصائب و دشواری ها 
می رود و تن خود را زخمی و رنجور می کند؛ فاجعه ی زندگی 
را با یک صحنه سازی طنازانه قابل تحمل می سازد و همه ی 
کوشش خود را می کند تا آب در دل کودکش تکان نخورد. پدر 
نماینده ی قانون است و جهان بیرون با همه ی دشواری هایش 

و همزمان آموزگار تاب آوردن این جهان 
و تحمل رنج برای مراقبت از دیگری. اما 
این پدر سرانجام باید کنار رود و عرصه را 
به فرزند واگذار کند تا او پیکار شخصی 
خود را ادامه دهد. این تمام اتفاقی است 

که در زندگی زیباست می افتد.
فیلم  راوی  که  داشت  توجه  باید       
بعد  سال ها  که  است  گوییدو  پسر 
داستان فداکاری پدر را روایت می کند. 
روایتی که در آن واقعیت و خیال به هم 
آمیخته اند و تصویر پدر آن گونه که باید 
باشد به تصویر کشیده می شود و نه لزوماً 
آن چنان که هست. گوییدو پدری آرمانی 
است که بذر رشادت و قهرمانیش را در 
جان کودک می کارد و در نهایت صحنه 
را ترک می کند تا پسرش بتواند با آنچه 
از پدر آموخته است مستقالنه راه خود 
را ادامه دهد و به جنگ مصائب زندگی 
بنینی  زیباست  زندگی  رو  این  از  برود. 
نسخه ی دیگری است از شاهکار ویتوریو 
اثر درخشان  دسیکا: دزد دوچرخه. این 

سینمای نئورئالیسم ایتالیا نیز روایت پدری است که در گیر 
و دار مصائب و دردهای زندگی در دوران رکود پس از جنگ 
می کوشد همراه با پسرش می کوشد لقمه نانی درآورد. در آغاز 
فیلم دوچرخه ی پدر دزدیده می شود و رنج پشت رنج جمع 
می شود تا در نهایت پدر، ناکام و مستأصل دوچرخه ی شهروند 
دور  فرزندش  چشمان  از  صحنه  این  و  می دزدد  را  دیگری 
نمی ماند. و اینک که تصویر پدر در چشم پسر شکسته شده 
اشک از دیدگانش سرازیر می شود و تحولی بنیادی در او رخ 
می دهد. این تحول، پختگی حاصل از فراتر رفتن از پدر است 
و تجربه ی جهانی که کمر پدر در آن می شکند. اما در زندگی 
زیباست پدر به رغم همه ی رنج ها کمر خم نمی کند: می ماند و 

با خالقیت و ذکاوت خود می جنگد و همین روحیه ی خالقانه 
و طنازانه است که پسر را پخته می کند. با این وجود در هر 
دو فیلم پدر باید پنهان شود تا پسر قصه ی خود را بسراید؛ 
همچنان که در اسطوره ی مشهور فروید در توتم و تابو فرزندان 

باید پدر را حذف کنند تا بتوانند میل خود را بورزند.
نحوه ی  ایرانیان(.  )مثل  طنازیند  مردمان  ایتالیایی ها      
درخشانی  نمونه ی  فاشیستی  سیاست  با  آن ها  مواجهه ی 
عقاید  که  حالی  در  است.  فاجعه  با  طنزآمیز  برخورد  از 
نژادپرستانه ی نازی ها با نهایت جدیت در اذهان مردم آلمان 
نفوذ کرده بود فاشیسم در ایتالیا به رغم دستیابی به قدرت 
هرگز نفوذ چندانی در قلوب مردم نیافت. به گمان منتقدان 

نظر  دقت  و  جدیّت  روحیه ی  در  ماجرا  این  علّت  فرهنگی 
است:  نهفته  ایتالیایی  مزاح  اهل  و  طناز  روحیه ی  و  آلمانی 
آمارکورد  نگرفتند.  جّدی  را  فاشیسم  اقتدار  هرگز  ایتالیاییها 
نوع  دو  بنینی  روبرتو  زیباست  زندگی  و  فللینی  فدریکو 
دو  هر  البته  که  فاشیسمند  فاجعه ی  با  طنزآمیز  مواجهه ی 
بزرگ(  دیکتاتور  )فیلم  انگلیسی  چاپلین  شاهکار  سر  پشت 
هولناک  و  فاجعه بار  موقعیت های  تبدیل  می گیرند.  قرار 
مصائب،  بر  زدن  لبخند  توانایی  و  طنزآمیز  وضعیت هایی  به 
زیگموند  نیست.  ساخته  کسی  هر  دست  از  که  است  هنری 
انواع مکانیسم های دفاعی  از  فروید طنز )Humor( را یکی 
بود  گفته  رویا  تعبیر  کتاب  در  نیز  خود  و  می دانست  پخته 
با یک  ناگهان  رویا  اعماق اضطراب زای  به  گاهی هنگام سفر 
شّدت  از  که  صحنه ای  می شویم؛  مواجه  خنده دار  صحنه ی 
هولناکِی فاجعه می کاهد و تجربه ی آن را در پناه طنز ممکن 
می کند: وقتی در فیلم تایتانیک در لحظه ی سقوط کشتی سه 
ویولونیست را می بینیم که با لجاجتی خنده آور همچنان در 
از  نواختنند، وقتی در گاو خشمگین اسکورسیزی پس  حال 
صحنه ی مشت زنی وحشیانه در رینگ تصویر زنی را می بینیم 
که فارغ از خون های ریخته شده در حال پیانو زدن است و 
وقتی در زندگی زیباست مأمور اردوگاه از شکنجه ها و احتمال 
قتل دسته جمعی قربانیان سخن می گوید و گوییدو سخنان او 
را برای فرزندش به عنوان آیتم های مسابقه ترجمه می کند در 
با یک ساختار مواجهیم: کابوسی که به کمک  هر سه مورد 

خنده تاب آورده می شود. 
    زندگی زیباست مسئله ی اردوگاه های کار اجباری در قرن 
تاریک ترین  به عنوان  یا  تراژیک  از چشم اندازی  نه  را  بیستم 
با  خالقانه  و  جسورانه  شکلی  به  بلکه  جهان  تاریخ  لحظه ی 
کامیاب  روایت  این  در  انصافاً  و  می کند  روایت  طنز  قدرت 
بیرون می آید. تئوردور آدورنو فیلسوف آلمانی گفته بود: »بعد 
از هولوکاست دیگر نمی توان شعر گفت.« بنینی اما به ما نشان 
داد که پس از هولوکاست همچنان می توان خندید و کمدی 

آفرید.
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“نفهمیدم چی شد یهو وسط مهمونی غش کردم”، ”نمی دونم 
می گیرم.  نفس  تنگی  یهو  بخونم  درس  می خوام  وقتی  چرا 
میگن  میرم  دکتر  هرچی  ولی  دارم  قلبی  مشکل  کنم  فکر 
قلبت سالمه این دکترها از هیچ چی سر درنمیارن”، ”دست 
بهم غلبه کرد”، “ژن های  یه لحظه احساسات  نیست،  خودم 
نیست  خودم  دست  می کشه  مواد  و  سیگار  سمت  منو  من، 
دنبال  شده ام  طلسم  ”من  اینطوریه”،  من  مغزی  برنامه ریزی 
یه فالگیر خوب می گردم که این طلسم رو بشکنه”، ”نفهمیدم 

نیاز  یهو  شدم.  جنسی  رابطه  وارد  آدم  اون  با  که  شد  چی 
جنسی ام غلیان کرد و بهم غلبه کرد آخه علم ثابت کرده که 
نیاز جنسی مهمترین نیاز یه آدمه”. اینها شکایت هایی است 
که به گوش همه ما آشناست و ممکن است حرف دل خودمان 
و یا نزدیکان مان باشد، اما پایه روانشناختی آنها چیست؟ در 
و  این شکایت ها  اساس  و  پایه  به  طور خالصه  به  مقاله  این 

حاالت روحی می پردازیم.

هیستریک قربانی معصوم تاریخ
“پریسا مشروطی؛ دانشجوی دکتری روانشناسی، 
رواندرمانگر تحلیلی”

اختالل تبدیلی که در گذشته با نام هیستری شناخته می شد 
اختاللی روانشناختی و پر سر و صداست که در آن فرد دچار 
مشکالت حرکتی یا حسی مثل فلج، کوری، دردهای جسمی 
و... می شود که علت طبی و پایه و اساس فیزیولوژیک ندارد. 
نرخ شیوع این اختالل در زنان بسیار بیشتر از مردان است. 
برگرفته  رحم  معنای  به   hystera یونانی  واژه  از  هیستری 
استفاده  را  آن  سقراط  بار  اولین  می رسد  نظر  به  و  شده 
داده  تشخیص  زنان  در  گذشته  در  بیماری  این  است.  کرده 
به  منحصر  شخص  هر  در  بیماری  نشانه های  است.  می شده 
تاثیر می گذارد.  اما همواره بر ذهن و جسم بیمار  فرد است، 
افالطون رحم را مانند یک جاندار توصیف کرده است که در 
این نشانه ها ظاهر  با حرکت آن  بدن زنان حرکت می کند و 
از رحم سرگردان  می شوند. پس در قدیم هیستری را ناشی 
می دانستند و این فرضیه تا مدت ها مورد قبول همگان قرار 
داشت. یافته های باستان شناسی در مصر نشان داده است که 
بر روی یک پاپیروس متعلق به 1900 سال پیش از میالد، به 
درمان هایی برای بازگرداندن “رحم سرگردان” به محل اصلی 

خود در بدن اشاره شده است. 
در اواخر قرن هیجدهم میالدی، هیستری به عنوان یک اختالل 
روانی شناخته شد. نورولوژیست فرانسوی شارکو با استفاده از 
هیپنوتیسم زنان مبتال به این اختالل را درمان می کرد. البته 
او هیستری را مختص به زنان نمی دانست و در سمینارهای 
علمی، نشانه های هیستری در زنان و مردان را بازگو می کرد. 
در 1985 زیگموند فروید روانکاو اتریشی ریشه این اختالل را 
در ضمیر ناخودآگاه افراد تشخیص داد. او باور داشت هنگامی 
که افکار و خاطرات فرد به قدری دردناک یا شرم آور باشند 
که او قادر به بیان کردن آن نباشد، آنها به صورت نشانه های 
جسمی ظهور می کنند. فروید آن را هیستری نامید و معتقد 
بود که از طریق روانکاوی بهبود می یابد. او نخستین بار با کار 
روی بیماران مبتال به هیستری بود که به بررسی ناخودآگاه، 
سرکوب و تعارض درون روانی پرداخت. وی دریافت که عالیم 
پذیرش  غیرقابل  افکار  و  تمایالت  بیانگر  نوعی  به  بیمارانش 

در  روانشناختی  دفاع  و  نزدیکان  به  نسبت  جنسی  عمدتاً  و 
فروید  رو  این  از  است.  تمایالت  این  آگاهانه  بازشناسی  برابر 
پی برد که این تمایالت سرکوب شده به ناخوداگاه در برخی 
شکل  به  دیگر  برخی  در  و  تبدیلی  عالیم  شکل  به  بیماران 
اضطراب تظاهر پیدا می کنند. این بیماران را به خاطر وجود 
عالیم تبدیلی مبتال به هیستری می دانستند یعنی در آن زمان 
هیستری و عالیم تبدیلی را مترادف هم به کار می بردند. زمانی 
که اوایل قرن بیستم نشانه های تبدیلی کم کم از مشاهدات 
نشد  مشاهده  روانکاوی  مطب های  در  و  شد  محو  روانکاوی 
برخی تصور کردند که هیستری از بین رفته است و این ادعای 
خود را اینطور توجیه کردند که چون مردم پیچیده تر شده اند 
و فرهنگ مسائل جنسی را راحت تر می پذیرد دیگر هیستری 
مهم  باشد. سوال  داشته  وجود  که  نیست  نیازی  و  نمی تواند 

اینجاست که آیا هیستری هنوز هم وجود دارد؟
به  نسبت  تحلیلی  و  روانکاوانه  دیدگاه  یک  به  رسیدن  برای 
هیستری نیاز داریم که درک خود را از آن گسترش داده و به 
نیروهای درونی متضمن آن بپردازیم. در اصل تعریف فروید 
شارکو  تاثیر  تحت  او  که  چرا  است  غیرتحلیلی  هیستری  از 
واکنش های  را شخصی می دانست که  فرد هیستریک  ژانه  و 
تبدیلی را به همراه برخی ویژگی های سطحی رفتاری مانند: 
با  زدن  الس  و  کودکانه  رفتار  حسی،  تغییرپذیری  انفعال، 
در  که  اینجاست  عجیب  دهد.  نشان  خود  از  مخالف  جنس 
تمام طول قرن بیستم تعریف هیستری به جای آنکه براساس 
پویایی های روانشناختی زیربنایی آن شکل بگیرد )که هسته 
ویژگی های  براساس  است(  روانکاوی  در  تشخیص  اصلی 
پویایی های  به  پرداختن  با  بوده.  استوار  رفتاری  سطحی 
زیربنایی هیستری جدای از عالئم سطحی رفتاری و تبدیلی 
که  دید  خواهیم  بوده  گذشته  قرن های  در  آن  مشخصه  که 
درک  ماست.  نزدیکی  در  و  دارد  وجود  هم  هنوز  هیستری 
شخص هیستریک به معنای درک کامل عقده ادیپ و تمامی 
گونه های آن است. شخصیت های هیستریک دارای ویژگی ها 
و تعارضاتی است که ریشه در مرحله ادیپال رشد روانی دارد. 
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اصلی ترین مکانیسم دفاعی این افراد سرکوبی است که خود 
تمایالت  خالصه  طور  به  می شود.  محسوب  بالغانه  دفاعی 
ناخودآگاه و درنتیجه تعارضات افراد هیستریک شامل تمایل 
جنسی نسبت به والد جنس مخالف و ترس از انتقام جویی والد 

همجنس است.
مطرح  هیستری  رفتن  بین  از  با  رابطه  در  که  استداللی   
به مسائل جنسی  نسبت  است که چون جامعه  این  می شود 
که  حالی  در  نیستیم  هیستری  شاهد  دیگر  و  شده  پذیراتر 
نکته ساده ای که در این استدالل نادیده گرفته می شود این 
افراد(  سایر  نیز  )و  هیستریک  اشخاص  تعارضات  که  است 
ارتباط زیادی با تمایالت جنسی پذیرفته شده یا ممنوعه در 
و  زنان محارم  تمایالت جنسی  به  بیشتر  بلکه  ندارد  فرهنگ 
در  که  است  مربوط  والدین  با  ناخودآگاه جنسی  فانتزی های 
تمام فرهنگ ها تعارض برانگیز بوده و تابو محسوب می شود. 
آیا هیستری هنوز  حال برای رسیدن به پاسخ سوال مان که 
هم وجود دارد به یکی از مهمترین خصوصیات روانشناختی 

این افراد می پردازیم. 
انفعال  توهم  هیستریک  افراد  خصوصیات  مهمترین  از  یکی 
چه  و  درونی  چه  مسئولیت  سلب  برای  تالش  که  آنهاست 
کنترل  و  عمل  فکر،  زمینه های  سطح  باالترین  در  بیرونی، 
تکانه است. شخصیت هیستریک این احساس را در خود ایجاد 
را  خاص  افکار  و  انتخاب ها  احساسات،  از  برخی  که  می کند 
شخصیت  از  مثال هایی  بررسی  است.  نکرده  انتخاب  آگاهانه 
هیستریک در طول تاریخ به درک بهتر نقش این خصوصیت 
قربانیان  نخست  می کند.  کمک  هیستری  شکل گیری  در 
در  هم  جادوگری  قربانیان  بودند.  زنان  اغلب  که  جادوگری 
افسانه فرهنگی  این  اروپا در  از آن در  انگلستان و هم پیش 
مشترک بودند که شیطان یا جادوگری می تواند بدن و ذهن 
افراد را به دست گیرد و از آنها برای اهداف خودش استفاده 
کند. چنین شخصی را نمی بایست به خاطر اعمالش مجازات 
کنند زیرا او قربانی اراده شخص و نیروی خارج از کنترل و 
قدرت خویش است. شخصیت هیستریک عصر ویکتوریایی نیز 

برای نشان دادن تعارض خود از ایده های موجود در فرهنگ 
اول  نیمه  در  میکروب  نظریه  با ظهور  استفاده می کرد.  خود 
قرن نوزدهم این ایده در فرهنگ مطرح شد که چیزی به بدن 
حمله کرده و آن را بیمار می کند. از طرفی براساس انتظارات 
اجتماعی زن موجودی ضعیف و منفعل تصور می شد و طبیعی 
تا  است  رفته  بستر  به  و  بیمار شده  بپذیرند  دیگران  که  بود 
اینکه بپذیرند وی تمایالت و آرزوهای ناخوشایندی دارد. برای 
یک زن ویکتوریایی عشق یا نفرت بیش از اندازه بسیار بعید 
بود اما ضعف و بیماری از ویژگی های اصلی طبیعت زنانه تلقی 
می شد. بنابراین نگرانی از بیماری جسمی جایگزین ترس از 
انتقام جویی الهی شد. با این راهکار از یک طرف حریم ادب 
سمت  به  دیگران  توجه  طرفی  از  و  می شد  رعایت  نزاکت  و 
بیمار جلب می شد و مراقبت می گرفت و از این طریق افکار و 
احساسات تابو را به صورت نمادین از طریق بدن ابراز می نمود. 
به  منجر  تبدیلی  عالئم  از  ویکتوریا  عصر  بیماران  استفاده 
با  واقع  در  هیستری  که  شد  تصور  این  ایجاد  و  آن  تعمیم 

تبدیل یکی است. 
زن هیستریک با عالئم تبدیلی نخستین برخورد روان پزشکی 
مدرن با هیستری بود. در طی قرن بیستم هیستری مطابق با 
ذات خود که همان استفاده از فرم های فرهنگی جدید برای 
حفظ توهم انفعال است شکل های بارز خود را تغییر داد. ایجاد 
امتیازات اجتماعی جدید ویژه زنان در کنار آثار باقی مانده از 
اسطوره ویکتوریایی زن به عنوان موجودی ضعیف و بی گناه 
که از نظر فکری در مقایسه با مردان پایین تر است باعث شد در 
نیمه اول قرن بیستم شاهد ظهور تصویر کلیشه ای “زن بلوند 
الل” باشیم. این شخصیت کلیشه ای به طور ناخواسته اغواگر 
اما بذات معصوم بود. نقش هایی که “مارلین مونرو” بازی کرده 
به خوبی این افسانه قرن بیستمی زن ساده لوح کودک مآب 
در  روانکاوی  و  روانشناسی  محبوبیت  می کشد.  تصویر  به  را 
از  دیگری  نوع  ایجاد  به  منجر  آمریکا  در  بیستم  قرن  اواسط 
هیستری شد. همانطور که مطالعه علمی بیماری های جسمی 
در قرن نوزدهم استعاره هایی را ایجاد کرد که در نهایت باعث 

عالیم  ایجاد  با  بدنش  کند  احساس  هیستریک  شخص  شد 
جسمی بر او غلبه کرده. یافته های روانشناختی فروید هم ادعا 
می کرد که افکار، احساسات و انگیزه های ناخودآگاه می توانند 
ما را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو یافته ها باعث شد فرد 
هیستریک احساس کند “من قربانی منفعل احساساتم هستم، 
توسل  جای  به  آنها  اینبار  مشهور”.  ناخودآگاه  همان  قربانی 
تمایالت  ابراز  حال  عین  در  و  انکار  برای  جسمی  عالئم  به 
احساس  “این  بگویند  خودشان  به  می توانند  ناخودآگاه شان 
ناگهان  افتاد.  اتفاقی  نفهمیدم چه  داد.  من دست  به  ناگهان 
شخصیت  خالصه  طور  به  کرد”.  غلبه  من  بر  احساساتم 

هیستریک اکنون قربانی روان خویش است. 
بود  عبارت  انفعال در دهه 1960  اسطوره های  از  دیگر  یکی 
که  آن چیزی هستی  تو   “ غذایی.  رژیم  به  نسبت  انفعال  از 
می خوری”. از آن زمان شخصیت های هیستریک تمایل پیدا 
کردند که خود را تحت سلطه انواع سندرم احساس کنند. برخی 
منفعل  قربانی  را  خود  برخی  روانشناختی.  برخی  و  پزشکی 
کتاب های  در  که  می دانند  سیندرال  عقده  مانند  عقده هایی 
خودیاری روانشناسی می خوانند و برخی قربانی انواع “اعتیاد” 
از جمله اعتیاد به سکس. خستگی مزمن و فیبرومیالژیا هم 
شوند  طبقه بندی  جدید  پزشکی  سندرم های  جز  توانند  می 
که شخصیت های هیستریک به طور ناخودآگاه از آنها تقلید 
دارای  خوردن  اختالالت  به  مبتال  افراد  گرچه  می کنند. 
اما  هستند  رشد  دهانی  مرحله  در  شدید  و  جدی  مشکالت 
و  تقلید  به  ناخودآگاه  صورت  به  هم  هیستریک  افراد  برخی 
ابراز این عالئم می پردازند تا پویایی مرحله ادیپال خود را اجرا 
کنند. در مورد اختالل هویت چندگانه نیز همینطور، پس از 
انجام مراحل تشخیصی مفصل و انجام پژوهش پیرامون آنها 
تنها گروه اندکی از افراد باقی می مانند که از اختالل خوردن 
رنج می برند. بنابراین اینجا هم شخصیت های هیستریک عالئم 
انفعال هیستریک می تواند  از  دیگری  نوع  تقلید می کنند.  را 
نتیجه  هست  که  هرآنچه  که  باشد  این  بر  مبنی  آنها  باور 
ژن هایشان است. شخصیت هیستریک باتوجه به پژوهش های 

امروز در زمینه دخالت ژن ها در واکنش های بدنی با گفتن این 
جمله که “ گمان می کنم این ژن های من باشد” خود را از بار 

مسئولیت خواسته ها و کارهایش رها می کند.
مساله استرس که امروزه خیلی مشهور شده هم به نوبه خود 
ابزار جدیدی را در اختیار افراد هیستریک می گذارد. قربانی 
آسیب بودن با نوع دیگری از هیستری مدرن هم در ارتباط 
یک  اینکه  به  راجع  را  روانکاو  نظر  فرد  مورد  این  در  است. 
نوع  این  از  یکی  می پذیرد.  کرده  بیمار  را  او  تروما  و  آسیب 
فانتزی ها به شکل باور به قربانی شدن توسط کسانی است که 

اعمال سادیستی انجام می دهند. 
گروه دیگری از هیستریک های امروزی بیولوژی مغز را منشا 
تمام رفتارها و احساسات خود می دانند. این افراد با استفاده 
اجرای  به  فارماکولوژی  و  نوروبیولوژی  جدید  اکتشافات  از 
و  می کنم  که  کاری   “ می پردازند.  خود  نوروتیک  تعارضات 
احساسی که دارم نشات گرفته از تمایالت ناهشیار من نیست 
بلکه فیزیولوژی مغزم مرا برای انجام این کار و یا داشتن این 
احساس وا می دارد”. پس به طور کلی می توان گفت هیستری 
در هر دوره تاریخی و در هر فرهنگی با عالئم جدید و متفاوت 
در  و  فلج  و  کور  فرد  که  وقتی  چه  می دهد،  نشان  را  خود 
بستر بیماری جسمی می افتد و چه زمانی که خود را تحت 
می توان  می بیند.  روانشناختی  عقده های  یا  و  استرس  سلطه 
گفت شخصیت فرد هیستریک مانند مایعی است که در هر 
ظرفی ریخته شود شکل آن ظرف را به خود می گیرد حال اگر 
بستر فرهنگی و مد روز و زمانه بیماری جسمی باشد جسمش 
و  توجه  مرکز  تغذیه  و  ژن  و  استرس  اگر  و  می شود  درگیر 
افراد اعالم شود خود را مقهور  توجیه کننده رفتار و حاالت 

این عوامل می داند. 

منبع : 
Hysteria : The Elusive Neurosis.Alan Krohn.
Intl Universities Pr lnc,1978
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زمانی که به ناچار از شور و شوق عشق رابطه کم میشود قرار 
است چگونه باز آن را در زندگی تجربه کنیم؟

خودشیفتگی”  بر  ”درآمدی  خود  مشهور  مقاله ی  در  فروید 
از  انسان ها  می گوید  و  می داند  را خودشیفتگی  عشق  اساس 

سر ناچاری عاشق می شوند. به عبارت دیگر ایگوی فرد، برای 
اینکه از تجمع زیاد لیبیدو )انرژی حیاتی( بیمار نشود مجبور 
است به دنیای بیرون لیبیدو بدهد )منظور توجه نشان دادن 
به افرادی غیر از خود فرد می باشد(. همان گونه که هینز در 
شعری به گونه ای تمثیلی اشاره می کند که خدا نیز موجودات 

فراتر از انتخاب همسر/شریک: 
توانایی زندگی کردن با شور و شوق

“خالصه و برداشتی از مقاله زهرا جمشیدی نسب
دکتر نهاله مشتاق”

و دنیا راخلق کرد تا بیمار نشود )فروید،1914(.
را  عشق  مطالعه ی  روانکاوی،  پردازان  نظریه  سال هاست 
کرده اند.  همسر/شریک  انتخاب  مطالعه ی  نحوه  به  محدود 
اولیه  افراد  دنبال  به  نوعي  به  فرد  واقع  در  انتخابي،  هر  در 
مهم زندگیش است )پدر یا مادر(. و برگمان اشاره می کند که 
اگرچه فرد جدید بازنمایی از آن افراد اولیه مهم است و قائدتاً 
به آنها شبیه هست، ولی اگر بخواهد این رابطه ی بزرگسالی به 
خوبی پیش رود، نباید انقدر شبیه باشد که فرد انتخاب شده، 

احساس گناه زنای با محارم را بیدار کند )برگمان، 1980(.
احساس  “عشق،  در   )1937( کالین  نگاه،  این  با  راستا  هم 
که  است  داده  نشان  “روانکاوی  می گوید:  ترمیم”  و  گناه 
انتخاب شریک،  در  که  دارد  ناهشیار عمیقی وجود  انگیزه ی 
عشق تاثیرگذار است و دو نفر را از نظر جنسی برای یکدیگر 
زن  یک  به  مرد  یک  احساس  می کند.  خواستنی  و  جذاب 
همیشه تحت تاثیر دلبستگی اولیه ی او به مادرش است. ولی 
تغییر  ظاهر  در  و  باشد  ناهشیارانه  بیش  و  کم  است  ممکن 
شکل بدهد.” از نظر کرنبرگ نیز )2011(احساس گناه ادیپال 
اغلب اوقات، جرات تجربه کردن رابطه ی زناشویی بهتر از آن 
چیزی که والدین )در واقعیت یا در فانتزی( داشتند را به فرد 
نخواهد داد. پس می بینیم نظریه های مختلف تصریح کرده اند 
که  مادر(  و  )پدر  مهم  اولیه  افراد  خصوصیات  اساس  بر  که 
در سال هاي اولیه زندگي فرد وجود داشته اند، عشق به افراد 

خاصی تجربه می شود و راه گریزی وجود ندارد.
اما داستان اینجاست که بعد از وصال یار و با گذشت زمان، 
آن میزان از ایده آل سازی  که الزمه ی عاشق شدن بوده است 
رابطه  اشتیاق  و  و شوق  کم رنگ می شود  )کرنبرگ، 2011( 
رو به افول می رود. در این وضعیت، آنهایی که توانایی ایجاد 
از آن را دارند، سعی در جایگزینی  بالغانه و نگهداری  روابط 

تعهد و صمیمیت به جای شور و شوق اولیه می کنند.
به مرور  داده اند که  نشان  تحقیقات  نیز  فیزیولوژیکی  نظر  از 
تجربه  رمانتیک  عشق  در  که  دوپامین  ترشح  میزان  زمان 
می شود کم شده و به جای آن هورمون اکسی توسین افزایش 

می یابد که نشان دهنده ی افزایش دلبستگی است. با کاهش 
تاثیر  چون  و  می شود  کم  عشق  حرارت  و  شور  دوپامین، 
دوپامین بر بدن، چیزی شبیه مواد اعتیادآور است، افراد میل 

به تجربه ی دوباره ی آن را دارند )لرد، 2007(.

حال زمانی که به ناچار از شور و شوق عشق رابطه کم می شود 
قرار است چگونه باز آن را در زندگی تجربه کنیم؟

گرفته  نظر  در  بودن  از  نوعی  مثابه  به  عشق  مقاله،  این  در 
چیز،  که چه  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  سوال  این  تا  می شود 
زندگی یک فرد را پر از شور و شوق می کند؟ به عبارت دیگر، 
از دیدگاه روانکاوانه عشق چگونه می تواند در زندگی تسری 

یابد؟
فروم معتقد است در دوست داشتن دیگری، دوست داشتن 
ابژه  از  منظور  آیا  که  است  این  است. مساله  نهفته  خود هم 
وسیع تر،  نگاهی  با  یا  است  انسان  صرفاً  شریک(  یا  )همسر 
را  زندگی  و  نهایت، جهان  و در  فعالیت و حرکتی  و  کار  هر 
 )1956( ورزیدن”  عشق  “هنر  کتاب  در  فروم  دربرمی گیرد؟ 
شخص  یک  با  ارتباط  نخست  وهله ی  در  “عشق  می گوید: 
خاص نیست، بلکه نگرش و جهت گیری منش انسان است که 
رابطه ی او را با کل جهان، و نه با یک »معشوق« خاص، تعیین 
می کند”. الزمه ی عشق ورزیدن با این نگاه، تجربه ی نوعی از 
بودن در جهان است که در آن می توان عاشِق زندگی کردن 
شد و به دنبال یافتن نوعی از شور و شوق بود که جایی برای 
ُمردگی در روان بشر باقی نگذارد. “آنجا که عشق نیست، مرگ 

هست با جلوه های بسیارش” )صنعتی، 1380(.
اگر یک سر طیف، زندگی با شور و شوق است، گویی سر دیگر 
طیف، مردگی روانی ست. ایگن )1996( در کتابش وجود این 
مردگی روانی را در زندگی افراد در سه سطح توصیف می کند؛ 
برای برخی از افراد گذراست، شبیه به شکایت و غرزدنی در 
پس زمینه زندگی شان باقی می ماند. برای برخی این مردگی 
روانی پایدارتر است و دلشان می خواست بیشتر احساس زنده 
بودن داشتند ولی از طرفی به این مردگی و رکود در زندگی 
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نیز عادت کرده اند. برای دسته ی سوم فراگیر است و خودشان 
تجربه ی  توانایی  که  می کنند  توصیف  متحرکی  مرده ی  را 

احساس را ندارند و حس خالی بودن می کنند.
خود  تنبیه  از  فراتر  چیزی  روانی  مردگی  این  فروید  نظر  از 
روان  بی روح،  فضای  این  در  است.  مازوخیستیک  تمایالت  و 
فرد تبدیل به چیزی خشک و سخت شده است که اجازه ی 
تئوری  زنده ی  بخش  پررنگ ترین  نمی دهد.  او  به  را  حرکت 
فروید جاری بودن و پویایی روان است، زمانی که روان فرد 
بین ماکسیمم و مینیمم های زندگی حرکت نمی کند و روی 
و  سفت  چیزی  به  تبدیل  دارد  قرار  یکنواختی  و  صاف  خط 
میل  مردگی  همان  یا  به سمت صفر  که  می شود  بی انعطاف 

می کند.
برای  بیشتری  جای  روانی  مردگی  زمانی  وینیکات،  نگاه  در 
خود باز می کند که محیط، ظرفیت تحمل زنده بودن و بخش 
پرخاشگر زندگی کودک را نداشته باشد. در حالتی که محیط 
بتواند بخش تخریب گر روان فرد )که در هر کسي وجود دارد( 
این  نکند،  وحشت  و  دهد  پاسخ  خوبی  به  و  کند  تحمل  را 

نیروی تخریب گر می تواند خالق باشد و زندگی تولید کند.
مثالی  وینیکات  زندگی  پرخاشگر  بخش  شدن  روشن  برای 
مادر می آورد.  به سینه ی  بچه  پازدن  از دو مدل معنا کردن 
یکی زمانیست که مادر از پازدن بچه به سینه اش خوشحال 
کودک  بودن  زنده  معنی  به  کار  این  او  برای  چون  می شود، 
است و حالت دیگر زمانیست که مادر تفکر قالبی ای در مورد 
نشان  واکنش  طوری  دارد.  کار  این  توسط  سرطان  ایجاد 
می دهد که هر معنایی که این کار برای کودک داشته است، از 
بین می رود و با نگرش اخالقی )انگ چسباندن( روبرو می شود. 
در این حالت است که دیگر پازدن کودک نمی تواند به عنوان 
ابزاری برای جا پیداکردن کودک در جهانی که به آن تعلق 

دارد کشف شود.
اولین ارتباط کودک با مراقبش- معموالً مادر- اولین رابطه  ی 
عاشقانه ی اوست و زمینه ای است برای تجربیات بعدی عشق و 
رضایت مطلوب او. اولین جفت عاشق، مادر و نوزاد هستند. در 

این رابطه زنده ماندن نوزاد به عنوان هدف فقط شامل تغذیه 
هیجانی،  رابطه ی  ایجاد  بلکه  نیست،  بدنی  مراقبت  و  شدن 

روانی و روانی- جنسی را هم در برمی گیرد )دیم، 2011(.
شیر  کودک  به  مادرها  از  بعضی  فرومی  اصطالح  با  یعنی 
دیگر  برخی  و  شود  حفظ  کودک  فیزیکی  بقای  تا  می دهند 
به  عشق  و  شوق  و  شور  تا  می دهند  هم  عسل  شیر،  همراه 
زندگی را نیز به کودک منتقل کنند. عشق به زنده بودن و با 
شوق زندگی کردن، یک توانمندی است که شاید بخشی از 
آن در رابطه با مادر به دست بیاید، به قول فروم )1956( اگر 

همراه شیر عسل هم دریافت کرده باشیم!
اما اجازه دهید تا بخش دیگری از آن را به توانایی بشر برای 
رشد روانی مرتبط بدانیم. درست است که مادر نقش بسزایی 
در رشد کودک دارد ولی از سوی دیگر میلر )1997( معتقد 
آن  هستیم.  مادر  عشق  ایده آل سازی  تابوی  گرفتار  ما  است 
زندگی اش  طول  در  دارد،  خودشیفته ای  والدین  که  کودکی 
تامین  والدین  نیاز هایی ست که  برآورده کردن  در جستجوی 
می کند؛  جایگزین  دیگری  روش های  با  را  آنها  و  نکرده اند 
حرکت  نور  سمت  به  ماندن  زنده  برای  که  گیاهی  همچون 
می کند. به نوعی اگر مادر نیازهای کودک را درک نکرده است، 
را  دیگران  و  مادر  نیازهای  بتواند  که  می کند  تالش  کودک 
آنچه مسلم است  به نظر می رسد  درک کند )میلر، 1997(. 

عشق کودک به مادر است تا عشق مادر به کودک.
کودک در فضایی که مادر به هر دلیلی غایب یا افسرده است، 
می کند  تالش  فعاالنه  یا  می کند  پیدا  جایگزینی  محیط  در 
که مادر را بخنداند )اسپلمن،2013(. به بیان دیگر زمانی که 
برای  جایگزینی  محیط  در  یا  نمی دهد،  را  فروم  عسل  مادر، 
گرفتن شور و شوق پیدا می شود یا خود کودک تالش می کند 

تا با ایجاد آن، به محیط و مادر هم شور و شوق بدهد.
این “حرکت” و جاری بودن در همه ی ابعاد زندگی ست که 
بردن  لذت  معنی  به  بودن  زنده  برای  می بخشد؛  روح  آن  به 
برای خود،  ای  در جنبه  فردی  هر  است  زندگی، ضروری  از 
حرکت و شور و شوق بیافریند. مژده این که نوشتن و حرف 

زدن نیز فرم هایی از حرکت هستند.
از نظر ایگن )1995( زندگی پر شور و شوق مستلزم حرکت 
بین حاالت مختلف خویشتن است و دفاع در مقابل جریان 
سیال زندگی، نه تنها زندگی را از هر نوع شور و شوقی خالی 
می کند، بلکه فرد را به جایی می رساند که تبدیل به شبحی 

متحرک می گردد.
و  منفی  حس های  نکردن  تجربه  معنی  به  داشتن  اشتیاق 
همیشه سرخوش بودن نیست بلکه به معنی ظرفیت تحمل 
احساسات شدید، هم مثبت و هم منفی است )بندک، 1977(. 
سرزندگی، حرکت همزمان برای افزایش و کاهش ماکسیمم و 

مینیمم حاالت است.
اساساً جریان داشتن و حرکت بین حالت های شدید، بخش 
زندگی  به  را  توانمندی  و  تنوع  که  زندگیست  از  مهمی 
می افزاید و امکان مواجهه و تجربه کردن موقعیت های جدید 
و تازه را فراهم می کند. اگر بشر باور داشته باشد که هر لحظه 
بین  می تواند  می کند،  تصحیح  را  بعدی  لحظه ی  زندگی،  از 
را  آنها  و  رود  پایین  و  باال  کند،  زندگی اش حرکت  تجربیات 
خود  گذشته ی  فرد  یک  که  نیست  مهم  زیرا  کند؛  بازسازی 
دادن  ادامه  چطور  مهم،  بلکه  است  کرده  تجربه  چگونه  را 
دوباره ی آن تجربیات است. این جریان داشتن و حرکت است 
که لحظه های فوق العاده و شوق را در زندگی ایجاد می کند 

)ایگن، 1995(.
از آنچه فروید مطرح کرد: حل  هدف روانکاوی چیزی بیش 
شوق  و  شور  ی  تجربه  آن  و  است  ناهشیار  تعارضات  کردن 
دیگر  ظرفیت های  از  فراتر  که  کیفیتی  است.  سرزندگی  و 
تحلیلی  تجربیات  جنبه های  از  یکی  عنوان  به  باید  و  است 
سطح  به  زندگی  کیفیت  که  تصور  این  برخالف  بگیرد.  قرار 
نداشتن  یا  داشتن  واقع  در  دارد،  بستگی  فرد  روان  سالمت 
سالمت روانشناختی، خود نمودی از کیفیت سرزندگی و شوق 

زندگی ایست که به دست می آوریم.
پس به نظر می رسد زیستن با شور و شوق، نوعی توانایی ست 
وقتی  حتی  بیاورد  دست  به  را  آن  می تواند  احتماالً  فرد  که 

که از مادر خود دریافت نکرده باشد. اساساً فردی که دارای 
توانایی عشق ورزیدن به زندگیست، عشق به معنای انتخاب 
همسر/شریک را نیز مثل هر چیز دیگری در زندگی می تواند 
با شور و هیجان تجربه کند. این نوعی از زیستن است که در 
تضاد با مردگی روانی قرار می گیرد. به این ترتیب، عشق در 
معنای وسیع خود آنطور که فروم و وینیکات بحث می کنند، 
و  باشد  زندگی  عاشق  می تواند  فرد  است.  وجودی  پدیده ای 
کردن  عاشقی  برای  را  مختلفی  افراد   آن  مجموعه ی  زیر  در 

انتخاب کند.

اتمام  به  رو  بحث  الیس  هاولک  از  قولی  نقل  با  انتها  در 
می رسونیم:

“اگر ما زنده ایم تا چیزی به خشنودی و شکوه زندگی،
به دستاوردهای بشریت، به معنویت و شادی بشر بیافزاییم

الزم است با غلبه دادن عشق بر نفرت به شور و شوق برسیم.” 
)هاولک الیس، 1922(.
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تازه های روانپزشکی، بخش اول
“گردآوری و تنظیم: خانم دکتر فاطمه هادی، عضو هیئت 
علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران”

معرفی اختالل افسردگی
دورانی  زندگی،  طول  در  انسان ها  که  است  معمول  بسیار 
احساسات  این  اگر  ولی  کنند  تجربه  را  ناراحتی  و  غم  از 
ادامه یافت و حس ناامیدی و خالی بودن زندگی شما را فرا 
گرفت و نتوانستید از آن خالص شوید ممکن است که دچار 

افسردگی شده باشید.
طبق  و  است  روانی  اختاللت  شایع ترین  از  یکی  افسردگی 
که  می شود  زده  تخمین  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش 
حدود 350 میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج می برند. 
جهان  سراسر  در  ناتوانی  علل  مهم ترین  از  یکی  افسردگی 
است و یکی از بزرگ ترین عوامل ایجاد بار بیماری می باشد. 
یکی از عواقب خطرناک افسردگی افکار و اعمال خودکشی 

است. افسردگی در زنان بیش از مردان رخ می دهد.  
از زندگی  بردن  را مشکل و لذت  افسردگی عملکرد شما   
را برایتان سخت می کند. در این اختالل اغلب در طی روز 
صرف  ولی  دارید  شکستگی  درهم  و  فرسودگی  احساس 
بهتر  شما  دارید،  ناامیدی  احساس  چقدر  اینکه  از  نظر 
وجود  درمان  اختالل  این  برای  خوشبختانه  شد.  خواهید 
دارد ولی متاسفانه کمتر از نیمی از مبتالیان در جهان، از 
این درمان ها استفاده می کنند. از موانع درمان این اختالل 
حوزه  پرسنل  کمبود  مناسب،  امکانات  نبود  به  می توان 
انگ اجتماعی اختالل، عدم بررسی مناسب  سالمت روان، 
بیماران در جهت تشخیص بیماری و ... نام برد.  فهم بهتر 
افسردگی، شناخت عالیم و نشانه ها، بررسی علل و انجام 
درمان مناسب آن، اولین قدم ها برای مبارزه با این مشکل 

است.

افسردگی چیست؟
غم و کسالت، جزیی از واکنش های طبیعی افراد به مسایل، 
از  مردم  از  بسیاری  است.  زندگی  ناکامی های  و  مشکالت 
لغت افسردگی برای توضیح احساساتشان استفاده می کنند 
ولی افسردگی بسیار بیشتر از یک احساس غمگینی است. 

بسیاری از افراد برای توصیف افسردگی از حس غم و فقدان 
افراد  از  بعضی  در  حال  این  با  می کنند  استفاده  پوچی  و 
افسرده اصال احساس غم وجود ندارد و ممکن است بیشتر 
حس خالی بودن، بی حسی و بی انگیزگی وجود داشته باشد. 
بی قراری  و  پرخاشگری  و  عصبانیت  نیز  افراد  از  بعضی  در 
نمود بارز این اختالل است. به جز این مواردی که ذکر شد 
و  تمرکز  و  مطالعه  و  کار  برای  روزانه  عملکرد  در  اختالل 
تصمیم گیری و مشکل در خوابیدن و اشتها و لذت بردن از 

زندگی نیز رخ می دهد.

آیا شما افسرده هستید؟
با اینکه افسردگی در افراد مختلف، متفاوت بروز می کند ولی 
این اختالل وجود دارد.  برای  عالیم و نشانه های مشترکی 
هرچه تعداد و شدت و مدت زمان وجود این عالیم بیشتر 
باشد، احتمال وجود افسردگی بیشتر است. در صورتی که 
این عالیم شدید و ناتوان کننده شود بایستی به دنبال کمک 
آورده  افسردگی  عمومی  نشانه های  و  عالیم  زیر  در  بروید. 

می شود:
- احساس غم و ناراحتی

انجام  برای  بردن  لذت  یا  عالقه  مالحظه  قابل  کاهش   -
هرگونه فعالیت

افزایش  یا  اشتها  کاهش  یا  وزن  افزایش  یا  وزن  کاهش   -
اشتها

- بی خوابی یا پر خوابی
- بی قراری  یا کند شدن حرکتی و روانی

- احساس خستگی یا از دست دادن انرژی
- احساس بی ارزشی یا حس گناه

- کاهش توانایی تفکر یا تمرکز و یا مشکل در تصمیم گیری 
و تردید داشتن

- افکار مرگ و یا خودکشی
به غیر از عالیمی که در باال توضیح داده شد، ممکن است 
عالیمی دیگر مانند دردها و مشکالت جسمی بدون توجیح، 
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اضطراب، پرخاشگری و... نیز بروز کند. طول دوره افسردگی 
در  و  است  سال  دو  از  کمتر  و  هفته  دو  از  بیش  اساسی 
صورتیکه عالیم بیش از دو سال ادامه یابد به آن افسردگی 

مزمن اطالق می شود. 
صورت های  به  اختالل  این  که  است  ممکن  همچنین 
مختلفی خود را نشان دهد که شناخته شده ترین انواع آن 

در زیر توضیح داده می شود.

افسردگی پس از زایمان
حس  دچار  بارداری  از  پس  دوران  در  مادران  از  بسیاری 
غمگینی می شوند که چند روز پس از زایمان شروع شده و 
طی مدت کوتاهی برطرف می شود. ولی اگر این غمگینی 
طول کشید و یا عالیم افسردگی شدید شد ممکن است که 

افسردگی پس از زایمان بروز کرده باشد. 
از  پس  هفته  چهار  طی  معموال  زایمان  از  پس  افسردگی 
تغییرات  صورت  به  عالیم  و  می شود  شروع  بارداری  اتمام 
اضطراب،  کردن،  گرده  حمالت  افسرده،  روحیه  خلقی، 
تحریک پذیری و بی خوابی و در موارد شدید با افکار مرگ 
و خودکشی، هذیان و یا افکار آسیب زدن و کشتن نوزاد نیز 
بروز می کند که در صورت بروز موارد اخیر، اختالل اورژانس 
روانپزشکی قلمداد می شود و بایستی به سرعت به اقدامات 

درمانی پرداخت.
مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ، ابزاری است که 
به وسیله آن می توان افسردگی پس از زایمان را تشخیص 
که  جسمانی  عالیم  که  است  این  مقیاس  این  مزیت  داد. 
زایمان  از  پس  شرایط  در  و  افسردگی  در  است  ممکن 

مشترک باشند مثل بی خوابی، حذف شده اند. 
را  زایمان  از  پس  افسردگی  بروز  که  خطری  فاکتورهای 
از  پس  افسردگی  قبلی  سابقه  شامل  می کنند  مستعد 
زایمان، سابقه افسردگی بدون ارتباط با حاملگی یا سابقه 

فامیلی اختالالت خلقی می باشند.

افسردگی مینور
این نوع از افسردگی از شدت کمتری نسبت به افسردگی 
اساسی برخوردار است و تعداد عالیم افسردگی در آن کمتر 
است. طول مدت اختالل حداقل دو هفته است و در صورت 
عدم درمان امکان پیشرفت به سمت افسردگی اساسی نیز 

وجود دارد.

اختالل دیس تایمی یا افسرده خویی
از شدت کمتری  افسردگی مینور  نیز همانند  اختالل  این 
نسبت به افسردگی اساسی برخوردار است ولی خصوصیت 
اصلی آن این است که مدت زمان این اختالل بسیار طوالنی 
است و بیش از دو سال به طول می انجامد. یعنی به نوعی 
یک افسردگی خفیف طول کشنده است. شروع آن تدریجی 
و اغلب در سنین کودکی و نوجوانی است و سیری دائمی یا 
ادواری دارد. افرادی که به دیس تایمی مبتال هستند اغلب 
همیشه  انگار  که  می کنند  توصیف  طوری  را  خود  روحیه 
ناتوانی  دچار  را  فرد  آن،  ازمان  علت  به  بوده اند.  افسرده 

نوجوانی  و  اغلب در سنین کودکی  زیادی می کند و چون 
همراه  فرد  در  اجتماعی  عملکرد  اختالل  با  می شود  شروع 
سمت  به  اختالل  این  که  است  ممکن  همچنین  می شود. 
شرایطی  چنین  به  که  کند  حرکت  نیز  اساسی  افسردگی 
که  فردی  یعنی  می شود  گفته  مضاعف  افسردگی  معموال 
نیز  اساسی  افسردگی  دچار  داشته  دیس تایمی  اختالل 

می شود. 

افسردگی آتیپیک
افسردگی آتیپیک نوعی از افسردگی است که در آن به جای 
بی خوابی و کاهش وزن، فرد دچار پرخوری، افزایش وزن و 
پرخوابی می شود. این اختالل به این صورت است که عموما 

خستگی بر روی سابقه ای از اضطراب جسمانی و ترس و 
بی خوابی سوار شده و تمایل به خوردن و خوابیدن افزایش 
افزایش  نیز  جنسی  میل  موارد  بعضی  در  می کند.  پیدا 
الگوی  با  افسردگی  اختالل  در  اختالل  این  نمای  می یابد. 

فصلی نیز شایع است.
دیس فوری هیسترویید نیز اختاللی است که در آن عالیمی 
فرد دچار  بروز می کند و همچنین  اشتها و خواب  افزایش 
در  مشکل  و  شده  عاطفی  روابط  در  طرد  به  حساسیت 
پیش بینی لذت بخش بودن فعالیت ها و میل شدید نسبت 
به شکالت و شیرینی می گردد که حاوی مقادیر زیادی فنیل 
اتیل آمین است. این ماده پیش ساز ساخت تریپتوفان است 
تنظیم  اصلی  ماده  که  سروتونین  متابولیسم  در  خود  که 

روحیه است دخالت دارد.

افسردگی فصلی
شدن  کوتاه  با  که  است  صورت  بدین  افسردگی  از  نوعی 
افسردگی  عالیم  زمستان،  و  پاییز  در  نور  کاهش  و  روزها 
حرکتی  و  روانی  کندی  و  پرخوابی  و  پرخوری  صورت  به 
بروز کرده، تمایل به ارتباطات اجتماعی و روابط با دوستان 
از بین می رود و فعالیت های فرد کم می شود. اختالل در 
در  است.  شده  برشمرده  آن  علل  از  مالتونین  متابولیسم 

درمان آن از نوردرمانی استفاده می شود.

اختالل مالل پیش از قاعدگی
زنان و در  این صورت است که در  به  افسردگی  نوع دیگر 
ماهیانه  عادت  از  قبل  هفته  یک  حدوداً  زمانی  دوره  طی 
اضطراب،  کج خلقی،  صورت  به  آن  عالیم  و  می دهد  رخ 
خستگی اختالل در تمرکز، تحریک  پذیری، تغییرات خواب 
و اشتها، خصومت ورزی رخ می دهد. در بعضی از موارد فرد 
دچار افزایش انرژی و میل جنسی نیز میشود. در بعضی از 
افراد مشکالتی مانند سردرد های میگرنی و حمله پانیک نیز 

در طی این دوره رخ می دهد.
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افسردگی با دوره های کوتاه و مکرر
با سایر دوره ها افسردگی   عالیم این نوع افسردگی مشابه 
و  روزه  دو  حداقل  کوتاه  دوره های  صورت  به  ولی  است 
حداکثر دو هفته ای تعریف می شود که هر ماه تکرار می شود 
و ربطی به دوره های عادت ماهیانه ندارد. در حقیقت وجه 
تمایز آن از اختالل مالل پیش از قاعدگی این است که به 

زمان عادت ماهیانه در فرد مرتبط نمی باشد.

افسردگی با نمای مالنکولیک
این نوع از افسردگی بسیار شدید است و عالیم افسردگی در 

طی اوقات صبحگاهی شدیدتر است. 
اختالل خواب در طی این نوع از افسردگی به صورتی است 
دو  عادی)معموال  حالت  از  تر  زود  بسیار  ها  صبح  فرد  که 
ساعت زودتر از زمان بیدار شدن معمول( بیدار شده و دیگر 
به  منجر  که  شده  کم  بسیار  اشتها  نیست.  خواب  به  قادر 
حرکتی  و  روانی  کندی  یا  بی قراری  می شود.  وزن  کاهش 
وجود دارد و فرد از احساس گناه بسیار زیاد و غیرمنطقی 

رنج می برد.

افسردگی با نمای کاتاتونیک
در این نوع اختالل، فرد علی رغم بروز عالیم افسردگی عالیم 
دیگری نیز پیدا می کند که به آن ها عالیم کاتاتونیک گفته 
می شود و می تواند به صورت های زیر باشد مثال حرف نزند و 
به محرک های محیطی پاسخ ندهد یا اینکه حرف ها یا رفتار 
دیگران را به شکل تقلیدی تکرار کند. بی حرکت شود و یا 
حرکات بی هدف و بیش از اندازه داشته باشد. یا منفی کاری 
داشته باشد یعنی حرکات و اعمالش را طوری انجام دهد که 
با دیگران مخالفت کند مثاًل از خوردن آب و غذا امتناع کند. 
اطوار  و  ادا  یا  بماند  باقی  ساعت ها  وضعیت خاص  یک  در 

خاصی دربیاورد. 
مصرف  و  بیماران  زودهنگام  مراجعات  افزایش  به  توجه  با 

داروها شیوع چنین وضعیتی بسیار کم شده است ولی در 
صورت بروز این حاالت باید بیمار به سرعت جهت درمان 

مناسب به روانپزشک ارجاع گردد.

افسردگی با نمای سایکوتیک 
است.  روانپریشی  عالیم  با  همراه  افسردگی  از  نوع  این 
یا حس  این عالیم به صورت وجود توهم )شنیدن، دیدن 
کردن چیزی که وجود خارجی ندارد( و اعتقادات هذیانی 
و  کرده  پافشاری  آن ها  بسیارروی  فرد  که  غلط  )اعتقادات 
این  بودن  غلط  به  اطرافیان  منطقی  توضیحات  علی رغم 
به  نسبت  است  ممکن  مثال  است.  نمی برد(  پی  اعتقادات 
اطرافیان بدبین شود و معتقد باشد که قصد آسیب زدن به 
وی را دارند در حالیکه چنین امری صحت ندارد و وقتی از 
وی در مورد چگونگی رسیدن به این اعتقاد سوال می شود 
مشخص می شود که این باور را از راهی غیر منطقی کسب 

کرده است. 

افسردگی به عنوان جزیی از اختالل دوقطبی
دوره ای از افسردگی ممکن است به عنوان جزیی از اختالل 
است  ممکن  بیمار  که  صورت  این  به  کند  بروز  دوقطبی 
دوره هایی از افسردگی و شیدایی را در طی زندگی تجربه 
دچار  فرد  که  است  ای  دوره  شامل  شیدایی  دوره  نماید. 
 ، معمول  غیر  زیاد  فعالیت  پذیر،  تحریک  یا  شاد  روحیه 
زمان  مدت  به خواب)علی رغم  نیاز  کاهش  انرژی،  افزایش 
بسیارکم خواب همچنان پر انرژی است و احساس خستگی 
اختالل،  این  افسردگی  دوره  طی  می شود.  و...  نمی کند( 
عالیم مشابه یک دوره افسردگی اساسی بروز می کند  ولی 
درمان آن بسیار متفاوت از اختالل افسردگی اساسی است 
بیمار  عالیم  ضدافسردگی  داروهای  مصرف  صورت  در  و 

بدتر شده و امکان تبدیل دوره افسردگی به دوره شیدایی 
وجود دارد لذا تشخیص و درمان صحیح این اختالل بسیار 

ضروری است.
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اضطراب   ضد  و  افسردگی   ضد  اثرات   درباره  نظریه  چند 
ورزش مطرح  می باشد:

یکی از این نظریه های بیشتر تأیید شده این است که تغییرات  
 )Reform(  فیزیولوژیک ناشی از ورزش می تواند به اصالح

درک فرد از احساسات مربوط به اضطراب کمک نماید.
فرضیه دیگر این است که ورزش می تواند موجب حواس پرتی 
مضطرب کننده   و  افسرده  افکار  یا  استرس زا  محرک  یک  از 
شود و همانند زنگ استراحت یا فاصله ی بین دو نیمه بازی 

)Time out( عمل می کند.

 )Self Efficacy( متغیرهای شخصیتی مثل خودکارامدی
می توانند موجب افزایش اثربخشی و یا کم شدن اثرات ورزش 

بر افسردگی و اضطراب شوند.
بخشی  اثر  از  افراد  انتظار  که  شده  مطرح  فرضیه ای  اخیرا 
 ( دارونما  به صورت  آنها می تواند  ورزش روی حاالت روحی 
Placebo( هم نتیجه بخش باشد. )یعنی صرفا داشتن اعتقاد 
و انتظار از ورزش جهت بهبودی وضعیت روحی – روانی ، تا 
از  بعد  افراد  روحی  بهتر شدن حاالت  موجب   زیادی  اندازه 
انجام ورزش خواهد بود(. شواهد نشان می دهند که تا نیمی 
 )Placebo( از اثرات ورزش مربوط به همین وضعیت پالسبو

می باشد.

نگاه پزشکی ورزشی در افسردگی و اضطراب

“خانم دکتر آزاده عرفانی، متخصص پزشکی ورزشی”

افزایش عمومی انعطاف پذیری و مقاومت در برابر استرس ها 
ایجاد می گردد می تواند توضیح دهنده ی  انجام ورزش  با  که 
فواید ورزش برای اضطراب و افسردگی باشد. چندین مطالعه 
تطابق  می گوید  که  شدند  تطابقی  فرضیه ی  بر  متمرکز 
منجر  ورزشی  شونده ی  تکرار  استرس های  به  فیزیولوژیک 
می شود.  نیز  ذهنی  استرس های  به  فیزیولوژیکی  تطابق  به 
همچنین پژوهشگران علوم اعصاب در سالیان اخیر مطالعاتی 
بر حیوانات انجام دادند که یک مکانیسم مرکزی شامل محور 
به ورزش  تطابق  را در طی  آدرنال  هیپوتاالموس -هیپوفیز- 
منظم آشکار می سازد که این اطالعات می تواند پیش زمینه ای 

معقول برای مطالعات انسانی آینده باشد. 

بنزودیازپین ها  و  افسردگی ها  ضد  دارویی  اثرات  به  توجه  با 
مطالعات اثربخشی ورزش در این اختالالت معطوف به عملکرد 
واسطه های شیمیایی)Neurotransmiter( نیز شده است. 
سروتونین  فعالیت  بر  هوازی  ورزش  اثر  انسانی  مطالعات  در 
سروتونین  گیرنده  مهارکننده  داروهای  اثر  مشابه   )5-HT(
اثر گذاری  است. شواهد کمتری در مورد  بوده  ها(   SSRI(
گلوتامین  و  گابا(  ترشح  یا  )جابجایی  گابا  بر سیستم  ورزش 
وجود دارد. بعضی شواهد اشاره دارند به تأثیر یوگا بر اضطراب 
از طریق کاهش دادن پاسخ دهی به سطح باالی گابای مغز در 

مقایسه با برنامه پیاده روی با شدت مشابه یوگا.
در افراد سالم دیده شده که اثر ورزش های حاد و مزمن )کوتاه 



 98
ار 

 به
ل 

ه او
مار

 ش
ه  

رع
ی ج

اع
تم

 اج
ی و

ادب
ی، 

خت
شنا

روان
ی، 

لم
ه ع

نام
صل

ف
ران

ی ای
شک

 پز
وم

 عل
گاه

نش
ی دا

نگ
ره

 و ف
یی

جو
نش

ت دا
عاون

م

45 44

یا  افسردگی  به  مبتالیان  برای  پیشنهادی  ورزشی  رژیم   -
اضطراب ) فرکانس، شدت، مدت زمان و نوع ورزش(

افسرده  بیماران  برای  درمانی  دارو  اندازه  به  درمانی  ورزش 
از  ناشی  افسردگی های  در  بخصوص  است،  شده  واقع  مفید 

بیماری های قلبی موثر می باشد.
اندازه  به  ورزشی  تمرینات  انجام  و  درمانی  ورزش  اثرات   
درمان  از  مفیدتر  و  بوده  موثر  )سایکوتراپی(  روان درمانی 
در  معمول  درمانهای  دریافت  و  دارونما  از  استفاده  نگرفتن، 

بیماران افسرده بوده است. 
یا  و  بهتر  اثرات  درمانی  ورزش  انجام  اضطرابی  اختالالت  در 
مشابهی در مقایسه با گروه های انجام دهنده یوگا یا تمرینات 
آموزش  سازی،  آرام  و  بخشی  آرام  تکنیک های  کششی، 
مدیریت استرس، موزیک درمانی و دارودرمانی، داشته است.

»شناخت  تکنیک های  با  مقایسه  در  درمانی  ورزش  اثرات 
درمانی« در افراد مضطرب خیلی مشخص نمی باشد. شواهد 
بیشتری در مورد اثر گذاری ورزش بر افسردگی در مقایسه با 

اختالل اضطرابی وجود دارد.

شواهد اثر گذاری ورزش بر افسردگی
افسردگی  درمان  در  ورزش  اثرگذاری  بر  دال  موجود  شواهد 
آمریکا  روانشناسی  انجمن  بیانیه  طبق  هستند.  قوی  بسیار 
خفیف  افسردگی  برای  مؤثر  درمان  یک  ورزش   )APA(
عالئم  که  می شود  شروع  صورتی  در  دارویی  درمان  است. 
افسردگی بعد از چندین هفته ورزش کردن بهبود نیابد. در 
موارد شدیدتر افسردگی که از ابتدا نیاز به درمان دارویی یا 
باز هم ورزش درمانی می تواند یک  روان درمانی وجود دارد 

استراتژی درمانی کمک کننده باشد.
مقاالت مروری پاسخ درمانی افراد افسرده را به ورزش درمانی 
نشان داده اند. مداخالت ورزشی برای درمان افسردگی بالینی 
ابتدا می تواند تمرینات هوازی )مثل پیاده روی، دویدن و  در 
دوچرخه سواری و ...( باشد که البته تعدادی از مطالعات شروع 
ورزش های قدرتی را نیز در همان ابتدا مفید دانسته اند. اغلب 
 45 الی   30 نوبت  سه  صورت  به  ورزشی  درمانی  مداخالت 
ضربان  حداکثر   60%-%80 شدت  با  هوازی  ورزش  دقیقه ای 

قلب به مدت 8 هفته می باشند.

 
 

 به مبتال بیماران
 و افسردگی
 از بایستی اضطراب

ورزشی  های برنامه
 پیروی سالم افراد

 .نمایند
 

فرکانس انجام 
 تمرینات

سختی یا شدت 
 ورزش

 مالحظات ویژه نوع ورزش مدت زمان ورزش

روز در  5 ≤حداقل
هفته با شدت متوسط 

روز در  3≤یا حداقل 
هفته ورزش با شدت 

شدید یا ترکیب 
ورزش متوسط و 

 5-3حداقل  شدید
 روز در هفته

متوسط تا شدید که 
البته شدت پایین تا 
متوسط ورزش برای 

که از قبل  کسانی
اند کردهورزش نمی

 تر است.مناسب

 شدت متوسطدر 
دقیقه در  30≤حداقل 

 150روز؛در کل به 
 دقیقه در هفته برسد.

در شدت شدید : 
دقیقه در  20 ≤حداقل

 75روز و در کل به 
دقیقه در کل هفته 

 برسد
 

معمولی شامل 
های های گروهورزش

عضالنی  اصلی و 
های تکراری و ورزش

های ریتمیک + ورزش
 قدرتی + انعطاف
 پذیری و کششی

مربیان ورزشی باید از 
عالئم اختالالت  این 

افراد مطلع باشند و در 
صورت نیاز افراد را 

ی نامهارجاع دهند. بر
ورزشی افراد بایستی 

مناسب هر شخص 
 طراحی شده باشد.
همیشه توجه به 

عوارض/اثرات داروهای 
های مصرفی و بیماری

 همراه بشود.
 

BDNF( Brain-de-  و طوالنی مدت(  بر سطوح پروتئین
با  مرتبط  که  است  بوده   )rived neurotrophic factor
بهبود شرایط عملکردی مغز می باشد. ورزش منظم منجر به 
افزایش سطوح BDNF  مغز در وضعیت استراحت می شود 
بیماران دارای اختالالت روحی روانی  اثر گذاری در  این  که 
 )PANIC( مثل افسردگی مزمن و اختالل اضطرابی و پانیک
بیشتر از افراد سالم بوده است.  فعالیت فیزیکی همانند یک ضد 
التهاب و آنتی اکسیدان عمل می کند، بنابراین از طریق همین 
)نوروپالستیسیتی(،   عصبی  سیستم  اتصاالت   در  مکانیسم 
بیان مواد عصب دوست )Neurotrophin ها( و عملکردهای 
نرمال اعصاب می تواند اثر مثبت داشته باشد و در نهایت بر 
میزان بروز و ایجاد اختالالت اضطرابی یا در افسردگی ها اثر 
گذار باشد. کاهش در میزان افسردگی و اضطراب با افزایش 
فعالیت بدنی و ورزش تا حدودی مربوط است به اثر ورزش 

بر عالئمی از قبیل کیفیت خواب یا انرژی و خستگی افراد.

توجهات مورد نیاز در مورد ورزش و سالمت روان:
ناخوشایند حیطه  استرس های  انواع  از  اضطراب  و  افسردگی 
روانشناسی هستند که اغلب همراه با یکدیگر و یا در همراهی 
این  دوی  هر  دارند.  وجود  مزمن  جسمانی  بیماری  یک  با 
و  تمرینات  ورزشی،  ظرفیت  بر  می توانند  ناخوشایند  حاالت 
افسردگی  باشند. حالت  اثرگذار  بالغ  افراد  ورزشی  تست های 
ارتباط نزدیکی با یک اتفاق ناگوار مثل از دست دادن چیزی 
یا کسی دارد که غم و سوگواری بطور طبیعی وجود دارد اما 
گاهی افسردگی دائمی و پایدار در غیاب اتفاقات ناگوار ایجاد 
می شود که شامل یک وضعیت روانشناختی )از جمله احساس 
ناامیدی و ...( و عالئم جسمانی )خستگی شدید، تغییر الگوی 
خواب، تغییرات وزن و ...( به همراه اختالل در عملکرد معمول 

شخص است.
یک  وجود  مقابل  در  که  است  منفی  وضعیت  یک  اضطراب 
و  می دهد  نشان  تنش  یا  نگرانی  صورت  به  را  خود  محرک 
ارتباط نزدیکی با ترس دارد و همچنین احساس نیاز به پاسخ 

مقابله کردن یا فرار کردن وجود دارد.
تشخیص وجود اختالل افسردگی و اضطراب توسط یک فرد 
 DSM5 متخصص و با توجه به معیارهای توصیف شده در
داده می شود و ممکن است نیاز به دارودرمانی وجود داشته 

باشد و یا نیازی نباشد.

- جدول عالیم شایع در افسردگی و اضطراب

موارد ورزش کردن یک درمان مکمل سودمند در  اغلب  در 
رفع استرسهای ناخوشایند،  افسردگی ها و اختالالت اضطرابی 
است و الگوی ورزشی پیشنهاد شده مشابه افراد سالم می باشد.

 اختالل افسردگی اختالل اضطرابی 

نگرانی، ترس یا هراس شدید 
 درباره آینده

 خلق افسرده

 هاکاهش عالقه در تمامی فعالیت (ruminationنشخوار افکار )
 کاهش قابل توجه وزن رفتارهای اجتنابی

اندازه یا توجیه فعال شدن بیش از 
ناپذیر سیستم اعصاب سمپاتیک 
که بصورت عالئم زیر خود را نشان 

 : دهدمی
 باال رفتن ضربان قلب -
 گشاد شدن عروق محیط -

قراری دائم یا رخوت در حرکات و بی
 روان فرد

 شود()که توسط دیگران مشاهده می
 

خوابی دائم، یا پرخوابی بی تغییر در نفس کشیدن -
 دائمی/پایدار

عدم تصمیم گیری یا تمرکز بر  تعریق زیاد -
 مشکالت به صورت دائمی/پایدار

 کاهش انرژی و خستگی دائم دهان خشک
ارزش بودن احساس گناه یا بی بی قراری

 دائمی/مقصر بودن
 تغییر دائمی در اشتها اختالل سیستم گوارشی

 افکار تکرار شونده خودکشی لرزش
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توجه شود که در مطالعات انجام شده از طیف بسیار گسترده ی 
گزارش  افسردگی  درمان  در  مفیدی  اثرات  ورزشی  الگوهای 
 Evidence(شده انجام  مشاهدات  اساس  بر  و  است  شده 
ماژور، 3  افسردگی  درمان  پیشنهاد می شود جهت   )based
الی 5 مرتبه در هفته ورزش هوازی با شدت 85-50% حداکثر 
ضربان قلب به مدت 45 الی 60 دقیقه در هر جلسه و حداقل 
بیشترین  که  شده  داده  نشان  گردد.  اجرا  هفته   10 برای 
به  نتیجه ی ورزش کردن مربوط  افسردگی در  کاهش عالئم 
کسانی است که هر 2 نوع برنامه ورزشی هوازی و قدرتی را 
همزمان با هم به مدت 4 الی 16 هفته ادامه می دهند، حتی 
اگر زمان هر جلسه کمتر از مقدار پیشنهاد شده باشد. کاهش 
عالئم افسردگی توسط ورزش مربوط است به یکسری عوامل 
بیولوژیکی که بایستی در این زمینه تحقیق و بررسی بیشتری 

صورت پذیرد.

شواهد اثرگذاری ورزش بر اضطراب
شواهد موجود در مورد اثرگذاری ورزش بر اضطراب کمتر از 
اثر ورزش درمانی تفاوتی  افسردگی است. در برخی مطالعات 
دیگر  طرفی  از  است.  نداشته  اضطراب  دیگر  درمان های  با 
برخی مطالعات فواید بیشتر ورزش های قدرتی را در کاهش 

هوازی  ورزش های  با  مقایسه  در  اضطرابی  اختالالت  عالئم 
ذکر کرده اند. مطالعات زیادی اثر ضد اضطرابی ورزش را در 
افرادی نشان دادند که اضطراِب بدون تظاهرات بالینی دارند. 
آنالیزهای دیگری نشان داده اند که برنامه ی ورزشی که ناظر 
یا مربی دارند )در مقابل برنامه ورزشی بدون نظارت و مربی(، 
برنامه های فردی )در مقابل برنامه های گروهی( و برنامه های 
به  فیزیکی  فعالیت  مقابل  )در  فیزیکی  فعالیت  بر  متمرکز 
همراه رژیم درمانی و ...( در کم کردن عالئم اضطراب موفق تر 
بوده اند. علی رغم این همه مطالعاتی که اثرات ورزش را در 
درمان افسردگی  نشان داده اند و افزون شدن مطالعات مربوط 
به ورزش و اختالالت اضطرابی،  هنوز پزشکان از اثرات ورزش 
روانی  و  ذهنی  اختالالت  درمانی  استراتژی  یک  عنوان  به 

بی اطالع هستند.
اختالل  یا  و  هستند  حساس  بسیار  و  مضطرب  که  افرادی 
پانیک )PANIC(  دارند ممکن است حالت فیزیولوژیکی را 
که ورزش در بدن ایجاد می کند ناخوشایند و یا حتی خطرناک 
بدانند. همچنین ممکن است افراد مضطرب نگران آسیب های 

احتمالی در طی ورزش باشند. 
دارند که  توجه  موانع  بر  به صورت معمول  نیز  افسرده  افراد 
 Self( موجب مستأصل شدن آنها و در نتیجه  خودکارآمدی
انجام ورزش می شود. همچنین این  efficacy( پایین برای 
پاسخ  چالش ها سریع  به  و  دارند  هیچ«  یا  »همه  تفکر  افراد 
می دهند که اغلب با عصبانیت و انتقاد از خود همراه است که 

و موجب دست کشیدن از انجام ورزش می گردد. 
عملی  برنامه  هدف،  تعیین  مثل  رفتاردرمانی  استراتژی های 
داشتن، شناسایی و تغییر افکار منفی می تواند از عدم پیروی 
افراد از برنامه ی ورزشی جلوگیری نماید و درگیر شدن مجدد 

آنها با ورزش درمانی را موجب شود.

منبع:
 Refrence :ACSM’s (American college of sports
medicine) exercise testing & prescription 2018



پس چون رد خود طلب دیدی، می آی و می رو، و مگو هک رد این 

رفتن هچ افیده؟ تو می رو، افیده خود ظاره رگدد
                                                         فیه ما فیه              


