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مثل  هاییموضوعذار بین گوبعد از کلی گشت( 1)  

ش تصمیم گرفت داخل جستار امیدبخشش،  و تنفر، عشق

براش مهم بود که بدونه و لقین صحبت کنه ت حس درباره

دلیل هم بی ؟درباره حس تلقین چیه هاکنجیهم دیدگاه

که به همه  ش رو طوری انتخاب کردکه اسم جستارنیست 

تا دقایقی دیگه اما  بشننباید وارد این جستار  که تلقین کنه

  .اینطور پیش نرفت ،برخالف باورشید که متوجه می

از تلقین  با این تعریف جالب آدمعاولین سخن رو ( 2)

 رها کردهتل...قین ، مثل یک قرقره که طنابشو :  شروع کرد

رو اینطور بیان  تلقین ش نسبت به حس خوب دمعآ .باشی

و هر ذهن  داره  هر فرد بستگی به ذهنتلقین »کرد که 

 تر از خودشقویتونه تحت تاثیر تلقینی از جانب ذهنی می

 تلقین بیشتر از مرتبط بودن امیداما به نظر  «.بگیره قرار

و داستانی رو از پدرش  یک سنت شکل گرفته با ، هاآدم ذهن
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که توی یک کلیسا بستن یک گربه موقع  کرد نقل قول

غلط از جنس تلقین تبدیل شده  مراسم مذهبی به یک باور

 .بود

شاید تلقین  گفت کهش هادر ادامه صحبت آدمع( 3)

کنن و صحبتش رو با زیادی فکر می هبرای افرادی باشه ک

 هکلبریزه  شاید اینقدر از تلقین هاین جمله تکمیل کرد ک

تناقض و  امید وگوگفتکنه و در آخر این حسش نمیدیگه 

جود و شاید واقعا تلقینی» :پارادوکس جالبی رو مطرح کرد

همچین چیزی وجود  هما به خودمون تلقین کردیم ک نداره و

 امیدبین های شکل گرفته گووادامه گفتدر  ماجداما  «.داره

 به شکل یک تعریف از کلمه تلقیننظر خودش رو  دمعآو 

. مثل القای بار کلمه تلقین از القا میاد به نظرم » مطرح کرد:

به یک جسمی بار  «تماسبدون »که فیزیک الکتریکی در 
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الکتریکی بدیم. گاهی ما بدون تماس مستقیم با یه چیزی، 

 «گیریم.تحت تاثیرش قرار می

ظر خودش رو با و نوارد بحث شد  کریمااینجا ( 4)

چیزهایی که بهمون ما چقدر توی » :کردچند سوال مطرح 

کنیم نقش داریم؟ آیا شه یا به دیگران تلقین میتلقین می

تونیم یک چیزی رو به کسی تلقین کنیم، و امیدوار واقعا می

باشیم که این فرد تا آخر عمرش اون باورها رو نه به خاطر 

باور واقعی خودش، بلکه به خاطر تلقین ما همراه داشته 

تر از هر چیز بدونه که جلو تواسخمی کریما البتهو « باشه؟

 گیره؟درباره تلقین از کجا ریشه میش و حس امیداین سوال 

 دربارهتجربه شخصی خودش رو  میداها در پاسخ به تمام این

یل بیان هم ترین دلم» میون گذاشت: با ما درحس تلقین 

دوستانم نسبت به من بود که  بعضی موضوع تلقین رفتار

کامل بدون اینکه من رو  نزدیکم دوستانهمه  باعث شد
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های هم به خاطر حرف اون .بگیرند فاصلهبشناسن از من 

من زدند و به بقیه تلقین  یو نادرستی بود که دربارهدروغ 

 «کردن که من آدم درستی نیستم!

به  برای عبور از این بحران راهکاری که کریما( 5)

رو از گلستان  ابیاتیامید پیشنهاد کرد صبر و گذر زمان بود و 

تو نیکو روش باش »: برانگیز بودکه واقعا تامل گفتبرای امید 

چو آهنگ بربط  /به نقص تو گفتن نیابد مجال /گالتا بدسِ

 کریما« .کی از دست مطرب خورد گوشمال /د مستقیموَبُ

توصیه  امیدکاره نگذاشت و به توضیحات خودش رو نیمه

پیدا  کرد که توی هر اتفاقی ابتدا سهم و نقش خودش رو

 ترگیری نکنه و شاید اگر دقیقکنه و سریع قضاوت و نتیجه

اتفاقات پیش اومده رو توی  ، نقش خودشبه موضوع نگاه کنه

  .بیشتر متوجه بشه



 13 از 5                                                              یداین جستار نشووارد 
 

بهش داد  امیدو پاسخی که  کریما این سوال( 6)

گو بشن و نظر وتر وارد گفتباعث شد که همه خیلی راحت

 تلقیِن به نظرم » :ثمین خودشون رو بیان کنن از جمله

زودتر  و هموثرها ی آدمروش از نوع مثبت منفی بیشترانرژی 

حس تلقین بود و  درباره ثمیناین نظر  «.رسهمی به نتیجه

وقتی » برای اینکه بیشتر منظورش رو برسونه ادامه داد:

ی ی خوبی بیارداری نمرهتوی امتحانی که پیش رو میخوای 

و یاد من که بلد نیستم  ولی مدام به خودت تلقین کنی

وندن دست بعد از یک مدت دیگه از درس خ مگیرنمی

 «غالب شده. کشی چون اون حس تلقین منفیمی

نظرش رو  ثمینجواب در  امیددر اینجا ( 7)

لقین کنم که در گاهی اگر به خودم تاینطوری بیان کرد که 

مغرور شدن داره و دقیقا  یبیشتر جنبه شممی امتحان موفق

 ثمینافته و اینجا تلقین جواب نداده. برعکس این اتفاق می
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هم در ادامه به این موضوع اشاره کرد که شاید واقعا اون 

چیزی که به زبان میاریم با اون چیزی که ته دلمون هست 

متفاوت باشه و در این حالت این حس تلقین چندان قوی 

مثل خانواده و عوامل بیرونی  ثمینلبته از نظر نیست. ا

تونه موثر دن قدرت تلقین میهم توی ضعیف کردوستان 

 .تا حد زیادی هم نظر بود ثمینهم با  امید باشه.

سفره دلش  کریماهای م در ادامه صحبته دمعآ (8)

من هم سال نهم » کنه:همدردی می امیدکنه و با رو باز می

 کالس رهمه کس دو مه چیز ه .تو داشتم مشابه یتجربه

تا اینکه کالسم رو شدم تر روز به روز افسرده ام شدن وعلیه

امید، این دردها آدم رو  عوض کردم و همه چیز بهتر شد.

حالم شون خوشدم بعدها بابتو بهت قول میکنن بزرگ می

مثل خنجر خوردن از دشمنیه که تا آخرین نفس  شی.می

 «.باهاش جنگیدی
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جا تموم شد و  گو همینواز گفت این قسمت( 9)

نظرش رو  یاسی. وگوی جدیدی رو باز کردباب گفت یاسی

ی تلقین شده هار مطرح کرد که گاهی یک سری رفتاراینطو

و مثل یک عادت توی  های قبلیهانگار ناشی از تجربه

، تلقین ناشی از تجربه یاسیمونه. از نظر موجودات باقی می

 یخیلی هوشمندانه کلمه امیدو حافظه ماست و البته 

برای  امید .دهشواهد رو هم در کنار تجربه و حافظه قرار می

کامل کردن نظر خودش در رابطه با ارتباط شواهد و تلقین 

، داروی الکی و به جای داروی واقعی گاهی پزشک» میگه:

که این دارو  هکنتلقین می بیمار ده و بهبی تاثیر به بیمار می

  «داروی واقعی رو داره.همون اثر 

 امیدهای فکر به صحبتبعد از کمی  یاسی( 10)

طبق چیزی که من فهمیدم، تلقین یک دروغه که یا » گفت:
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 گیم،خودمون به خودمون می قدر نیا گن یابقیه به ما می

رو با  شمخالفت خوداینجا  امیداما « .شهمون میرباو که

ن و دروغ یتلقمن تفاوت » کنه:اینطور بیان می یاسینظر 

دروغ باشه چون  یک تونهمیتلقین . بینمای میرو چیز دیگه

 دروغه میمطمئنایی اما یه وقت .مشخص نشدهش صحتهنوز 

حرف تصور کنه  کهکنیم مجبور میطرف مقابلمون رو ما  و

 سوگل نوبت به اظهار نظر «.ایمان بیارهو  ما واقعیت داره

کننده، قدرتمند و در عین راه، تلقین گمسوگلاز نظر  رسید.

  .خطرناکهحال 

تلقین » ش رو اینطور ادامه داد:صحبت سوگل( 11)

هم جنبه مثبت  منفی و یهم جنبه هامانند تمام احساس

 چشم و گوش یک انسان رو بستن ودر یک آزمایشی ». داره

کنیم خالی رو  تکل خونبه اون گفتن که با یک لوله قراره 

 .ولی اون آدم جونشو از دست داداینکارو نکردن  و در واقع
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که داره خون  ه بودخودش تلقین کرد ی بهرچون به قد

البته به دنبال  «.ردمُو که باور کرده بود شه بدنش خالی می

 صحبت خودش رو اینطوری تکمیل کرد:  سوگل ،امیدسوال 

 زچیدر برابر همه  روراست باشه شبا فکر و ذهن اگر انسان»

حتی همین تلقین  کنهتونه غلبه می چیزه و به همه ترینقوی

 «.منفی

در ادامه سوالی رو مطرح کرد با این  امید( 12)

ین به عنوان یک روش بهبود از تلق هشمی آیا هعنوان ک

 ایلیا و دمعآ ؟های روحی و جسمی کمک گرفتبیماری

تر به سوال یقکمی عم ایلیا رو تایید کردن و امیدحرف 

درمانی تا جایی که من مطالعه این متد  » جواب داد: امید

های سنتی ای داره، در مکتبی بسیار قدیمیداشتم، پیشینه

ه ویژه توی ب رو« تلقین درمانی»روش  ،مذهبی مختلف و

به شکل  وکردند استفاده می تنی های روانبیماری
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مثالی  ایلیادر ادامه  «.گرفتندآسایی نتیجه مثبت میمعجزه

یک خانم مسن که در واقع انجام نشد جراحی  زنه از عملِمی

به قدری قدرت کردن که عمل انجام شده و اما بهش تلقین

تلقین روی مغز این خانم زیاد بود که بدون جراحی واقعی 

 بهبود پیدا کرد.

مخالفت  ایلیابا  سوگل ،امیدو  دمعآبرخالف ( 13)

 جایی که ماهیت تلقین واقعی نیست، به نظرم ازون» :کنهمی

ه چون باالخر ثر بذاره اما دائمی نه.کوتاه مدت ا شاید بتونه

 .حقیقت خودشو نشون میدهچیزی که واقعی نباشه، یک روز 

تلخ باشه از همون ابتدا  قدرمپس بهتره حقیقت هر چه 

زندگی ما حقیقته و از طریق  سوگلاز نظر  «مشخص بشه.

چون تحمل حقیقت تلخ  روشو میپوشونیم  یا دروغ تلقین

بدی  یاما به نظرش تلقین آخر ماجرا ضربه .برامون سخته

پذیرش حقیقت تلخ به جای  یدرباره میدا زنه.بهمون می
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شه قدرت موافقه اما به نظرش نمی سوگلدروغ شیرین با 

رو نادیده  هابت تلقین مثل درمان دائمی بیماریتاثیرات مث

به خودش  آدمتلقینی که  سوگلاما باز هم از نظر  گرفت.

تونه همیشگی یک روز آدم رو از پا درمیاره و نمیکنه می

تونیم خودمون رو از خودمون تا ابد مخفی باشه. انگاری نمی

 کنهمیها قشنگی از صحبت برآورددر اینجا  امید نگه داریم.

بهش  اون قدردیدی که  یتلقین یعنی زاویه»گه: و می

 «تظاهر کنی که تظاهر کردن یادت بره.

هایی که در باب مثبت وگوگفتانتهای تمام در ( 14)

یان انگار با ب یاسی، و منفی بودن حس تلقین شکل گرفت

من با » گه:می یاسی. نظرش به این موضوع خاتمه داد

. درباره دو وجه مثبت و منفی تلقین موافقم سوگل

کنن تا قدرت ازین تلقین سواستفاده می ناسالمهای انسان

تر رو ضعیف و ضعیف ترهای یکم سادهپیدا بکنن و انسان
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هایی از جنس ها با دروغ. به نظرم حتی بیشتر حکومتکنن

تلقین شکل گرفته. ولی وجه مثبت هم داره مثل مثالی که 

رسه که از تلقین حاال سوال من اینه؟ آیا روزی میزد.  ایلیا

 یاسیانگار   «؟فقط وجه مثبت اش بمونهو  سواستفاده نشه 

الی خکنه دنیا هیچ وقت از تلقین منفی خواد اشاره می

 امیداما  وقت از ظلم خالی نیست.شه، همونطور که هیچنمی

کنه و خوبی و بدی نگاه می یاسیبه سوال  ایاز منظر دیگه

بینه و این راجب تلقین هم صدق ناپذیر میرو از هم جدایی

 کنه.می

وارد  شانزدهمآخرین کسی که توی کنج ( 15)

 خاطره از رضایک با است که  کاوهمیشه  امیدجستار 

صحبت خودش رو  «ایآژانس شیشه»کیانیان بازیگر فیلم 

پایانی فیلم، حبیب رضایی باید  یصحنه وت » کنه :شروع می

بست که یعنی خوابش برده. اما هرکاری چشامشو می
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کرد. رضا تونست و چشماش حرکت میکردن نمیمی

گه این ده به حبیب رضایی و میکیانیان یه قرص الکی می

خوابی. ایشون هم راحت چشماشو قرص خوابه و راحت می

با  کاوهدر آخر  «شه.بنده و صحنه راحت فیلمبرداری میمی

خودش و به کل جستار  به صحبت حافظ یک قطعه از شعر

صد  /کنممن ترک عشق شاهد و ساغر نمی »:دهخاتمه می

باغ بهشت و سایه طوبی و  /کنمبار توبه کردم و دیگر نمی

تلقین و  /کنمبا خاک کوی دوست برابر نمی /قصر و حور

مکرر گفتم کنایتی و  /درس اهل نظر یک اشارت است

تا در میان  /شود ز سر خود خبر مراهرگز نمی /کنمنمی

 «کنممیکده سر بر نمی

 

 

 


