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ادامه از شماره 1058
تصویری فکر کردن چیست؟ فیلم هایی 
در مغز شما وجود دارد. ذهن من مثل 
ایمیج(  )گوگل  تصاویر  جستجوی 

کارمی کند. وقتی من یک کودک بودم نمی دانستم که فکر کردن 
من متفاوت است.من تصورمی کردم همه تصویری فکرمی کنند و وقتی که کتابم به نام 
تصویری فکر کردن را تمام کردم، به مصاحبه با افراد درموردروش فکر کردن آن ها را 

شروع کردم. من وقتی فهمیدم فکر من کامال متفاوت بوده، شوکه شدم.
درست مثل این که من بگویم به ساختمان یک کلیسا فکر کنید، بیشتر افراد به یک نوع 
شکل عمومی فکر می کنند، اما من فقط تصاویر خاصی می بینم. این ها در حافظه من برق 
می زنند، درست مثل جستجوی تصاویر گوگل. درفیلم )تمپل گرندین(، این موضوع را 
با صحنه های بسیارعالی ساختند، جایی که کلمه کفش می آمد و همه انواع کفش های 
دهه ۵۰ و 6۰ از خیال من می گذشت. خب، تصویری فکر کردن یک دارایی فوق العاده 
درکارطراحی تجهیزات دامداری بود و من برای بهتر کردن رفتار گاوها، در کشتارگاه 
خیلی سخت کارکردم. من نمی خواهم همه اسالیدهای کشتارگاه را نشان بدهم. آن 
قسمت ها را در یوتیوب گذاشته ام، اگر می خواهید آنجا ببینید. اما یکی از مواردی که 
می توانستم در کار طراحی ام اجرا کنم این بود که بتوانم قسمتی از وسیله را در ذهنم تست 
کنم، درست مثل یک سیستم کامپیوتری واقعیت مجازی.  چیزی که همان اوایل یاد 
گرفتم را این است که به خاطراین که چنان اجتماعی نبودم و نمی توانستم خودم اجرا کنم، 
مجبور بودم ایده و شیوه های کارم در مورد دام را بفروشم. بنابراین روش فروش ایده هایم 
این گونه بود که من نقاشی هایم را نشان می دادم. مورد دیگری که دریچگی به من کمک 
کرد، آموزش آداب در دهه ۵۰ بود به طور مثال آموزش این موضوع که نمی توانی کاال را 
از قفسه مغازه ها برداری ودوربیندازی.  وقتی که بچه ها در کالس سوم چهارم هستند، 
شما ممکن است ببینید که این بچه ها تصویری فکرمی کنند و پرسپکتیو می کشند. من 
بازهم تاکید می کنم که همه بچه های اوتیسمی قرار نیست تصویری فکر کنند.  من چند 
سال پیش یک اسکن مغزی گرفتم وعادت داشتم همه جا درباره اش شوخی کنم و بگویم 
که سیم کشی اینترنتی بزرگی درکورتکس بینایی ام دارم برخی از تحقیقات امروزه نشان 
می دهند که مردم برای بینایی، با کورتکس اصلی بینایی فکرمی کنند. درحالی که فکر 
کردن با این سیم کشی، مربوط به افرادی  است که تصویری فکرمی کنند بنابراین ذهن 
اوتیسمی گرایش دارد که ذهنی متخصص شود، یعنی دریک موضوع خوب باشد، در 
دیگری بد. موضوعی که من در آن بد بودم جبر بود وهرگزاجازه نداشتم درس هندسه 
یا مثلثات بردارم. به نظر من اشتباه بزرگی که امروزه در حال رخ دادن است، این است که 
بچه های زیادی می خواهند جبر را کنار بگذارند و مستقیم سراغ هندسه و مثلثات بروند، 
اما این اجازه را ندارند.  یک نوع دیگر از ذهن ها تفکر الگویی است که انتزاعی تر است. 
این ها مهندس های شما هستند، برنامه نویس ها. این ها انواع فکر کردن هستند: فکر کردن 
با تصاویر واقعی، مثل من؛ تفکر الگویی، ذهن های موسیقایی و ریاضی که بعضی از این ها 
اغلب اوقات در خواندن مشکل دارند. این قبیل مشکالت را دریچه های نارساخوان هم 
می بینید. این جا انواع مختلف ذهن را دید و سپس یک ذهن زبانی داریم که حقیقت 
همه چیز را می دانند.                                           ادامه دارد...
TED:منبع

 گردآوری: فرزانه قندریز

شاید به جرات بتوان گفت که همه ما دربرهه ای اززندگی به 
خاطره نویسی روی آوردیم. این دفترچه های کوچک رنگی 
به مانند تونلی ما را به زمانی دوروگاه نزدیک می برد به یک 
فصل، یک روزیا یک ساعت اززندگی وشاید ثانیه به ثانیه. 
احساس ما پس از این سفر چیست؟ حال که فاصله گرفته 
ایم ازآن سال و روز و آن لحظه. حاال که آن را کلمه به کلمه، 
حرف به حرف با وجود خط خوردگی ها وبد خطی های 
ناشی از احساسمان نسبت به اتفاقی که درآن لحظه برایمان رخ 
داده بود، می خوانیم و دوباره تجربه اش می کنیم. حس مان 

چیست؟ آن لحظه که نوشتیم چه احساسی داشتیم؟
گزارش نویسی روزانه می تواند مقدمه ای برای درمان 
گفتاری باشد، تکنیک ها ی بین جلسه های درمانی یا درخود 
جلسه می توانند به عنوان اساس کار، استفاده شوند تا تداوم 
بیشتری ازکارانجام شده، ارایه دهند. نوشتن می تواند 
موضوعی را بیان کند که قبال بیان نشده بوده ویا دسترسی به 
موضوعی را امکان پذیرکند که قبال دست نیافتنی بوده است، 
وبه آن اجازه می دهد که به سطح بیاید. گزارش درمانی روزانه 
می تواند به ویژه برای شخصیت های درون گرا مناسب 
باشد که برای آن ها ایده گفتگو با فردی درباره موضوعات 
دردناک یا شخصی، فراترازتفکروتامل خواهد بود؛ مانند 
درون گرایی، فقدان شبکه های حمایتی ممکن است نشانه 
مثبت دیگری باشد، وقتی کسی هیچ نوع رابطه صمیمانه بی 
واسطه با جرگه های آشنایی مناسبی ندارد. نوشتن گزارش 
روزانه سفری است که حتی اکثر خانه نشین ها به آن دسترسی 
دارند. یک دفترخاطرات روزانه یک جعبه مناسب است که 
به طورمستقیم و بالفاصله درهر زمانی دردسترس است و 
وابسته به حضورسایرین نیست. این دفترمکانی برای تخلیه 
فراهم می کندو جایی است برای بیان حاالت عاطفی شدید، 
فریادی است ناگهانی از فرط درد و خشم یا شادی و ترس 
برصفحه کاغذ، جایی است برای بیرون ریختن هیجان بدون 
ترس از انتقام یا قضاوت. یک دفترخاطرات روزانه همان 
قدرکه نویسنده در آن می نویسد دربرابر بازگویی شکیبا 
است چرا که بخشی از فرایند بهبودی، بیان مکرر داستان 
است و دفتر خاطرات روزانه بدون هیچ اعتراضی آن را می 
پذیرد. دفترخاطرات روزانه راهی برای ارتباط با خود شخص 
ایجاد می کند. نویسنده در خالل دفتر خاطرات روزانه می 
تواند صمیمیت با خود را رشد دهد، تاکید بر رویارویی با 
خود است. هم چنین این دفتر راهی برای برقراری ارتباط با 

سایرین فراهم می سازد.
من می نویسم پس هستم. عمل فیزیکی نوشتن، ظهور 

کلمات برصفحه، یک اثبات وجود است. یک مراجع با 
تعجب گفت: من احساس می کنم که خالی ام ولی وقتی 
می نویسم، صفحه ها را پر می کنم، بنابراین نمی توانم خالی 

باشم، می توانم؟
این نوشتن انباشته شده اغلب باعث واضح تر شدن رفتار 
و احساسات می شود. مراجعان اغلب می گویند: هم اکنون 

فهمیدم ...
چنین نیست که ازنوشتن استفاده کنیم تا آن چه را تجربه 
کرده ایم، انکار کنیم. بلکه، ما از نوشتن استفاده می کنیم تا 

چشم اندازمان را عوض کنیم.
ارتباطات می گوید:  آرتورآسابرگر، پژوهشگرعلوم 
ما به ندرت به روایت ها فکر می کنیم، اما زندگی مان به 
طورعمیقی، درآن هاغوطه وراست. هرروز، ازنخستین 
روزهای عمرتا واپسین دم زندگی مان، دردریایی ازداستان 
ها وقصه هایی غوطه وریم که می شنویم، می خوانیم یا می 
بینیم. مرگ ما نیز درروایت ثبت می شود، چرا که آگهی های 

ترحیم چنین هستند.
ازسده نوزده به این سو روش علوم طبیعی الگویی برای 
عقالنی ساختن دیگردانش ها بوده است، ولی در دو دهه 
گذشته این الگو برای درک جامعه و فرهنگ کارآیی بسنده 
نداشته است. مثال رفتارگرایی که تا همین اواخر برحیطه 
روان شناسی حاکم بود، اینک جای خود را به کندوکاو 

درفرایندهای شناختی وعمل هدفمند داده است.
زیست شناسان، مردم شناسان وجامعه شناسان به این 
نتیجه رسیده اند که درتبیین تکامل جانوری و تبادل اجتماعی، 
بررسی رفتار تقلیدی همان اندازه اهمیت دارد که بررسی 
کمی. ازاواخردهه 198۰ به این سو، رشته های گوناگون 
روایت درمانی دراسترالیا، امریکا و اروپا همراه با پیشینه 
تحقیقاتی تازه گسترش یافته است. شکل اولیه روایت 
درمانی با تاثیرپذیری از فوکو، مرهون تالش های وایت و 
اپسون می باشد. فوکو در کارهای اولیه اش )کتاب دیوانگی و 
تمدن(، عالقه حرفه ایش را به روان شناسی و آسیب شناسی 
نشان داده است. اگرچه روایت درمانی اساسا برای کاربرد 
درخانواده درمانی گسترش یافته است، با این حال روایت 
درمانی با استفاده ازاستعاره روایت دردیگرحوزه ها نیز به 
کارمی رود. روایت درمانی نه تنها شکل جدیدی از درمان را 
که توسط درمان گران قابل کاربرد می باشد، ارائه می کند، بلکه 
هم چنین روش متفاوتی ازبرخورد با انسان را تدارک  می بیند 
و طریق متفاوتی ازمشارکت درساختار و فرایند قدرت را در 
روابط تنظیم می کند. به طوری که می تواند جامعه را تحت 
تاثیرجومثبت خود قرار دهد. روایت درمانی شاخه ای از 
رویکرد درمانی استنباط گرا است که دردهه اخیر مورد توجه 

بیشتر روان شناسان قرار گرفته است. درساختار این نظریه:
1( علم به واقعیت را نمی توان تحت هیچ شرایطی به 

صورت عینی ومستقل ازخود به دست آورد.
2( واقعیت را نیز نمی توان به طورعینی کشف کرد. 
واقعیت در درون هریک ازما ساخته می شود ودرپس داستان 

های ما واقعیت عینی وجود ندارد.
3( همه دانش ها به ساختار فرهنگ، زبان یا نظریه ای که ما 

درمورد پدیده خاصی به کارمی بریم وابسته هستند.
بنا به نظرلیندا تواین، افراد تمایل دارند واقعیت ها ونیز تمام 
زندگی خود را درقالب داستان یا روایت درنظرگیرند ودست 
یابی به این داستان منحصربه فرد تنها به واسطه استخراج 
روایت ها )اظهارات افراد درمورد خودشان و زندگی شان( 
و استعاره های افراد امکان پذیر است. این نظریه معتقد است 
آن چه پیش از خود وقایع و رویدادها درزندگی انسان مهم 
است، مواجه معنایی افراد، به این وقایع است، انسان ها باید 
به عنوان خلق کننده های معنی درنظرگرفته شوند و روایت، 
فرایندی است که به واسطه آن، معنی شکل می گیرد، وتحول 

و تفسیرمی یابد.
ازطریق روایت های افراد می توان به احساس ها، هیجان 
ها ونگرش های آنان دست یافت. انسان ها براساس روایت 
هایی که ساخته اند دست به کنش وعمل می زنند واین 
فرایند سبب می شود احساس کنند قادربه پیش بینی و کنترل 
زندگی خود هستند. آن ها با داستان هایی که درزمان حال می 
گویند، گذشته خود را می سازند. گذشته ای را که می توان با 
ساختن داستان های جدید تغییر داد. بنا به نظر لی )2۰۰4( فرد 
نقش فعالی درساخت روایت دارد که تحت عنوان عاملیت 
مطرح می شود. عاملیت که مک آدامز )2۰۰1( آن را همراه 
با مشارکت همدالنه ازعناصرمهم درروایات زندگی افراد 
می دانست. احساس تعلق به خود واعتماد به نفس، داشتن 
تجربه موفقیت دریک مسئله یا مرحله ای از زندگی، تجربه 
انجام کاری به نفع سایرین و داشتن یک احساس ارتباط 
معنوی عمیق با یک قدرت برتر، ازویژگی های عاملیت می 
باشد. وایت و اپسون )199۰( یک داستان یا روایت خود را 
به این صورت تعریف کرده اند: »افراد درمسیرخلق مفهوم 
زندگی، با تکلیف تنظیم تجارب شان از رویدادها درتوالی 
زمان مواجه می شوند، این تنظیم باید به نحوی باشد که به 
شرح منسجمی از خود ودنیای اطراف شان دست یابند. باید 
تجارب خاص گذشته، حال و تجاربی که پیش بینی شده در 
آینده رخ خواهند داد، دریک سلسله خطی که گسترش دهنده 
این شرح است به هم بپیوندند. این شرح را می توان داستان یا 

روایت خود نامید.«
منابع: روایت درمانی/علیرضا غالمی
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