
ما  که  دارد  اعتقاد  آمریکایی،  روان پزشک  ِگَلسر،  ویلیام 
نشده  تامین  اساسی مان  نیازهای  که  می بریم  رنج  زمانی 
باشند و یکی از دالیل رنج های ما این است که انتخاب های 
گزینه هایی  انتخاب  غلط،  انتخاب  می دهیم.  انجام  غلط 
است که در راستای نیازهای اساسی ما نیستند. چرا چنین 
انتخاب هایی می کنیم؟ زیرا یا نیازهای اساسی مان را درست 
و دقیق نمی شناسیم یا ارزیابی دقیقی از گزینه های پیش 
روی مان نداریم یا رفتار و افکارمان را برای اهداف مان 

جهت دهی نمی کنیم. 

جهت دهی رفتار و افکار چه تاثیری بر رنج 
نبردن ما دارد؟

 گلسر اجزای رفتاری انسان را اینطور تعریف و طبقه بندی می کند:
1. رفتار فیزیولوژیک: انسان ها چند نوع رفتار دارند، یکی 
از آنها که در همه مشترک است، رفتار فیزیولوژیک است. 
به عنوان مثال، همه ما داریم نفس می کشیم. با هر نفس 
هوا را به درون می کشیم و با هر بازدم هوا را با ترکیبی 
متفاوت به بیرون می دهیم. عرق کردن یا تنظیم عضالت 
یا زدن ضربان قلب همگی رفتار فیزیولوژیک هستند. اینها 

رفتارهای ناآگاهانه و خودکار هستند.
2. رفتارهای ارادی: از سوی دیگر، همه ما رفتارهای آگاهانه 
هم داریم که توسط عضالت ارادی مان انجام می گیرند، 
مثل نوشتن یک نامه و انجام یک نرمش. در این رفتارهای 
آگاهانه هم گاهی کامال آگاهانه عمل نمی کنیم، مثال حواسمان 
پای چپ  پای راست را روی  نیست که موقع نشستن، 
می اندازیم یا برعکس. االن که من این را ذکر کردم، به 
این نکته توجه می کنید. تا قبل از ایجاد توجه، این رفتار 

عادتی و خودبخودی بوده است. 
3. احساسات: عالوه بر رفتارهای فیزیولوژیک و آگاهانه 
و خودبخودی، ما احساس هم داریم، یعنی ممکن است 
با کسی احساس آشنایی کنیم یا نسبت به کسی یا چیزی 
احساس کنجکاوی یا احساس خوشایندی یا ناخوشایندی 
مانند رفتارهایشان  انسان ها هم  باشیم. احساسات  داشته 
ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. گاهی فرد نسبت 
به احساس ناخوشایند درونش آگاهی ندارد و ناخودآگاه 
از او نپرسد چرا اخم  اخم می کند و تا زمانی که کسی 
کرده ای به احساسی که منجر به این رفتار شده توجه ندارد.
4. فکر کردن: یعنی گفت وگوی درونی ما با خودمان، 
یعنی جریان اطالعات که در حال گردش در مغز ماست 
و به صورت زنجیره ای از حرف ها و تصاویرمی چرخد. 
فکر کردن یعنی اینکه شما مجموعه حرف ها یا مجموعه 
تصاویری را که برای شما اتفاق افتاده یا احتماال خواهند 
ممکن  هم  کردن  فکر  کنید.  مرور  خود  ذهن  در  افتاد، 
است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. گاهی اراده می کنیم درباره 
افکار  گرفتار  ناآگاهانه  گاهی  اما  کنیم  فکر  موضوعی 
می شویم. در واکنش به این افکار اتوماتیک، گاهی بدون 
را  خود  دهان  و  لب  است  ممکن  باشیم،  متوجه  اینکه 

هم حرکت بدهیم.

تمثیل خوروی ویلیام گلسر
گلسر عقیده دارد 4 جزء رفتاری مثل 4 چرخ یک خودرو 
در  که  ماست  زندگی  محرک  نیروی  آنها  تای   2 است. 
مدل خودرویی او همان چرخ های عقب خودروست که 
باعث حرکت  آنها  متصلند و چرخش  ماشین  موتور  به 
عامل  عقب  چرخ های  اینکه  وجود  با  می شود.  خودرو 
جهت  حرکت  به  نمی توانند  اما  هستند  خودرو  حرکت 
بدهند. او چرخ های عقب این خودروی تمثیلی را یکی 
فیزیولوژی ما و دیگری احساسات ما می داند. همانطور 
که ما فیزیولوژی بدن مان مانند ضربان قلب و تنفس را 
نمی توانیم کنترل کنیم، احساسات هم از کنترل ما خارجند. 
مثال کسی ما را رنجانده یا رد پای بدی در زندگی ما بر جا 
گذاشته. نمی توانیم این احساسات را تغییر بدهیم یا وصله 
پینه کنیم. منتقدان به گلسر می گویند برخالف نظر او که ما 
رنج هایمان را خود انتخاب می کنیم، رنج های فیزیولوژیک 

مانند تپش شدید قلب را نمی توانیم انتخاب کنیم. 
احساسات خوب یا بد را هم خودمان انتخاب نکرده ایم، 
بلکه اتفاقی باعث شده تا این احساسات درون ما شکل 
بگیرند. گلسر اعتقاد دارد که گرچه عواملی خارج از اراده 
ی آگاهانه ی ما منجر به تغییرات فیزیولوژیک و تغییرات 
احساسی ما شده اند ولی ما می توانیم با انتخاب های درست 
و  احساسات  خودرو،  تمثیل  در  کنیم.  مدیریت  را  آنها 
فیزیولوژی را که چرخ های عقب ماشین ما هستند، باید 

با چرخش چرخ های جلو جهت داد.
ارادی  رفتارهای  همان  جلو  چرخ های  گلسر،  عقیده  به 

و فکر کردن ما هستند. او می گوید، رفتار ارادی و تفکر 
فرد می تواند بر فیزیولوژی و احساسات فرد تاثیر بگذارد 
بنابراین، رنج های فیزیولوژیک یا احساسی را گرچه نمی توان 
مستقیم کنترل کرد اما مدیریت فکر و مدیریت رفتار ارادی 
می توانند فیزیولوژی و احساسات را به دنبال خود بکشانند. 
دوستی یا دشمنی یا احساس خوب یا بد ما گاهی تحت 

تاثیر اطالعاتی است که درباره آن پدیده داریم.
در یک مثال عملی، شما نمی توانید اراده کنید و دست هایتان 
را گرم کنید، ولی با به هم ساییدن دست ها می توان آنها 
را گرم کرد. یعنی یک رفتار ارادی مانند ساییدن دست ها 
دست ها  شدن  گرم  یعنی  ما  غیرارادی  فیزیولوژی  روی 
ضربان  و  کنید  اراده  نمی توانید  شما  یا  می گذارد؛  تاثیر 
قلب تان را باال ببرید ولی برای اینکه ضربان قلب مان را 
باال ببریم می توانیم چند بار پله ها را باال و پایین برویم. 
به این ترتیب، یک رفتار ارادی بر فیزیولوژی غیرارادی 

ما اثر گذاشته است. 
همچنین گلسر اعتقاد دارد که با تغییر ارادی در تفکر و 
رفتار ارادی مان می توانیم احساسات مان را هم که در ابتدا 

خودکار و غیرارادی به نظر می رسند کنترل کنیم.

باورها بر احساسات مردم اثر می گذارند
دو متفکر بزرگ روان شناسی به نام آئورن بِک و آلبرت 
اِلیس با تجربه های عملی ثابت کردند که نظام باورهای ما 
بر نوع احساسات ما، چه خوب و چه بد، تاثیر می گذارد و 
فرد می تواند بر اساس اطالعات درست یا غلط، احساسات 

متفاوتی داشته باشد. به باور آنها، اتفاقات بیرونی از طریق 
شکل  را  ما  عاطفی  رنج های  که  ماست  باورهای  نظام 
با وجود همان  باورها می توان  نظام  تغییر  با  می دهند و 
اتفاقات بیرونی از رنج های عاطفی در امان ماند. مثال اگر 
در نظام باورهای ما چنین باوری وجود داشته باشد که 
اگر دوستی ما را به عصرانه دعوت کرده باید عالوه بر 
چای برای پذیرایی ما کیک و شیرینی هم فراهم کند حاال 
اگر به خانه اش برویم و برای ما فقط چای بیاورد دلخور 
می شویم و به ما برمی خورد در حالی که اگر در نظام باور 
ما عصرانه معادل چای نبات باشد از نبودن کیک دلخور 
نمی شویم. در نظام باور مادربزرگ های من به یاد داشتن 
سالگرد ازدواج اهمیتی نداش بنابراین از اینکه پدربزرگ هایم 
سالگرد ازدواج را به یاد نداشتند دل شکسته نمی شدند ولی 
در نظام باور امروزی به خاطر نداشتن سالگرد ازدواج یک 

فاجعه  ارتباطی و عاطفی محسوب می شود.

چرا آدم ها نظام باورهای ناکارآمد خود را 
تغییر نمی دهند؟

دراین زمینه دو دلیل وجود دارد: یکی دلیل عاطفی است یعنی 
ما از گزاره هایی که برای ما با عواطف خوشایند همراه هستند 
دفاع می کنیم، حاال یا احساس خوشایند به ما می دهند یا ما 
را از احساسات ناخوشایند در امان می دارند. مثال اینکه فکر 
کنیم رتبه اول هوش مردم جهان از آن ایرانی هاست برای ما 
خوشایند است زیرا ما ایرانی هستیم و این موضوع برای ما 
ارزش شخصی دارد بنابراین بسیاری از ایرانی ها از این گزاره 

که ایرانی ها باهوش ترین مردم دنیا هستند دفاع می کنند با اینکه 
ارزیابی های پژوهشی نشان می دهند که ما رتبه پنجاهم هوش 
را هم در جهان نداریم! یا یک فرد سیگاری که به هر 
دلیل سیگار کشیدن به او احساس خوبی می دهد، 
در مقابل تذکرات بهداشتی که درباره خطرات 
کشیدن سیگار به او می دهند، انواع و اقسام 
بهانه ها را برایتان ردیف می کند چون 
اگر سیگار را ترک کند، دیگر 
آن احساس خوب در او به 

وجود نمی آید.
دلیل  دیگر  دلیل 
تغییر  است:  عادتی 
دیرپا  عادت های  در 
به صرف  نیاز  آدم  در 
انرژی دارد. تغییر در نظام  
دوچرخه سواری  مثل  باورها 
برعکس  و  سرباالیی  در  دشوار 
آن زندگی برای نظام باورهای عادتی 
سرپایینی  در  آسان  دوچرخه سواری  مثل 
چون  نمی کن  رها  را  عادت ها  ما  ذهن  است. 
پیش می روند  اتوماتیک  به صورت  عادات  این 
اما کارهای خالف عادت نیاز به تمرکز و صرف 
انرژی دارند. حتی برای تغییر عادت های پیش پا 
افتاده ای مثل نوع نشستن یا حرف زدن، باید تمرکز 

داشت و انرژی صرف کرد. 

در مقابل تغییر باورها مقاومت می کنیم
اقتصاد انرژی در وجود ما به سمت حفظ عادت ها تمایل 
ما  اگر  می کند.  مقاومت  عادت  تغییر  مقابل  در  و  دارد 
بار برای همیشه درباره موضوعی قضاوت کنیم و  یک 
تصمیم بر پافشاری و عدم تغییر قضاوت خود بگیریم، 
دیگر برای فکر کردن به آن موضوع تالش نمی کنیم اما 
اگر بنای ما بررسی دوباره یا چندباره قضاوت مان درباره 
چندباره  و  دوباره  تالش های  این  باشد،  موضوع  فالن 
کار را برای ما دشوار می کنند بنابراین ما انسان ها ترجیح 
می دهیم چیزهای تغییریافتنی را تغییرنیافتنی ببینیم. بعد 
اگر روزی مجبور شویم این تغییر را بپذیریم مضطرب، 
عصبانی یا دلشکسته می شویم. مثل کسی که چند دهه با 
چرتکه محاسبه کرده و حاال در مقابل مزیت های کامپیوتر 
مقاومت می کند یا والدینی که با بزرگ شدن فرزندشان 

در مقابل استقالل رای او مقاومت می کنند. 
ما با تعمیم دادن تجارب خود از جهان در خود ایجاد » 
نظام باور« می کنیم. وقتی چیزی را باور داریم طوری رفتار 
می کنیم که انگار درست و بی کم و کاست است و در این 
شرایط اثبات اشتباه بودن این باور دشوار می شود. در واقع 
افکاری که خودمان خلق کرده ایم آن¬قدر برایمان مهم 
و مقّدس جلوه می کنند که انگار وجود واقعی دارند و ما 

فقط کشف کننده یا بیان کننده آنها هستیم! 
پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زان سبب عالم کبودت می نمود
به گونه ای که رنج  تغییر کند  ما  باشد زندگی  اگر قرار 
کمتر و دستاورد بیشتری داشته باشیم باید نظام باورهامان 

را بازنگری کنیم: چشم ها را باید شست!

چطور می توانیم رفتارهایمان را تغییر دهیم؟

رنـج را انتـخـاب نکنیـم
موضوع ویژه شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد4

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
روان پزشک

رنج بردن را می توان تجربه ای ناخواسته از استمرار 
یا شدت یک وضعیت منفی جسمانی یا عاطفی 
دانست. رنج جسمانی اغلب با نوعی تجربه از درد 
همراه است و رنج روانی با نوعی غم، ترس یا خشم.
ویژگی های عالمتی رنج بردن در چهره، وضعیت بدن و نوع صحبت 
کردن وجود دارند اما رنج بردن را نمی توان فارغ از موضوعی که باعث 

ایجاد آن رنج شده است، سنجید.
رنج بردن از درد کشیدن جداست. این جدایی را اینطور می توان فهمید 
که 2 نفر با یک میزان درد به طور یکسان رنج نمی برند. از سوی دیگر، 
رنج بردن ممکن است بدون وجود درد باشد، مانند اینکه رنج کسی که 
عزیزی را از دست داده، به دلیل درد نیست. حتی آن زمان که درد دلیل 
رنج بردن باشد، درد کشیدن و رنج بردن می توانند کامال جدا از هم باشند. 
معنای یک درد جسمانی مشترک که با رنج کشیدن همراه است، ممکن 
است در افراد مختلف و در زمینه های متفاوت با هم فرق داشته باشد.
رنج وقتی می تواند بیشتر شود که همراه درد یا از منبعی ناشناخته یا 
به معنای امری ترسناک باشد یا به نظر بیاید که مهاری بر آن متصور 
نیست، به درازا بکشد یا طول زمان آن مشخص نباشد. درد جسمانی 
گاهی مسبب رنج کشیدن است و وقتی درباره آن ابهامی وجود ندارد، 

رنج بردن می تواند بیشتر شامل درد کشیدن باشد.

پاسخ به رنج
تحقیقات تجربی می توانند قدمی باشند تا تاثیرات پاسخ های متفاوت 
به رنج هم از جهت رنج فردی و هم از نظر نتایج دیگری مانند 
افسردگی های بالینی یا سالمت جسمی بهتر درک شوند. پاسخ های 
متفاوت به رنج می تواند با نوع یا موضوع رنج کشیدن، یا طبیعت 
آن واقعه یا فقدان که باعث بروز رنج شده و زمانی که فرد در 

حال رنج کشیدن بوده متناسب باشد.

ما باید انواع پاسخ های بالقوه مثبت به رنج را که می توانند توام با شناخت 
و درک یا کنار آمدن هیجانی با رنج، رشد شخصیتی یا تعهدات معنوی 

یا مذهبی باشند به این صورت کلی طبقه بندی کنیم.
1-پاسخ های شناختی: پاسخ  شناختی می تواند تالش برای درک طبیعت 
رنج کشیدن باشد؛ مانند دلیل رنج یا فقدانی که تجربه شده. روند شناخت 
گاهی با تالش بیشتر برای بازنگری در ارزش های افراد، خواسته های 
آنان، اهداف، هیجانات و دستاوردها و آنچه فرد خود از اینها درباره 
رنج کشیدن می آموزد،شکل می گیرد. چنین درکی شاید نیازمند وقتی 
زیاد و تفکر باشد و ممکن است بحث با دیگران آن را بهتر به سامان 
رساند. پاسخ  شناختی به رنج کشیدن می تواند کمک کند تا فقدان را 
به روشنی تعریف کنیم، با آن سازگار شویم یا مشخص می کند برای 

تجدید خیر در وجودمان به چه چیزهایی نیاز داریم.
2- پاسخ های سازگارانه: پاسخ های سازگارانه به رنج می تواند برای دوام 
آوردن در شرایط و احساسات دشوار و تجربه های غم انگیز در زمان 
حال باشد. این پاسخ می تواند رو آوردن به دیگران برای تسالی خاطر 
باشد یا تالش برای به یاد آوردن زمانی که هنوز زندگی خوب بوده 
یا چگونگی روبرو شدن با نشانه ها و آرام کردن غم و اندوهی که فرد 
در حال تجربه آن است.پاسخ سازگارانه به خصوص در مراحل اول 
رنجی که از پی از دست دادن چیزی یا شخصی مهم به سراغ ما می آید 

مهم است تا آن دوره شدید رنج را دوام بیاوریم یا اینکه بگذاریم زمان 
بگذرد تا تصمیم بگیریم پاسخ مناسب دیگر کدام است.

3- عمل برای تغییر شرایط. در نهایت روشن است که برخی عملکردها 
برای تغییر شرایط می تواند هم تسلی بخش رنج باشد یا شرایطی را به 
وجود آورد که ما آن خسران را دوباره به دست آوریم یا آن را جبران 
کنیم. ممکن است بتوانیم با آن مشکل یا فقدان مستقیم روبرو شویم. 
گاهی اوقات این پاسخ ها را سازگاری مشکل-محور می گویند. درد را 
می توان با دارو یا پرت کردن حواس یا تمدد اعصاب آرام کرد. گاهی 
می توان با تغییر شرایط با غم و اندوه روبرو شد. گاهی می توان آتش 
خشم را با بخشش خاموش کرد. عملکرد مناسب بی تردید به دلیل 

و موضوع رنج، طبیعت فقدان و شرایط خاص هر فرد بستگی دارد.
4- دوباره وارد اجتماع شدن. بعد از دوره های طوالنی رنج، فرد می تواند 
نیاز داشته باشد تا دوباره وارد اجتماع شود. هرچند رنج بردن گاهی 
می تواند باعث یگانگی و همبستگی و جلب همدلی و دلسوزی از سوی 

دیگران شود اما به درازا کشیدن آن هم می تواند تنهایی و بیگانگی به 
بار بیاورد. گاهی فرد آنقدر اندوهگین است که نمی تواند روابط عادی 
اجتماعی را تحمل کند یا فکر می کند برای آنکه وارد اجتماع شود، 
زیادی منفی است و به همین دلیل تنها و بیگانه از دیگران می شود. 
حتی ممکن است دیگران از چنین فرد منفی ای دوری کنند و این امر 
رنج فرد را بیشتر می کند. گاهی ممکن است رنج را با برقراری دوباره 
ارتباطات اجتماعی تسال داد. این ارتباطات می توانند شامل رابطه های 
دوستانه، یا بودن در جمع خانواده یا محیط های گسترده تر اجتماعی یا 
محل کار باشند. برای آنکه بعد از دوره ای رنج کشیدن، فردی که بعد 
از دوره رنج تصمیم می گیرد دوباره وارد اجتماع شود، ممکن است 
الگوهای گوشه گیری را تغییر دهد، برای کمک به دیگران اقدام کند،بیش 
از حد به درون خود فرو نرود و بیش از آنکه به دنبال گرفتن کمک از 

دیگران باشد، به آنها کمک بدهد.
5- رشد شخصیتی. روند رنج بردن ممکن است خود باعث رشد 
شخصیت شود. در ادبیات روان شناسانه به آن »رشد شخصیت بعد از 
ضایعه« می گویند. شکل های مختلف رشد که تا  به حال ثبت و طبقه بندی 
شده شامل اینها هستند: ارزش دادن به زندگی و تغییر اولویت ها، روابط 
نزدیک تر، شناسایی فرصت های تازه، افزایش قدرتمندی شخص و رشد 
معنوی. برای آنکه این رشد شخصیتی و رشد فرد بهتر انجام گیرد، باید 
از فقدان و رنج روند شناختی پیدا کرد، چگونگی رنج و روند آن را 
با دیگران در میان گذاشت و به دنبال فرصت ها و هدف های تازه بود.

6- داشتن اشتغال مذهبی یا معنوی. در متن یک زندگی معنوی یا مذهبی، 
با قبول رنج، با رها کردن زواید و تسلیم به شرایط همانگونه که هستند 
یا با رو آوردن به خداوند در دعاها، می توان به رنج پاسخ داد. رنج 
بردن خود می تواند اسباب روشنی و وضوح و خلوص خواسته های 
فرد را که کدام مهم تر هستند، فراهم کند. در متن رنجی که فرد می برد، 
مذهبی بودن می تواند منبعی باشد برای درک و کشف معنا و ممکن 
است باعث شود تا رنج کشیده برای رسیدن به پایانی واالتر، رنج را در 
آغوش بکشد. دیدگاه مذهبی یا معنوی متنی را فراهم می کند که در آن 
درک می تواند به عنوان دعوتی برای رشد شخصیت یا دعوتی برای 

رو آوردن به خداوند دانسته شود.
منبع: ساینس دایرکت

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

تغییر در 
عادت های دیرپا در 

آدم نیاز به صرف انرژی 
دارد. تغییر در نظام  باورها مثل 

دوچرخه سواری دشوار در سرباالیی و 
برعکس آن زندگی برای نظام باورهای عادتی 

مثل دوچرخه سواری آسان در سرپایینی است. ذهن ما 
عادت ها را رها نمی کند چون این عادات به صورت اتوماتیک 

پیش می روند اما کارهای خالف عادت نیاز به تمرکز و 
صرف انرژی دارند. حتی برای تغییر عادت های 

پیش پا افتاده ای مثل نوع نشستن یا 
حرف زدن، باید تمرکز داشت و 

انرژی صرف کرد

پاسخ هر فرد به رنج متفاوت است

چـه پاسـخ هایی به رنـج می دهیـم؟

بعد از دوره های طوالنی رنج، فرد می تواند نیاز داشته 
باشد تا دوباره وارد اجتماع شود. هرچند رنج بردن 

گاهی می تواند باعث یگانگی و همبستگی و جلب همدلی 
و دلسوزی از سوی دیگران شود اما به درازا کشیدن 

آن هم می تواند تنهایی و بیگانگی به بار بیاورد


