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مقدمه
شیمی دان ها جمله معروفی دارند که می گویند انسان در اقیانوسی از هوا عمر خود را سپری می کند؛ اما در این
دوره خواهیم آموخت که انسان ها در اقیانوسی از «هوا و خاطره» زندگی می کنند .شخصیت ،رفتار ،واکنش ها،
پشتکار ،اراده ،احساسات و هر طرز تفکری که داریم؛ همگی از خاطرات ما تاثیر پذیرفته اند .اگر شهر محل زندگی،
محیط خانواده ای که در آن بزرگ شده ایم ،معلم ها و همکالسی های ما تغییر می کردند ،قطعا خاطرات مان متفاوت
شکل می گرفت و خروجی آن نیز باعث ساخته شدن مجموعه ای از رفتارهای دیگر در ما می شد.
در طول روز ،هر واکنشی که به اتفاقات داریم ،مطالعه داشتن یا نداشتن؛ برنامه پذیر بودن یا نبودن و حتی اینکه از
یک درس خوشتان می آید و از یک درس دیگر ،متنفر هستید همگی به خاطراتی مرتبط می شوند که برایتان رخ
داده و قطعا اثر این خاطرات است که این رفتارها را از شما سر می زند .بنابراین ما در دنیایی از خاطرات زندگی می
کنیم.
خاطراتی که گاه یادمان نمی آید و به صورت اتوماتیک ما را کنترل می کنند و اگر آگاهانه با خاطرات برخورد نکنیم
می توانند آینده ما را رقم بزنند .آنچه باعث شد این دوره را تشریح کنم؛ دقیقا پاسخ به همین دغدغه است .دانش
آموزان و داوطلبان کنکور ،هرگز خاطرات خود را جدی نمی گیرند ،چون کسی برای شان توضیح نداده است که
خاطرات چقدر مهم هستند .او باورش نمی شود که ریشه مشکالت امروزش ،در خاطره یا خاطراتش جان گرفته
است چون هرگز تحلیلی روی این خاطرات نداشته است.
از سوی دیگر ،همیشه گوش ما را با واژه هایی مثل هوش ،استعداد ،ژنتیک ،ارث بردن از پدر و مادر پُر کرده اند به
طوری که خود را قربانی دانسته و گمان می کنیم همین طوری خلق شده ایم و قصدی برای تغییر وضعیت خود
نداریم .هیچ مشکلی در دانش آموزان و داوطلبان کنکور را حل نکردم مگر اینکه فهمیدم یک خاطره یا مجموعه ای
از خاطرات او را به این سمت هدایت کرده است.
آنقدر خاطرات کلیدی هستند که در اکثر مشکالت ،فقط دانستن همین تفکر که خاطرات زندگی ما را ساخته اند
برای درمان آن مسئله کافی بوده است .وقتی دانش آموز از این وضعیت آگاه می شود که در اثر زندگی کردن در کنار
سایر انسان ها ،دنیایی از خاطرات تلخ و شیرین برایش شکل گرفته و همین خاطره ها ،باعث ساخته شدن یک سری
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از مشکالت شده اند که با بی اثر شدن آن خاطرات می تواند رفتاری متفاوت از خودش نشان دهد و او یک موجود
از پیش باخته نیست؛ برایش کافی است تا دومینوی تغییرات را شروع کند .آنچه گفت شد؛ محوریت بحث هایی
است که در فصل های مختلف این دوره ،به آن می پردازم.

فصل اول :اولین خاطره ،چه موقع شکل می گیرد؟
وقتی یک خاطره بیاد می آورید در واقع یک اتفاق را از حافظه بلند مدت خود ،باز آوری می کنید و می توانید آن
را به وضوح در ذهن تان تماشا کنید .اما شواهدی وجود دارد که تعدادی از خاطرات هم هستند که ما به یاد نمی
آوریم ولی برایمان رخ داده اند و حتی بر زندگی ما اثر می گذارند .خیلی پیش آمده که از دانش آموز یا داوطلب
کنکوری که یک مشکل در مسیرش داشته است ،خواسته ام که ریشه خاطرات این مشکل را پیدا کند ولی هرچه فکر
کرده خاطره ای یادش نیامده است اما پدر یا مادرش ،خاطراتی را تعریف کرده اند که دقیقا در آن خاطرات ،ریشه
مشکل این دانش آموز مشخص می شد.

بنابراین ،این شواهد نشان می دهند اگر به دنبال اولین خاطره می گردیم نباید متر و معیارمان ،به یاد آوردن آن باشد،
بلکه باید به عقب تر بر گردیم .به جایی قبل از دوران تولد و به دوره ای برویم که در رحم مادر حضور داشته ایم.
دوکاسپر ) (decasperو اسپنس ) (spenceدر سال  6991تحقیق بسیار حرفه ای انجام دادند .آن ها از مادران
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خواستند که در شش هفته پایان بارداری شان ،برای نوزادان داخل شکم خودشان ،یک قصه را بخوانند .نوزادان دو
یا سه روز پس از تولد دوباره همان قصه را یک بار با صدای مادر و یک بار با صدای زن دیگر و یک بار با صدای
یک مرد ،گوش دادند و در حالیکه یک پستانک مخصوص در دهان شان بود .الگوهای حاصل از میک زدن کودک
به پستانک نشان می دهد که کودکان ،صدای مادر را تشخیص داده اند و بر سایر صداها ترجیح می دهند.

این شواهد حاکی از آن است که ایجاد اولین خاطره ها از درون شکم مادر شکل می گیرند و این شگفت انگیز است
که هنوز به دنیا نیامده ،خاطراتی داریم .امروزه نشان داده شده است که استرس و ترس مادران در زمان بارداری روی
رفتارهای کودکان شان اثر می گذارد و به همین خاطر همیشه به مادران توصیه می شود ،عصبانیت و استرس نداشته
باشند .تمام این مدارک نشان می دهند که خاطره ،نقش پر رنگی در زندگی انسان دارد به طوری که حتی قبل از
دیدن این دنیا ،خاطرات شکل می گیرند و پایه های رفتاری ما را می سازند .بنابراین بیش از پیش ،خاطرات و نقش
آن ها را جدی بگیریم.
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از اولین تا آخرین خاطره ای که در ذهن دارید ،در الیه های مختلف زندگی تان اثر می گذارد .هرکجا واژه عشق و
تنفر؛ تجربه ،تصمیم گیری ،انتخاب رشته ،مشکالت روحی ،احساسات منفی و مثبت ،طرز تفکر ،باورها و شخصیت
را شنیدید باید بالفاصله به واژه «خاطره» اشاره کنید که تمام این ها ،محصول خاطرات هستند .این موضوعات را در
فصل های بعدی پیگیری می کنیم.

فصل دوم :شخصیت انسان محصول خاطرات است
اگر قدرت تغییر دادن اختیاری را نادیده بگیریم و فرض کنیم که انسان هیچ تغییری با آگاهی خودش در زندگی اش
انجام ندهد آنگاه هر چه در این فرد می بینید از خاطرات او تاثیر پذیرفته است.
هر تجربه یک خاطره را می سازد .ممکن است در مدرسه ،جمالتی را بشنوید که همان جمالت باعث شکل گیری
یک خاطره از آن روز شود .همین خاطره یک تجربه برای شما می سازد که در تصمیم گیری های بعدی زندگی تان
اثر می گذارد .یک پیاده روی ساده و دیدن صحنه دعوای دو فرد؛ یک خاطره است .دزدیده شدن کیف تان در یک
خیابان و حتی پرتاب کردن برگه امتحانی توسط معلم به وسط کالس و احساس تحقیر شدن جلوی بقیه ،نیز یک
خاطره حساب می شوند.
آنچه از لحظه بیداری تا پایان آن؛ برای ما رخ می دهند ،چه روی آن ها آگاهی داشته باشیم و چه از حوزه آگاهی
مان خارج باشند ،یک خاطره از آن شرایط هستند که بعدا یک روزی و یک جایی اثر خود را می گذارند .اینکه از
یک درس متنفر هستید و عاشق درس دیگری می شوید؛ کامال به خاطرات تان از آن درس ها مرتبط است .دنیای
وسیع خاطرات؛ در جای جای زندگی مان نقش بازی می کنند و تصمیم ها و رفتارهای ما را تغییر می دهند.
از اولین خاطره ها که قبل از تولدمان شکل گرفته ،تا تمام خاطرات هوشیار و ناهوشیاری که در طول روز تجربه می
کنیم؛ ذره ذره مثل قطعات یک پازل کنار هم قرار می گیرند و شخصیت ،رفتارها و واکنش های امروز ما را می
سازند .آنچه هستیم ،آنطور که می اندیشیم و هر چیزی را که می خواهیم؛ حتی عمیق ترین اهداف شما نیز در تسخیر
خاطرات تان هستند.
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شخصیت شامل رفتارها ،سبک فکرها ،شیوهی حرف زدن ،درک محیط و تعاملهای بین فردی است که پیوسته بر
اساس یک الگوی قابل تشخیص در یک فرد مشاهده میشود .با این تعریف از شخصیت ،به خوبی می توان ردپای
خاطرات را دنبال کرد؛ در ادامه تاثیر خاطره بر روی کلیدواژه های این تعریف را مورد بررسی قرار می دهم.
وقتی یک رویداد درونی یا بیرونی اتفاق می افتد و فرد به آن پاسخ می دهد آنگاه می گوییم یک رفتار شکل گرفته
است .اگر یکی از همکالسی ها ،شما را مسخره کند چه پاسخی به این رویداد می دهید؟ گزینه های مختلف پیش
روی شماست؛ می توانید مقابله به مثل کرده و او را مسخره کنید ،یا سکوت کرده و او را نادیده بگیرید و حتی شاید
با او درگیر شوید .هر واکنشی که نشان می دهید کامال به خاطرات تان مرتبط می شود.
بنابراین وقتی گفته می شود آن دانش آموز شخصیت آرامی دارد و سکوت می کند؛ یعنی آن دانش آموز ،مجموعه
ای از خاطرات را دارد که به او آموخته است که در این شرایط سکوت کند و پاسخش را اینطور نشان دهد .در نمونه
ای ،با دانش آموزی صحبت می کردم که وقتی دیگران او را مسخره می کردند ،با آن ها درگیر می شد و وقتی علت
این رفتارش را بررسی کردم ،به خاطره ای از اول ابتدایی رسیدم که مادرش به او گفته بود وقتی کسی چیزی بهت
گفت ،او را کتک بزن تا دیگر این حرف را تکرار نکند.
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همین دستورالعمل به صورت یک خاطره محوری ،روی رفتارهای آن دانش آموز اثر گذاشته و او را پرخاشگر کرده
بود .آنگاه که متوجه وجود یک خاطره شد؛ تصمیم گرفت تحت تاثیر آن خاطره به رفتارهایش عمل نکند .آگاهی از
وجود خاطرات نقش کلیدی در بهبود رفتارهای فردی دارد .دانش آموز دیگری بود که پاسخ های او به همه رفتارها،
فقط پذیرش بود .او هرگز اعتراضی نداشت و همه رفتارهایی که با او می شد را می پذیرفت .یک فرد از پیش تسلیم
شده بود .خاطراتی که او در زندگی اش داشت ،باعث شده تا چنین رفتاری پیدا کند.
او می گفت هر وقت خواستم در مورد چیزی اعتراض کنم ،به شدت سرکوب و حتی تنبیه بدنی شدم .هر وقت نظر
شخصی ام را گفتم بالفاصله به من گفتند که تو بچه هستی برای همین خوب و بد را تشخیص نمی دهی .آن ها به
جای من حرف می زدند و خواسته های خودشان را به آنچه مطلوب من بود ،ترجیح می داند و مجموعه این اتفاقات
پی در پی از او یک شخصیت تسلیم شده ساخته بود که نظرهای شخصی اش را فراموش می کرد و هیچ حقی برای
خودش قائل نبود.
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نسبت به دنیای پیرامون خود چگونه می اندیشید؟ فکرهایی که در سرتان می آید نیز یک پایه قوی در خاطرات
دارند .آن زمانی که فکر می کنید انسان مسئولیت پذیری هستید و این دیدگاه مثبت را دارید بایستی بدانید که شما با
بررسی خاطرات موفق قبلی خود به این نتیجه رسیده اید و اگر این خاطرات نبودند االن تحلیل شما چیز دیگری می
شد .افکار آدمی تا این حد به خاطرات وابسته است که می توانم بگویم انسان ،خارج از حوزه خاطراتش نمی تواند
بیندیشد.
دانش آموزی می گفت که «هرگز نمی توانم منظم باشم و یک برنامه را اجرا کنم حتی اگر آن برنامه ،بسیار سَبُک
باشد» ،چرا به این نتیجه رسیده بود؟ وقتی گذشته اش را با هم بررسی کردیم به خاطراتی رسیدیم که در آن تالش
های زیادی برای منظم شدن و پایبندی به برنامه و درس خواندن کرده بود ولی هربار یک مشکلی پیش آمده بود و
اجازه نمی داد او منظم باشد .البته او فردی کمالگرا و ایده آل اندیش بود و برای همین طرز تفکرش نسبت به نظم
خیلی رویاپردازانه بود به طوری که هیچ فردی در جهان نمی توانست توسط تعریف های ذهنی او منظم باشد.
همین که او فردی کمالگرا بود نیز ناشی از خاطره ای می شد .پدرش همیشه تاکید می کرد که یا کاری را نباید انجام
داد یا باید آن کار را به بهترین شیوه اجرا کرد .همی ن جمالت تکرار شونده از این دانش آموز یک فرد کمالگرا و تا
حدودی هم وسواسی ساخته بود.
داوطلب کنکوری دیگری را بررسی کنیم؛ او گمان می کرد گوشه گیر و فردی درونگرا است و در تعامل با همکالسی
هایش ضعیف عمل می کند و آن ها فکر می کنند که خودش را می گیرد در حالیکه او فقط بلد نبود چطور صحبت
کند.
پدر و مادر این داوطلب کنکور وقتی او کودک بود ،همیشه می گفتند که اگر میهمان و همکاران ما به خانه آمدند،
تو به آن ها سالم کن و بعد به داخل اتاقت برو و بازی کن و جلوی میهمان ها نیا تا ما تو را فردا به پارک ببریم و
خوراکی های خوشمزه بخریم .او همیشه همین رفتار را انجام می داد و دقیقا فردای آن روز پارک و رستوران را
جایزه می گرفت .کمی که بزرگتر شد ،پدرش گفت اگر با بچه های دیگر بازی نکنی برایت کامپیوتر می خرم تا
بازی های رایانه ای انجام بدهی .دقیقا او از هم سن و سال هایش دور شد و جایزه اش را گرفت.
وقتی به کالس اول رسید ،در زنگ ورزش وقتی می خواست فوتبال بازی کند چون تا حاال بازی نکرده بود ،نتوانست
خوب عمل کند و همه بچه ها وی را از تیم خودشان بیرون انداختند و او به گوشه حیاط مدرسه رفت .حتی نمی
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توانست در زنگ های تفریح با دیگران صحبت کند چون قبال این کار را با هم سن و سال هایش انجام نداده بود و
از طرفی همیشه پدرش به او گفت بود که بچه ها ،ممکن است حرف های زشت یاد تو بدهند و باید از آن ها دوری
کند.
تمامی این حرکت ها ،موجب شده بود که او گوشه گیر ،درونگرا و فراری از دیگران باشد .شخصیت او نیز مانند
شخصیت همه انسان ها ،زیر سلطه خاطراتش بود .خاطراتی که به او یادآور می شدند چگونه باید باشد و چطور باید
رفتار کند .او وقتی به آگاهی از وجود این خاطرات رسید ،دیدگاهش تغییر کرد و به جای آنکه احساس ناکامی کند
تصمیم گرفت با اصولی که به او آموزش دادم ،آرام آرام سَبک رفتاری اش را تغییر دهد و اثر خاطرات را از بین
ببرد.
البته دقت کنید در هیچ یک از این خاطرات ،پدر و مادرها قصد بدی نداشتند .متاسفانه پدر و مادرها هم بر اساس
خاطرات خودشان ،تصمیم می گیرند که چطور فرزند خویش را تربیت کنند .فراموش نکنید که پدر و مادرها هم
انسان هستند و آن ها نیز بر اساس خاطراتشان برنامه ریزی شده اند و هر رفتاری از خود نشان می دهند ،ریشه در
اتفاقات قبلی زندگی شان دارد.
شخصیت انسان نیز نتیجه خاطراتی است که در زندگی تجربه کرده است .اگر خاطرات تغییر می کردند شخصیت
امروزمان نیز متفاوت می شد .هر آموزش تازه ای یک خاطره است .یک برخورد ساده در کتابخانه با یک دانش آموز
دیگر نیز خاطره ای است که قطعا تاثیرش را بر روی زندگی ما خواهد گذاشت اگر آگاهانه زندگی نکنیم .تمام آنچه
با آن مسئله دارم این است که اکثر دانش آموزان و داوطلبان کنکور ،با آگاهی نسبت به خاطراتشان رفتار نمی کنند و
همین است که باعث اشتباهات زیادی در طول مسیر زندگی شان می شود.

فصل سوم :خاطرات ،باور ساز هستند
فردی با اعتماد به نفس هستید یا خود کَم بینی دارید و در ارتباط گرفتن با دیگران زجر می کشید ،باور دارید که
درس ریاضی را خوب یاد نمی گیرید ولی در درس های حفظی ،خیلی بهتر عمل می کنید؟ تمامی این برداشت های
ذهنی که به عنوان «باورهای فردی» شناخته می شوند ،در قلمرو خاطرات شما شِکل گرفته اند .هیچ یک از این نتایج
ذهنی که گرفته اید ،خارج از محدوده خاطرات تان نیست .هیچ باوری به دلیل ژنتیک یا ارث به شما منتقل نشده
است.
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همه باورهای فردی تان در اثر زندگی با افراد اطراف تان ایجاد شده است .مجموعه ای از اتفاقات رخ داده باعث
شده به نتایجی در مورد خودتان برسید و آن ها را باور کنید و چنین بیندیشید که آن ها درست هستند .آنچه با شما
در میان می گذارم این است که تمام باورهای مثبت و منفی که دارید ،دروغ هستند و هیچ یک وجود خارجی ندارند.
بگذارید کمی پیرامون همین جمله صحبت کنیم .در گام اول نیاز است در مورد واژه «دروغ» کمی فکر کنیم؛ وقتی
گفته می شود فالن جمله دروغ است یعنی با حقایق و واقعیت ها سازگاری ندارد.

وقتی می گویم همه باورهای مثبت و منفی دروغ هستند به این معناست که با حقایق و واقعیت ها هم خوانی ندارند.
به عبارت دیگر ،وقتی دانش آموزی می گوید در درس ریاضی خیلی خوب عمل می کند و باورش این است که در
این درس توانایی منحصر به فردی دارد ،در واقع مشغول دروغ گویی به خودش است .واقعیت چیست؟ این دانش
آموز خاطرات خوشمزه و مثبتی از درس ریاضی برایش ایجاد شده که هر بار تمایل بیشتری به خواندن آن دارد .هر
خواندن اضافه ،باعث تقویت مدارهای آموزش ریاضی در مغز او شده است .سلول های بیشتری به قسمت های
درگیر در یادگیری مبحث ریاضی اضافه شده اند و او را برای این توانایی ،آماده تر می کنند .در واقع او در چرخه،
«تشویق شو ،کار کن ،تشویق شو» قرار گرفته است .بنابراین» باور به اینکه او یک توانایی منحصر به فرد دارد» جمله
ای دروغ است.
همین موضوع را برای باورهای منفی در نظر بگیرید .دانش آموزی می گوید من باور دارم که در کنکور قبول نمی
شوم .جمله ای دروغ که از زبان او بیرون می آید ،چرا؟ چون این دانش آموز نیز مجموعه ای از خاطرات منفی را
در مورد موفقیت دارد و او را به این نتیجه رسانده است که نمی تواند موفق شود .آیا او واقعا نمی تواند موفق شود؟
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خاطرات ،محدوده زندگی ما را تعیین می کنند ،باورهای ما را بدون آنکه آگاه باشیم ،سر و شِکل می دهند و بی خبر
از آنکه وجود همین خاطرات مثبت و منفی است که باعث می شود نسبت به خود برداشت پیدا کنیم.
شاید بگویید باورهای مثبت که خوب هستند ،حتی اگر دروغ هم باشند ،باز هم باعث بهتر شدن زندگی مان می
شوند .اما این جمله هم همواره درست نیست .اصوال زندگی با خاطرات مثبت و منفی ،در هر دو صورت خطرناک
است .مثال ها بهتر این مفهوم را توضیح می دهند .دانش آموزانی را در نظر بگیرید که باور دارند با خواندن چند روز
قبل از امتحان ،به نمره باال دست پیدا می کنند.
بله ،خاطرات آن ها از امتحانات گذشته ،به خوبی این موضوع را تایید می کند که با خواندن شب امتحانی ،نمرات
باالیی کسب می کنند .حاال این دانش آموزان در طی 66سال مدرسه ،با این باورهای قوی مثبت ولی دروغ ،پرورش
پیدا می کنند و به سال دوازدهم می رسند و می خواهند در کنکور شرکت کنند .عمری است با باور اینکه باید شب
امتحانی وجود داشته باشد تا درس بخوانند ،زندگی کرده اند ،حاال چطور بخواهند برای کنکور تالش غیر شب
امتحانی کنند؟ این گونه است ،یک باور مثبت ولی دروغ ،باعث به زحمت افتادن آن دانش آموز می شود و مدت ها
بایستی تحت درمان قرار بگیرد تا از دقیقه نودی بودن و شب امتحانی خواندن خارج شود.
با دانش آموزی صحبت می کردم که می گفت« :چطور می شود که یک نفر مثل من که در درس ریاضی ،اینقدر قوی
است و تمام نمراتم  22می شود و حتی خیلی جاها ،بهتر از معلم می توانم درس بدهم ،اما در بقیه درس ها ضعیف
هستم؟ مشکل من کجاست که نمی توانم نمرات خوبی از درس عربی و فارسی بگیرم؟» می توانید حدس بزنید چرا
این فرد ،اینطور شده بود؟ بله ،باور او چنین بود که تنها درسی که ارزش وقت گذاشتن دارد ،درس ریاضی است.
یک باور قوی مثبت ولی دروغ در مورد درس ریاضی داشت به طوری که تمام وقت خودش را می خواست صرف
درس ریاضی کند .بنابراین او که برای موفقیت در کنکور ،نیاز به تسلط روی همه دروس داشت ،از این ماجرا اذیت
می شد.
آنچه با آن مسئله دارم ،این است که خاطرات مثبت که باعث شکل گیری باورهای مثبت می شوند را بی خطر تصور
کنید .در حالیکه در دنیای واقعی ،تعداد زیادی از دانش آموزان ،درگیر باورهای مثبت خودشان هستند و چون معتقدند
این باورها ،راست هستند ،به ناچار تسلیم شده و بر اساس مُشتی خاطره به زندگی خودشان ادامه می دهند.
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یک دانش آموز سطح باال از نظر فکری ،کسی است که به جای زندگی بر اساس خاطرات مثبت و منفی ،تصمیم می
گیرد تا بر اساس نیازهای خودش زندگی کند .به طور مثال؛ من می خواهم پزشکی قبول شوم ،آنچه به آن نیاز دارم
کسب درصدهای الزم در هشت درس مورد نظر است .چه خاطرات مثبت و چه خاطرات منفی از درس ها دارم،
بایستی در این درس ها به پیشرفت تحصیلی متناسب با هدفم برسم .این اولین قدم است که او به این درک درست
برسد که نیازهایش چیست.
گام بعدی ،تالش برای بستن پرونده تمام باورهای مثبت و منفی خودش نسبت به این دروس است .او تمام خاطرات
خودش را به صورت یک دادگاه کامل برگزار کرده و آن ها را به طرز صحیح بایگانی می کند تا شرایط فکری خودش
را برای آنکه بتواند خارج از خاطره ها زندگی کند ،فراهم آورد .به منظور کاربردی تر شدن صحبت هایم ،یک مثال
را بررسی می کنم.
شخصی باور داشت که همه درس ها را با یک بار خواندن به خوبی یاد می گیرد و نیازی به مرور و تکرار ندارد .از
او خواستم تمام خاطراتی که باعث شکل گیری این باور مثبت قوی شده است را برایم لیست کند .او نیز چنین
فهرستی را آماده کرد:


وقتی ابتدایی و راهنمایی (منظور همان متوسطه اول) بودم ،سر کالس همه درس ها را یاد می گرفتم.



بابام می گفت ،بچه من نیاز به درس خواندن در خانه ندارد.



هیچوقت هیچ چیزی را دو بار نخوانده ام.



من خِنگ نیست که الزم باشد چند بار هر چیزی را مرور کنم.



هرکسی مرور کند ،یعنی کُند ذهن است.

قبل از ورود به دادگاه خاطرات دو نکته در مورد این دانش آموز اضافه می کنم- 6 :او در دوره دبیرستان که مطالب
سنگین تر شده بود ،برای کم نشدن نمره هایش و برای آنکه مرور نکند ،تصمیم می گرفت از تقلب کردن استفاده
کند .او یک دانش آموز تنبل نبود ،فقط باور داشت هرکسی که مرور می کند یک فرد خِنگ و کُند ذهن است و
دوست نداشت حرف های خوش پدرش زیر سوال برود و حس بدی پیدا کند.
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2این فرد ،در درس های فیزیک و ریاضی قدرت حل مسئله پیدا نکرده بود زیرا هیچوقت حس خوبی از حل نمونهسوال در خانه نداشت و همچنین نسبت به زیست متنفر بود چون برای حفظ کردنش نیاز بود چندیدن و چند بار
جمالت را بخوانی و این کار به او حس خِنگی می داد.
حاال چطور بایستی دادگاه خاطرات او را برگزار کنیم؟ کاری که من انجام دادم این بود که او را به فضای درسی دوره
ابتدایی و راهنمایی (همان متوسطه اول) بُردم و برایش این موضوعات را تشریح کردم :یکی از وظایف معلم های
دوره ابتدایی ،ایجاد احساس خوش و مثبت در مدرسه و سر کالس درس است .آن ها سعی می کنند به همه دانش
آموزان این اطمینان را بدهند که درس شان خوب است و از پس همه سواالت بر می آیند و اصال کسی خِنگ تر از
دیگری نیست.
اما گاهی تحقق این هدف با اشتباهات علوم شناختی زیادی همراه می شود ،به طوری که اثر منفی روی اندیشه فرد
می گذارد .معلمی به دانش آموزش می گوید آفرین تو چقدر باهوشی که همه درس ها را همین جا یاد می گیری.
این تشویق ساده ،مدارهای خاطره ای برای آن دانش آموز را فعال می کند و باور مثبت ولی دروغی را برایش می
سازد که او می پندارد فردی باهوش است و در تمام سال های درس خواندنش موظف است که همه درس ها را سر
کالس یاد بگیرد و نیاز به تمرین ندارد.
وقتی این ها را برایش گفتم ،بالفاصله به خاطره ای اشاره کرد که معلم خصوصی درس ریاضی اش به او گفته بود،
من خیلی خوشحالم که به تو درس می دهم چون تو همه چیز را زود می فهمی و نیاز به توضیح دوباره نداری.
این تایید شدن ها باعث شده بود ،او همیشه از حل نمونه سوال بیشتر و تنوع دادن به آموخته هایش خودداری کند
و دچار افت تحصیلی زیادی در ریاضی و خواهر دوقلوی این درس یعنی فیزیک شده بود.
بنابراین معلم ها برای ایجاد یک حس خوب ،به اکثر افراد این جمالت را می گویند .آن ها می خواهند تالش کنند
تا شما میل مثبتی از یادگیری درس شان داشته باشید ولی این جمالت بیشتر از آنکه مفید باشند ،به ضرر دانش آموز
تمام می شود.
در واقع ،انتظار منطقی این است که یک معلم به دانش آموزان اصول یادگیری در مغز را تشریح کند و بگوید که
مراحل یادگیری ،تثبیت و قدرت حل مسئله چیست و به جای تعریف های بی پایه ،تفکرات درست را شِکل بدهد.

13

نقش خاطرات در زندگی دانش آموز یا داوطلب کنکور

کلبه مشاوره

باد کردن دانش آموزان به اسم اینکه انگیزه می دهم و آن ها را از لحاظ روحی باال نگه می دارم یک خیانت است و
اگر به شخصیت و هویت آن دانش آموز احترام می گذاریم بایستی علم یادگیری را برایش تشریح کنیم و بداند که
یادگیری از چه مراحلی تشکیل شده است و مغز با مرور و تکرار چه تثبیت بهتری در حافظه بلند مدت انجام می
دهد.
یک دانش آموز الزم است بداند که مدارهای یادگیری از ارتباط بین سلول های عصبی شکل می گیرد و هر مرور،
باعث تقویت این یادگیری می شود .دقیقا مثل اینکه به گیاه کوچکی طبق برنامه زمانی مختص آن گیاه ،آب و کود
بدهید تا رشد کند .هرچه بهتر مرور کنید ،مدارهای یادگیری تان بهتر عمل می کند و مطالب را اصولی تر وارد حافظه
بلند مدت خود می کنید.
به عبارت بهتر مغز در اثر مرورهای بیشتر ،تغییراتی می کند و مدارهای یادگیری تقویت می شوند و اگر مرور نکنیم،
این پیوندهای عصبی ،آرام آرام پاک می شوند و این مکانیسیم یادگیری همه ما انسان هاست .مرور کردن هیچ ارتباطی
به کُند ذهنی ندارد ،بلکه اساس یادگیری هر انسانی ،مرور کردن است.
آنچه این دانش آموز نیاز به شنیدنش داشت این جمله بود که «درس خواندن رقابت ماست خوری نیست که هرکسی
زودتر تمام کند برنده است» بلکه درس خواندن یک جریان فردی است .هیچ هوش و استعدادی در کار نیست .درس
خواندن یک مهارت است که برای تقویت و تسلط روی این مهارت ،نیاز به تمرین ،تکرار و مرور داریم .هر چقدر
مرورها نزدیک تر و بیشتر باشند ،عمیق یادگیری تان بیشتر می شود .مرور کردن ،ارزش فردی شما را کاهش نمی
دهد بلکه تعهدتان به علم یادگیری و اصولی زندگی کردن را نشان می دهد.
جالب است بدانید این دانش آموز ،تمام افتخارش به این بود که همیشه نفر اول از سر جلسه امتحان بلند می شود.
البته قابل توجیه است که چرا او می خواست نفر اول از پشت میز و صندلی امتحان برخیزد.
چون بایستی حرف و تشویق پدرش را تایید می کرد و به همه ثابت می کرد که باهوش ترین دانش آموز است .او
تقلب می کرد ،ولی این کار را بد و اشتباه نمی دانست .خیلی از درس ها را اصال بلد نبود ولی با تقلب نمرات باالیی
گرفته بود .حتی تقلب کردن را نشانه زرنگی و باهوشی خود می دانست.
برایش توضیح دادم که گاهی یک فرمول ،می تواند بارها از ذهن تو خارج شود ،اگر امروز تستی را بزنی و در چرخه
مرور و تست زنی دوباره آن را تکرار نکنی ،قطعا تسلط خود را از دست می دهی.
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حتی قوی ترین معلم ها ،وقتی با وقفه تابستان رو به رو می شوند ،اگر اهل مطالعه نباشند قطعا دچار افت خواهند
شد .جالب اینکه ،بسیاری از ایرانی های خارج از کشور ،وقتی به تعطیالت می آیند در صحبت فارسی دچار مشکل
می شوند و وقتی هم باز می گردند ،تا چند روزی ،در ادای کلمات به زبان آن کشوری که در آن زندگی می کنند،
نیز اذیت می شوند.
آنچه انسان به عنوان «مهارت» کسب می کند ،اگر با تکرار و مرور همراه نشود ،روز به روز در آن مهارت ،به فردی
ضعیف تر تبدیل می گردد .برای همین است که موسیقی دانان ،به طور منظم ،به نواختن وسایل موسیقی خویش ،می
پردازند و سعی می کنند از آن ها دور نمانند و حتی در مسافرت های خود ،آن ها را ببرند.
ذهنیت سر کالس یاد گرفتن و دیگر درس نخواندن ،یک تفکر سنتی در بین پدر و مادر هاست .ما به علم باید نگاه
کنیم ،چیزی که علم یادگیری می گوید این است که بایستی به طور منظم ،مرور داشته باشیم تا یک مهارت ،در سطح
عالی خودش باقی مانده و تثبیت شود.
جایی که خیلی روی آن باید کار می کردیم این بود که چنین دانش آموزی ،به تشویق شدن توسط دیگران خیلی
خیلی اعتیاد داشت .اساس زندگی اش مثل اکثر انسان ها ،روی تعریف و تشویق چیده شده بود.
همکالسی هایش ،او را فردی زرنگ و باهوش می دانستند که می تواند معلم ها را بپیچاند و تقلب کرده و نمرات
عالی بگیرد و تازه نفر اول هم از سر جلسه امتحان بلند شود .همین تشویق ها به اضافه خاطرات مثبتی که از حمایت
های پدرش داشت ،در مجموع چرخه ای از باورهای نادرست را در وی ساخته بود.
این دانش آموز ،نیاز داشت به آگاهی در مورد تعریف ها برسد .فرایند مشاوره ای را برای این آگاهی آغاز کردم.
اطالعات زیادی را در مورد تشویق و حمایت ها و فرایند شرطی شدن به او آموختم و توضیح دادم که این تشویق
ها اوال چه اثری روی هورمون هایی مثل دوپامین می گذارند و سپس موضوع شکل گیری رفتار و شرطی شدن
کالسیک و فعال را برایش جا انداختم (توضیحات مربوط به این اصطالحات را بعدا در دروه رفتارشناسی برایتان
توضیح خواهم داد چون مباحث بسیار گسترده ای هستند).
در ادامه صحبت هایم ،به این موضوع پرداختم که تعریف کردن های بقیه ،تا چه حد خطرناک است و اگر این
تعاریف غلط و نادرست باشند که اوضاع بدتر هم می شود .بنابراین ،به او توضیح دادم که صحبت های پدرش و
تعریف هایی که از وی می کرده ،فقط در چارچوب پدر فرزندی می باشد.
15

نقش خاطرات در زندگی دانش آموز یا داوطلب کنکور

کلبه مشاوره

این تعریف با علم یادگیری مشکل دارد و ما نباید تحت تاثیر تشویق های مثبت قرار بگیریم .اصوال ،نیازی نیست
هر کسی تعریف کرد آنگاه مسیر زندگی مان را بر اساس درست از آب در آمدن آن تعریف تنظیم کنیم.
صحبت هایی که چندین جلسه طول کشید ولی پرونده خاطرات مثبت و خوشمزه او بسته شد و باورهایش را کنار
گذاشت و تصمیم گرفت بر اساس علم یادگیری ،برنامه ریزی را اجرا کرده و پایبند به مرور باشد .صد البته مغز،
فشارهای زیادی را به او می آورد تا جلوی این تغییر را بگیرد اما با شناختی از مغز داشتیم ،توانستیم تحمل کرده و
با فشارهای آگاهانه ،به زندگی علمی خود تداوم بدهیم.
باورهایی که داریم ،در بستری از خاطرات و تجربه هایی که برای مان رخ داده است ،شکل گرفته اند .چه باورهای
مثبت و چه منفی ،هر دو دروغ هستند و ممکن است باعث غلط زندگی کردن فرد شود .بنابراین اگر روی نیازها
تمرکز کنیم ،قطعا به جایی باالتر می رسیم و به درک بهتری از زندگی دست می یابیم .زندگی بر اساس باورهای
خاطره ای ،بسیار خطرناک است.

فصل چهارم :خاطرات خواهر دو قلوی احساسات
سر سفره شام قهر کرد ،همه نازش را کشیدند و فردای آن روز ،شهربازی رفتند و پیتزا خورند .او همیشه منتظر یک
بهانه برای قهر کردن است .جمالتی که مطالعه کردید ،مدل زندگی یک پسر  7ساله بود .دفعه اولی که در زندگی
اش ،بدون هیچ دلیل مشخصی قهر کرد و غذا نخورد ،با محبت بی مورد پدر و مادر رو به رو شد و آنقدر او را
نوازش کردند و قول های اضافه به وی دادند که او یک خاطره با احساس مثبت در ذهنش از قهر کردن ثبت شد.
او هرچیزی را که می خواست به همین روش به دست می آورد .تمام خاطرات او از قهر کردن و شام نخوردن با
احساسات مثبتی مثل شهربازی رفتن ،خرید وسایل بازی و مسافرت همراه شده بود .مدلی که اگر اصالح نمی شد
ممکن بود تا آخر عمر به عنوان یک مدل فکری در این شخص باقی بماند به طوری که در تمام سال های زندگی
اش به همین روش زندگی کند.
هر خاطره ای که در ذهن داریم ،با یک احساس ،پیوند برقرار می کند و جالب است بدانید با گذر عمر ،خود خاطره
را شاید به یاد نیاورید ولی اثر حسی آن خاطره برای همیشه با شما خواهد ماند.
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خاطرات و احساس های مخصوص به آن ها ،خواهران دوقلو هستند .هرگاه با احساسی رو به رو می شوید که
دلیلش را پیدا نمی کنید مطمین باشید به خاطره ای در گذشته باز می گردد .به اتفاقی در سال های قبل که در این
شرایط زمانی ،مکانی و روحی رخ داده است و شما را آزار می دهد.

با فردی کار می کردم که کنکوری و دانش آموز نبود بلکه می خواست برای تربیت فرزندش از من مشورت بگیرد
اما به طرز وحشتناکی در ماه های دی ،خرداد استرس می گرفت .او چنین گزارش می داد:
با وجود اینکه نه دانش آموز هستم ،نه کنکوری و نه دانشجو ،ولی در دی و خرداد زندگی برایم جهنم می شود و
حوصله هیچ چیزی را ندارم و همه این ماه ها را در استرس و فشار روانی زندگی می کنم و نمی دانم چرا این
احساس بد با من همراه است .هیچ اتفاقی هم االن رخ نداده که بگویم به دلیل آن است .زندگی ام عالی است ولی
این حس های بد آرامش مرا می گیرند.
پاسخ روشن است ،احساسات خواهر خاطرات هستند پس وقتی احساسی دارید که به دلیل اتفاق امروزتان نیست
بایستی به گنجینه خاطرات خود رجوع کنید .از او خواستم هر چه در مورد دی و خرداد در طول سال های قبل در
ذهنش دارد را برایم بیان کند که چنین گفت :
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والدینم معلم بوده اند و برای همین خیلی تحت فشار بودم ،زیرا همه معلم ها ،همکاران پدر و مادرم حساب می
شدند و همه نمرات و رفتارهای مرا را گزارش می دادند .همین باعث شده بود که همیشه در دی و خرداد ،با گریه
زیاد و استرس های اضافه ای که بقیه دانش آموزان نداشتند ،رو به رو شوم.
خرداد و دی ماه برایم یادآور فشار روانی ناشی از آبروی پدر و مادر بود .خاطراتی که از این دو ماه در ذهنم باقی
مانده ،باعث شده که دلم بخواهد کاش این دو ماه از تقویم سال حذف می شدند.
درست است که او االن زندگی خوبی دارد و هیچ مشکلی در این روزهایش رخ نداده که استرس داشته باشد ولی
خاطرات قدیمی او نقش بازی می کنند و با فرا رسیدن ماه های دی و خرداد ،او سراسر آشوب و استرس می شود.
احساسات با خاطرات پیوند برقرار می کنند و هرگاه در شرایط زمانی ،مکانی و روحی آن خاطره قرار بگیرید آنگاه
حس های پیوند خورده فعال می شوند و شما را آزار می دهند.

همیشه خاطرات یادمان نمی آید ولی احساس پیوند زده شده به آن خاطره ،را تا آخر عمر همراه خود خواهیم داشت.
با دانش آموزی کار می کردم که عالقه شدیدی به درس شیمی داشت ،کتاب های شیمی دانشگاهی را هم در همان
دبیرستان خوانده و روی این درس به درک باالیی رسیده بود.
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همیشه می گفت که تا درس شیمی می بینم ،تمام دنیا را فراموش می کنم و دلم می خواهد وقتم را برای شیمی
بگذارم .هرچند مغزم خیلی وقت ها اذیتم می کند و موج های نا امیدی را به سویم می فرستد ،ولی به هر قیمتی
شده روی شیمی وقت می گذارم و تمام سعی خودم را می کنم که این درس را بخوانم.
کاش رشته شیمی از نظر شغلی اوضاع خوبی داشت تا این رشته را در دانشگاه بخوانم .من درس شیمی را مثل فرزند
خودم دوست دارم و با تمام فشارهای روانی ناشی از درس خواندن اما عالقمندم وقتم را روی درس شیمی بگذارم.
وقتی از او پرسیدم چرا این درس را به این صورت می پسندد در پاسخ گفت دلیلش را نمی دانم در حالیکه دلیل
مشخص است؛ چیزی به جز خاطره در اینجا نقش بازی نمی کند.
از آنجا که زندگی کردن بر اساس خاطره بسیار خطرناک است و می تواند به اشتباه کردن در کل مسیر زندگی بازگردد
از او خواستم تا ریشه خاطره ای این عالقه را بیرون بکشد .هرچه فکر کرد متوجه خاطره مستقیم و جذابی که او را
به درس شیمی کشانده باشد نشد ،تا اینکه خواهر بزرگترش معما را برای ما حل کرد.
این دانش آموز یک همکالسی داشته که خیلی با هم رقابت داشته اند .در یکی از امتحانات شیمی ،آن هم شاگردی
نمی تواند نمره خوبی در درس شیمی کسب کند ولی او نمره خوبی می گیرد و همین حس مثبت از اینکه توانسته
در این درس بهتر از همکالسی خودش باشد باعث شده بود به شیمی تمایل نشان دهد.
خواهرش می گفت آن روز وقتی خواهرم به خانه آمد ،به مادرم گفت کیک خانگی بپز و می خواهم جشن بگیرم
چون نمره ام از همکالسی ام بهتر شده است .از همان زمان ،خواهرم مستند ها و کتاب های شیمی را می دید و
مطالعه می کرد ،طوری که انگار برای این درس ساخته شده است .بنابراین یک خاطره فراموش شده ،با یک احساس
مثبت مانند حس پیروزی گره می خورد و عالقه را ایجاد می کند.
اما آیا زندگی بر اساس این عالقه درست است؟ این سوال مهمی است که در دوره «عالقه ها چطور شکل می گیرند»
به آن به صورت جامع می پردازیم و دنیای گول زننده آن را بررسی می کنیم.
به هر روی ،چه خاطرات را به یاد آورید و چه آن ها را فراموش کرده باشید ،احساس مثبت و منفی پیونده خورده
شده با آن احساسات را هرگز فراموش نمی کنید و این هیجانات می توانند آنقدر قوی باشند که حتی تا آخر عمر
شما را تحت تاثیر خویش قرار بدهند و باعث کج روی های زیادی در زندگی تان شوند.
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اگر در خط فکری موفقیت ،دوره مربوط به احساس شناسی را مطالعه نکردید ،همین حاال با کلیک روی «دوره
احساس شناسی» این دوره را مطالعه نمایید تا با خطرات احساسی زندگی کردن بیشتر آشنا شوید.

فصل پنجم :تصمیم گیری ناآگاهانه بر اساس خاطرات رخ می دهند
هر وقت گذرم به خیابان پُشتی می افتد ،بی اختیار هوس سمبوسه می کنم .به سراغ مغازه مورد عالقه ام می روم و
چند تا سمبوسه داغ و تازه را می خورم و وقتی به خودم می آیم که کار از کار گذشته و عذاب وجدان اضافه وزن
و رعایت نکردن رژیم غذایی مرا درگیر می کند .نمی دانم چرا کنترلی روی این تصمیم خودم ندارم.
من و دوستم ،عادت داریم هر وقت از مدرسه بر می گردیم ،به سراغ یک گیم نِت (اتاق بازی) برویم و چند دَست
با هم بازی کنیم و انگار خستگی از تمام بدنمان خارج می شود .ولی امسال ،کنکور داریم و این بازی ها زمان زیادی
را از ما می سوزاند و تازه برای یک خستگی ساده ،چرا باید این همه وقت صرف کنیم؟ اما این تصمیم گیری که هر
روز هم تکرار می شود و بیخیال آن نمی توانیم بشویم را چکار کنیم؟
از این مدل تصمیم گیری ها در زندگی یکایک ما موج می زند .عوامل مختلفی روی تصمیم گیری اثر گذار هستند
که در دوره مخصوص «تصمیم گیری» به آن ها خواهیم پرداخت و بحث تصمیم گیری به خصوص انتخاب رشته
که از مهم ترین گزینش های زندگی است را بررسی می کنیم ولی برای این قسمت ،الزم است بدانیم که مهم ترین
عامل اثر گذار روی تصمیم گیری های انسان ،خاطراتی است که درباره آن موضوع یا موضوعات مشابه دارد.
هر تصمیمی که بدون تفکر و بر حسب نیازهای انسانی تان نباشد ،قطعا در چارچوب پاسخ های گذشته یا همان
خاطرات و تجربه ها جای می گیرد .در مثال اول همین فصل ،آن شخص اشاره می کرد که با عبور از خیابان پُشت
خانه شان ،هوس سمبوسه می کند .او چطور این تصمیم گیری را فعال کرده که به سمت مغازه مورد نظر رفته و چند
سمبوسه را می خورد؟
اگر گذشته او را بررسی کنیم به خاطرات عمیقا مثبتی می رسیم که تصمیم به سمبوسه خوری او را تحت کنترل قرار
داده اند .این فرد برایم می گفت که ما حدود بیست ( )22سال است که در این محله زندگی می کنیم .از دوران
کودکی وقتی در خیابان ،فوتبال بازی می کردیم و حسابی تشنه و گرسنه می شدیم ،به خیابان پُشتی می رفتیم و
همگی چند سمبوسه با نوشابه می خوردیم.
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سمبوسه برای من یادآور تمام آن بازی های دوران کودکی در کوچه و خیابان به همراه دوستانم است .من خاطرات
خوشی از این میان وعده دارم .در واقع ،این فرد وقتی از خیابان پُشتی عبور می کند ،مغزش به او چنین می گوید:
« دفعات قبلی که از این خیابان عبور کردی ،چند سمبوسه خورده ای ،االن هم بهترین گزینه این است که چند
سمبوسه بخوری».
به همین سادگی ،مغز با فعال کردن خاطرات و تجربه های قبلی از آن خیابان ،وی را تشویق به تکرار پاسخ های
قبلی می کند .پاسخی که منجر به خوردن چند سمبوسه و دوباره عذاب وجدان گرفتن است .جالب است که خود
عذاب وجدان نیز یک پاسخ تکراری مبتنی بر عادت است.
زیرا او چند کیلو اضافه وزن داشت و همیشه می خواست فردی خوش اندام باشد و هرگاه غذای اضافه می خورد،
مغزش به او می گفت« :دفعات قبلی که غذای زیادی خورده ای ،عذاب وجدان گرفته ای پس االن هم باید عذاب
وجدان بگیری».
مدل زندگی هر یک از ما دقیقا بر اساس همین چرخه پیشنهاد خاطره ای مغز تنظیم می شود .آنچه قبال تجربه کرده
اید ،روی تصمیم گیری های شما برای آینده اثر می گذارد .در نمونه دوم ،وقتی آن دو دانش آموز تصمیم می گرفتند
که بعد از مدرسه به گیم نِت رفته و چند ساعتی را بازی کنند نیز بر اساس خاطرات مثبت خود چنین روندی را در
پیش می گرفتند.
آن ها ،در اثر تجربه های خوشمزه قبلی خود به این نتیجه رسیده بودند که بازی در گیم نِت می تواند خستگی درس
خواندن در مدرسه را از تن بیرون کند .هر بار که این فرایند را اجرا می کردند یک خاطره مثبت دیگر به خاطرات
قبلی خویش اضافه می کردند .حاال زنگ آخر مدرسه به صدا در می آید ،همه دانش آموزان به سمت خانه روانه می
شوند و این دو دوست ،طبق پاسخ های قبلی مغزشان با این جمله رو به رو می شوند :
«روزهای قبلی وقتی زنگ آخر مدرسه می شد ،شما به گیم نِت می روید .حاال هم زنگ آخر است پس لطفا پاسخ
قبلی خود را تکرار کنید» .این ندای درونی دو دانش آموز از روندهای قبلی شان است که باز هم آن ها را به سمت
اجرای این تصمیم می رساند.
هر تصمیم گیری که ناشی از تفکر انسانی و لیست نیازهایتان نباشد قطعا در گرو خاطرات و گذشته تان می باشد.
همین حاال هم می توانید حساب کتاب کنید که چنین تصمیم گیری هایی تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد.
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در اینجا می خواهم مغز را به پیش خدمت رستوران تشبیه کنم .وقتی به رستورانی که همیشه می روید مراجعه کنید،
پیش خدمت که شما را می شناسد با منوی رستوران به سمت تان می آید و می پرسد« :چه میل دارید؟» و بالفاصله
می گوید« :البته هر موقع تشریف می آورید غذای مخصوص سرآشپز را نوش جان می کنید آیا همان را برایتان سِرو
کنم؟»
مغز ما هم به مانند همین پیش خدمت رستوران است .او با منو پر از خاطرات به سمت ما می آید و می گوید« :در
این موقعیت و شرایطی که هستی ،فالن تصمیم را می گرفتی آیا االن هم می خواهی همان تصمیم را بگیری؟» و شما
هم در پاسخ خواهید گفت :بله ،همان تصمیم همیشگی!
از اینجاست که زندگی آدم آهنی وارانه انسان آغاز می شود .اتفاقات و تجربه های گذشته ،تصمیم های نا آگاهانه
حال او را انتخاب می کنند .دقیقا مشابه یک برنامه از پیش تعیین شده که او را به سمت انجام کاری هدایت می کند.
خاطرات ،انسان را مجبور می کنند که قاعده بازی را بر هم نزند و همان تصمیم همیشگی را بگیرد .دغدغه من هم
دقیقا همین است .به طور مثال ،خاطرات نشان می دهند که یک دانش آموز در درس ریاضی ضعیف است و او هر
بار که با درس ریاضی رو به رو می شود به خاطر یک مُشت خاطره ،تصمیم می گیرد بازهم از این درس متنفر باشد.
به عبارت دیگر مغز در لباس پیش خدمت به این دانش آموز مراجعه می کند و چنین می گوید :
«قبال که با درس ریاضی رو به رو می شدی از این درس کامال متنفر بودی ،حاال هم متنفر بودن را انتخاب کن» و
دانش آموز مورد نظر ،بدون اینکه هوشیاری روی این تصمیم گیری خودش داشته باشد ،تسلیم خاطرات قبلی شده
و متنفر بودن را انتخاب می کند .این چرخه تا جایی ادامه پیدا می کند که یا برای همیشه از درس ریاضی متنفر باقی
می ماند یا اینکه یک روزی آگاهی بدست می آورد و متوجه می شود که انتخاب هایش بر اساس خاطره بوده اند.
متاسفانه اکثر افراد تا آخر عمر ،اسیر خاطرات شان هستند و با آن ها زندگی می کنند.
سه موضوع مهم دیگر وجود دارد که الزم می دانم در خصوص آن ها صحبت کنیم .اول اینکه ،ما همیشه در مورد
همه موضوعات ،خاطره ای نداریم که بخواهند مستقیم روی تصمیم گیری های مان اثر بگذارند.
در اینجا ،مغز سعی می کند از شبیه ترین خاطرات و تجربه ها برای تصمیم گیری استفاده نماید .دانش آموزی که
برای اولین بار می خواست در کنکور شرکت کند ،به من می گفت از روز کنکور می ترسم.
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وقتی مسئله را چنین مطرح کردم که چه تصوری از روز کنکور داری و آن را برایم توضیح بده .در پاسخ به یکی از
شبیه ترین خاطرات خودش به روز کنکور اشاره کرد .در واقع او خاطره ای از روز کنکور نداشت ولی خاطره ای از
گذشته اش برایم تعریف کرد که می توانست شباهت هایی با روز کنکور داشته باشد.
این دانش آمو cاینطور گفت« :وقتی کالس پنجم ابتدایی بودیم ،از طرف اداره آموزش و پرورش به مدرسه ما آمده
بودند تا آزمونی از همه کالس پنجمی ها بگیرند .معلم ها دچار استرس شده بودند و به همه بچه ها می گفتند،
زودی به سالن امتحانات بروید ،وای به حال تون اگر نمره های بدی بگیرید و آبروی ما را ببرید.
حتی صندلی ها نزدیک به هم بود که بازرس اداره می گفت یکی در میان باید بنشینیم و همین باعث شد که صندلی
کم بیاید و همه در راهروها رفت و آمد می کردند و صدای جیر جیر صندلی هایی که از کالس ها می آوردند تا در
سالن امتحان بگذارند به استرس و ترس من از آزمون می افزود.
آن قدر درگیر شرایط محیط جلسه آزمون شدم که نمره ام با وجود اینکه شاگرد اول کالس بودم ولی از خیلی ها
بدتر شد .یک جورایی معلم مان که امیدش به نتیجه ام بود ،از من روی گردان شد.
بعد از دو هفته که نتیجه های آزمون آمد و من برای اولین بار معنی رتبه در استان و منطقه و شهر را درک کردم ،با
تحقیر معلم رو به رو شدم .جمله ای که معلم به من گفت را هرگز فراموش نمی کنم .او گفت :گاهی توجه بیش از
اندازه به دانش آموزی که گمان می کنی خیلی خوب درس می خواند باعث آبرو ریزی می شود.
من احساس می کنم به معلم خودم خیانت کرده ام و حاال که می خواهم در کنکور شرکت کنم ،تمام باورم این است
که آبروی پدر و مادر خودم را می برم .ترس و استرس کالس پنجم دقیقا در وجودم به یادگاری مانده است».
مغز با لباس پیش خدمت رستوران ،به این دانش آموز رجوع می کند و این جمالت را می گوید« :تو خاطره ای از
روز کنکور نداری ،اما اجازه بده کمی در خاطراتت بگردم و ببینم چه چیزی پیدا می کنم که به وضعیت آزمون کنکور
نزدیک باشد .آها! تو یک خاطره از کالس پنجم داری که روز خیلی بدی را سپری کردی و آبروی معلم را بُردی و
تا آخر سال هم معلم تو را تحویل نگرفت.
بنابراین به نظر می رسد این خاطره به درد روز کنکور می خورد .نتیجه اینکه لطفا در مورد روز کنکور احساسات
ترس ،استرس و آبروی پدر و مادر بُردن را انتخاب کن چون این انتخاب بسیار شبیه به گذشته تو می باشد».
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آنچه بیان شد ،یک نمونه از این است که اگر خاطره مستقیمی از یک موضوع نداشته باشید ،آنگاه مغز به شبیه ترین
خاطره یا تجربه و حتی اخبار پیرامون موضوع مراجعه کرده و چیزی از گذشته برای پوشاندن موضوع و تاثیر روی
تصمیم گیری تان ،خواهد یافت و سپس در لباس پیش خدمت ،خاطره و تصمیم گیری ناشی از آن را به شما تقدیم
می کند .در نتیجه لزومی ندارد همیشه خاطره مستقیمی از مورد فعلی خود داشته باشید.
موضوع دومی که در موردش صحبت می کنم مربوط به یک پرسش اساسی است و آن هم اینکه ،دفعه اول وقوع هر
خاطره ای ،بسیار مهم است .هر خاطره ای یک دفعه ای هم دارد .مهم این است که من دفعه اول چطور برخورد کنم
تا آن خاطره به شکل صحیح در ذهن من باقی بماند.
آنچه مهم می پندارم این است که یک دانش آموز یا داوطلب کنکور ،بتواند خاطرات خویش را تحلیل و سپس آن
ها را بایگانی کند و تصمیم گیری بر اساس خاطرات مثبت و منفی را متوقف سازد.
بحث تحلیل خاطره را در همین دوره آموزشی و در فصل هشتم ،تشریح خواهم کرد اما دفعه اول و اینکه آنجا چه
روی داده است را در دوره «رفتار شناسی» مطالعه می کنیم و یکی از جذاب ترین سَفرهای به گذشته ،بررسی دفعه
اول هر اتفاق است که دنیایی از آموزش ها با خود به همراه خواهد داشت.
آخرین موضوعی که در این فصل به آن می پردازم ،دغدغه و پرسش مهم دیگری است .قطعا سوال برای تان رخ
داده است که چه طور می توانیم از تصمیم گیری بر اساس خاطرات مثبت و منفی ،جلوگیری کنیم .این موضوع نیاز
به رَد و بَدل کردن اطالعات زیادی دارد که قطعا در دوره «تصمیم گیری» به آن می پردازم و به طور جامع با محوریت
همین سوال ،که چگونه تصمیم های بر اساس نیاز و عقل انسانی خود بگیریم به گفت و گو ،خواهیم نشست.

فصل ششم :تمامی اهداف عالقه محور بر اساس خاطرات ساخته می شوند
از بچگی مرا دکتر صدا می زدند .همه می گفتند برای این شغل ساخته شده ام .خیلی پزشکی را دوست دارم و تمام
سریال هایی که مربوط به پزشکان باشد را هم دیده ام .هیچ مستند مربوط به پزشکی را از دست نمی دهم و عاشقانه
رشته آن را دوست دارم .من برای این رشته ساخته شده ام.
این ها ،بخشی از مکالمه های درونی بسیاری از کنکوری هاست .اکثر ما گمان می کنیم که از بچگی برای یک رشته
خاص بهتر عمل می کنیم و انگار از ابتدا برای همین رشته پا به دنیا گذاشته ایم .این مدل تفکرات که به «اهداف
عالقه محور» معروف شده ،ناشی از خاطرات و تجربه هایی است که از گذشته با خود به همراه داریم.
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وقتی فردی می گوید به رشته پزشکی عالقمند هستم یعنی تعداد بسیار زیادی خاطره خوشمزه و مثبت از رشته
پزشکی در اختیار دارم .هیچ دقت کرده اید که اکثر افراد ،حتی منابع و دروس رشته پزشکی را نمی دانند ،از مراحل
تحصیلی این رشته ،با خبر نیستند و حتی اطالعاتی در مورد گرایش ها و آزمون های مربوط به پزشکی ندارند اما،
با تمام وجود به این رشته ابراز عالقه می کنند.
به عبارت بهتر ،وضعیتی که در آن هستیم ،مانند چشم بسته عاشق شدن است .هیچ درک درستی از جزییات رشته
مورد نظر نداریم ،ولی با تمام وجود آن را دوست داریم .چگونه چنین چیزی ممکن است؟
اگر از شما بخواهم ،تصویر ذهنی خود از «رستم شاهنامه» بیان کنید احتماال با گفتن قد بلند ،هیکل درشت ،عضله
های ورزیده و چشم های گرد شده عصبانی ،مشخصه های فیزیکی رستم را معرفی می کنید .علت این است که
برداشت ذهنی ما ،از کلمه پهلوان باعث شکل گیری این پارامتر ها می شود .در واقع آنچه در برنامه کودک دیده ایم،
در حرف های پدر و مادر شنیده ایم و آنچه اطرافیان برایمان توضیح داده اند ،رستم را چنین نمایش می دهد.
در مورد رشته پزشکی یا هر رشته دیگری که بر اساس نیازتان انتخاب نکرده باشید و در خصوص جزییاتش اطالع
ندارید ولی آن رشته را دوست می دارید ،نیز دقیقا همین شرایط پا برجاست .وقتی دانش آموزی بدون تحقیق و
بررسی نیازهای خودش و مراحل تحصیلی رشته پزشکی ،مدعی می شود که به آن عالقمند است؛ در واقع می گوید
که برداشت های ذهنی ام چنین شکل گرفته که رشته پزشکی ،همان رشته مفید برای من است.
به عبارت بهتر ،پدر و مادر ،فامیل ،رسانه ها ،معلم و مدرسه و خالصه هر شخصی که در مسیر زندگی این فرد قرار
گرفته است ،به نوعی باعث تراش خوردن افکار او شده است و چنین به نظر می رسد که دقیقا باید به همین رشته
عالقمند باشد .واژه «عالقه» خطرناک ترین کلمه ای است که انسان در زندگی خویش می تواند به کار ببرد.
هرگاه ،بخواهید انسانیت را از کسی بگیرید ،کافی است از او بخواهید که بر اساس عالقه هایش زندگی کند .یعنی
به مُشتی خاطره در گذشته خود مراجعه کرده و بر اساس مسیری که دیگران برایش تعیین کرده اند ،به هدفی از پیش
مشخص شده ،تمایل پیدا کند .در حالیکه از انسان انتظار می رود تا لیستی از نیازهای خودش را تهیه و بر اساس
آنچه تفکر و تعقلش می گوید ،هدف برگزیند.
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در دوره «عالقه شناسی» به طور گسترده به شکل گیری آن در ذهنیت و تفکر یک انسان می پردازم اما در این فصل،
بحث من تاثیر خاطرات روی عالقه می باشد .عالقه ای که جزئی از هویت خود می دانیم و به سختی از آن دفاع می
کنیم ،در اثر خاطرات مثبت و خوشمزه شکل گرفته است.
خاطرات ما را به راحتی تبدیل به آدم آهنی می کند .غم انگیزتر از این نیست که آینده شما به گذشته تان وابسته
شود .نگران کننده است وقتی صحبت از هدف کنیم ،دانش آموز یا دوطلب کنکور ،به دنبال خاطراتش باشد تا به
نوعی بتواند آینده خودش را رقم بزند .در واقع وقتی صحبت از عالقه ها می شود ،کالس فکری انسان را ترک کرده
و در سطح پایین تری نشسته ایم.
خاطرات ،تجربه و اتفاقاتی که از گذشته تا به امروز برایتان رخ داده است ،افکار و اندیشه ها ،تنفر و عالقه هایتان را
سوهان می کشند .آن ها به راحتی به شما جهت می دهند و مسیر زندگی تان را می خواهند تعیین کنند .خاطرات در
الیه الیه زندگی تان حضور دارند و اگر جدی نباشید قطعا می تواند مسیر زندگی تان را به آدرس اشتباهی ببرد.
جایی که باید بر روی نیازهای تان تمرکز کنید ،منتظر هستید که مغز با لباس پیش خدمت به سمت شما آمده و
بگوید« :گذشته تان می گوید شما از این رشته خوشتان می آید پس همان را انتخاب کنید».

فصل هفتم :چگونه یک خاطره را تحلیل کنیم؟
یکی از بهترین ابزارهایی که مغز برای کنترل و جلوگیری از مصرف انرژی به خصوص در زمان درس خواندن در
اختیار دارد ،همین خاطرات است .مغز انسان ،سابقه طوالنی در استفاده از خاطرات دارد.
در دوره «مغزشناسی» در خصوص گذشته مغز صحبت کردیم .انسان خردمند امروزی به نقشه های ذهنی و خاطرات
خویش بسیار نیاز داشته اند .آن ها اگر قبال در مسیری ،غذا پیدا کرده بودند خاطره اش را در حافظه تصویری خویش
ضبط و ثبت می کردند.
یک لحظه تصور کنید که انسان ،قدرت حافظه سازی نداشت و از آن بدتر ،توانایی بازآوری خاطره و استفاده از
تجربه هایش را از دست می داد .همین باعث می شد که هر صبح ،با یک دنیای جدید رو به رو شویم و برای همه
توانایی ها و مهارت های قبلی خویش ،باید از اول اقدام می کردیم .زندگی در چنین شرایطی قطعا آسیب های زیادی
به نسل انسان می زد و حتی بقای او نیز به خطر می افتاد.
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ما مدیون خاطره سازی و بهره گیری از آن توسط مغز هستیم اما در زندگی امروزی خویش ،خاطرات با موفقیت سر
ناسازگاری بر می دارد .به عبارت دیگر ،مغز همان کار سنتی خودش را انجام می دهد ولی برای زندگی نوین فعلی
مان ،مشکل درست می شود .وقتی اجداد ما از خواب بلند می شدند و می خواستند به شکار بروند ،مغز به آن ها
لیستی از خاطرات را یادآور می شد که در آن مسیرها ،غذاهای مناسبی یافته بودند.
نیاکان ما نیز ،دوباره خاطرات قبلی را تکرار کرده و بقای خویش را تضمین می کردند .مغز انسان امروزی هم دقیقا
همان کار را می کند .تا می خواهید برای موفقیت درس بخوانید با انواع خاطرات به سراغ تان می آید و گزینه های
پیش رو را به شما معرفی می کند.
البته فراموش نکنید یکی از روش های مغز استفاده از خاطرات است و قطعا این موجود 6522گرمی روش های
مختلف دیگری هم برای جلوگیری از درس خواندن دارد که موضوع بحث این فصل نیست.
خاطراتی که به شما معرفی می شوند ،همگی شرایطی را فراهم می کند تا دست از درس خواندن بردارید .این همان
روند قدیمی مغز برای بازآوری خاطره است و چون انسان به لحاظ تکاملی به خاطرات خودش اعتماد کرده و آن
ها را انجام می داده است ،حاال مغز توقع دارد بازهم به او مُتَکی باشیم و خاطرات را تکرار نماییم.
وقتی می خواهید درس بخوانید ،مغز برای جلوگیری از مصرف انرژی ،به سراغ حافظه می رود و تمام اخبار،
اطالعات ،خاطرات و تجربه های مرتبط با آن درسی که می خوانید یا شرایط روحی که دارید ،را بازآوری می کند.
آن ها را به هم وصل کرده و قطاری از خاطرات می سازد و سپس این تِرَن را در فضای ذهنی تان به راه می اندازد
و تمام وجودتان درگیر خاطره می شود .آن قدر در گذشته فرو می روید که گاه زمان از دست تان خارج می شود.
هنر مغز در به هم وصل کردن خاطرات است .در نمونه ای وقتی با یک دانش آموز در مورد خاطراتش صحبت می
کردم ،چنین گزارش داد:
وقتی درس خواندن را شروع می کنم ،یاد دوستم می افتم .پس از چند لحظه با خودم می گویم که من این همه درس
می خوانم و اگر قبول نشوم پس دوستانم مرا مسخره می کنند.
فکرهایم ادامه پیدا می کند و صحنه ای را تصور می کنم که دوستانم در پارک محله نشسته اند و ادای درس خواندنم
را در می آورند و می خندند و حتی از فردای کنکور ،رابطه شان با من سرد می شود و دیگر قبولم ندارند.
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اما افکارم فقط در همین جهت باقی نمی ماند بلکه یاد پدر و مادرمم می افتم .چون آن ها هم خیلی از مسافرت
هایشان زده اند و حتی صدای تلویزیون را کم کرده اند و اگر قبول نشوم جلوی آن ها هم تحقیر خواهم شد و
احساس بی ارزشی می کنم.
مغزم به همین ها بسنده نمی کند بلکه مرا به مدرسه هم می بَرد و معلم و ناظم را می بینم که می گویند :چقدر بهت
گفتیم کالس های درس را بیا و در خانه درس نخوان .اگر سر کالس بودی رتبه ات بهتر می شد و بعد مدیرمان از
دور داد می زند که آبروی مدرسه را بُردی حاال اومدی سالم بدی؟
آن قدر در این افکار غرق می شوم که تنهایی را با تمام وجودم لمس می کنم .من اگر در کنکور قبول نشوم چطور
می خواهم با این فشارها کنار بیایم؟ بعضی وقت ها با خودم می گویم کاش درس خواندن را کنار بگذارم و با
دوستان بیرون بروم.
گزارش اولیه این دانش آموز که انگار نوعی مکالمه در زمان حال است و به ظاهر ربطی به خاطرات ندارد و فقط
تعدادی جمله پشت سر هم می باشد که در ذهن این فرد می چرخد .وقتی این گزارش ها را شنیدم ،از او خواستم،
فهرستی از خاطرات مربوط به گزارشش را آماده کند که به لیست زیر رسیدیم:
 -6همکالسی هایم به من قبال گفته بودند که از مدرسه ما کسی قبول نمی شود.
 -2دوستانم به من قبال گفته بودند که بی معرفت شدم و به آن ها توجهی ندارم.
 -3یکی از بچه ها گفت :حال میده بزنه و تو قبول نشی بعدش مسخرت می کنیم که هم عمرت رو پای کنکور
گذاشتی هم بین ما نبودی.
 -2قبال که در جمع دوستانم بودم ،آن ها بقیه بچه ها را مسخره می کردند و در موردشان حرف های غیر واقعی می
ساختند و حتی شایعه درست می کردند تا آبروی طرف را ببرند .خب وقتی از این کارها با بقیه کرده اند حتما االن
هم برای من دقیقا همچین نقشه ای می کشند و آبرویم را می برند.
 -5مدیر مدرسه وقتی زنگ می زد خانه ،به پدر و مادرم می گفت پسر شما اگر نتیجه خوبی نگیرد ،ما هم نمرات
مستمرش را نمی دهیم چون مدرسه را هر روز با بهانه های مختلف مثل بیماری می پیچاند .بعدا نتیجه خوبی نگرفت،
انتظار کمک هم نداشته باشد.
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 -1سر یکی از امتحانات ،معلم فیزیک گفت که تو شانس قبولی کل مدرسه هستی ،چشم امید همه معلم ها به توست.
امروز در اتاق دبیرها در مورد تو صحبت کردیم و همگی معتقد بودیم تو واقعا باهوشی و رتبه یک تا ده کنکور می
شوی.
 -7پدرم برای همه همکارانش گفته که پسرم کنکوری است و با تمام وجود درس می خواند و همکارانش گفته اند
که ان شاهلل بهترین نتیجه را بگیرد و شیرینی قبولی فرزندت را بخوریم.
 -9مادرم از کل فامیل خواهش کرده است که امسال میهمانی ها را کنسل کنیم چون من کنکور دارم و می خواهند
که حتما قبول شوم.
 -9پسر عَمویم یک بار پیامک زده و گفت که این همه درس می خوانی حتما پزشک می شوی و ما پول ویزیت
نمی دهیم .البته اگر قبول نشدی باید تا آخر عمر ،پول ویزیت من را بدهی چون روی قبولی تو حساب کرده ام .از
لحن صحبت هایش فهمیدم مسخره ام می کند.
مغز به خوبی توانسته ،با به کار بستن خاطرات قبلی ،واگُن های قطار را بسازد و سپس آن را در فضای ذهن به
گردش درآورد .اوضاع این دانش آموز به ظاهر تعدادی جمله بود ولی در باطن هر جمله ،ریشه در یک یا چند
خاطره داشت.
بنابراین مغز حیوانی ما به خوبی می تواند از خاطرات سوء استفاده کرده و مانع از درس خواندن شود .برای بهبود
این فرد ،او نیاز به آگاهی کامل در مورد وابستگی به حرف مردم ،تاثیر دوست در زندگی ،فشار مدرسه ،انتظارات
اطرافیان و… داشت که در طول زمان با کسب این آگاهی ها توانست قطار خاطره را متوقف کرده و به کیفیت
باالتری از زندگی خویش برسد.
فرایندی که در طول خط فکری موفقیت با هم طی خواهیم کرد و همگی ،این توانایی را بدست می آوریم که از
قطار خاطره پیاده شویم .البته که باید صبوری کرده تا خط فکری موفقیت کلبه مشاوره ،تکمیل شوند .فراموش نکنید
که این مباحث ،مقدماتی و آگاه کننده هستند و در طول زمان ،به مباحث بالینی و درمانی می رسیم .قدم اول درک
طرز تفکر صحیح نسبت به انسانیت است و رفته رفته ،به درمان و اصالح نیز خواهیم پرداخت.
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فصل هشتم :مغز ،چطور احساسات مثبت یا منفی را انتخاب می کند؟
دانشگاه رفتنم اشتباه بود .چهار سال از عمرم را روی رشته ای گذاشتم که هدفم نبود .فقط و فقط بخاطر حرف مردم
و فشارهایی که به وجود می آورند ،دانشجو شدم .اگر از همان چهار سال قبل ،ذره ذره درس خوانده و پای مطالعه
کنکورم مانده بودم و به حرف دیگران توجه نمی کردم ،االن لباس پزشکی بر تنم نشسته بود.
اصال برایم قابل قبول نیست که چطوری چهار سال پیش ،عقلم از دست دادم و هیچی برایم مهم نبود و فقط به این
فکر می کردم که کتاب های دبیرستان را کنار گذاشته و کارت دانشجویی را در کیفم بگذارم و افتخار کنم که دیگر
از شَر فشار کنکور راحت شده ام .این اشتباه مرا آزار می دهد.
می خواهم درس بخوانم اما همیشه مغزم می گوید چرا پس چهار سال به دانشگاه رفتی و عمرت را خراب کردی و
من جوابی برایش ندارم .اذیت می شوم ،افکارم درگیر هستند و تمرکز روی درس خواندن ندارم.
چهار سال از عمرم را به در دانشگاه روی رشته ای هدر دادم که با اهدافم سازگار نبود .حاال پشیمانم ولی نمی شود
زمان را به عقب برگرداند .به من بگویید چطور می توانم از چنین افکاری خالص شوم؟
مدل بررسی کردن خاطرات توسط ما انسان ها ،اصولی و درست نیست .هر یک از ما در طول روز ،به دستاوردهایی
می رسیم که تا همین دیروز ،آن ها را نداشتیم چه برسد به اینکه سال ها از یک خاطره دور شویم و کلی دانش و
تجربه بدست آوریم.
بنابراین هر انسانی اگر به عقل فعلی خودش به سراغ دفتر خاطرات زندگی خویش مراجعه نماید ،قطعا شاکی و
ناراضی از تصمیم های نادرستش می شود.
تحلیل خاطرات ،نیاز به آموزش دارد .اینطور نیست که گوشه ای بنشینیم و خاطرات را باز آوری کرده و بابت هر
شکست ،اشتباه و تصمیم نادرستی ،خود خوری نموده و انرژی خویش را هدر بدهیم .آنالیز کردن یک اتفاق ،نیاز به
علم مخصوص دارد.
اتاقی که در آن زندگی می کنید سه مشخصه «طول ،عرض ،ارتفاع» دارد .هر یک از این خصوصیات را حذف کنید،
دیگر اسمش اتاق شما نیست .در واقع آنچه می بینید حاصل این سه مولفه است .خاطراتی هم که برای ما انسان ها
رخ می دهد سه پارامتر «شرایط زمانی ،مکانی و روحی» دارد.
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وقتی قرار است خاطره ای را وَرق بزنید ،تا زمانی که مطمئن به این سه مولفه نشده اید ،قطعا بررسی آن را شروع
نکنید .خاطره همین فردی که در ابتدای این فصل به او اشاره شد را با هم به عنوان یک نمونه تحلیل می کنیم .من
در این تحلیل خودم را به جای ایشان قرار می دهم و تحلیل را بر اساس اطالعاتی که قبال با او رَد و بَدل کرده ایم،
به اجرا در می آورم.
شرایط زمانی :من آن موقع ،فقط  69سالم بود .کنکور ،اولین تجربه سنگین و شخصی زندگی ام لقب گرفت.
شرایط مکانی :در موقعیتی قرار داشتم که محیط خانه کوچک بود ،اطرافیان حمایتی برای مجدد کنکور دادن من
نداشتند و کال فضای خانه طوری بود که نمی شد از کسی انتظار داشت که از تفریحات خودش به خاطر من بگذرد.
اوضاع مالی پدرمم در آن دوره نا به سامان شده بود و فشارهای فکری روی دوش خانه موج می زد .کال دانشگاه
رفتن یک اتفاق خوب برای دور شدن از آن فضا و محیط گرفته و پُر از افسردگی به حساب می آمد.
شرایط روحی :در آن زمان ،معدل دبیرستانم عالی و شاگرد اول مدرسه بودم برای همین انتظارات اطرافیان را روی
دوش خودم بیشتر از بقیه کنکوری ها حس می کردم .در 69سالگی ،تجربه و افکار الزم را برای موفقیت نداشتم و
گمان می کردم مثل تمام سال های تحصیلی که بایستی پشت سرهم به سال های باالتر بروم ،پشت کنکور ماندن را
یک اُفت و شکسته شدن غرورم می دانستم.
درک درستی از موفقیت و هزینه هایی که برای موفق شدن باید پرداخت کنم و سختی های این مسیر نداشتم .حتی
به تفاوت بین درس خواندن برای کنکور و مدرسه فکر هم نمی کردم و انتظار داشتم چون معدلم خوب است پس
در کنکور هم موفق شوم .باور به اینکه پشت کنکور بمانم و یا بارها و بارها شکست بخورم تا به هدفم برسم را یک
تفکر نادرست می دانستم و چنین اعتقادی نداشتم.
من از نظر روحی و روانی پخته و با تجربه نشده بودم ،نمی دانستم که در هر مرحله از زندگی ،چطور باید تصمیم
بگیرم و گمان می کردم اگر به دانشگاه نروم حتما از بقیه هم سن و سال هایم عقب می افتم .هیچ نوع آموزشی ندیده
بودم که زندگی یک میدان مسابقه نیست و من به جای اینکه به حساب کتاب های عامیانه بپردازم ،الزم است روی
هدفم تمرکز کنم و بدانم مثل هر انسان موفق دیگری ،شاید بارها و بارها شکست بخورم.
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حتی از نظر فکری ،شکست خوردن را مساوی با خِنگ و تنبل بودن می دانستم و هیچ باور درستی به ارزشمندی آن
نداشتم .از نظر روحی مانند یک شیشه شکننده و سُست به نظر می رسیدم و طاقت حتی یک تست اشتباه زدن را
نداشتم.
در مورد مراحل رشد انسان چیزی نمی دانستم .حتی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت را هم درک نمی کردم و کال
یک نوجوان خام بی تجربه بودم که فقط می خواست مثل تمام سال های مدرسه به موفقیت برسد .من هرگز این
تصور را نداشتم که برای موفقیت در کنکور به سواد و روحیه نیاز داریم .به این فکر نمی کردم که باید دانش باالتری
در مورد وضعیت روحی خودم بدست آورم و تحلیل رفتارهایم را بیاموزم.
در آن موقع ،هرکسی اسم کنکور می آورد ،بی جهت عصبانی می شدم و به خودم می گفتم که کاش زودتر کنکور
تمام شود و من از دست این حرف ها راحت شوم .انگار همه دنیا روی من قفل کرده بودند و فقط مرا تماشا می
کردند.
راستش را بخواهید از کتاب های درسی هم خسته شده بودم و دلم می خواست زودتر از این مرحله عبور کنم.
حوصله و باور به این که دوباره این کتاب ها را جلوی خودم بگذارم و درس خواندن را از اول شروع کنم را نداشتم.
طاقت و صبرم تمام شده بود .به محیط تازه ای نیاز داشتم که افکار خودم را جمع کرده و زندگی متفاوتی را شروع
کنم.
وقتی این شخص ،این سه پارامتر را برایم می گفت ،بدون آنکه نیاز به کار بیشتری باشد ،به نظم فکری رسید .در
واقع من از او خواستم به آن زمان و مکان برگردد و با شرایط روحی و روانی همان تاریخ ،در مورد خاطراتش
صحبت کند.
به عبارت دیگر ،مانع از آن شدم که این داوطلب کنکور ،با عقل و تجربه امروز خودش به گذشته فکر کند .مسلم
است که در طول چهار سال ،او تجربه های بی نظیری را کسب کرده و به پختگی بهتری رسیده است و اگر قرار
باشد با اندیشه های فعلی ،دفتر خاطرات را وَرق بزند ،آنگاه است که افسوس خواهد خورد.
تحلیل یک خاطره ،با بررسی سه فاکتور بیان شده ،ما را به منطقه ایمن می رساند .جایی که در چارچوب صحیح
علمی ،آن را بازآوری می کنیم و جلوی بهمن فکری و تولید هر گونه افکار منفی و سرکوب کننده توسط مغز را می

32

نقش خاطرات در زندگی دانش آموز یا داوطلب کنکور

کلبه مشاوره

گیریم .بنابراین از این پس ،هرگاه مغزتان خاطره ای را یادآوری کرد ،سوار بر ماشین فکری شده و به شرایط زمانی،
مکانی و روحی آن موقع سفر کرده و آن خاطره را مرور کنید .مطمئن باشید دست پُر باز خواهید گشت.

جمع بندی :خاطرات چطور مانع موفقیت در کنکور می شوند؟
اگر دقت کرده باشید در البه الی فصل های مختلف این دوره آموزشی ،بارها به نام دوره های مختلف اشاره کردم.
گویی خاطره قرار است در همه دوره های آموزشی کلبه مشاوره و در تمام مسیر خط فکری موفقیت همراه مان
باشد.
واقعیت هم همین است ،افکار ،باورها ،اهداف و شخصیت انسان هایی که آگاهانه زندگی نمی کنند ،به خاطرات
ایشان از زندگی بستگی دارد .آدم آهنی بهتر یعنی فردی که خاطرات بهتری دارد .البته همین که این دوره طرز تفکری
را مطالعه نمودید ،تالشی برای کسب آگاهی از نقش خاطرات در زندگی انسان است.
مسلم است که این دوره ،جزء رَده های آموزشی طرز تفکر است و فرایند درمانی و پاسخ به این سوال که چطور
خاطرات را از زندگی خود حذف کنیم نیست؛ زیرا برای خنثی سازی خاطرات ،نیاز است که گام های بعدی خط
فکری موفقیت را طی کنیم و به درک عمیق تری از شرایط خویش برسیم .این دوره فقط یک معرفی اولیه از نقش
خاطرات در زندگی بَشَر است .رفته رفته آموزش های مکمل به ما کمک می کند تا از قطار خاطره بازی مغز پیاده
شویم.
برای ورود به سایت کلبه مشاوره و دسترسی به دوره ها آموزشی دیگر روی «سایت کلبه مشاوره» کلیک کنید.
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