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زندگــی کــردن در دنیایــی کــه تکنولوژی
در جهــت آســان و کوتــاه کــردن مراحــل
مختلف ــش ت ــاش میکن ــد ،میتوان ــد
آســـودگیهای خـــاص خـــود را داشـــته
باشــد .میانبرهایــی کــه اعتمــاد مــا را بــه
عن ــوان مصرفکنن ــده ب ــه ای ــن دنی ــای
عظیـــم بیشـــتر میکنـــد ،تـــا آنجایـــی
کـــه اینترنـــت و چهارچوبهـــای
م ــورد تایی ــد در ای ــن فض ــا تبدی ــل ب ــه
منابـــع اصلـــی مـــا بـــرای بروزرســـانی
عقایـــد و باورهایمـــان میشـــود و
طولـــی نمیکشـــد کـــه تصـــور مـــا از
خودم ــان بس ــیار بیش ــتر از ه ــر زم ــان
دیگـــری بســـته و وابســـته بـــه یـــک
عامـــل خارجـــی خواهـــد شـــد .عاملـــی
کـــه بیرحمانـــه هماننـــد کارفرمایـــی
مس ــتبد صب ــح ب ــه صب ــح ،دس ــتور کار
را روی میزمـــان پرتـــاب کـــرده ،چشـــم
و گوشـــش را بـــر روی آنچـــه واقعـــا ً
از پـــس انجـــام دادنـــش برمیآییـــم
بس ــته و روز بع ــد فق ــط ب ــرای تحوی ــل
گرفت ــن انتظارات ــش برمیگ ــردد .نظ ــام
ســـرمایهداری و موجـــی کـــه بـــه راه
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انداختـــه بـــر ایـــن وضعیـــت دامـــن
زده و بـــه مـــرور ،تعریـــف انســـان
از پدیدههایـــی ماننـــد موفقیـــت
اســـتانداردهای
بـــه
برمیگـــردد
ســـختگیرانه و بیرحمانـــهای کـــه
در جه ــت تغذیــهی ای ــن نظ ــام نه ــاده
ش ــدند .پدی ــدهای ب ــه ن ــام کمالگرای ــی
در عصـــر امـــروز فراگیـــری بســـیار
بیشـــتری پیـــدا کـــرده اســـت؛ زیـــرا
چرخهـــای اقتصـــاد ســـرمایهداری بـــر
نارضایت ــی و احس ــاس ش ــرم انس ــانها
میچرخـــد .احســـاس کافـــی بـــودن
خیلـــی کمتـــر از گذشـــته بـــه کار
اقتصـــاد مصرفگـــرای امـــروزه میآیـــد
و هــر چــه مــا بــه عنــوان مصرفکننــده
رضای ــت کمت ــری از خ ــود و زندگیم ــان
داشـــته باشـــیم ،بدنـــه ایـــن اقتصـــاد
وابســـته بـــه کمـــال فربهتـــر خواهـــد
ش ــد .هنگام ــی ک ــه ش ــخصی از ش ــما
نظرت ــان را در رابط ــه ب ــا ی ــک انس ــان
موفـــق میپرســـد قبـــل از پاســـخ
دادن کم ــی س ــبک و س ــنگین کنی ــد و
بس ــنجید ک ــه تعریفت ــان از موفقی ــت
تـــا چـــه انـــدازه متعلـــق بـــه اندیشـــه
خودتـــان و تـــا چـــه انـــدازه وابســـته

بـــه تعاریـــف متعـــارف و همراســـتا
بـــا اســـتانداردهای دیگـــران اســـت؟!
رفتـــار خودتـــان را بـــا فرزندانتـــان از
دی ــد ش ــخص س ــوم مش ــاهده کنی ــد و
ببینی ــد چق ــدر فرزندت ــان را ب ــر اس ــاس
یـــک طـــرح مشـــخص و از پیـــش
تعیینش ــده و وابس ــته ب ــه ارزشه ــای
رای ــج موفقی ــت تربی ــت میکنی ــد و در
مقابــل آن تــا چــه میــزان بــه فرزندتــان
بـــه مثابـــه بـــذری بـــا اســـتعدادهای
رش ــد مخت ــص ب ــه خ ــود ن ــگاه میکنی ــد
کـــه هیـــچ ایـــرادی هـــم نـــدارد اگـــر آن
گونـــه کـــه مـــورد پذیـــرش جامعـــه
هســـت رشـــد نکردنـــد .کمالگرایـــی
پیامـــد پنهـــان بســـیاری از جریاناتـــی
اس ــت ک ــه م ــا در ط ــول زندگ ــی خ ــود
در مواجه ــه ب ــا آنه ــا ق ــرار میگیری ــم
و گاهـــی بـــا عـــدم آگاهـــی ،آنهـــا را
پذیرفت ــه و تکرارش ــان میکنی ــم .خ ــوب
اس ــت قب ــل از انج ــام ه ــر اقدام ــی در
زندگـــی ،بـــه تفکـــری کـــه در پـــس آن
وجـــود دارد رجـــوع کنیـــم و بســـنجیم
کــه تــا چــه انــدازه متعلــق بــه خودمــان
و تـــا چـــه انـــدازه تکـــرار کورکورانـــه
عقایـــد دیگـــران اســـت.

جریانی به نام کمالگرایی
زهرا مومنی نسب
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من همیشه باید نفر اول باشم.
مــن بایــد در بهتریــن دانشــگاه درس
بخوانــم.
مــن بایــد بــا بهتریــن آدم روی زمیــن
ازدواج کنــم.
یــک کار را شــروع نمیکنــم یــا اگــر
شــروع کــردم بایــد بــه بهتریــن شــکل
ممکــن انجــام بدهــم.
من نباید مورد انتقاد قرار بگیرم .
شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده
باشــد کــه ذهنتــان مــدام بــا «ترینهــا»
کلنجــار بــرود.
تــا حــاال فکــر کردیــد کــه چــرا خیلــی
از افــراد دوســت دارنــد کامــل باشــند؟
چــرا تعــداد کمــی از افــراد هســتند کــه
بــه معمولــی بــودن رضایت میدهند و
خودشــان را وقــف ترینهــا نمیکننــد؛
بهتریــن همســر ،بهتریــن خانــه،
لوکستریــن ماشــین ،جدیدتریــن
مــدل تلفــن همــراه و...
اصــا ً چــه کســی معیــار ایــن برتریهــا
را تعییــن میکنــد؟ فــرد؟ خانــواده؟
جامعــه؟
تــا بــه حــال چقــدر به این مســئله فکر
کردهایــد کــه در دنیایــی کــه همــه در
حــال رقابــت بــرای بهترینهــا هســتند
معمولــی بــودن چقــدر شــهامت و
شــجاعت میخواهــد؟ پذیــرش همــان
چیــزی کــه هســتیم و همــان چیــزی
کــه دیگــران هســتند ،تــا چــه انــدازه
قــدرت میطلبــد؟
مشــکل بــزرگ آن ،مــرز و دیــوار

تحقیرکننــدهای اســت کــه در جامعــه
گمشــده ما ،بین الیه بســیار کوچک و
الغــر آدمهــای «تریــن» و گروه بیشــمار
معمولیهــا کشــیده شــده اســت .اگــر
بــه جــای تبلیــغ کامــل و بینقــص
بــودن ،تبلیــغ معمولــی بــودن و خــود
واقعیمــان را میکردیــم ،شــاید هــر
انســانی بــه دنبــال خــود منحصــر بــه
فــردش میرفــت و غصــه نمیخــورد
کــه ماشــینش معمولــی اســت،
بینــیاش را عمــل نمیکــرد ،مــدام در
درونــش خــود را در یــک رقابــت و
مســابقه بــا دیگــران نمیدیــد.
کمالگرایــی یــا پرفکشنیســت ،تیــغ
دو لبــهای اســت کــه هــم انگیــزهای
مثبــت بــرای پیشــرفت محســوب
میشــود و هــم میتوانــد شــوق و ذوق
فــراوان آدمهــای معمولــی را فــدا کنــد.
دکتــر دیویــد برنــز ،روانپزشــک بالینــی
و نویســنده مشــهور ،کمالگرایــان را
اینگونــه معرفــی مــی کنــد« :کســی
کــه اســتانداردهایش فراتــر از
دســترس یــا منطــق اســت و فــردی که
بــه صــورت وســواسگونه ،پیوســته
بــرای دســتیابی بــه اهــداف ناممکــن
تــاش میکنــد و ارزشهایــش را بــه
طــور کل از لحــاظ مولدبــودن و میــزان
دســتاوردها را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهــد و هــدف اصلــی ایــن افــراد
اجتنــاب از شکســت اســت».
نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن
اســت کــه گاهــی اوقــات افــراد بــه
اشــتباه کمالگرایــی و وســواس را بــه
جــای یکدیگــر بــه کار میبرنــد ،در

صورتــی کــه کمالگرایــی ،فراگیرتــر
از وســواس اســت و وســواس ممکــن
اســت بخشــی از کمالگرایــی باشــد.
از نظــر فلــت و هویــت ســه نــوع
کمالگرایــی داریــم:
کمالگرایــی خودمــدار یــا خــود محــور،
یــک بعــد درون شــخصی اســت کــه
بــا یــک انگیــزه قــوی بــرای بینقــص
اســتانداردهای
تنظیــم
بــودن،
شــخصی غیــر واقعبینانــه و تــاش
بــرای آنهــا ،تمرکــز بــر معایــب و
تعمیــم اســتانداردهای شــخصی
توصیــف میشــود .کمالگرایــی
خودمحــور ممکــن اســت شــامل یــک
آل خــوب نیــز
طــرحِ شــخصیِ ایــدهِ 
باشــد .بــه بیــان دیگــر یعنــی مــن بــه

خــودم فشــار وارد مــی کنــم کــه بــه
اســتانداردهای غیرواقعــی و غیرممکن
برســم ،مثــا بــا اینکــه فــردی میدانــد
کــه در زمینــه فوتبــال اســتعداد و
توانایــی نــدارد ولــی خــودش را مجبــور
میکنــد کــه در ایــن زمینــه نفــر اول
باشــد.
کمالگرایــی دیگــر مــداری ،شــامل
رفتارهــای مشــابه بــا کمالگرایــی
خودمحــور اســت ولــی ایــن رفتارهــا به
جــای اینکــه بــه ســمت خــود شــخص
باشــند ،بــه ســمت دیگــران هدایــت
میشــوند یعنــی از دیگــران انتظــار
داریــم کــه اســتانداردهای بــاالی
غیرواقعــی کــه مدنظــر ما اســت را دارا
باشــند ،مثــا فــردی کــه از همســرش
انتظــار دارد کــه هــوش باالیــی داشــته
باشــد و در بهتریــن شــغل کار کنــد.
کمالگرایــی جامعهمــدار ،مســتلزم
وجــود بــاور بــه ایــن موضــوع اســت
کــه دیگــران نســبت بــه شــخص
انتظــار دارنــد کــه بــه معیارهــای بــاال
و غیرقابــل دســترس آنهــا دســت
یابنــد و ایــن نــوع کمالگرایــی خیلــی
قــوی و نیرومنــد اســت ،زیــرا اگــر مــا
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بــه اســتانداردهایی کــه احســاس
میکنیــم دســت نیابیــم احســاس
خطــر بــزرگ عــدم پذیــرش و طــرد در
مــا ایجــاد مــی شــود.
بــرای مثــال تحقیقــات رنــدی فراســت؛
پروفســور روانشناســی دانشــگاه
اســمیت در ماساچوســت آمریــکا
اشــاره میکند که والدین بیش از حد
ســختگیر و منتقــد ،فشــار زیــادی را
بــر کــودکان بــرای دســتیابی بــه اهــداف
کمالگرایانــه وارد میکننــد.

ســعی میکننــد بــا تنبیــه ،کودکانشــان
را مجبــور کننــد بــه معیارهــای
واالیشــان دســت یابنــد .معیارهایــی
کــه آن قــدر غیرواقــع بینانهانــد کــه در
کمتــر مــوردی کودکانشــان میتوانــد
بــه آنهــا دســت یابنــد .روانشناســان
بــه ایــن ســبک تربیــت فرزنــد ،ســبک
«والدیــن قــدرت طلــب» میگوینــد.
 .۲والدین کمالگرا
همانطــور کــه در ادبیــات کهــن مــا نیــز
گفتــه شــده اســت« ،گنــدم از گنــدم
برویــد جــو ز جــو» .ویژگــی کمالگرایی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت
و غیــر از والدیــن دیکتاتــور ،والدیــن
کمالگــرا نیــز فرزنــدان کمالگرایــی
تحویــل جامعــه میدهنــد .والدینــی که
خودشــان کمالگــرا هســتند ،نــه تنهــا
موفقیتهــای کودکانشــان را کوچــک
میشــمارند بلکــه موفقیتهــای
خودشــان را هــم قبــول ندارنــد .آنهــا
شــخصیتی وسواســی و بیــش از حــد
منظــم دارنــد و کــودکان ایــن افــراد بــه
همیــن خاطــر هرگــز هیـچگاه احســاس
خوبــی نســبت بــه موفقیتهایشــان
ندارنــد و در نتیجــه احســاس خوبــی
نســبت بــه خودشــان هــم ندارند چون
هیچوقــت نتوانســتهاند والدینشــان
را خشــنود کننــد.

صــورت زیــر تقســیمبندی کــرد:
 .۱والدین قدرت طلب
افــرادی کــه بیــش از حــد کمالگــرا
هســتند ،احتمــاال در کودکــی والدینــی
قدرتطلــب داشــته انــد؛ پدر و مادری
کــه از ابتــدا بــه کــودک خــود چنیــن القا
میکننــد کــه «همیشــه مــا درســت
میگوییــم ،همیشــه حــق بــا ماســت و
همیشــه مــا درســت رفتــار میکنیــم».
اینگونــه والدیــن ،تفــاوت تواناییهــای
خودشــان و کــودک نازنینشــان را
درک نمیکننــد بــه همیــن خاطــر

بعضــی باورهــای افــراد کــه موجــب
کمالگرایــی میشــوند عبارتنــد از:
الــف) نیــاز بــه تاییــد؛ «همــه افــراد مهــم
زندگــی مــن از جملــه والدیــن ،همســر،
فرزنــدان و همکارانــم بایــد مــرا تاییــد
کننــد و دوســتم بدارنــد».
ب) انتظــارات بیــش از حــد از خــود؛
«اگــر مــن در همــه زمینههــا بــا کفایــت
نباشــم فــرد بیارزشــی هســتم».
ج) مســتعد ســرزنش؛ «اگر من نتوانم
بــه پیــروزی دســت پیــدا کنــم ،دیگــران
حــق دارنــد مــرا تنبیــه کننــد».

کمالگرایی یا
پرفکشنیست ،تیغ دو
لبهای است که هم
انگیزهای مثبت برای
پیشرفت محسوب
میشود و هم میتواند
شوق و ذوق فراوان
آدمهای معمولی را
فدا کند.

معمــوال شــکلگیری ریشــههای
کمالگرایــی در افــراد متفــاوت اســت،
امــا عمــده دالیــل آن را میتــوان بــه  .۳باورهای فردی
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د) نگرانــی بیــش از انــدازه؛ «چــه
موقعیــت حســاس باشــد و چــه نــه،
مــن بایــد بــه هــر حــال نگــران باشــم».
هــ) پرهیــز از مشــکالت؛ «فــرار از
مشــکالت بهتــر از درگیــر شــدن بــا
آنهــا اســت».
.4والدین غیرتاییدگر
ايــن كــودكان اغلــب دارای والديــن غيــر
تأييدگــر هســتند كــه عالقهشــان بــه
كــودك ،بســتگی بــه عملكــرد كــودک
دارد .والديــن كمالگــرا بيــش از انــدازه
انتقــاد میكننــد ،ســختگير هســتند
و معمومــا ً كمتــر از فرزندانشــان
پشــتيبانی میكننــد .عــدم تاييــد و
يــا تاييــد مشــروط والديــن ،عامــل

بــروز كمالگرايــی در كــودكان اســت.
فــرد كمالگــرا بــه تــاش خــود ادامــه
میدهــد تــا اينكــه تأييــد والديــن را
بــه دســت آورد .تفکــر او ایــن اســت
کــه« :اگــر مــن بيشــتر تــاش كنــم ،اگــر
كمــی بهتــر انجــام وظيفــه نمايــم و اگــر
كاملتــر باشــم والدينــم مــرا دوســت
خواهنــد داشــت».
البتــه ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه
همــه کمالگرایــان دارای والدینــی
کمالگــرا نیســتند .اکثــر آنهــا
مجبورنــد در دوران کودکــی نقــش
انســانی بــزرگ و جــا افتــاده را ایفــا
کننــد .ایــن موضــوع بــا مــرگ یکــی از
والدیــن یــا جدایــی آنهــا از یکدیگــر،
اعتیــاد آنهــا ،توجــه بیــش از حدشــان
بــه کارهــای خــارج از خانــه و مبتــا
شــدن بــه بیماریهــای روانــی روی
میدهــد و کــودکان مجبورنــد جــای
ایــن والدیــن را پــر کننــد.
اکثــر افــراد کمالگــرا دارای والدینــی
هســتند کــه یکــی کمالگراســت و
دیگــری انســانی مهارنشــدنی اســت.
بــرای مثــال :معتــاد بــه مــواد مخــدر.
نتیجــه رفتارهــای چنیــن والدیــن
آشــفتهای ایــن اســت کــه دوران

کودکــی آنهــا بســیار آشــفته و بــی
نظــم اســت و آن هــا نیــز بــه ســوی
کمالگرایــی قــدم برمیدارنــد و
تــاش میکننــد قســمتهایی از
زندگــی آشــفته خــود را بــه حــد بســیار
بــاال و مطلوبــی برســانند.
ویژگیهای افـراد گمالگـرا:
اهــداف ســخت یــا غیرواقعبینانــه
دارنــد .اگــر نتواننــد بهتریــن باشــند،
گاهــی تســلیم میشــوند و آن هــدف
را رهــا میکننــد .افــراد پرفکشنیســت
غالبــا در ذهنشــان ســعی میکننــد
احتمــاالت را شکســت دهنــد؛ یعنــی
یــک گیرشــناختی دارنــد کــه احتمــاالت
خیلــی کــم را دنبــال میکنند و دوســت
دارنــد بــا ســقف احتمــاالت خیلــی
کــم مبــارزه کننــد وآنهــا را شکســت
دهنــد.
بــه هــر اشــتباهی بـه عنــوان شکســت
نــگاه میکننــد و اگــر کســی ،کار یــا
پــروژهای را بهتــر از آنهــا انجــام دهــد،
احســاس شکســت میکننــد.
اســت
ممکــن
همچنیــن،
اشتباهاتشــان را سانســور و از
دیگــران مخفــی کننــد .شــاید جالــب
باشــد کــه بدانیــد در کتــاب «فلســفه
طبیعــی آیــزاک نیوتــون» گفتــه شــده
کــه «نیوتــون ،احتمــاال بــه خاطــر
نوعــی از دمدمــی مزاجــیِ ســاده بیــن
شــدن
انتخــاب میلــش بــه شــناخته
ِ
اکتشــافاتش و ترســش از نقــد شــدن،
گرایــش بــه ایرادگیــری از نگارشهــای
خــود داشــته اســت» زمانــی کــه
در یکــی از اولیــن چاپهــای کتــاب
اپتیکــس او خطاهایــی یافــت شــد،
پاســخ وی ایــن بــود کــه اســمش را بــه
طــور کل از روی کتــاب حــذف کننــد.
معمــوال کارشــان را دیــر تحویــل
میدهنــد ،چــون دائــم در حــال بازبینی
آن هســتند و تعلــل میکننــد.
وقتــی مطابــق تعریــف خودشــان از

کمــال ،بــه هدفــی کــه میخواهنــد
نمیرســند ،احســاس ناراحتــی
میکننــد .
ریســک کــردن را دوســت ندارنــد،
چــون هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه
بــا ریســکپذیری بتواننــد کارشــان را
کامــل و بــدون عیــب و نقــص انجــام
بدهنــد .بنابرایــن ،ترجیــح میدهنــد
کارهــای امنتــر را بپذیرنــد ،چــون از
م بــدون عیــب و نقــص آنهــا
انجــا ِ
مطمئــن هســتند.
آنهــا از فراینــد یادگیــری و کار لــذت
نمیبرنــد ،چــون فقــط نگــران نتیجــه
هســتند.
تفکــر آنهــا معمــوال «همــه یــا هیــچ»
اســت ،یــا بــه چیــزی کــه میخواهنــد
تمــام و کمــال میرســند ،یــا اگــر چنیــن
نشــود ،خــود را شکسـتخورده تلقــی
میکننــد.
وابســتگی ناســالمی بــه عقایــد دیگران
دارنــد .احســاس میکننــد اگــر عیــوب
آنهــا نمایــان شــود ،دیگــران آنهــا را
طــرد خواهنــد کــرد.
زیــاد پذیــرای انتقــاد و بازخــورد
نیســتند .
ممکــن اســت دیگــران را هــم بــا
غیرواقعبینانــه
اســتانداردهای
خودشــان بســنجند و زمانــی کــه
همکارانشــان مطابــق انتظــارات
آنهــا عمــل نکننــد ،از آنهــا انتقــاد
کننــد .بنابرایــن بــا ایــن رویکــرد ،روابط
نزدیــک زیــادی در محــل کار نخواهنــد
داشــت.
در تفویــض اختیــار و واگــذاری کار بــه
دیگــران مشــکل دارنــد.
دکتــر تــال بِن-شــاهار در کتــاب خــود
بــه نــام «»The Pursuit of Perfect
توضیــح میدهــد کــه دو نــوع
کمالگرایــی وجــود دارد:
کمالگرایــی ســازگار؛ کمالگرایــی
ناســازگار.
کمالگرایــان ســازگار روی توســعه

میکننــد.
کار
مهارتهایشــان
اســتانداردهای آنهــا همیشــه در
حــال افزایــش اســت و آنهــا بــا
خوشبینــی ،لــذت و تمایــل بــه بهتــر
شــدن کار میکننــد .بــدون شــک ،ایــن
نــوعِ ســالمی از کمالگرایــی اســت.
امــا ،کمالگرایــان ناســازگار هرگــز از
داشتههایشــان راضــی نیســتند .اگــر
چیــزی کامــل و بیعیــب و نقــص
نباشــد ،آن را کنــار میگذارنــد .ایــن
دســته از افــراد ممکــن اســت تــرس
از شکســت ،تردیــد ،غــم و احساســات
دردنــاک دیگــر را تجربــه کننــد.
باورهــای غیرمنطقــی کمالگرایــان
نابهنجــار:
 .1نيــاز بــه تاييــد :همــه افــراد مهــم در
زندگــي مــن ،بايــد مــرا تاييــد كننــد و
دوســتم بدارنــد.
 .2انتظــارات بيــش از انــدازه از خــود:
مــن بايــد در تمــام زمينههــا كامــا ً بــا
كفايــت و شايســته باشــم در غيــر ايــن
صــورت فــرد بیارزشــی هســتم.
 .3مســتعد ســرزنش :اگــر مــن يــا
ديگــران بــد و شــرور هســتيم بايــد
تنبيــه شــويم.
 .4درماندگــی عاطفــی :علــت تمــام
ناخوشــیها و بدبختیهــای مــن و يــا
ديگــران تابــع شــرايطی اســت كــه مــن
كنترلــی بــر آنهــا نــدارم.
 .5نگرانــی بيــش از انــدازه :حتــی

اگــر رخــداد چنــدان تهديدكننــده يــا
خطرنــاك نباشــد ،مــن بايــد نگــران
بشــوم.
 .6پرهيــز از مشــكالت :فــرار
از مشــكالت برايــم آســانتر از
درگيرشــدن بــا آنهــا اســت.
 .7وابســتگي :مــن بــه شــخصی قویتــر
از خــودم نيــاز دارم تــا بــر او تكيــه كنم.
 .8درماندگــی :تنهــا ،گذشــته مــن
اســت كــه تعيين،كننــده رفتارهــای
فعلــیام اســت و اگــر چيــزی در
گذشــته مــن تاثيــر گذاشــته ،اثــرش
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هميشــه باقــی خواهــد بــود.
درک تفــاوت بیــن کمالگرایــی
ناســازگار و جســتوجوی ِ ســالم
موفقیــت مهــم اســت .از نظــر
کمالگرایــان ناســازگار ،اشــتباهات
پذیرفتنــی نیســتند ،زیــرا باعــث
میشــوند کــه دیگــران آنهــا را
بیکفایــت بداننــد .برعکــس ،از نظــر
کســانی که به روشــی ســالم و درســت
در جس ـتوجوی بهترشــدن هســتند،
اشــتباهات ،فرصتهایــی بــرای رشــد
تلقــی میشــوند .ایــن دســته از افــراد
درک میکننــد کــه اشــتباهات بخشــی
از فرآینــد یادگیــری هســتند ،بنابرایــن
آنهــا را میپذیرنــد.
کمالگرایــی بــه خــودی خــود خــوب

یــا بــد نیســت .بایــد ایــن ســوال را از
خودمــان بپرســیم کــه مــا ســعی داریــم
کــه بــرای دل خودمــان بهتــر باشــیم یــا
بــه خاطــر اینکــه دیگــران یــا تعــدادی
مخاطــب خیالــی را بــرای خودمــان
تصــور میکنیــم و ســعی داریــم آنهــا
را راضی نگه داریم و تالش در جهت
بهتریــن بــودن میکنیــم .بایــد بدانیــم
کــه هــر چقــدر کــه کمالگرایــی مــا
معطــوف بــه اجتمــاع و دیگــران باشــد،
بیشــتر حالــت انگیــزش بیرونــی را
دارد و بــا حــس خســتگی ،افســردگی،
ناکامــی ،بیماریهــای روانپزشــکی
و اعتیــاد همــراه اســت امــا هرچــه
کمالگرایــی معطــوف بــه خودمــان
باشــد ،بیشــتر حالــت انگیــزش درونــی
دارد؛ یعنــی مــا اهدافمــان را پــی
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میگیریــم و مشــتاقانه بــه ســمت
آنهــا حرکــت میکنیــم ،صرفــا ً بــه
خاطــر اینکــه ایــن اهــداف را دوســت
داریــم و از دنبــال کــردن آنهــا لــذت
میبریــم .در ایــن حالــت نتیجــه و
فــرآورده کار مهــم نیســت؛ بلکــه
فرآینــد کار اســت کــه لذتبخــش
اســت؛ بــرای مثــال شــخصی کــه صرفــا
از فرآینــد ورزش کــردن و پیــادهروی
لــذت میبــرد ،صــرف نظــر از اینکــه
الغــر میشــود یــا خیــر.
دوســت مــن از «ترینهــا» پرهیــز کــن،
چــرا کــه خوشــبختی جایــی هســت کــه
خــودت را بــا کســی مقایســه نکنــی.
حتــی نخــواه خوشــبختترین باشــی.
بخــواه کــه خوشــبخت باشــی و بــرای
ایــن خواســتهات تــاش کــن.
یادمــان هســت کــه از وقتــی بــه دنبــال
پســوند «تریــن» رفتیــم ،خوشــبختی
از مــا گریخــت .از نمــره  19.75لــذت
نبردیــم چــون یــک نفــر  ۲۰شــده بــود.
از رانندگــی بــا پرایــد و  ...لــذت نبردیم
چــون ماشــینهای مــدل باالتــری در
خیابــان ،در حــال خودنمایــی بــود .از
بــودن کنــار عشــقمان لــذت نبردیــم
مــدرک
چــون
تحصیلــی
و پــول
تــو ی

جیــب او ،کمتــر از ســایرین بــود.
همچنیــن ،از خانهمــان ،از شــغلمان،
از درآمدمــان،
از خانواده و دوســتانمان و ...اصال چه
کســی گفتــه کــه مــاک بهتریــن بــودن
را متعلقــات و دارایــی افــراد تعییــن
میکند؟بگذاریــد خیالتــان را راحــت
کنــم .هیــچ بهترینــی در ایــن دنیــا
وجــود نــدارد .در خوشبینانهتریــن
حالــت ممکــن همــه مــا آدمهــا در طــی
یــک پروســه میتوانیــم هــر روز بهتــر
از روز قبــل باشــیم .مــا میتوانیــم
پیشــرفت کنیــم ولــی نمیتوانیــم
بهتریــن باشــیم چــون اساســا معیــاری
بــرای تعییــن بهتریــن وکاملتریــن
انســان وجــود نــدارد .وقتــی بــه دنبــال
بهتریــن بــودن باشــیم ،از اشــتباه
کــردن میترســیم و بــا ایــن تــرس بــه
هیــچ کاری جامــه عمــل نمیپوشــانیم.
خودتــان را بــا تمــام کموکاســتیهایتان
بپذیریــد و دوســت بداریــد .تــرس را
کنــار بگذاریــد .ایــن ایــده «بهتریــن
بــودن» را هــم بگذاریــد کنــار .فقــط
تــاش کنیــد و از مســیر زندگــی لــذت
ببریــد.

مینیمالیسم دیجیتال
سرمقاله
راه گریــزی در عصــر تکنولــوژی
فاطمه انتظاری
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است روزی  ۸۰بار آن را چک کند،
کمتر تمایل به خرید آن پیدا میکرد،
تمایل به چک کردن اینستاگرام و
توییتر یک تیک عصبی است ،این
فضاها زمان را تکه تکه میکنند تا
امکان حضور دائمیشان در زندگی ما
وجود داشته باشد.
بیشتر افراد تأثیر منفی فعالیتهای
نامحدود آنالین را توانایی رسانههای
اجتماعی در به هم ریختن اوضاع
روحیشان میدانند .نمایش به موقع
تصاویر و برنامهریزیشده از زندگی
شخصی دیگران ،باعث ایجاد حس
نارضایتی میشود ،به خصوص زمانی
که حال روحی خوبی نداشته باشیم
و برای نوجوانان راهی تاثیرگذار و
بیرحمانه برای تجربه حس طردشدن
از جامعه است.
انسان به طور ذاتی به دنبال کسب
تایید اجتماعی است .ما هرگز
نمیتوانیم به نظر اطرافیانمان در
مورد خودمان بیاعتنا باشیم ،در
واقع هدف ایجاد دکمه الیک و تگ
کردن ،بیشتر کردن جنبه کسب تایید
اجتماعی است.
درباره تقویت مثبت متناوب چیزی
شنیدهاید؟
دانشمندان از دهه  ۱۹۷۰که مایکل
زایلر آزمایش معروف نوک زدن
کبوتران را انجام داد ،متوجه شدند
که تالشهای غیرمنتظره به نسبت

امروزه فضای مجازی عضو جدانشدنی
زندگی بشر است ،در دنیایی که
فناوری هر ثانیه در حال پیشرفت و
تغییر است و رویدادی در نقطهای از
جهان بعد از چند ثانیه در کل جهان
پخش میشود ،عدم وجود این فضا
فرد را با بحران عقبماندگی از دهکده
جهانی روبرو خواهد کرد .تحقیقات
نشان میدهد افرادی که در اواخر
دهه  ۸۰میالدی در آمریکا زندگی
میکردند ۲۰ ،درصد بیشتر احتمال
داشت تا ثروتمندبودن را از اهداف
اصلی خود در مقابل نسلهای گذشته
بدانند و بیشتر به دنبال باال رفتن
وجهه اجتماعی خود بودند .اکنون
هویتها و دستاوردها خیلی بیشتر
نسبت به گذشته توسط شبکههای
اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام
به نمایش گذاشته میشود و در این
فرهنگ جدید نمایشی ،بینقص
بودن خیلی مهمتر از واقعیت است؛
به طور کلی اغلب ما با این هدف به
فیسبوک یا اینستاگرام ملحق شدیم
تا با دوستانمان ،در سراسر جهان در
ارتباط باشیم؛ اما نتیجه این شد که
دیگر نمیتوان بدون چشم برداشتن
از صفحه گوشی با دوستانمان در آن
سوی میز ارتباط برقرار کنیم .تغییرات
فضای مجازی خیلی سریع در زندگی تشویقهای برنامهریزیشدهای که
ما خزیده است .شاید اگر به شخصی در زمانهای مشخص به افراد ارائه
در سال  ۲۰۰۷که برای گوش دادن به میشوند ،بسیار جذابتر هستند.
موسیقی قصد خرید تلفن همراه را به عبارتی غیرقابل پیشبینیبودن
میکرد ،میگفتند بعد از یک دهه قرار باعث ترشح دوپامین بیشتر در مغز

میشود ،به این معنی است که یک
پیامدهنده عصبی تاثیرگذار و کلیدی
برای تنظیم غرایز ما وجود دارد.
در آزمایش زایلر کبوترها به دکمه
نوک میزدند که به صورت غیرقابل
پیشبینی دانههای غذا را آزاد میکرد.
به عقیده آدام آلتر ،این دقیقا همان
رفتاری است که ما با فشار دادن دکمه
الیک که اولین بار در سال  ۲۰۰۹توسط
فیسبوک معرفی شد انجام میدهیم.
حاال دیگر این جور قابلیتهای
بازخورددهی زیر پستهای خیلی
از شبکههای اجتماعی تعبیه شده
است .در واقع رنگ قرمز همانند
زنگ هشداری عمل میکند که در
پشت آن مهندسی توجه عظیم قرار

گرفته است .آنچه انسان را در این
فضا خسته کرده است ،از دست
دادن کنترل بر فعالیتهای روزانه
میباشد .موضوع کارایی این فضاها
نیز موضوع خودمختاری است ،انگار
که پای ما لیز خورده و عقب عقب
رفتهایم و در دام زندگی آنالین گرفتار
شدهایم .افرادی که در این دام افتادند
انسانهای کم اراده و احمق نیستند،
بلکه برعکس آنها انسانهای
حرفهای موفق ،دانشجویان پرتالش،
والدین دلسوز و افراد بااستعدادی
هستند که برای رسیدن به اهدافشان
سخت تالش کردند اما با این حال
برنامهها و فضاهای مجازی مانند
سلولهای سرطانی شدهاند که همه
جای زندگی ما را گرفته اند و از نقش
اولیهشان پا فراتر گذاشتند .افراد به
دلیل تنبلی و بیهدفی تسلیم صفحه
گوشی نشدند ،بلکه میلیونها دالر
سرمایهگذاری شده تا آدمها به دام
فضای مجازی بیفتند و راه گریزی
از آن نداشته باشند .توزیع افراد در
فضای مجازی مانند نمودار زنگولهای
است که افراد در دو طیف ابتدایی
و انتهایی نمودار هستند .رقابت بین
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بدترینها و بهترینها ،و تمرکز اصلی
رسانهها و فضاهای مجازی بر همین
دو طیف است .در واقع این فضا
برای آنها همانند آینه سفید برفی
عمل میکند که وقتی در مقابل آن
قرار میگیرند به آنها نشان میدهد
که عالی هستند و فرقی نمیکند که
کاری که انجام میدهند در طیف
بد باشد یا خوب ،فضای مجازی به
آنها چیزی که میخواهند را میدهد
یعنی توجه ،الیک و کامنت گرفتن از
دیگران.
با این حال حقیقت این است که
اغلب ما معمولی هستیم اما رسانهها
و فضاهای مجازی تعریفی از انسان
ایدهآل و انسانی که مورد توجه است

قابل حذف شدن میباشند .در
مرحله بعدی باید یک وقفه  ۳۰روزه
ایجاد کنید .هفتههای اول پاکسازی
بسیار سخت است اما باید مبارزه
کرد .هدف این است که در آخرین
دوره فعالیتهایی که باعث ایجاد
رضایت واقعیتان میشود پیدا کنیم.
در گام بعدی بازگردانی مجدد فناوری
مطرح است .در این دوره ،تنظیمات
زندگی دیجیتالی شما بازنشانی شده
است و به شیوهای نو و آگاهانه
میتوانید آن را بازسازی کنید .نهایتا
این فناوریها در خدمت ارزشهای
شما قرار میگیرند.
تمرینهایی که
می تو ا ن

می د هند
افراطی
که
معیارهای
است.
مطرح
سختگیرانهای
میکنند و به این معمولی بودن
به عنوان یک ناسزا مینگرند .در
این بین چیزی که برای اغلب ما
انسانهای معمولی اتفاق میافتد این
است :ناکافی بودن دائمی.
با تمام این تفاسیر ،آیا راهکار برگشتن
به عصر قبل از فناوری است؟ قطعا
نه.
راه حل ،پذیرش معمولی بودن و
رسیدن به مینیمالیسم است .برای
رسیدن به این مینیمالیسم دیجیتال
چه باید کرد؟
ابتدا باید به تعریفی از قوانین
استفاده از فناوری رسید ،باید به
سراغ پاکسازی فناوریهای جدید
بروید ،آنهایی که اختیاری هستند،
یعنی بدون آسیب یا مشکل بزرگ

بر ا ی
ر سید ن
مجدد به کیفیت
سرزندگی انجام داد،
مانند در تنهایی وقت
گذراندن.
هوشمند
گوشیهای
عامل اصلی محرومیت
از خلوت هستند ،پس
برای اجتناب از این شرایط
منطقی است تا با فاصله گرفتن
تدریجی از آنها ،به بازسازی همان
خلوتی که زمانی بخش جداییناپذیر
زندگی روزمره بود بپردازید و سعی

ارائه

را

8

گاهنامه فرهنگی ،اجتامعی ،روانشناسی ایلوژن ،شامره سوم ،دی ۱۳۹۹

کنید بیشتر روزها زمانهایی را دور
از گوشی همراهتان سپری کنید .این
زمان میتواند از یک کار صبحگاهی
و سریع بیرون از خانه گرفته باشد
تا یک شب کامل ،بستگی به راحتی
شما دارد .موفقیت در این موضوع
ایجاب میکند که باور داشته باشید
عدم همراه داشتن گوشیتان یک
بحران نیست ،اما تا وقتی به طور
کامل حقیقت را بپذیرید میتوانید
کمی تمرین کنید .اگر اوایل احساس
میکنید با این کار مشکل دارید،
میتوانید کمی کوتاه بیایید ،گوشی را
همراه خودتان به جایی که میخواهید
ببرید ،اما آن را داخل داشبورد
ماشینتان جا بگذارید .اگر شرایط
اضطراری پیش آمد میتوانید از آن
استفاده کنید .با این حال دائم دم
دست شما نباشد که بتوان در کسری
از ثانیه خلوت ،آن را به هم بزند .اگر
هم با فرد دیگری به بیرون رفتهاید
میتوان از آن بخواهید که
گوشی شما را نگه
د ا رد ،

اینطور در مواقع اضطراری به
گوشیتان دسترسی داشته باشید
اما این دسترسی آسان نیست .نکته
مهمی که در اینجا مطرح است اینکه
در این تمرین مسئله خالص شدن از
شر هر تلفن همراهی نیست ،بیشتر
اوقات تلفن همراهتان را با خود دارید
و میتوانید از همه امکانات آن لذت
ببرید ،با این حال هدف این است
که شما بپذیرید که یک زندگی کامال
معقول ،با تلفن همراه و یا بدون آن
نیز میسر میشود.
برای رسیدن به این استراتژی خلوت
میتوانید پیادهرویهای طوالنی
داشته باشید یا به خودتان نامه
بنویسید و…
الیک نکردن
عالقهی به شدت سازگاریافته بشر
به ارتباط اجتماعی ،یک بخش
شگفتانگیز از تاریخ تکامل ماست.
شبکههای پیچیده مغزی طی
میلیونها سال در محیطهایی تکامل
یافتند که معاشرت
غالبا

غنی و به شکل گفتوگوهای رودررو
بوده و گروههای اجتماعی هم کوچک
و قبیلهای بودند .در مقابل ،در
دو دهه گذشته ابزارهای ارتباطی
دیجیتال باعث شدند شبکههای
اجتماعی مردم بسیار بزرگتر و غیر
محلیتر باشند و مردم را به برقراری
ارتباطهای خیلی کوتاه و مبتنی بر
متن و دارای امکان تاییدشدن از
طریق یک کلیک تشویق میکنند که
اطالعات مهمشان بسیار کمتر از آن
چیزی است که ما با توجه به شکل
تکاملمان توقعش را داریم .مغز
انسان تکامل پیدا کرده است تا سیلی
از اطالعات را پردازش کند که در
تعامالت چهره به چهره وجود دارند.
جایگزین کردن این جریان غنی با یک
ت
کلیک ،نهایت توهین به ماشین آال ِ
پردازش اجتماعیِ ماست .اگر بگوییم
ِ
بحث راندن یک خودروی فراری زیر
سرعت مجاز است کم گفتهایم .بهتر
است بگوییم مثل این است که فِراری
را با قاطر بکسل کنید!

نحوه رسیدن به شیوه مدیریت
زندگی اجتماعی:
میتوانید پیامهای متنی خود را
یکپارچه کنید و یا از دوستان و
ساعت
بخواهید
اطرافیانتان
مشخصی از روز را با شما تماس
بگیرند و این ساعت مشخص،
ساعت اداری ویژه مکالمات
شما شود.
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فرآیند کنکور کمالگرایی شما را دوست دارد
کمالگرایی در نظام آموزشی
مهدیس عبدهللا زاده
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هـــر ســـاله بـــا اعـــام نتایـــج
کنکورهـــای سراســـری ،موجـــی از
تالطـــم و بعضـــا امـــواج طوفانـــی
ســـهمگینی گریبانگیـــر ســـاحل
امـــن خانوادههـــا اســـت و البتـــه
طیـــف ویرانگـــری ایـــن طوفـــان،
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رابطـــه معنـــاداری بـــا ســـالهای
مان ــده ی ــا گذش ــته از کنک ــور فرزن ــدان
دارد .کنکـــور ،ایـــن غـــول بیشـــاخ و
دم نظـــام آموزشـــی مـــا ،آثـــار بعضـــا
مثب ــت ه ــم دارد ،مث ــا موج ــب ش ــده
اســـت خانوادههـــا بـــا هـــر قومیـــت،
نـــژاد و زبانـــی در یـــک مســـئله بـــا
هـــم بـــه اتفـــاق نظـــر برســـند کـــه آن
هـــم چیـــزی نیســـت جـــز رســـاندن

فرزندانشـــان بـــه باالتریـــن درجـــه
موفقیـــت در آزمونهـــای سراســـری
ورود بــه دانشــگاه .شــاید بپرســید ایــن
چ ــه ارتباط ــی ب ــا کمالگرای ــی در نظ ــام
آموزشــی دارد؟ اصــا شــاید بهتــر باشــد
اینطـــور فکـــر کنیـــم کـــه کمالگرایـــی
اساســـا یـــک ویژگـــی مثبـــت اســـت.
ب ــه ط ــوری ک ــه اگ ــر کس ــی بگوی ــد م ــن
انســـان «کمالگرایـــی» هســـتم انـــگار

دارد یـــک جورهایـــی فخرفروشـــی
میکن ــد ،ام ــا بیای ــد بررس ــی کنی ــم ک ــه
اص ــا کمالگرای ــی دقیق ــا یعن ــی چ ــه؟
کمالگرایـــی یـــک ویژگـــی شـــخصیتی
اســـت ،ابـــزار ســـعی و کوشـــش بـــرای
رســـیدن بـــه خـــود شـــکوفایی .تمایـــل
داشــتن و کوشــش برای خودشــکوفایی
مفهــوم مثبتــی دارد ،پــس چــرا مــا ایــن
بح ــث را ب ــا ط ــرح تجربهه ــای ناموف ــق
از کنکورآغــاز کردیــم؟ بــرای رســیدن بــه
ای ــن س ــوال بای ــد گف ــت ک ــه ت ــا نیم ــه
دوم ق ــرن بیس ــتم کلم ــه کمالگرای ــی،
ت ــک بع ــدی و واج ــد جنب ــه مثب ــت ب ــود
ام ــا از دو ده ــه آخ ــر ق ــرن بیس ــتم ای ــن
کلم ــه از حال ــت ت ــک بع ــدی ،خ ــارج و
ب ــه عن ــوان س ــازه چن ــد بع ــدی مط ــرح
شـــد و امـــروزه ایـــن ماهیـــت متکثـــر،
مســـتلزم انتظـــارات بـــاالی فـــرد از
خــود ،فــرد از دیگــران و دیگــران از فــرد
میباشـــد.
امــا وقتــی از ابعــاد کمالگرایــی صحبــت
میکنیـــم منظورمـــان آن اســـت کـــه
کمالگرایـــی دارای طیفـــی وســـیع از
احــواالت میباشــد .بهــرهوری از طیــف
مثب ــت ای ــن پیوس ــتار میتوان ــد ارتب ــاط
معنـــاداری بـــا موفقیـــت در زندگـــی
داشـــته باشـــد .نمونههـــای موفقـــی از
ایــن افــراد را در طــول تاریــخ دیدهایــم،
مث ــا اس ــتیو جاب ــز ک ــه کمالگرای ــی او
را بـــه ســـکوهای موفقیـــت جهانـــی
رس ــاند .میت ــوان کمالگرای ــی در بع ــد
مثب ــت را ای ــن ط ــور تعری ــف ک ــرد ک ــه
در کمالگرایـــی مثبـــت فـــرد انتظـــار
دارد کــه بــه ســوی کمــال پیــش بــرود و
در نهایــت کارهــای ارزشــمندی را ارائــه
کن ــد ،ام ــا ب ــه ای ــن ص ــورت نیس ــت ک ــه
فــرد از همــان ابتــدا انتظــار کامــل بــودن
را داشـــته باشـــد ،درســـت بـــر خـــاف
کمالگرایـــی منفـــی (کاملگرایـــی) کـــه
ف ــرد از هم ــان ابت ــدا میخواه ــد کام ــل
باشـــد .ایـــن ویژگـــی در دانشآمـــوزان
میتوانــد آنهــا را بــه ســمت موفقیــت

ســـوق دهـــد .یكـــي از معضـــات
جامعـــه در حـــال توســـعه یـــا جهـــان
ســـوم ،بـــا تاكيـــد بـــر ايـــران ،وجـــود
فضـــای مدرکگرايـــي و رقابتجويـــي
از طريـــق مشـــاركتهای مطلـــوب در
صحنههاي ــي نظي ــر كنك ــور سراس ــری
بـــرای دســـتيابي بـــه فرصتهايـــي
ب ــرای ورود ب ــه آم ــوزش عال ــي اس ــت.
تهديـــدی كـــه بيـــش از پنـــج دهـــه
اســـت كـــه نگـــرش علمـــي جامعـــه را
ب ــه وضعي ــت تحصيل ــي دانشآم ــوزان
تحـــت تاثيـــر قـــرار داده و افـــكار و
انديشـ ـههای والدي ــن و دانشآم ــوزان
را در نوردي ــده اس ــت و نظ ــام آم ــوزش
و پ ــرورش م ــا را ب ــا پديدهاي ــي ب ــه ن ــام
فرســودگي تحصيلــي در دانشآمــوزان
روبـــهرو کـــرده اســـت .ایـــن خســـتگي
روان ــي مف ــرط ،آنه ــا را ب ــرای ه ــر چ ــه
بيشـــتر انباشـــتن دانـــش در ذهـــن
و گرفتـــن نمـــرات تحصيلـــي باالتـــر و
پيشــرفت تحصيلــي بيشــتر بــه دنبــال

مفهوم فرسودگي
تحصيلي به احساس
خستگي رواني به
خاطر تقاضاها و
الزامات و داشتن
يك حس بدبينانه و
بيعالقگی به تكاليف
درسي و احساس عدم
شايستگي به عنوان
يك دانشآموز يا
دانشجو اشاره دارد.
داش ــته اس ــت.
والديــن كمالگــرا بــا تعييــن معيارهــای
عملكـــرد عالـــي ،درصـــدد هســـتند تـــا
فرزندانشـــان از ارتـــكاب اشـــتباهات

مبـــرا باشـــند و ارزيابيهـــای منفـــي از
آنـــان صـــورت نگيـــرد .همانطـــور کـــه
گفتیـــم كمالگرايـــي بـــه دو مولفـــه
كمالگرايـــي انطباقـــي و غيرانطباقـــي
تفكيـــك شـــده اســـت كـــه نـــوع
انطباقـــي آن مطلـــوب و بـــه عنـــوان
ابـــزار مناســـب پيشـــرفت بـــه ســـوی
هـــدف توســـط فـــرد ،مـــورد تاكيـــد
اســـت و نـــوع غيرانطباقـــي آن كـــه
معط ــوف ب ــه تاكي ــد ب ــه اصول ــي نظي ــر
تفكرهمـــه يـــا هيـــچ ،پايبنـــدی بيـــش
از ح ــد ب ــه بايده ــا و نبايده ــا ،تدوي ــن
اســتانداردهای بســيار دشــوار و ســطح
بــاال ،انتقــاد از خــود ،ارزيابي از عملكرد
در مواجــه بــا دريافــت پســخوراندهای
منفـــي يـــا مواجـــه بـــا پيامـــد منفـــي
حاص ــل از تالشه ــای بس ــيار و تعل ــل
در انجـــام وظايـــف اســـت ،والديـــن
كمالگـــرای غيرانطباقـــي بهداشـــت
روانـــي دانشآمـــوز و بـــه تبـــع آن،
بهداشـــت روانـــي جامعـــه را متاثـــر
ميس ــازند ،زي ــرا روحي ــه رقابتجوي ــي
مفـــرط در دانشآمـــوزان را كـــه
حاص ــل ارائ ــه س ــطح توقع ــات بي ــش
از انـــدازه توســـط والديـــن و مربيـــان
آنه ــا اس ــت را دام ــن زده و از آن ج ــا
كـــه كنتـــرل خويشـــتن فـــرد را تهديـــد
ميكن ــد ،فش ــار روان ــي ب ــرای كوش ــش
بيشـــتر يـــا نابـــاوری نســـبت بـــه
قابليته ــای خوي ــش ب ــرای مواج ــه ب ــا
مســـائل و مشـــکالت تحصيلـــي را در
دانشآمـــوزان موجـــب شـــده و آنهـــا
را در يافتـــن يـــك ســـبك مقابلـــه بـــا
اســـترس موثـــر ناتـــوان ميســـازد كـــه
ماحص ــل اي ــن چرخ ــه معي ــوب ،پدي ــده
فرس ــودگي تحصيل ــي اس ــت .مفه ــوم
فرســـودگي تحصيلـــي بـــه احســـاس
خســتگي روانــي بــه خاطــر تقاضاهــا و
الزامــات و داشــتن يــك حــس بدبينانــه
و بيعالقگـــی بـــه تكاليـــف درســـي
و احســـاس عـــدم شايســـتگي بـــه
عنـــوان يـــك دانشآمـــوز يـــا دانشـــجو
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اشـــاره دارد .ایـــن کمالگراییهـــای
دو جانب ــه والدی ــن و جامع ــه ی ــا خ ــود
دانشآمـــوزان باعـــث شـــده اســـت
کنک ــور تجرب ــه ناخوش ــایند پن ــج ده ــه
اخیـــر بـــرای دانشآمـــوزان و والدیـــن
باشـــد .دانشآمـــوزان در پدیـــده
کنکـــور ممکـــن اســـت درگیـــر ویژگـــی
شـــخصیتی کمالگرایـــی غیرانطباقـــی
ش ــوند ،ب ــر اس ــاس ای ــن س ــبک تفک ــر،
اگ ــر کاری ش ــروع نش ــود ،بهتـــر از آن
اســـت کـــه بهتریـــن نباشـــد و تنهـــا
کســـانی مســـتحق احتـــرام ،تقدیـــر و
تحســـین هســـتند کـــه در کارشـــان
بهتریـــن باشـــند .کمالگرایـــان
 ،بـــرای خودشـــان ارزشـــی

قائـــل نیســـتند ،مگـــر آنکـــه بتواننـــد
بیشـــترین حـــد بازدهـــی و عملکـــرد
را داشـــته باشـــند .بـــه عبـــارت دیگـــر
احس ــاس ارزش ــمندی آنه ــا مش ــروط
بـــه کســـب موفقیـــت اســـت و
تجرب ــه شکس ــت و ناکام ــی میتوان ــد
آنهـــا را تبدیـــل بـــه بیارزشتریـــن و
بیفایدهتریـــن موجـــودات کـــره زمیـــن
کن ــد .قصهه ــای زی ــادی از تجربهه ــای
در
دانشآمـــوزان
ناخوشـــایند
شـــنیدهایم.
کنکـــور
ســـالهای
ســـه ســـال اســـت پشـــت کنکـــور
مان ــده ،ن ــه ب ــه خاط ــر ای ــن ک ــه دخت ــر
باهوشـــی نیســـت یـــا درس
نمــی خوانــد؛ نــه ،هــم درس
میخوان ــد و ه ــم باه ــوش
معدلهـــای
اســـت.
هـــم
دبیرســـتانش
برانگیـــز
تحســـین
هســـتند ،مشـــکل
ای ــن جاس ــت ک ــه
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او فقــط پزشــکی تهــران را میخواهــد.
در ســـه ســـال گذشـــته رتبـــهاش بـــه
پزشــکی شــهرهای بــزرگ غیــر از تهــران
میرس ــیده ام ــا او ب ــه گم ــان خ ــودش
نمیخواهـــد درجـــه دو باشـــد .اگـــر
جوانـــیاش هـــم بـــرود برایـــش مهـــم
نیس ــت ،مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه وقت ــی
پزشـــکی تهـــران قبـــول شـــود ،حـــس
میکنـــد بـــه بهتریـــن رســـیده اســـت.
کم نیســتند از این دســت که ســرمایه
ارزشـــمند جوانـــی را بـــا ایـــن بیمـــاری
معاوضـــه کردهانـــد .پرفکتشـــنیزم
بیمـــاری اســـت کـــه ســـالها نظـــام
آموزشـــی مـــا بـــه آن مبتـــا اســـت.
ایـــن نظـــام بیمـــار بـــه پرســـتاری از
جنـــس آگاهـــی همگانـــی نیـــاز دارد.
بیایی ــد ب ــرای دیگ ــران رس ــانه باش ــیم.

منابـــع:
بررســـی رابطـــه كمالگرايـــی
.1
و خودكارآمـــدی تحصيلـــی بـــا
فرســـودگی تحصيلـــی در ميـــان
دانشآمـــوزان دبيرســـتانی دختـــر و
پس ــر پاي ــه ده ــم ش ــهر ته ــران ،الن ــاز
ناطـــق پـــور ژاســـنت صليبـــی ،
در
پژوهـــش
.2
نظامه ــای آموزش ــی دوره
 5زمســـتان 1390
شـــماره 15
f
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والدیـــن تاثیـــر بســـیار زیـــادی در
توســـعه و شـــکلگیری اعتقـــادات،
ارزشهـــا ،عـــادات و دیـــد مـــا
از خودمـــان دارنـــد .بنابرایـــن
بررســـی ایـــن موضـــوع کـــه چگونـــه
کما لگرایـــی تاثیـــر پذیرفتـــه از
والدیـــن اســـت ،میتوانـــد کمـــک
زیـــادی بـــه مـــا بکنـــد و از ایـــن رو
حائـــز اهمیـــت اســـت .
کما لگرایـــی نابهنجـــار یـــک اختـــال
روانــی اســت کــه گاه ناشــی از رفتــار
والدیـــن بـــا فرزندانشـــان میباشـــد.
والدینـــی کـــه حـــق اشـــتباه کـــردن را
از فرزنـــدان خـــود ســـلب میکننـــد
در واقـــع بـــه آ نهـــا میآموزنـــد،
فقـــط زمانـــی کـــه کامـــل و بینقـــص
باشـــند مـــورد پذیـــرش و تحســـین
ق ــرار میگیرن ــد .ای ــن رفت ــار ن ــه تنه ــا

ب ــه فرزندانش ــان کم ــک نمیکن ــد ت ــا
بهتـــر باشـــند بلکـــه باعـــث میشـــود
تـــا عملکـــرد بدتـــری از خودشـــان
نشـــان دهنـــد .بـــه طـــور مثـــال
زمانـــی کـــه خانـــواده انتظـــار دارد
تـــا فرزنـــدش در مدرســـه بهتریـــن
نمـــره را کســـب کنـــد و کـــودک بـــر
ایـــن آگاه اســـت کـــه از عهـــده آن
بـــر نمیآیـــد ،در تکالیـــف مدرســـه
تقلـــب میکنـــد تـــا بـــه ایـــن نحـــو
بتوانـــد انتظـــارات والدینـــش را
بـــرآورده کنـــد  .گاهـــی حتـــی ایـــن
انتظـــارات میتوانـــد باعـــث تســـلیم
شـــدن کـــودک بشـــود ،بـــه طـــوری
ک ــه ب ــه کل از انج ــام دادن تکالی ــف
خـــود صـــرف نظـــر کنـــد.
والدیـــن بـــا انتقـــاد کـــردن از فرزنـــد
بیـــش از تحســـین کـــردن او  ،بـــا
تحـــت فشـــار گذاشـــتنش بـــرای
عملک ــرد بینق ــص ،ه ــل داد او ب ــرای
بـــرآورده کـــردن رویاهـــای خـــود و
بـــا کنتـــرل کـــردن و
ســـختگیری در
انجـــام
حیـــن
را
کما لگرایـــی
کار،
در فرزنـــد خـــود نهادینـــه
میکننـــد  .چنیـــن والدینـــی
دســتاوردهای فرزندشــان را وابســته
بـــه ارزشهـــای خـــود میداننـــد و
بـــه فعالیتهـــای فرزندشـــان ماننـــد
ی ــک ب ــازی امتی ــازی ن ــگاه میکنن ــد.
بــه ایــن صــورت کــه فقــط بــر نتیجــه
کار تمرکـــز دارنـــد و مراحـــل دنبـــال
ک ــردن ه ــدف و پیش ــرفت را نادی ــده
میگیرنـــد  .نتیجـــه تفکـــر صفـــر یـــا

صـــدی حاکـــم بـــر ایـــن خانواد ههـــا
ایـــن اســـت کـــه نزدیـــک بـــودن بـــه
کامـــل را هـــم شکســـت دانســـته و
بـــر نقـــاط ضعـــف و ناکامـــل بـــودن
تمرکـــز کننـــد .
افـــکار و اهـــداف بلنـــد پروازانـــه و
دســـتنیافتنی در افـــراد کما لگـــرا
باعـــث احســـاس ضعـــف پایـــدا ر،
خودکمبینـــی
وجـــدان،
عـــذاب
و عـــزت نفـــس پاییـــن در آ نهـــا
میشـــود .بـــه طـــور طعنهآمیـــز
کما لگرای ــی تمای ــل دارد ت ــا احتم ــال
شکس ــت را افزای ــش ده ــد .ت ــرس از
شکس ــت در اف ــراد کما لگ ــرا باع ــث
میشـــود تـــا آ نهـــا اغلـــب کارهـــا را
بـــه تعویـــق بیندازنـــد و از انجـــام
آ نهـــا طفـــره برونـــد.
کودکانـــی کـــه فکـــر میکننـــد
بایـــد کامـــل باشـــند ،در بیشـــترین
خطـــر مشـــکالت ســـامت روان
از جملـــه افســـردگی ،اضطـــراب
و اختـــال پرخـــوری قـــرار دارنـــد.
آ نهـــا همچنیـــن در مخفـــی کـــردن
نشـــانههای ایـــن بیمار یهـــا بســـیار
خـــوب هســـتند و ایـــن
باع ــث میش ــود ت ــا

ایـــن مشـــکالت در آ نهـــا
حلنشـــده باقـــی بمانـــد.
س ــایت  psychcentralمقالـ ـهای
از «شـــرون مارتیـــن» در رابطـــه بـــا
رفتـــار تربیتـــی والدینـــی کـــه منجـــر
بـــه کما لگرایـــی در فرزندانشـــان
میشـــود را منتشـــر کـــرده کـــه بـــه
معرف ــی چه ــار س ــبک از ای ــن رفت ــار
پرداختـــه اســـت .در ادامـــه ایـــن
چهـــار ســـبک بـــه اختصـــار توضیـــح
داده میشـــود:
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والدینشـــان ،تفکیـــک خواســـته کما لگرایـــی و بیعیـــب و نقـــص
والدیــن متوقــع:
تمایـــل دارنـــد بـــه کـــودک بگوینـــد خـــود از خواســـتههای والدیـــن ب ــودن راه ــی ب ــرای جل ــب توج ــه پ ــدر
و مادرشـــان اســـت.
چـــه کار بکنـــد ،بـــه جـــای اینکـــه از برایشـــان دشـــوار میشـــود.
او دربـــاره خواســـتهها ،نیازهـــا و آ نهـــا همچنیـــن در مییابنـــد کـــه
عشـــق ،شـــرطی اســـت .بـــه ایـــن والدیــن آشــفته :
معنـــا کـــه آ نهـــا فقـــط در صورتـــی چنیـــن والدینـــی نمیتواننـــد از
دوســـت داشـــته میشـــوند کـــه عهـــده چالشهـــای زندگـــی بـــر
کمالگرایی نابهنجار یک
دیگ ــران را خش ــنود کنن ــد .در چنی ــن بیاینـــد و ایـــن بـــه علـــت خســـتگی
اختالل روانی است که
کودکانـــی کما لگرایـــی ،راهـــی بـــرای یـــا بیتوجهـــی آ نهـــا نیســـت.
رســـیدن بـــه پذیـــرش ،عشـــق و بلک ــه آ نه ــا ق ــادر ب ــه فراه ــم ک ــردن
گاه ناشی از رفتار والدین
محیطـــی امـــن بـــرای فرزندانشـــان
تحســـین شـــدن اســـت .
با فرزندانشان میباشد.
نیســـتند .
والدینی که حق اشتباه
در ایـــن خانواد ههـــا قوانیـــن
والدیــن کما لگــرا :
پـــدر و مـــادر بـــه عنـــوان اولیـــن پایـــه و مـــداوم وجـــود نداشـــته و
کردن را از فرزندان خود
اشـــخاص در تعامـــل بـــا کـــودک والدیـــن هـــم انتظـــارات غیرواقعـــی
سلب میکنند در واقع
و مهمتریـــن افـــراد زندگـــی او ،از فرزندانشـــان دارنـــد .والدیـــن

به آنها میآموزند ،فقط
زمانی که کامل و بینقص
باشند مورد پذیرش و
تحسین قرار میگیرند.
احساســـاتش بپرســـند.
ایـــن چنیـــن والدینـــی دائـــم نگـــران
فکـــر مـــردم هســـتند و از کامـــل
نبـــودن فرزنـــد خـــود احســـاس
خجالـــت و شـــرمندگی میکننـــد.
همچنی ــن ب ــر ای ــن ب ــاور هس ــتند ک ــه
دســـتاوردهای فرزندشـــان نتیجـــه
ارزشگذار یهـــای آ نهـــا اســـت.
فرزنـــدان ایـــن والدیـــن بـــه شـــدت
بـــه خـــود ســـخت میگیرنـــد .آ نهـــا
مـــدام فکـــر میکننـــد کـــه مطابـــق
می ــل و انتظ ــار والدینش ــان نیس ــتند
و احس ــاس شکس ــت ،شرمس ــاری و
بیکفایتـــی میکننـــد .آ نهـــا ممکـــن
اســـت زمـــان زیـــادی را در پـــی
فهمیـــدن خواســـته و نیـــاز حقیقـــی
خـــود صـــرف کننـــد .چـــرا کـــه بـــا
درونـــی کـــردن اهـــداف و انتظـــارات
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بـــا گفتـــار و رفتـــار خـــود تاثیـــر بـــه
س ــزایی در ش ــکل گرفت ــن ش ــخصیت
فرزنـــد خـــود دارنـــد .لـــذا کـــودکان
بـــا الگـــو قـــرار دادن والدیـــن
خـــود ،ســـبک زندگـــی را از آ نهـــا
میآموزنـــد  .والدیـــن کما لگـــرا بـــه
وســـیله اهـــداف جهـــتدار ،روش
تفک ــر و عملک ــرد را ب ــه کودکانش ــان
میآموزنـــد .زمانـــی کما لگرایـــی
در کـــودکان تقویـــت میشـــود کـــه
خانـــواده دســـتاورد را بیشـــتر از
تقـــای کـــودک بـــرای پیشـــرفت
تحســـین کنـــد.

والدیــن بیتوجــه :
نســـبت
والدینـــی
چنیـــن
بـــه خواســـتهها و نیا زهـــای
فرزندانشـــان بیتوجـــه بـــوده و از
احساســـات کـــودک خـــود و ایـــن
حقیقـــت کـــه رفتـــار آ نهـــا چگونـــه
بـــر فرزندنشـــان تاثیـــر میگـــذارد
میباشـــند.
نـــاآگاه
فرزنـــدان والدینـــی
بـــه طـــور مثـــال
ِ
ک ــه س ــاعات زی ــادی س ــرکار ب ــوده و
بـــه طـــور فیزیکـــی و احساســـی در
دســـترس نیســـتند ،میآموزنـــد کـــه

وظای ــف بزرگس ــاالنه خ ــود را انج ــام
نمیدهنـــد و چنیـــن وظایفـــی
ماننـــد درســـت کـــردن غـــذا ،مرتـــب
ک ــردن خان ــه و فراه ــم ک ــردن محی ــط
عاطفـــی مناســـب در خانـــواده ،بـــه
عهـــده فرزنـــدان بزرگتـــر خواهـــد
بـــود.
زندگـــی در چنیـــن خانـــواد های
غیرقابـــل پیشبینـــی اســـت و
میتوان ــد از نظ ــر فیزیک ــی و عاطف ــی
ناامـــن باشـــد .ایـــن شـــرایط بـــرای
کـــودکان بســـیار گیجکننـــده اســـت.
اینکـــه احســـاس کننـــد مشـــکلی
وجــود دارد امــا والدیــن راجــع بــه آن
صحبـــت نمیکننـــد .بـــه طـــور مثـــال
زمانـــی کـــه هیـــچ کـــس در مـــورد
افســـردگی پـــدر یـــا اعتیـــاد مـــادر
صحبـــت نمیکنـــد و ایـــن مشـــکالت
نادیـــده گرفتـــه میشـــوند ،کـــودکان
فکـــر میکننـــد آ نهـــا مســـبب ایـــن
وضعیـــت هســـتند و اگـــر آ نهـــا
بهت ــر باش ــند ،آ نگاه والدی ــن ش ــاد و
ســـامت خواهنـــد بـــود .
ذهـــن کـــودک بـــا افـــکاری ماننـــد «
اگـــر مـــن نمـــره بهتـــری کســـب کنـــم
دیگـــر پـــدر غصـــه نمیخـــورد « یـــا

« اگـــر مـــادر ببینـــد چنیـــن فرزنـــد
خـــوب و کاملـــی دارد ،اعتیـــاد را
کنـــار میگـــذارد « پـــر میشـــود .
بـــه عـــاوه خیلـــی از ایـــن والدیـــن،
کودکانشـــان را بخاطـــر مشـــکالت
خـــود ســـرزنش میکننـــد کـــه ایـــن
باعـــث میشـــود تـــا کـــودکان بـــاور
کننـــد کـــه آ نهـــا خـــود مشـــکل
هســـتند .

کودکانی که فکر
میکنند باید کامل
باشند ،در بیشترین
خطر مشکالت سالمت
روان از جمله افسردگی،
اضطراب و اختالل
پرخوری قرار دارند.

خانواد ههـــا،
اینگونـــه
در
کما لگرایـــی راهـــی بـــرای پیـــدا
کـــردن احســـاس امنیـــت یـــا کنتـــرل
کـــردن خـــود اســـت .کـــودکان
رفتـــار کما لگرایانـــه را در خـــود
توســـعه میدهنـــد تـــا احساســـات
منفـــی ماننـــد ســـرزنش شـــدن یـــا
احساســـات عمیقـــی ماننـــد ضعـــف
شـــخصیت یـــا ناتوانـــی در مواجهـــه
بـــا مشـــکالت زندگـــی ،را کاهـــش
د هنـــد .

بـــه عنـــوان یـــک فـــرد و همچنیـــن
دوســـت داشـــتنی نبـــودن افـــکار،
احساســـات و اهدافشـــان تجربـــه
میکننـــد .
اگـــر شـــما در چنیـــن خانواد ههایـــی
بـــزرگ شـــده باشـــید احتمـــاال یـــاد
گرفتهایـــد بیعیـــب و نقـــص
باشـــید تـــا بـــه شـــما توجـــه شـــود و
م ــورد پ ــاداش ق ــرار بگیری ــد ی ــا حت ــی
از تنبیـــه شـــدن در امـــان بمانیـــد.
ارزش درونـــی شـــما بـــه تواناییتـــان
ب ــرای بهت ــر ب ــودن ،خوش ــحال ک ــردن
والدیـــن و یـــا ســـاختن ایـــن توهـــم
کـــه خانـــواده شـــما دارای پایـــه و
اس ــاس خوب ــی اس ــت ،بس ــتگی دارد
.

در نتیجـــه شـــما همـــواره بـــه دنبـــال
ارزشهـــای بیرونـــی هســـتنید و
امیـــدوار هســـتید تـــا آ نهـــا در
نهایـــت باعـــث شـــوند کـــه شـــما
احســـاس کنیـــد بـــه انـــدازه کافـــی
خـــوب هســـتید.
(توجـــه کنیـــد کـــه در ایـــن مقالـــه
هـــدف ســـرزنش کـــردن والدیـــن
نیس ــت ،بلک ــه کم ــک ب ــه شماس ــت
تـــا بهتـــر خودتـــان را درک کنیـــد).

چگونـــه از عهـــده کما لگرایـــی
برآییــم و والدیــن بهتــری بشــویم؟

اگـــر شـــما از کما لگرایـــی رنـــج
میبریـــد و یـــا نگـــران ایـــن هســـتید
کـــه بـــه طریقـــی تاثیـــر منفـــی روی
فرزنـــدان خـــود داشـــته باشـــید،
در چهـــار ســـبک ذکـــر شـــده الزم اســـت بدانیـــد بـــا انجـــام چنـــد
تفاو تهایـــی وجـــود دارد امـــا وجـــه کار ســـاده میتوانیـــد تبدیـــل بـــه
مشـــترک تمـــام آ نهـــا ناتوانـــی والدیـــن بهتـــری بشـــوید:
در توجـــه کـــردن ،درک کـــردن و
ارزش قـــرار دادن بـــرای احساســـات بـــرای عالقمند یهـــای خـــود وقـــت
کودکانشـــان اســـت.
بگذاریـــد :انجـــام کارهایـــی کـــه از
ک ــودکان ای ــن را ب ــه ص ــورت دوس ــت آ نهـــا لـــذت میبریـــد ،میتوانـــد
داشـــتنی نبـــودن شخصیتشـــان ش ــما را ب ــه ورژن بهت ــری از خودت ــان

ارتقـــا دهـــد .در ایـــن صـــورت شـــما
میتوانیـــد بهتریـــن و ســـالمترین
خودتـــان را در اختیـــار خانـــواده
بگذاریـــد.
اولویتهـــای خودتـــان را تنظیـــم
کنیـــد :مـــواردی کـــه متناســـب بـــا
ارزشهـــای شـــخصی شـــما اســـت را
اولویـــت قـــرار دهیـــد.
پربـــار باشـــید :پـــر بـــار بـــودن در
محیـــط خانـــواده و در برخـــورد بـــا
فرزنـــدان ،میتوانـــد بـــه ایـــن معنـــا
باشـــد کـــه ریتـــم و روتینهایـــی کـــه
بـــرای خانـــواده مفیـــد هســـتند را
توســـعه دهیـــد.
دربـــاره کما لگرایـــی و ضربـــهای کـــه
بـــه زندگیتـــان میزنـــد آگاه باشـــید
.
قد مهـــای کوچـــک برداریـــد .تـــاش
ب ــرای انج ــام دادن کاره ــای بی ــش از
ح ــد توا نت ــان فق ــط ش ــما را آش ــفته
میکنـــد .
تمریـــن کنیـــد نســـبت بـــه خـــود
مهربـــان و بـــا شـــفقت باشـــید.
ب ــا فرزن ــدان خ ــود ب ــا محب ــت رفت ــار
کنیـــد .نگذاریـــد ارتبـــاط عاطفـــی
بیـــن شـــما قطـــع شـــود.
صـــادق و بـــا اعتمـــاد بـــه نفـــس
باشـــید .فرزندانتـــان از شـــما الگـــو
میگیر نـــد .
ب ــه فرزن ــدان خ ــود تفک ــر منتقدان ــه
را بیاموزیـــد.
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مــن از قبــل بــه خوبــی میدانــم کــه نقاش ـیهای مــن را بینقــص خواهیــد یافــت.
میدانــم اگــر بــه نمایــش گذاشــته شــوند ،موفقیــت بزرگــی خواهنــد بــود .امــا
نمیتوانــم نســبت بــه آنهــا بیتفــاوت باشــم .زیــرا اطمینــان دارم کارهــای ضعیفــی
هســتند .ایــن روزهــا بســیار افســرده و عمیقــا از نقاشــی متنفــرم .نقاشــی برایــم
شــکنجهای مســتمر اســت .رنگهــا مثــل یــک نگرانــی مــداوم مــرا دنبــال میکننــد.
حتــی در خــواب نیــز نگــران هســتم .هرکــس ادعــا میکنــد یــک بــوم را تمــام کــرده
اســت متکبــر اســت.
کلود مونه

خالق نیلوفرهای آبی
فرزانه معینالسادات
کارشناسی عمران 95

کلــود مونــه( )1840-1926یکــی از
معروفتریــن نقاشــان تاریــخ هنــر و
از پیشــگامان جنبــش امپرسیونیســم،
همــواره بــه کمال¬گرایــی مشــهور بــوده
اســت.
مونــه اغلــب اوقــات ،کالفــه و عصبانــی،
کارهــای خــود را از بیــن مــی بــرد .او بــه
ســادگی ایــن کارهــا را میســوزاند ،پــاره
می¬کــرد یــا چیزهایــی بــه سمتشــان

پرتــاب می¬کــرد .یکــی از معروفتریــن
«نابودســازی»¬های مونــه هنــگام
برپایــی نمایشــگاهی در پاریــس بــرای
نشــان دادن آخریــن نقاشــیهای او
بــود کــه مونــه نتایــج چندیــن ســال
کار خــود ،بــه ارزش 100000دالر در
ســال  1908را بــا وجــود اعتراضهــای
زیــاد از بیــن بــرد .ژرژ کلمانســو یکــی
از نخســت¬وزیران ســابق فرانســه
و از دوســتان نزدیــک مونــه در ایــن
خصــوص گفتــه بــود :مونــه آثــارش را
در جســتوجوی کمــال از بیــن بــرد.
ایــن نمایشــگاه بــرای یــک ســال بــه
تعویق افتاد و سرانجام در سال 1909
نیلوفرهــای آبــی در انظــار عمومــی بــه
نمایــش درآمدنــد .مونــه در ســال 1912
آخریــن مجموعــه از نیلوفرهــای آبــی
خــود را بــا الهــام از برکــه¬ خانــهاش
بــه ســفارش یــک مــوزه کار کــرد تــا
مجموعــه¬  250عــددی نیلوفرهــای
آبــی بــه مشــهورترین آثــار مونــه تبدیــل
شــوند.

اگرچه کمالگرایی در زمینه خالقانهای
ماننــد هنــر میتوانــد هنرمند را متوقف
کنــد ،امــا خوشــبختانه مونــه تســلیم
نشــد و امــروزه میلیونهــا بازدیدکننــده
هرســاله از شــاهکارهای او بازدیــد
میکننــد و نقاشــیهای او میلیونهــا
دالر ارزش دارنــد .نقاشــیهایی کــه
در نــگاه مونــه ،اگــر چیــزی کمتــر از
«کامــل» بودنــد ســزاوار نابــودی بودنــد.
اگرچــه ممکــن اســت بســیاری از مــا
تفکــری کــه تــا جایــی پیــش مـیرود کــه
مطمئــن شــود جهــان فقــط آنچــه را کــه
او شایســته میدانــد ببینــد ،را تحســین
کنیــم و تحــت تاثیــر ارزشــی کــه مونــه
بــرای شــهرت خــود قائــل بــود و ســلیقه
بیعیــب و نقــص او قــرار بگیریــم،
امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کمــال هرگــز
حاصــل نمیشــود و چنیــن کمالگرایــی
میتوانــد مانــع لــذت از فعالیتهــای
خالقان ـهای همچــون هنــر شــود.
کلــود مونــه اگرچــه پــر از شــک و
تردیــد بــود امــا بــا اشــتیاق بیامــان بــه
کارش ،بــا ناامیــدی مقابلــه کــرد .امــروز
مــا نیــز میتوانیــم ماننــد مونــه در راه
دنبــال کــردن آرزوهایمــان تــاش کنیــم
 ،شکســت بخوریــم و دوبــاره تــاش
کنیــم.
منبعDailymail :
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بَلَم آرام چون قویی سبک بار...
تحلیل فیلم  Black Swanبا محوریت کمالگرایی
مصطفی سیدآبادی

کارشناسی روانشناسی 98

به همراهی زهرا صالحی پور و زهرا صابری

«قـــوی ســـیاه» شـــاهکاری اســـت
بـــه کارگردانـــی «دارن آرنوفســـکی»
کـــه میتـــوان آن را در ژانـــر تریلـــر
روانشناســـانه جـــای داد .داســـتان
فیل ــم از ای ــن ق ــرار اس ــت ک ــه دخت ــر
بالرین ــی ب ــه ن ــام «نین ــا س ــیرز» ب ــرای
دســـت یافتـــن بـــه نقـــش اول بالـــه
در اجـــرای «دریاچـــه قـــو» ،در حـــال
جنگی ــدن اس ــت .م ــادر او در جوان ــی
بالریـــن بـــوده و حـــاال میخواهـــد
دختـــرش بـــه موفقیتـــی برســـد ،کـــه
خــودش همیشــه آرزوی آن را داشــته
اس ــت .ام ــا نین ــا رقبای ــی دارد ک ــه اگ ــر
نتوانـــد شایســـتگی خـــودش را بـــه
اثبـــات برســـاند ،نقـــش اولـــی را از او
میقا پنـــد .
ـش دریاچــه قــو اعتقــاد
کارگــردان نمایـ ِ
دارد کـــه تمرکـــز بیـــش از حـــد نینـــا
بـــر بینقـــص بـــودن ،مانـــع میشـــود
کـــه نینـــا روی صحنـــه ،اغواگرانـــه
برقصـــد .گفتنـــی اســـت کـــه نقـــش
اول ایـــن نمایـــش ،بایـــد هـــم نقـــش
ق ــوی س ــفید را ک ــه دخت ــری معص ــوم
و باکـــره اســـت بـــازی کنـــد و هـــم
نقـــش قـــوی ســـیاه را کـــه اغواگرانـــه
میرقصـــد و دل میربایـــد .نینـــا
در اجـــرای قـــوی ســـفید الزم اســـت
حـــرکات خـــود را کنتـــرل کنـــد ،امـــا
قـــوی ســـیاه از او میطلبـــد کـــه رهـــا
باش ــد .ذه ــن نین ــا ،ب ــه خاط ــر ت ــرس

خـــود جـــای نقصـــان نمیگـــذارد .او
تم ــام حرکات ــش را ب ــا دق ــت و کنت ــرل
انجـــام میدهـــد و بـــه همیـــن خاطـــر
در اجـــرای قـــوی ســـیاه نمیتوانـــد
کارگـــردان نمایـــش را بـــه
رضایـــت
ِ
دســـت آورد.
بینقصگرایـــی یـــا کمالطلبـــی،

حلقــه اصلــی واصل ـه فیلــم و مباحــث
روانش ــناختی اس ــت ،ک ــه ب ــه تحلی ــل
آن در کارکتـــر ِ نینـــا میپردازیـــم.
فروی ــد (1675؛ ب ــه نق ــل از نجاری ــان
و رحیمـــی )1389 ،ایـــن تئـــوری را
در خصـــوص کمالگرایـــان بیـــان
مـــیدارد :کمالگرایـــان پایبنـــد بـــه
قوانیـــن شـــدید اخالقـــی میباشـــند،
بدیـــن معنـــا کـــه محـــرک اصلـــی در
زندگـــی آنهـــا خوشـــبختی نیســـت،
بلک ــه تکام ــل و برت ــری یافت ــن اس ــت.
زندگــی آنهــا در یــک سلســله (حتمــا ً
بای ــد ف ــان کار را انج ــام داده باش ــد)
خالص ــه میش ــود .آنه ــا بای ــد در ه ــر
کاری بــه حــد کمــال برســند و بهتریــن
نحـــو آن را انجـــام دهنـــد ،در غیـــر
ایـــن صـــورت راضـــی نخواهنـــد بـــود.
ش ــخصی ب ــا ای ــن خصوصی ــات ،نبای ــد
در قضــاوت صــد در صــد اشــتباه کنــد.
اگـــر اینگونـــه افـــراد بـــه ایدهآلهـــای
خودســـاخته و بســـیار دشـــوار خـــود
نرســند ،اضطــراب و احســاس تحقیــر
ب ــه آنه ــا دس ــت خواه ــد داد و خ ــود
را ســـرزنش میکننـــد.
بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف همانطــور
از دســت دادن نقــش اول ،در اجــرای کـــه در فیلـــم میبینیـــم ،نینـــا از ایـــن
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کــه امــکان داشــته باشــد کســی بهتــر
از او بالـــه برقصـــد ،وحشـــت دارد.
در سکانس ــی او ب ــه مالق ــات «ب ــث»،
بالرینـــی کـــه بـــه تازگـــی از زندگـــی
حرفـــهای خداحافظـــی کـــرده و در
اث ــر تص ــادف در بیمارس ــتان بس ــتری
اســـت ،مـــیرود .نینـــا بـــا او درمـــورد

کمــال حــرف میزنــد و میگویــد قصــد
داش ــته اس ــت ک ــه مانن ــد او بینق ــص
و کام ــل باش ــد .ب ــث اعت ــراف میکن ــد
کـــه کامـــل نیســـت و وســـیله نـــوک
تی ــزی در ص ــورت خ ــود ف ــرو میکن ــد.
نین ــا ابت ــدا س ــعی میکن ــد او را از ای ــن
کار بـــازدارد ،امـــا بعـــد بـــه ســـرعت
آنجـــا را تـــرک میکنـــد و در حـــال
تــرک اتــاق میبینــد کــه بــث همچنــان
وس ــیله ی بُرن ــده را در ص ــورت خ ــود
فـــرو میکنـــد .امـــا وقتـــی میخواهـــد
س ــوار آسانس ــور ش ــود ،میبین ــد ک ــه
آن وســـیلهی بُرنـــده در دســـتهای
خونـــی اوســـت .روایتـــی بســـیار
نامطمئـــن را میبینیـــم .آیـــا واقعـــا
خـــود بـــث بـــه صـــورت خـــود حملـــه
ک ــرده؟ اگ ــر ای ــن ط ــور اس ــت پ ــس آن
وس ــیله بُرن ــده در دسـ ـتهای خون ــی
نین ــا چ ــه کار میکن ــد؟ ی ــا ش ــاید نین ــا
قص ــد داش ــته اینگون ــه زیبای ــیب ــث
را از بیـــن ببـــرد ،تـــا مطمئـــن شـــود
ک ــه ای ــن بالری ــن پی ــر ب ــه هی ــچ وج ــه
نمیتوان ــد ب ــه صحن ــه برگ ــردد و ب ــا او
رقابـــت کنـــد؟
ی ــا در جای ــی ب ــه «ورونی ــکا» ،بالرین ــی
کـــه نینـــا فکـــر میکنـــد او نقـــش اول
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بـــر ای بالـــه رقصیـــدن آمـــاده شـــود.
اوج وســـواس کنتـــرل را در تیـــک
عصبـــی نینـــا کـــه خارانـــدن کتفـــش
اســـت میبینیـــم .شـــاید نینـــا بـــا
ای ــن حرک ــت میخواه ــد ب ــه خ ــودش
نشــان بدهــد کــه بدنــش کامــا تحــت
کنترلـــش اســـت و میتوانـــد هـــر
چـــه قـــدر بخواهـــد بدنـــش را تـــراش
بدهـــد تـــا حالـــت ایدهآلـــش حفـــظ
ش ــود .همچنی ــن ای ــن تی ــک میتوان ــد
نشـــانهای حاصـــل از اضطـــراب و
وســـواس او باشـــد.

نمایـــش خواهـــد بـــود ،بـــا نگاهـــی
از حســـرت و حســـادت تبریـــک
میگو یـــد .
همچنیــن بــه کــرات میتــوان وحشــت
نینــا را از اینکــه «لیلــی» جــای او را در
نمایــش بگیــرد ،مشــاهده کــرد.
ایـــن مســـئله کـــه نینـــا میخواهـــد
صـــد در صـــد کامـــل و بینقـــص
باشـــد ،او را بـــه ماشـــینی تبدیـــل
ک ــرده ک ــه ب ــه درس ــتی فرم ــان میب ــرد
و س ــرپیچی ن ــدارد .هم ــان چی ــزی ک ــه
قــوی ســفید الزم دارد .امــا بــرای قــوی
س ــیاه نافرمان ــی از ایدهآله ــا مط ــرح
اس ــت ،اینک ــه بالری ــن تابع ــی س ــر ب ــه هورنـــای در تحلیـــل خـــود از نظریـــه
زی ــر نباش ــد و در براب ــر چارچوبه ــای فرویـــد اظهـــار مـــی دارد :تمایـــل
از پیـــش تعیینشـــده طغیـــان کنـــد .انســان بــه حفــظ ظاهــر و نیــاز او بــه

یـــا بـــه عبارتـــی در کنـــار ســـوپرایگو
(حـــرکات کنتـــرل شـــده) جایـــی بـــرای
ایـــد (دلربایـــی و عشـــوه کـــردن) بـــاز
کن ــد.
فرویــد (1675؛ بــه نقــل از نجاریــان و
رحیمــی )1389 ،اذعــان مـیدارد افــراد
کمالگـــرا حتـــی اگـــر تحـــت شـــرایط
دشـــواری قـــرار گیرنـــد؛ احســـاس
میکننـــد کـــه ایـــن عوامـــل نبایـــد
از رســـیدن آنهـــا بـــه مقاصدشـــان
جلوگی ــری نمای ــد ،زی ــرا ک ــه ب ــه تص ــور
خ ــود بایـــد آنق ــدر ق ــوی باش ــند ک ــه
بتواننـــد تمـــام ســـختیها را تحمـــل
کننـــد.
ای ــن مس ــئله را ب ــه ظراف ــت و زیبای ــی
تمـــام در فیلـــم مشـــاهده میکنیـــم.
نینـــا ســـخت تمریـــن میکنـــد ،در
حـــدی کـــه دائـــم پایـــش آســـیب
میبینـــد .ایـــن را دیـــده میگیریـــم
و ســـراغ دیگـــر عالئمـــی میرویـــم
کـــه نشـــان از وســـواس او در کنتـــرل
خـــود دارد .در صحنـــهای از فیلـــم
نینـــا پایـــش را نـــگاه میکنـــد و
میبینـــد کـــه انگشـــتان پایـــش بهـــم
چس ــبیدهاند! او در براب ــر فیزیول ــوژی
و ذات خ ــودش میایس ــتد ت ــا بیش ــتر
20
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کامـــل بـــودن امـــری طبیعـــی اســـت
ولـــی آنچـــه در شـــخص رواننژنـــد
مـــورد بحـــث و قابلتوجـــه اســـت،
ایـــن اســـت کـــه ایـــن تظاهـــر بـــه
ق ــدری اغراقآمی ــز میش ــود ک ــه همــه
ش ــخصیت او مب ــدل ب ــه ی ــک ماس ــک
میشــود (هورنــای1954 ،؛ بــه نقــل از
نجاریـــان و مقـــدم.)1393 ،
طبـــق تحلیـــل هورنـــای از نظریـــه
فروی ــد ،تمای ــل ب ــه کم ــال در انس ــان
فراینـــدی عـــادی اســـت .در همیـــن
راســـتا ژاک الکان معتقـــد اســـت،
«فردشـــوندگی» فراینـــدی روانـــی
اســـت کـــه طـــی آن شـــخصیت بـــا
ه ــدف نی ــل ب ــه نفس ــی وحدتیافت ــه
رشـــد میکنـــد .نفـــس وحدتیافتـــه
یعنـــی نفســـی عـــاری از نقصـــان
روانـــی کـــه الکان دســـتیابی بـــه
آن را ناممکـــن میدانـــد .فـــرد فقـــط
میتوانـــد بـــه چنیـــن نفســـی تقـــرب
یابـــد ،تقربـــی کـــه مســـتلزم رســـیدن
ســـوژه بـــه «مرحلـــه آینـــه» ،عبـــور
از «ســـاحت خیالـــی» و ورود بـــه
«ســـاحت نمادیـــن» اســـت( .پاینـــده،
)29 :1388
بدیـــن ترتیـــب میبینیـــم کـــه

کمالطلبـــی فراینـــدی طبیعـــی در
هم ــه انس ــانها اس ــت ک ــه ش ــدت آن
مـــا را مجـــاب میکنـــد ،تـــا آن را بـــه
عن ــوان نوع ــی روانن ــژدی ب ــه حس ــاب
آوریـــم.
بـــرای تحلیـــل شـــخصیت نینـــا ،الزم
اس ــت ب ــا مفاهیم ــی ک ــه الکان ب ــرای
توضی ــح نظری ـهاش اب ــداع ک ــرد ،آش ــنا
ش ــویم.
از نظـــر الکان ،نـــوزاد در «ســـاحت
خیالـــی» اعضـــای بـــدن خـــود را پـــاره
پـــاره و گســـیخته از هـــم اســـتنباط
میکنـــد و جهـــان را تکـــه تکـــه و
منفصـــل میدانـــد.
ایـــن چندپارگـــی و انفصـــال بـــا آنچـــه
الکان «مرحلـــه آینـــه» مینامـــد،

پای ــان میگی ــرد و ک ــودک ب ــه ادراک ــی
یکپارچــه از بــدن خــود و اســتقالل آن
از جهـــان بیـــرون میرســـد.
بــه اعتقــاد الكان ،مواجهه بـــا تصويری
از خویشـــتن در آينـــه ،ادراكـــی
تماميـــت يافتـــه از بـــدن (بـــه عنـــوان
مجموعــهای از اعض ــای به ــم پيوس ــته
و مســتقل از ســاير اشـــياء در محيــط
بالفص ــل) ب ــه ك ــودک اف ــاده میكن ــد.
ايـــن ادراک ،در ســـه گام امكانپذيـــر
میشـــود :در گام نخســـت ،كـــودک
ـال
ك ــه توس ــط م ــادر (يـ ــا ف ــرد ِ بزرگس ـ ِ
ديگـــری) در آغـــوش گرفتـــه شـــده
اســـت ،از تشـــخيص خـــود در آينـــه
عاج ــز میمان َــد و تصوي ــر مش ــهود در
آين ــه را ب ــا م ــادر (ي ــا ف ــرد بزرگس ــال)
اشـــتباه میگيـــرد .در گام بعـــدی،
كـــودک متوجـــه میشـــود كـــه آنچـــه
در آين ــه میبين ــد ،صرف ــا ً ي ــک تصوي ــر
اس ــت و ن ــه انس ــان ي ــا ش ــی واقع ــی.
ســـرانجام ،در گام ســـوم ،كـــودک
تش ــخيص میده ــد ك ــه تصوي ــر خ ــود ِ
او در آينـــه منعكـــس شـــده اســـت.
(همـــان)30 :
همانطـــور کـــه در فیلـــم دیدیـــم
«آینـــه» یکـــی از عناصـــر اصلـــیِ اثـــر

ب ــود ک ــه تقریب ــا در تم ــام س ــکانسها
حضـــور داشـــت .در سکانســـی ،نینـــا
کـــه داخـــل خیاطـــی و رو بـــه روی
آینـــه ایســـتاده ،ناگهـــان میبینـــد
ک ــه «نین ــای ِ داخ ــل آین ــه» رفتارهای ــی
مســـتقل از او انجـــام میدهـــد.
بـــه تعبیـــری میتوانیـــم او را بیـــن
«ســـاحت خیالـــی» و «دوران آینـــه»
گرفت ــار بدانی ــم ک ــه ایماژه ــای خیال ــی
میبینـــد (همانطـــور کـــه در ایمـــاژی
دیگـــر خـــود و دوســـتش را همبســـتر
دی ــده ب ــود) و ب ــرای خ ــودش وج ــودی
یکپارچـــه و مســـتقل و منفصـــل از
جه ــان بی ــرون قائ ــل نیس ــت .ریشـ ـه
ناخـــن دســـتش ،کتفـــش ،انگشـــتان
پای ــش و ...ه ــر ک ــدام جداگان ــه دچ ــار

جراحــت هســتند و او بــا هــر قســمت
از بدنـــش بـــه عنـــوان عضـــوی جـــدا
و منفصـــل از بـــدن رفتـــار میکنـــد.
«س ــاحت خيال ــی» در مراح ــل بع ــدی ِ
زندگـــی همچـــون ســـرابی فريبنـــده
كمـــاكان مـــا را بـــه ســـوی خـــود
میخوانـــد (همـــان .)35 :ســـوژه بـــه
دلی ــل ع ــدم وص ــل ب ــه ژوئیس ــانس،
دســـت بـــه دامـــن گذشـــتههای دور
میشـــود تـــا درد فـــراق (از مـــادر) را
تس ــکین ده ــد (حی ــدری.)56 :1392 ،
ژوئیس ــانس رنج ــی اس ــت ک ــه س ــوژه
از ارضـــای خـــود بـــه دســـت مـــیآورد
(اونـــز)290-289 :1385 ،
همچنیـــن میتـــوان ایـــن طـــور
تعبیـــر کـــرد کـــه میـــل شـــدید بـــرای
دس ـتیافتن ب ــه آرزوی قدیم ــی م ــادر
اول نمایــش دریاچ ـهی
(ایفــای نقــش
ِ
قـــو) بـــه منظـــور جلـــب رضایـــت او،
باعـــث شـــده نینـــا خـــودش را در
«ســـاحت خیالـــی» و «دوران آینـــه»
ببینـــد ،یعنـــی همـــان دورههایـــی کـــه
او مـــادر را جزئـــی از خـــودش ادراک
میکـــرده اســـت .طبیعتـــا در آن
دوران نیـــاز نداشـــته تـــا از طریـــق
بــرآورده کــردن میــل مــادر ،خــود را بــه

او نزدی ــک کن ــد؛ ام ــا اینج ــا قص ــد دارد
تـــا بـــا پرداخـــت هزینـــه ،کـــه ارضـــای
میـــل مـــادر باشـــد ،یکـــی بودگـــی بـــا
وی را تجربـــه کنـــد .بالـــه رقصیـــدن
و دســـت یافتـــن بـــه موفقیـــت در
آن مصداقـــی از «اُبـــژهی ديگـــری ِ
كوچ ــک» اس ــت .هرآنچ ــه ي ــاد م ــادر و
يكيبودگــیِ پيـــشازبانی بــا مــادر را در
ضمي ــر ناخ ــودآگاه س ــوژه زن ــده كن ــد،
مصداقــی از «اُبــژهی ديگــری ِ كوچــک»
اسـ ــت( .پاین ــده )36 :1388 ،از نظ ــر
الكان ،فـــرد مفهـــوم واقعـــی عشـــق را
در گســتره واقــع و در آرزوی رســـيدن
ب ــه ژوئيس ــانس میجوي ــد .عش ــق او
بـــه چيـــزی ،كســـی يـــا مكانـــی اســـت
كــه روزی از آن جــدا شــده ،در آرزوی

حمای ــت صمیمانـ ـهای ک ــه م ــادر از او
میکنـــد ،تاییـــدی بـــر تشـــابه ادراک
ک در مرحل ـه آین ــه
ک ک ــود ِ
نین ــا و ادرا ِ
اســـت .بـــا وجـــود اینکـــه نینـــا وقتـــی
مس ــت ب ــه خان ــه برگش ــت؛ ادع ــا ک ــرد
کـــه مســـتقل شـــده و دیگـــر بچـــه
نیس ــت ،ام ــا اگ ــر م ــادرش حواس ــش
بـــه او نباشـــد ،بـــه خـــودش آســـیب
میزن ــد (ب ــا زخ ــم ک ــردن کتف ــش و)...
و ب ــا س ــهلانگاری در مع ــرض تهاج ــم
دیگـــران قـــرار میگیـــرد.
میتــوان میــل شــدید نینــا بــه کمــال و
تس ــلط ب ــر حرکات ــش را نتیج ـه ت ــاش
بیـــش از حـــد او بـــرای فـــارغ شـــدن
از توجـــه فـــراوان مـــادر دانســـت.
مـــادر میخواهـــد کـــه فرزنـــدش

بـــرای دســـتیابی بـــه نقـــش اول بـــر
حرکاتـــش تســـلط داشـــته باشـــد و
نینــا قصــد دارد بــا کنتــرل حرکاتــش از
طرف ــی یکیبودگ ــی ب ــا م ــادر را تجرب ــه
کنـــد ،و از طرفـــی دیگـــر اســـتقالل از
او را بـــه دســـت بیـــاورد.
تماميت ــی ك ــه ك ــودک تص ــور میکن ــد
از آن برخ ــوردار اسـ ــت و ني ــز هويت ــی
كـــه از راه همســـان شـــدن بـــا ايمـــاژ
آينـــهای بـــرای خـــود میســـازد ،در
واق ــع توهم ــی بي ــش نيس ــت .از اي ــن
رو ،بــه زعــم الكان« ،ســـاحت خيالــی»
و ايمـــاژی كـــه كـــودک در «مرحلـــه
آينـــه» از خـــود اســـتنباط میكنـــد،
موج ــد «فق ــدان» اس ــت (هم ــان)32 :
ه ــر چ ــه س ــوپرایگوی ک ــودک قویت ــر
باش ــد ،اهمی ــت فق ــدان ب ــرای س ــوژه
بیش ــتر میش ــود ،ک ــه ب ــرای پ ــر ک ــردن
کش ــش بیش ــتری نس ــبت ب ــه کم ــال
ایجـــاد میشـــود« .میـــل» زیـــاد نینـــا
بـــرای رســـیدن بـــه کمـــال ،نشـــان
از اضطـــراب او از ناکافـــی بـــودن و
ســـوپرایگوی قدرتمنـــدش دارد.

بازگشـــت بـــه همـــان كل و رضايـــت
مطل ــق و اب ــدی اس ــت( .ش ــهریاری و
مختـــاری)80 :1396 ،
مطابـــق بـــا ادراکـــی کـــه طـــی دوران
آینـــهای بـــه وجـــود میآیـــد ،کـــودک
خويشـــتن را وجـــودی شـــكلمند و
صاحـــب اراده میپنـــدارد كـــه قـــادر
اســت جهــان پيرامــون را مطابــق ميــل
خويــش تغييــر دهــد .بــه دليــل هميــن
شـــكلمندی ِ تركيبـــی و واجـــد كليـــت
(گش ــتالت) و احس ــاس كاذب ق ــدرت
اس ــت ك ــه ك ــودک از اي ــن مرحل ــه ب ــه
بع ــد ،خيالورزان ــه ،خ ــود را ق ــادر ب ــه
اسـ ــتقالل از م ــادر میپن ــدارد؛ گوي ــی
كـــه میتوانـــد بـــدون مراقبتهـــای
دلســـوزانه حامـــیِ خـــود بقـــا داشـــته
باشـــد .احســـاس تســـلطی كـــه در
«مرحلـــه آينـــه» بـــه كـــودک حـــادث
میش ــود ،كاذب اس ــت؛ زيـ ــرا ك ــودک
نمیتوانـــد بـــه اراده خـــود تحـــرک
داشـــته باشـــد( .پاینـــده)31 :1388 ،
ادراک نینــا را ماننــد کودکــی دانســتیم
کــه بــه تازگی وارد «دوران آینه» شــده
و ک ــم ک ــم دارد ب ــه وج ــود مس ــتقلش
کاذب در پایانبنـــدی فیلـــم ،بعـــد از اتمـــام
از مـــادر پـــی میبـــرد .حـــس
ِ
تســـلط بـــر زندگـــی کـــه نینـــا دارد و پـــردهی اول نمایـــش دریاچـــهی قـــو،
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نینـــا کـــه بـــر روی صحنـــه تعادلـــش
را از دســـت داده بـــود ،ســـرخورده
بـــه اتـــاق گریمـــش رفـــت و دیـــد کـــه
لیل ــی دارد گری ــم میکن ــد ت ــا ب ــه ج ــای
او ایف ــای نق ــش کن ــد .او لیل ــی را ب ــه
آیینـــه اتـــاق کوبیـــد .آینـــه شکســـت
و هـــر دو بـــه زمیـــن افتادنـــد .نینـــا
قطع ـهای از آین ـه شکستهشــده را در
ش ــکم لیل ــی ف ــرو میکن ــد و جن ــازهاش
را مخفـــی میکنـــد .شـــخصیت
سرکشــی کــه قــوی ســیاه از بازیگــرش
طلـــب میکنـــد ،ســـر بـــرآورده .نینـــا
حاضـــر اســـت هـــر کاری بکنـــد تـــا
خـــودش در ادامـــهی اجـــرا ،نقـــش
اول باقـــی بمانـــد ،همانطـــوری کـــه
در نمایشـــنامه دریاچـــهی قـــو ،قـــوی

س ــیاه ه ــر کاری میکن ــد ت ــا خ ــودش
بــه جــای خواهــرش ،قــوی ســفید ،بــه
موفقیـــت برســـد و از طلســـم خـــارج
شـــود .نینـــا بـــا گریـــم قـــوی ســـیاه،
روی صحنـــه مـــیرود .نینـــا در حیـــن
اینک ــه پ ــرده دوم نمای ــش را ب ــا گری ــم
قـــوی ســـیاه میرقصـــد در خیاالتـــش
ب ــرای خ ــودش باله ــای س ــیاه تص ــور
میکن ــد .ای ــن تص ــور خیال ــی ،فانت ــزی
نین ــا اس ــت .فانت ــزی چي ــزی نيس ــت
مگـــر ميزانســـن ميـــل ،بـــراي نماديـــن
كـــردن و مهـــار جنبههـــای تروماتيـــک
امـــر واقـــع( .شـــهریاری و مختـــاری،
 )76 :1396فانتــزی ســاختاری اســت
ك ــه مي ــل را بـ ــه حرك ــت درمـ ـیآورد و
ايـــن كار را بـــا وعـــده دسترســـی بـــه
ابــژهای كــه میتوانــد جايگزينــی بـــرای
خســـران ژوئيســـانس باشـــد انجـــام
میدهـــد (همـــان .)88 :درواقـــع،
فانتـــزی ،كوششـــی اســـت بـــرای
پركـــردن شـــكاف ناشـــی از پرســـش
(در مـــورد چگونگـــی دســـت یافتـــن
ب ــه ژوئیس ــانس) ب ــه وس ــیلهی ي ــک
پاســـخ (همـــان .)77 :نینـــا کـــه بـــه
فانتــزی خــود دســت یافتــه اســت ،از
عملک ــرد خ ــود در نق ــش ق ــوی س ــیاه
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ابـــراز رضایـــت و خرســـندی نمـــوده،
ام ــا هن ــوز کم ــال را در خ ــود احس ــاس
نمیکنـــد .
هـــر چنـــد در صفحـــه فانتـــزی،
ميـــل تحقـــق نمییابـــد و «ارضـــا
نمیشـــود» ،امـــا برســـاخته میشـــود.
همچنیـــن فانتـــزی میـــل را هماهنـــگ
کـــرده ،و مختصاتـــش را تعییـــن
میکنـــد (همـــان .)77 :ایـــن بـــدان
معناس ــت ک ــه می ــل نین ــا هماهن ــگ و
برس ــاخته ش ــده اس ــت ت ــا ب ــا اج ــرای
پ ــرده پایان ــی ،ب ــه کم ــال دس ــت یاب ــد.
او بـــه اتاقـــش مـــیرود تـــا خـــودش
را بـــرای «قـــوی ســـفید» آمـــاده کنـــد.
ناگه ــان کس ــی در اتاق ــش را میزن ــد.
نینـــا در را بـــاز میکنـــد و متعجبانـــه
لیلـــی را میبینـــد کـــه ســـالم و زنـــده
اس ــت .بع ــد از خداحافظ ــی ب ــا او رو
بـــه روی آینـــه میایســـتد و خـــودش
را مینگـــرد .قســـمتی از لباســـش
پ ــاره ش ــده و خون ــی اس ــت .دس ــتش
را روی زخمـــش میبـــرد و آینـــه را
در مــیآورد .ب ــه ج ــای اینک ــه ب ــا تکــه
شکستهشـــده آینـــه ،لیلـــی را از راه
خـــود بـــردارد ،شـــکم خـــودش را پـــاره
کـــرده .ایـــن مســـئله بـــه نینـــا نشـــان
میده ــد ک ــه گناه ــی مرتک ــب نش ــده
و رفتـــاری خـــاف قوانیـــن انجـــام
نـــداده اســـت .اکنـــون نوبـــت ســـر
بـــرآوردن شـــخصیتی خودکنترلگـــر و
تحـــت نظـــارت شـــدید ســـوپرایگویی
اخالقمـــدار اســـت تـــا بـــرای ایفـــای
نق ــش ق ــوی س ــفید ،بهتری ــن باش ــد.
نینـــا بـــا لبـــاس و گریـــم قـــوی ســـفید
روی صحنـــه و جلـــوی تماشـــاگران
ظاه ــر میش ــود و ب ــا عملک ــردی عال ــی
نمایـــش را رو بـــه پایـــان میبـــرد .در
ثانیههـــای آخـــر او طبـــق دســـتورات
کارگـــردان نمایشـــنامه ،بـــاالی یـــک
بلنـــدی مـــیرود و بعـــد خـــودش را از
آنجـــا پـــرت میکنـــد.
پیـــش از ایـــن نیـــز از ژوئیســـانس

صحبـــت بـــه میـــان آمـــد .در گســـتر ه
واق ــع ،پيچيدهتري ــن مبح ــث الكان ــی،
ژوئيســـانس (لـــذت پايانناپذيـــر)،
مطـــرح میشـــود .ســـوژهها همـــواره
احســـاس میكننـــد چيـــز بيشـــتری
وجـــود دارد كـــه از دســـت دادهانـــد.
(هومـــر )124 :1390 ،ایـــن آمـــوزه
الکان ــی را میت ــوان در لحظات ــی دی ــد
کــه نینــا هــر چنــد عملکــرد بینظیــری
در نق ــش ق ــوی س ــیاه از خ ــود ب ــه ج ــا
گذاش ــته ب ــود ،ام ــا احس ــاس کم ــال و
ارضـــا شـــدن نداشـــت.
بـــاری ،هـــر چنـــد ژوئیســـانس و
کمـــال تعریفـــی یکســـان و کامـــا
منبطـــق بـــا یکدیگـــر ندارنـــد ،امـــا
شــباهت زیــاد میــان آن دو تحلیلگــر
را وا مـــیدارد تـــا از آنهـــا بـــه جـــای
یکدیگـــر اســـتفاده کنـــد.

ژوئیســـانس ،آنگونـــه کـــه الکانـــی
بـــه مـــا یـــادآور میشـــود مســـتلزم
شالودهشــکنی یــا ساختارشــکنی بُعــد
خیالـــی اســـت ،کـــه الکانـــی میگویـــد
بـــه دو شـــیوهی ممکـــن محقـــق
میشـــود»:یا از طریـــق خشـــونتی
کـــه بُعـــد خیالـــی را پـــاره میکنـــد یـــا
ب ــه واس ــطه انقی ــاد و تس ــلیم س ــوژه
در برابـــر قانـــون دال .بـــرای انســـان،
ک ــه محص ــور و اس ــیر تاثی ــرات بیگان ــه
کننـــده هویـــت تخیلـــی خویـــش
اســـت ،راه بازشناســـی میـــل یـــا از
قت ــل میگ ــذرد ی ــا دالل ــت( ».بوتب ــی،
 )248 :1384بـــه تعبیـــر روانـــکاوی
متاخ ــر ،گرای ــش ب ــه س ــوی خش ــونت
بی ــش از آنک ــه می ــل ب ــه ناب ــود ک ــردن
دیگـــری باشـــد ،تکانـــه نابـــودی
خویـــش اســـت (همـــان .)235 :اگـــر
قســـمت پایانـــی نمایشـــنامه و فیلـــم
ب ــا ای ــن آموزهه ــای الکان ــی بازخوان ــی
شـــود ،خشـــونت نینـــا نســـبت بـــه
خـــودش در راه بازشناســـی میـــل
و نزدیـــک شـــدن بـــه ژوئیســـانس

تفســـیر میشـــود.
و
ســـومين
واقـــع»
«حيـــث
حيطـــه
دســـتنيافتنیترين
تجربي ــات روان ــی اس ــت ك ــه انبوه ــی
از «اُبژههـــای ديگـــری كوچـــک»
را دربرمیگيـــرد .هـــر یـــک از ايـــن
اُبژههـــا ،نمـــادی از نخســـتين
«فقـــدان» (جداشـــدگی از مـــادر)
اســـت« .حيـــث واقـــع» جلـــوهگاه ِ
حضـــور و وفـــور اســـت( .پاینـــده،
 )36 :1388هـــر چنـــد حیـــث واقـــع
را بـــه خاطـــر صعبالوصـــول بـــودن،
دســـتنیافتنی میخواننـــد (همـــان)
امـــا آنـــات و دورههایـــی مثـــل زمانـــی
ک ــه ف ــرد ،ب ــر اث ــر افس ــردگی ،ب ــه معن ــا
باختگــی ارزشهــای مســلط اجتماعــی

يـــا نظامهـــای اعتقـــادی ِ رســـمی پـــی
میبـــرد ولـــی نمیتوانـــد احســـاس
خـــود دربـــاره آن ارزشهـــا و نظامهـــا
را بـــه کالم درآورد ،وجـــود دارد کـــه
فــرد در تمــاس بــا حیــث واقــع اســت.
(همـــان )37 :میتـــوان آن لحظاتـــی
کــه نینــا روی ســکو ایســتاده ،خــودش
را پــرت میکنــد و تشــویق تماشــاگران
بـــه گوشـــش میرســـد را لحظـــات
تم ــاس او ب ــا ام ــر واق ــع و رس ــیدن ب ــه
ژوئیســـانس و کمالـــش دانســـت.
خـــودش در مـــورد ایـــن لحظـــات
میگویـــد« :حـــس کـــردم کمـــال رو!
مــن کامــل بــودم!» اســتفاده از افعــال
ماض ــی نش ــان از دردی دارد ک ــه بع ــد
از ارض ــا ،دامنگی ــر نین ــا ش ــده اس ــت.
جراحـــت نینـــا بیشـــتر شـــده و بـــه
س ــمت م ــرگ م ـیرود .شالودهش ــکنی
کـــه الزمـــه ژوئیســـانس اســـت ،از
ن ــوع خش ــونت و قت ــل محق ــق ش ــده
اســـت.
لیلـــی متوجـــه زخـــم او شـــده و
آن را بـــه بقیـــه نشـــان میدهـــد.
بـــا نزديكـــی ســـوژهها بـــه گســـتره
واقـــع ،تفاوتهـــای فـــردی پژمـــرده
میشـــوند و روح آنهـــا بـــه وحـــدت

نزديکتـــر میشـــود ،چـــون همگـــی
در پـــی هدفـــی يگانـــه در ناخـــودآگاه
خـــود برآمدهانـــد .همـــه مرزهـــا و
محدوديته ــای گس ــتره نمادي ــن ك ــه
تأكيــدی بــر تفاوتهــای فــردی اســت،
زدوده میشـــوند و بـــه حقیقـــت
وجـــودی خـــود يعنـــی وحـــدت ،پـــی
میبرن ــد( .حی ــدری و ف ــرد )49 :دیگ ــر
نشـــانی از تعامـــات خصمانـــه بیـــن
لیلـــی و نینـــا نیســـت و بـــه جـــای آن
رفت ــاری صمیمان ــه بی ــن آنه ــا حاک ــم
شـــده اســـت.
تصویـــر درحالـــی کـــه چهـــره نینـــا را
نش ــان میده ــد ،س ــفید میش ــود .ب ــر
روی تصویـــر ســـفید ،نـــام کارگـــردان
فیلــم ،دارن آرنوفســکی ،بــا رنگ ســیاه

نوشـــته میشـــود و فیلـــم بـــه پایـــان
میرســـد .میتـــوان تصویـــر ســـفید
را دســـتیابی بـــه ژوئیســـانس و
کمـــال و نوشـــته ســـیاه روی آن را
دردی دانس ــت ک ــه ب ــه س ــراغ س ــوژه
م ـیرود .بــه همیــن ترتیــب ،ایســتادن
نین ــا روی س ــکو نوع ــی دس ــت یافت ــن
بـــه ژوئیســـانس تعبیـــر میشـــود و
افتادنـــش بـــر ســـطح پاییـــن نشـــانی
از دردمن ــد ش ــدن س ــوژه در پ ــی ارض ــا
میدهـــد.
ق ــوی س ــیاه ش ــاهکاری روانش ــناختی
اســـت کـــه میتـــوان از مناظـــر
مختلـــف بـــه تحلیـــل آن پرداخـــت و
الیهه ــای زیری ــن آن را کش ــف نم ــود.
شـــخصیتهای پیچیـــده ،بازیگـــری
قـــوی ،موســـیقیهای گوشنـــواز،
فیلمنامـــه عالـــی و ...ایـــن فیلـــم را
بـــه اثـــری بینظیـــر تبدیـــل کـــرده
کـــه مخاطبـــان را در جهـــان خـــودش
غـــرق میکنـــد .کارگردانـــی کمالگـــرا
قس ــمتی از زندگ ــی بالرین ــی کمالگ ــرا
را بـــه نمایـــش میگـــذارد .راســـتی
آرنوفســـکی احســـاس کمـــال کـــرد؟!

منابع:
نجاري ــان ،بهم ــن و رحيم ــی ،س ــيامک.
( .)1389روانشناســـي کمالگرايـــی،
مجلـــه علمـــی و پژوهشـــی علـــوم
انســـانی ،دانشـــگاه الزهـــراء (س)
ســـال ششـــم ،شـــماره .20
نجاريـــان ،بهمـــن و اصغـــری مقـــدم،
محمـــد علـــی .)1393( .روانشناســـی
مرضـــي (تاليـــف ساراســـون) ،جلـــد
دوم ،تهـــران ،رشـــد.
ابراهیمیپــور ،آزاده و صدرایــی ،رقیــه.
(« .)1397ناگفتههـــای قصهگویـــی
ش ــهرزاد از منظ ــر روانشناس ــی ژاک
الکان» فصلنام ـهی علم ــی پژوهش ــی
زب ــان و ادب فارس ــی ،ش ــمارهی .35
حیــدری ،فاطمــه و فرد ،میثم (.)1392
«خوان ــش الکان ــی روانپريش ــی رم ــان
بــوف كــور» ،پژوهــش ادبيــات معاصــر
جهــان ،دورهی  ،18شــمارهی .2
پاینـــده ،حســـین « .)1388( .نقـــد
شـــعر «زمســـتان» از منظـــر نظريـــه
روانـــكاوی ِ الكان» ،فصلنامـــه زبـــان
وادب پارســـی ،شـــمارهی 42
اونـــز ،دیلـــن .)1385( .فرهنـــگ
مقدماتـــی اصطالحـــات لکانـــی،
ترجم ــه :مه ــدی رفی ــع ،مه ــدی پارس ــا،
تهـــران :گام نـــو.
هومـــر ،شـــون .)1390( .ژاک الكان،
ترجمـــه محمدعلـــی جعفـــری و
ابراهيـــم طاهائـــی ،تهـــران :ققنـــوس،
چ.
شــهریاری ،مرضیــه و مختــاری ،مریــم.
(« .)1396كاربســت مفهــوم «فانتــزی
عشـــق» الكان در تبييـــن طـــاق بـــه
منزلـــه مســـئلهای اجتماعـــی» ،زن در
فرهنـــگ و هنـــر ،دورهی  ،9شـــمارهی
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شکسپیر میگوید« :هیچ زندانی به اندازه زندانی که نمیدانیم در آن قرار
داریم ما را آزار نمیدهد».
دیوارهـــای ایـــن زنـــدان باورهـــا و
ذهنیتهایـــی اســـت کـــه راجـــع
بـــه خودمـــان داریـــم و یکـــی از
مرتفعتریـــن دیوارهـــای ایـــن زنـــدان،
از اســـتانداردهای ســـختگیرانهای
ک ــه در ابع ــاد مختل ــف زندگ ــی متاث ــر
از جامعـــه و فرهنـــگ آن بـــرای
خودمـــان وضـــع کردیـــم ،ســـاخته
ش ــده اس ــت ک ــه طب ــق آنه ــا زندگ ــی
و تصمیماتمـــان را پیـــش میبریـــم.
شـــناخت چگونگـــی عملکـــرد ایـــن
گذارههـــای موثـــر کـــه باورهـــای
مرکـــزی مـــا را میســـازند ،عـــاوه بـــر
آگاهـــی و دانـــش بیرونـــی ،قطعـــا
نیازمنـــد خودآگاهـــی از الیههـــای
متعـــدد ذهنـــی و درونـــی مـــا نیـــز
هســـت .در ایـــن متـــن ســـعی
میشـــود بـــه جـــای «ســـوالهای
چـــرا گونـــه» و جوابهـــای تـــک
بعـــدی ،بررســـی شـــود کـــه «چطـــور
و چگونـــه» و تحـــت چـــه شـــرایطی،
دیـــوار قطـــوری مثـــل کمالگرایـــی
کـــه شـــامل اســـتانداردگراییهای
دشـــواری اســـت ،امـــروزه بیـــش
از هـــر زمانـــی تاکنـــون در افـــراد
جوامـــع مختلـــف فراگیـــر شـــده
اســـت و آنهـــا را رنـــج میدهـــد؟
در ســـالهای  1970_1960جامعـــه،
انضباطمحـــور بـــود
جامعـــهای
و بـــر پایـــه «نباید»هـــا بنـــا شـــده
بـــود .جامعـــهای کـــه فوردیســـم،
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تیلوریســـم ،انضباطهـــای عجیـــب و
دخالـــت در مـــوارد شـــخصی زندگـــی
اف ــراد از ویژگیه ــای اصل ــی آن ب ــود.
ســـپس ایـــن جامعـــه انضباطمحـــور
طــی اتفاقاتــی کــه تجربــه کــرده بــود،
از ســال  1970بــه بعــد بــه جامع ـهای
دســـتاوردمحور عزیمـــت کـــرد کـــه
ایـــن جامعـــه مبنایـــش خطـــاب بـــه
تـــک تـــک افـــراد ایـــن بـــوده اســـت
کـــه «تـــو بایـــد بتوانـــی» و بـــه افـــراد
دس ــتور میده ــد ب ــرای کس ــب تایی ــد
و ارزش ــمندی بای ــد دس ــتاورد تولی ــد
کننــد و پــر دســتاورد باشــند .در ایــن
جوامـــع قضـــاوت افـــراد بـــر اســـاس
تولیـــدات و دســـتاوردهای آنهـــا
اس ــت و طبقهبن ــدی اف ــراد و عش ــقی
کـــه از جهـــان دریافـــت میکننـــد
مبتن ــی ب ــر دستاوردهایش ــان اس ــت.
بـــه ایـــن ترتیـــب محدودیتهایـــی
کـــه زمانـــی توســـط کارفرماهـــا در
جوامـــع انضباطمحـــور بـــر روی
افـــراد اعمـــال میشـــد ،در جامعـــه
دســـتاوردمحور امـــروزه ،روی خـــود
اف ــراد نص ــب ش ــده اس ــت ت ــا آنه ــا
مهمتری ــن قاض ــی خودش ــان باش ــند .
نیـــروی دیگـــری هـــم بـــه نـــام
بـــا
موفقیـــت،
روانشناســـی
مثالهایـــی از افـــراد اســـتثنا و
موفـــق ،ایـــن فشـــار را بیشـــتر و
لبههـــای آن را برندهتـــر میکنـــد.
بـــا ایـــن تعاریـــف کـــه جهـــان جایـــی

اس ــت ک ــه اگ ــر ف ــرد در آن فقی ــر ب ــه
دنی ــا بیای ــد مقص ــر نیس ــت ،ام ــا اگ ــر
فقیـــر از دنیـــا بـــرود خـــود او مقصـــر
چنیـــن وضعیتـــی اســـت و چنیـــن
افـــرادی کـــه متحمـــل فقـــر ،رنـــج یـــا
شکس ــت میش ــوند و ش ــامل تع ــداد
قابلتوجه ــی از اف ــراد ه ــم میش ــوند
در ایـــن جامعـــه برچســـب بازنـــده
میگیرنـــد؛
شکســـتخورده
و
چـــرا کـــه اگـــر بـــه جایـــی نمیرســـند
مشــکل از خــود آنهاســت و احتمــاال
کنـــد ذهـــن ،تنبـــل ،مـــردد ،بیایمـــان
هســتند؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه
باختن ــد و اینگون ــه ع ــاوه ب ــر فق ــر و
رنج ــی ک ــه تجرب ــه میکنن ــد ،ش ــرم و
اضطــراب چنیــن موقعیتــی را هــم بــه
دوش میکشـــند و دچـــار اضطـــراب
موقعیـــت میشـــوند! در حالیکـــه
برخـــاف ایـــن تعاریـــف و گذارههـــا
ک ــه ناش ــی از نظ ــام شایستهس ــاالری
اســـت ،میلیاردهـــا آدم بـــا فقـــر از
دنی ــا میرون ــد ،در صورت ــی ک ــه تم ــام
تالشش ــان را کردن ــد« .آل ــن دوبات ــن»
در یکـــی از کتابهـــای خـــودش بـــه
نـــام «اضطـــراب موقعیـــت» چنیـــن
گذارههایـــی را بـــه چالـــش کشـــیده
عواملـــی
او میگویـــد
اســـت.
مثـــل شـــانس ،اســـتعداد مقطعـــی،
شـــرایط و فرصـــت ارتقـــا و رشـــد
و ...عواملـــی هســـتند کـــه تحـــت
اختیـــار و اراده افـــراد نیســـتند و
بـــرای همـــه یکســـان رخ نمیدهنـــد
و تـــاش ،تنهـــا یکـــی از پارامترهـــای
موفقیـــت اســـت و افـــراد نبایـــد
ناشـــی از ایـــن اضطـــراب موقعیـــت،
احســـاس بازندهبـــودن کننـــد و
راهحلهای ــی را ه ــم مط ــرح میکن ــد.
او معتقـــد اســـت هرکـــدام از مـــا،
ماجـــرای عشـــقی منحصـــر بـــه
فـــرد خودمـــان را بـــا جهـــان داریـــم،
چیزهایـــی کـــه از ایـــن جهـــان بـــه
عنـــوان تاییـــد طلـــب میکنیـــم و

تشـــنه ایـــن هســـتیم کـــه بـــا آنهـــا
دی ــده ش ــویم .در حالیک ــه در درون،
بـــه شـــکی ذاتـــی در مـــورد خودمـــان
مبتـــا هســـتیم .در مـــورد اینکـــه
چق ــدر زیبایی ــم ،چق ــدر باهوش ــیم ی ــا
اینکـــه کجـــای دنیـــا هســـتیم ،دچـــار
شـــک میباشـــیم و ایـــن جهـــان و
دیگـــران هســـتند کـــه بـــا تاییدشـــان
میتواننـــد ایـــن شـــک را برطـــرف
س ــازند واینگون ــه اس ــت ک ــه ام ــروزه،
هویـــت مـــا زندانـــی داوریهـــای
دیگـــران اســـت .در ایـــن ماجـــرای
عشـــقی ،هویـــت آنقـــدر بیرونـــی
اس ــت ک ــه میلیارده ــا آدم ه ــر روز از
جه ــان شکس ــت عش ــقی میخورن ــد،
بـــه ایـــن خاطـــر کـــه معمولـــی
هســـتند و ایـــن بدتریـــن شـــکنجه
بـــرای هـــر فـــرد اســـت کـــه دیـــده
نشـــود ،شـــنیده نشـــود و دنیـــا هیـــچ
واکنش ــی ب ــه ب ــودن او نش ــان نده ــد.
همچنیـــن مدرنیســـم هـــم کـــه از
اجــزای اصلــی ایــن جامعــه اســت ،در
کنــار تمــام مزایــا و امکاناتــی کــه بــرای
افـــراد فراهـــم کـــرده اســـت ،شـــامل
ای ــرادات چش ــمگیری ه ــم میباش ــد.
طب ــق ی ــک پژوه ــش م ــا ه ــر روز ک ــه
از خان ــه خ ــارج میش ــویم ،ب ــه ط ــور
میانگیـــن  3000بـــار بـــا کلماتـــی کـــه
«تریـــن» دارنـــد مواجـــه میشـــویم،
بـــه طـــور مثـــال روی بیلبـــورد
مغـــازه هـــا ،رادیـــو و تلوزیـــون و...
کلماتـــی مثـــل جدیدتریـــن ،بهتریـــن،
عالیتریـــن ،کاملتریـــن ،و ...بـــه
عبارتـــی ایـــن دنیـــا انتظـــاردارد مـــا
یکـــی از ایـــن ترینهـــا باشـــیم .در
ای ــن جامع ــه نمایشمح ــور ،برخ ــاف
نم ــودار توزی ــع نرم ــال ک ــه ش ــبیه ب ــه
زنگولـــه اســـت ،رســـانهها روی دو
طیــف ابتدایــی و انتهایــی آن متمرکــز
هســـتند و تنهـــا بـــه بهترینهـــا و
بدترینهـــا فرصـــت دیدهشـــدن
میدهن ــد درحالیک ــه اکث ــر اف ــراد در

قســمت میانی این نمودار و معمولی
هس ــتند ،ن ــه آنق ــدر فوقالع ــاده ،ن ــه
آنقـــدر افتضـــاح .مدرنیســـم در کنـــار
تمـــام مواهبـــش ایرادهـــای بـــدی
هـــم دارد؛ مثـــل کمالگرایـــی کـــه بـــا
بـــروز و فراگیـــری آن مـــا احســـاس
کردیـــم توانایـــی چیرهشـــدن بـــر
هـــر موقعیـــت انســـانی را داریـــم و
همانطـــور کـــه طبیعـــت را تســـخیر
کردی ــم میتوانی ــم دنی ــای رن ــج و درد
و عـــدم قطعیـــت جهـــان را هـــم بـــه
دســتان خودمــان بگیریــم ،در صورتــی
کـــه واقعـــا اینگونـــه نیســـت و در
کنـــار تمـــام پیشـــرفتهای بینظیـــر
بش ــر ،ام ــروزه هن ــوز چیزه ــای زی ــادی
هســت کــه مــا در مقابــل آن نیــاز بــه

تامـــل و کمـــک داریـــم .کمالگرایـــی
بیشـــترین آســـیبها را بـــه افـــراد
میزنـــد و زندگـــی را رنجنـــاک کـــرده
اســـت و از مهمتریـــن مصائـــب آن،
محدودیتـــی اســـت کـــه برخـــاف
ذات و ماهیـــت مـــا ،بـــر ذهـــن مـــا
دیکت ــه ش ــده اس ــت .ای ــن ک ــه ش ــما
ســـعی کنیـــد کار خـــود را درســـت
انجـــام بدهیـــد یـــک مســـئله اســـت؛
امـــا ایـــن کـــه همیشـــه بخواهیـــد بـــه
صـــورت نوعـــی دســـتورالعمل ذهنـــی
ســـعی کنیـــد کارتـــان را بینقـــص
انجـــام بدهیـــد مســـئله دیگـــری
اســـت ،اینکـــه شـــما احســـاس شـــرم
کنی ــد ی ــک مس ــئله اس ــت؛ ام ــا اینک ــه
شـــما احســـاس گنـــاه کنیـــد مســـئله
دیگ ــری اس ــت .احس ــاس ش ــرم ای ــن
اس ــت ک ــه م ــن آدم ب ــدی هس ــتم ی ــا
مـــن اشـــتباه هســـتم؛ امـــا احســـاس
گنـــاه ایـــن اســـت کـــه مـــن کار بـــد
یـــا اشـــتباهی انجـــام دادم .ایـــن بـــه
ایـــن معنـــا نیســـت کـــه مســـئولیت
زیســـتن را بـــا نقـــص داشـــتن خـــود
انکارکنیـــم؛ بلکـــه مقصـــود ایـــن
اســـت کـــه پذیرفتـــه شـــود هیـــچ
انســـانی کامـــل و بیعیـــب نیســـت

و اینکـــه بایـــد چنیـــن فشـــار روانـــی
مضاعفـــی مبنـــی بـــر بینقـــص
بـــودن و تریـــن بـــودن را توســـط
کمالگرایـــی اندکـــی کـــم کنیـــم.
در پایــان بهتــر اســت ســوال ویرانگــر
«برن ــه ب ــراون» ک ــه سالهاس ــت روی
موهبـــت کامـــل نبـــودن کار میکنـــد
را از خ ــود بپرس ــیم :اگ ــر ت ــاش ب ــرای
کامـــل بـــودن و بیعیـــب و نقـــص
ب ــودن ب ــا واقعی ــت ذات ــی ی ــک انس ــان
در تضـــاد باشـــد چـــه بایـــد کـــرد؟ یـــا
مهمتـــر ،اگـــر ممکـــن نباشـــد چـــه
بایـــد کـــرد؟ کامـــل نبـــودن ایـــراد مـــا
نیس ــت ،واقعی ــت ماس ــت ،واقعی ــت
ه ــر انس ــانی اس ــت ک ــه در ط ــی ای ــن
دو نیــم میلیــارد ســال روی ایــن زمیــن

زیس ــته اس ــت .بهت ــر اس ــت بپذیری ــم
ایـــن گذارههـــای قطعـــی کـــه در هـــر
عص ــری ب ــرای موقعی ــت اف ــراد مط ــرح
میشـــود لزومـــا درســـت نیســـت،
پـــس بهتـــر اســـت مـــا بـــه جـــای
تبعیـــت بیچـــون و چـــرا و همرنـــگ
جماع ــت ش ــدن و متحم ــل اضط ــراب
ش ــدن ،گاه ــی ب ــه چنی ــن گذارهه ــای
درش ــت منظ ــری ش ــک کنی ــم ،آنه ــا
را ب ــه چال ــش بکش ــیم و از خودم ــان
بپرســـیم الزامـــات موقعیـــت برتـــر
امـــروز چقـــدر منطقـــی و درســـت
اســـت؟ و بـــرای عبـــور از چنیـــن
دی ــواری بپذیری ــم ک ــه ه ــر ف ــردی در
جهــان نیســت ،او خــود جهــان اســت،
ب ــا هم ــه ویژگیه ــای خ ــوب و ب ــد آن!
بـــا

تشـــکر

شـــکوری

از

کـــه

جنـــاب

مجتبـــی

دکتـــر

شـــاکله

توضیحاتشـــان

و جـــان مایـــه ایـــن متـــن را شـــکل داد.
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امــروزه اســتفاده از فضــای مجــازی جزئــی از
زندگــی مــردم شــده اســت .از ایــن بیــن اینســتاگرام
بــه دلیــل وجــود فضــای بــری جــذاب و
رسگرمکننــده مخاطــب بیشــری را جــذب میکنــد.
اینســتاگرام فضــای خوبــی بــرای پــول درآوردن و
دیدهشــدن اســت امــا ایــن برنامــه چاقــوی دولبــهای
اســت کــه بعضــا مشــکالتی بــه وجــود مــیآورد.
ایجــاد کاملگرایــی یکــی از آن معضــات اســت.
تصــور کنیــد شــا در طــول ۲۴ســاعت ،دامئــا پیجهــای
افــراد بــه ظاهــر موفــق و خوشــبخت کــه دیگــران
درحــال متجیــد از آنهــا هســتند را دنبــال میکنیــد،
بعــد از مدتــی ایــن حــس بــه رساغتــان
میآیــد کــه مــن کافــی نیســتم.
نتایــج تحقیقــات مختلــف
نشــان داده اســت کــه اســتفاده
از اینســتاگرام بــا افرسدگــی
رابطــه مســتقیم دارد.
کاملگرایــی از مــوارد
متعــددی بــه
و جــو د
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میآیــد ،ب ـرای مثــال :فشــار والدیــن ،داشــن باورهــای
غلط برای موفقیت و تاثیرات مخرب سیســتم آموزشــی.
فکــر کنیــد فــردی کــه در خانــواده و مدرســه بــه عنــوان
فــرد موفقــی شــناخته نشــده اســت ،حــال بــا آمــدن بــه
ایــن فضــا باورهایــش تقویــت میشــود و احســاس
ناکارآمــدی را بیشــر از پیــش در خــود حــس میکنــد.
افـراد در اینســتاگرام فقــط ظاهــر زندگــی و برشهایــی
از روزمــره اف ـراد را میبیننــد و بالفاصلــه بــه مقایســه
میپردازنــد و در ایــن مبــارزه نابرابــر محکــوم بــه
شکســت هســتند ،زیــرا زندگــی همــه افــراد فــراز و
نشــیبها و شکســتهایی دارد کــه مســلام کســی
آنهــا را در اینســتاگرام بــه اشــراک منیگــذارد.
فضــای مجــازی ،ایــن بســر را فراهــم کــرده اســت
کــه افــراد روزمرههایشــان را در زمــان

کوتــاه بــا افـراد زیــادی بــه اشـراک بگذارنــد ،امــا نکتــه
اینجاســت کــه مــا جزئیــات روزمــره دیگـران را منیدانیم
و فقــط عکسهــا و نوشــتههای تیــری را میبینیــم.
مشــکل کاملگرایــان ایــن اســت کــه احســاس
ارزشــمندی خــود را در گــرو موفقیتهــا میداننــد و بــا
دیــدن موفقیتهــای دیگ ـران در شــبکههای اجتامعــی
مختلــف ،آنهــا را ارزشــمندتر از خــود میداننــد و
ایــن ب ـرای اعتــاد بــه نفــس ،شــدیدا مخــرب اســت.
حــال چــاره چیســت؟ بــه دلیــل پیوســتگی مــداوم ایــن
فضــا بــا زندگــی روزمــره ،جداشــدن مطلــق از آن کار
آســانی نیســت .امــا راههایــی ب ـرای کاهــش آســیبها
هســت .اول آنفالــو کنیــد! خیلــی راحــت اســت ،از
محرکهایــی کــه کاملگرایــی شــا را تشــدید میکننــد
فاصلــه بگیریــد و بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه هیــچ
فــردی کامــل نیســت و ایــن افــراد هــم چالههــای
شــخصی زیــادی دارنــد .میتوانیــد بــا مترکــز روی
نــکات مثبــت خــود از کاملگرایــی فاصلــه بگیریــد.
یــک مشــکل کاملگرایــی مقایســه کــردن اســت و از
آنجایــی کــه فــرد زندگــی واقعــی خــود را بــا زندگــی
مجــازی کســانی کــه میشناســد مقایســه میکنــد ،در
ایــن بــازی نابرابــر محکــوم بــه شکســت میشــود،
پــس بایــد بدانیــم چیــزی کــه مــا از آن خــر
نداریــم زندگــی واقعــی دیگــران اســت
و اگــر هــم میخواهیــم دســت بــه
مقایســه بزنیــم ،حداقــل منصــف باشــیم.
در آخــر اگــر حــس میکنیــد بــا همــه
ایــن مــوارد بــاز هــم بــا دیــدن تصاویــر
و فیلمهــای مختلــف در فضــای محــازی
احســاس کــم بــودن و خوشــبخت نبــودن
میکنیــد ،یــک روانشــناس خــوب میتوانــد
در ایــن مســیر کمکتــان کنــد.
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