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نقش کلمه در شکلگیری «ذهن فرمانبردار»: پدیده تلقین 

 
 

 
  

ــدا میکنـد.  «ذهن فرمانبردار» پدیدهای است که در موقعیت و شرایط خاصی امکان وقوع پی
پژوهش حاضر کوشید تا درونمایه یکی از شیوههای  «شفابخش» رایــج در جامعـۀ ایـران 
برای درمان مشکالت روانشناختی و سازوکار زیرساز این شیوه را که مبتنــی بـر تلقیـن و 
ایجاد ذهن فرمانبردار است، کاوش و نقد کند.  مواد مورد آزمون در ایــن پژوهـش، دو نـوار 
ــود کـه بـهطور تصـادفی از میـان نوارهـای صـدای جلسـات مختلـف ایـنگونـه  صدا از ب
ــاب مقولـهبندی و ارزیـابی شـد.  «شفابخشیها» انتخاب شد. کلمات دو نوارتوسط دو ارزی
یافتههای کیفی و توصیفی نشان میدهد که فراوانی کلماتی که در ذهن همگان با هیجانهای 
خوشایند، نظیر لذت، پیوند خورده (یا شرطی شده) است، بهطور چشمگیری بــاال اسـت. در 
چهارچوب این پژوهش دربارۀ برخی از عوامل اثرگذارنده بر فرآیند «تلقین» و  مقایســه آن 

با «تمرین» بحث خواهد شد. 
 

دکتر حسین کاویانی1 
گروه روانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مهرانگیز پورناصح 
مرکز مشاوره چالش مهر  

   
مقدمه 

1به نظر می رسد در دو دهه اخــیر، بـا توجـه بـه نیـاز روزافـزون 

جامعه ایران به خدمات روانشناختی برای درمان مشکالت روانی و 
رفتاری، موج فرآوردههای نوشتاری، شنیداری و دیداری زیر عنوان  
«روانشناسی» بهطور فزایندهای «ویترین»  بازار را پر کرده است کــه 
ــیام،  هالـه درمـانی، انـرژیدرمـانی، تکنولـوژی فکـر، هیپنوتـیزم، ت
ــماری از آنهاسـت.  رونـد روبـه افزایـش ایـن  خودسازی و NLP ش
پدیده، دستکم نشان میدهد کــه فـروش ایـن فرآوردههـا آنقـدر 
سودآور هست که طراحان و سرمایهگذاران را  به ادامه کار تشــویق 
ـــم و علمــیای بــرای ارزیــابی  میکنـد. تـاکنون هیـچ تـالش منظ
ـــده اســت.  درونمایـههای ایـن چنینـی و اثـرات احتمـالی آنـها  نش
ازسویدیگر، گزارشهای پراکنده متخصصان روانشناسی، مشاوره 
و روانپزشکی حکایت از مخرب و آسیبرســان بـودن ایـن پدیـده 

                                                           
1 - نشانی تمــاس: تـهران، خیابـان کـارگـر جنوبـی، پـایینتر از چـهار راه لشـگر، 

بیمارستان روزبه 

برای کاربران آنها دارد؛ کاربرانی که عمدتاً نیازمند دریــافت تدابـیر 
درمانی و مشاوره حرفهای هستند. 

درست است که نقد اینگونـه فرآوردههـا و فعالیتهـای مشـابه 
کـه تحتعنـوان روانشناسـی صـورت مـیگـیرد، احتمـاالً آگـاهی 
عمومی را باال میبرد و کاربران را نسبت به آسیبرســان بـودن ایـن 
جریـان  هشـیار میسـازد، امـا کـار دقیـق علمـــی مراکــز علمــی و 
متخصصان معتبر میتواند شــیوه برخـورد درسـت بـا ایـن معضـل را 
زمینهسازی کند. متأسفانه، شاید یکی از دالیل پدیدآیی ایــن مسـئله 
و مسایل مشابه، بیگانه ماندن مراکز دانشــگاهی و تحقیقـاتی و طبعـاً 
فرآوردههای علمی با این «مسئله» اســت. دیـده میشـود کـه برخـی 
اساتید ما فقط به خدمات ترویجی و تحقیقی علم در حیطه کالس و 
دانشگاه و صرفاً برای مخاطبان دانشجو و استاد میپردازند. حتــی در 
ــه فعالیتهـا و  بسیاری از موارد دیده شده است که استاد، پرداختن ب
فرآوردههای عرفی برای مخاطب «عام و کوچه و بازار» را در شـأن 
خود نمیداند. ظاهراً بــه ایـن «انگـاره»، بـهعنوان مـانعی بـرای پیونـد 
ــه کـرد. ایـن  مراکز علمی با نیازهای عرفی و مردمی میبایست توج
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ــی از  درحالی است که همتایان ما در مراکز علمی دنیا، معموالً بخش
 ،(self-help) کارهای خود را به استفاده عموم، بهصورت خودآموز

اختصاص میدهند. 
ــه بـه کـاوش کیفـی  این نوشته به گزارش تحقیقی می پردازد ک
پیرامون درونمایههای یکی از کارهای مطرح در این زمینه پرداختـه 
است. توجه به مکانیزم اثــر ایـن روشهـا مبیـن تلقینـی بـودن تقریبـاً 
تمـــامی آنهاســـت. تلقیـــن (suggestion) و تلقیـــنپذیـــــری 
(suggestibility) از مفـاهیمی اسـت کـه تـاکنون ذهـن و فعـــالیت 

بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. 
ــد وادار سـاختن کسـی بـرای رفتـار  تلقین و تلقینپذیری «فرآین
ــا بـاور کـردن چـیزی بـه  کردن بهگونهای خاص و پذیرفتن عقیده ی
طـرق غیرمسـتقیم» اسـت (پورافکـاری، 1373). قضــاوت، ادراک، 
تفکـر، حافظـه و دیگـر فرآیندهـای شـناختی میتوانـد تحـت تــأثیر 
تلقینپذیری قرار گیرد (لوند، 1998 و 2000). امروزه، تلقینپذیـری 
ــابی گفتـههای  بهعنوان یک عامل شخصیتی پذیرفته شده، و در ارزی
افـراد در موقعیتهـایی مـانند دادگاههـــا درنظــر گرفتــه میشــود. 
تحقیقات زیادی تاکنون اثر تلقینپذیری را در «شهادت»های افـراد 
در سنین مختلــف نشـان دادهانـد (کـواس، کیـن، شـاف و گودمـن، 
1997؛ بروک، لسی، ملنیــک، 1997). روان شناسـان بـرای ارزیـابی 
میزان تلقینپذیری در افراد مختلــف، اقـدام بـه سـاختن آزمونهـای 
استاندارد کردهاند. این ابزار همچنین به نظریهپردازان یــاری رسـانده 
ــری را  تبییـن  است تا به لحاظ نظری سازوکارهای زیرساز تلقینپذی

کنند (مک فارلین و پاول، 2002).  
همچنین برخی تحقیقات اثر تلقین پذیری را در کاهش احساس 
ــبری  درد  بررسی کردهاند (کیرش، 2000). اینک شواهد علمی معت
ــر ادراک، رفتـار، شـناخت و  نشان می دهد که چگونه این ویژگی ب

انگیزش اثر میگذارد (لوند، 1998 و 2000). 
ــبر، کـار روی نگـرش،  وجه غالب رواندرمانیهای علمی و معت
فکـر، مفـهوم سـازی و معـانی تجـارب حـال و گذشـته و بازســازی 
آنهاست (بک، 1993؛ کالرک و فربرن، 1997). درواقــع «تمریـن» 
عملی، چــه درخـالل جلسـات مشـاوره و درمـان و چـه بـه صـورت 
اجرای یک تکلیف در موقعیت طبیعی زندگی فرد، شرایط را بــرای 
تغییرات دیرپا و پاینده فراهم مــی سـازد. شـیوههای رایـج مبتنـی بـر 

تلقیـنپذیـری، بـا اسـتفاده از جایگـاه برتـر (authority)، مقبولیــت، 
ــاعث  تجربه و فرهمندی(charisma) فرد شفابخش (healer)، ابتدا ب
ــا  خشنودی مراجع و مخاطب خود می شود، ولی این خشنودی دیرپ
نیست و پس از مدت کوتاهی رنــگ مـی بـازد (فرانـک و فرانـک، 
1991). درواقع، فــرد شـفابخش بـا علـم و آگـاهی از اثـر تلقیـن، از 
تمامی عواملی که میتواند تلقین پذیری در مخاطب را فزونتر کند، 
ــت،  سود میبرد. استفاده از نور، موسیقی، شعر، تُن صدا، لحن صحب
تبلیغات، روشهای تحریک احساسات، دراماتیک کــردن صحنـه و 
ــــار ســـود هنگفـــت  … ازجملــه شــگردهایی اســت کــه در کن
بـرگزارکننـدگـان، ایـنگونـه شفابخشـی را بـه مفـهوم شــارالتانیزم 
ــهکارگـیری روش  نزدیک میسازد. در این مطالعه تالش شده تا با ب

شناسی کیفی، این شیوۀ «شفابخشی» مورد بررسی قرار گیرد. 
 

روش 
مواد آزمودنی 

ــهطور  مواد مورد آزمون در این پژوهش، دو نوار صدا  بود که ب
تصـادفی از میـان نوارهـای صـدای جلسـات مختلـف «شفابخشـــی» 
(نامگذاری از سوی نویسندگان این مقاله اســت) انتخـاب شـد. ایـن 
جلسات در قالب برنامههای سخنرانی –اغلب تکجلسهای- برگــزار 
می شد. که در آنها یک نفر فرد «شفابخش» سخنرانی می کــرد. در 
ـــان یــک طرفــه کلمــات فــرد  هرجلسـۀ سـخنرانی و ارشـاد، جری
«شفابخش»، ازسوی وی به سوی مخاطبان -که گاه بالغ بر هزار نفــر 
میشدند- برقرار می شد. مدت کل هرکدام از نوارهــا حـدود یـک 
ساعت و مربوط به دو جلسۀ متفاوت بود. محتوای هر نوار شامل  در 

بخشهایی از سخنرانی بود که در لحظههای هیجــانی، موسـیقی نـیز  
ــار اضافـه میشـد. کـل کلمـات تولیـد شـده در هـر دو نـوار  به گفت

17576 کلمه بود. 
 

ارزیابان 
ــی براسـاس  دو متخصص روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیت
متن پیاده شده، به بررسی و مقولهبندی محتــوای دو نـوار پرداختنـد. 
درواقع، دو ارزیاب در ابتدا بهطور جداگانه دوبار نوارها را گوش و 
مقولههای اولیه را استخراج کردند. ســپس متـن نوشـتاری در هفـت 
جلسه مشترک یکســاعته بـازخوانی شـد و بـا توجـه بـه مقولـههای 
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توافق شده، کلمات و اصطالحات، مقولهبندی و بــه مـرور، فراوانـی 
آنها در سراسر متن محاسبه شــد. چنانچـه ابـهامی در متـن نوشـتاری 
وجود داشت، برای اطمینان و تصمیمگــیری بـه نـوار صـدا مراجعـه 
میشد. مقولهبندیها فقط درصورت توافق دو ارزیاب انجام میشد. 
ــزوده یـا از  موارد اختالفی یا ازطریق بحث و قانعسازی به مقولهها اف

کل کار کنار گذاشته میشد. 
 

شیوه اجرا 
ــات مکـرر «سـخنرانی و ارشـاد»  ابتدا از مجموعه نوارهای جلس
یک نفر «شفابخش»، دو نوار به طــور تصـادفی انتخـاب شـد. سـپس 
ــتار تبدیـل کـرد. بـرای  یک نفر غیرروانشناس متن نوارها را به نوش
اطمینان از صحت انتقال گفتار به نوشتار، فرد دیگری نوشــتهها را بـا 
گفتهها مقایسه و درصورت جاافتــادگـی مطلبـی، نوشـتار را تکمیـل 
میکــرد. انتخــــاب یـــک غیرروانشـــناس بـــهدلیل اجتنـــاب از 

سوگیریهای احتمالی بود.  
در مرحله بعد، نوارها به دو ارزیاب داده شد تا بهطور جــداگانـه 
ـــها گــوش دهنــد و بــرای مقولــهبندی کلمــات  و بـا دقـت بـه آن
یادداشـتبرداری کننـد. سـپس در یـک جلسـه مشـــترک، دربــارۀ 
مقولههای پیشنهادی بحــث شـد و طبقـات اصلـی بـرای مقولـهبندی 
ــرار گرفـت. مقولـههای مـورد توافـق تنـها مقولـههایی  مورد توافق ق
ــن میتـوان از آنـها اسـتفاده کـرد.  بودند که معموالً برای ایجاد تلقی

مسلم است این تصمیم با توجه به هدف تحقیق حاضر گرفته شد.  
ـــاب،  مرحلـه بعـد شـامل بـرگـزاری جلسـات مشـترک دو ارزی
ــمارش کلمـات بـود. اصـل  بازخوانی متن نوشتاری، مقولهبندی و ش

اساسی برای مقولهبندی و شمارش، توافق دو ارزیاب بود. 
 

تقسیم مقولهها 
مقولههای مورد توافق دو ارزیاب در شش دسته تقسیمبندی شدند: 

ــی، فنـی  کلمات علمی/فنی: عمدتاً کلماتی که در رشتههای علم
و دانشگاهی بهکار گرفته میشوند. 

ــی: کلمـات و اصطالحـاتی کـه معمـوالً در متـون  کلمات مذهب
مذهبی، سخنرانیها و موعظهها برای تبیین اعمال و هدایت افــراد از 

آنها استفاده میشود.  
کلمات عرفــانی: کلمـاتی کـه عمدتـاً در اشـعار و سـخنرانیهای 

عرفانی برای تلطیف عواطف، ایجاد انگیزه و حرکــت در آدمـی بـه 
سوی رشد و کمال استفاده میشود. 

کلمات جنسی/عشقی: کلماتی که معموالً بین دو نفر کــه نسـبت 
به هم جاذبـه جنسـی دارنـد یـا بـرای توضیـح ایـن ارتبـاط، اسـتفاده 

میشود. 
کلمات القایی: کلیــه الفـاظ یـا کلمـاتی کـه معمـوالً در محـاوره 
ــک احسـاس، ترغیـب بـه پذیـرش  مردمان یک جامعه برای القای ی

یک موضوع و تشویق به عمل بیچونوچرا استفاده میشود. 
کلمات خودشیفته/فرقهگــرا: کلیـه کلمـاتی کـه معمـوالً بـرای 
توصیف رابطه مراد و مرید و دعوت به پذیرش در چهارچوب یـک 
فرقه یا محفل استفاده می شود. معموالً در این جماعت کسی قطــب 
ـــد و مســحور ارادهاش، او را پــیروی  و مـراد اسـت و دیگـران مری

میکنند. 
 

نتایج 
کلمات علمی/فنی مورد استفاده فرد شفابخش در طی سخنرانی 
ــی بـهکار گرفتـه  در جدول 1 درج شده است. فراوانی کلمات مذهب
شده در سخنرانی در مقولههای مختلف در جــدول 2 قـابل مشـاهده 
ـــب  اسـت. ایـن مقولـهها بـهترتیب از فراوانیهـای زیـاد تـا کـم مرت
ــه  شـدهاند. مقولـههای مربـوط بـه کلمـات عرفـانی در جـدول 3 و ب
ترتیـب از زیـاد تـا کـم آمـده اسـت. کلمـــات جنســی/عشــقی در 
مقولـههای مختلـف در جـدول  4 دیـده میشـود. در ایـــن جــدول 
مقولهها بــهترتیب فراوانـی زیـاد تـا کـم، تنظیـم شـدهاند و سـرانجام 
ــدول 6 نمایـانگـر  جدول 5 نشان دهنده کلمات و الفاظ القایی و ج

کلمات خودشیفته/فرقهگرا (بهترتیب فراوانی زیاد تا کم) است. 
 

بحث 
پژوهـش حـــاضر کوشــید تــا درونمایــه یکــی از شــیوههای 
«شـفابخش» رایـج در جامعـۀ ایـران را کـه بـرای درمـان مشـکالت 
روحی استفاده میشود و سازوکار زیرساز آن را کاوش و نقد کند. 
ــه در  یافتههای کیفی و توصیفی نشان میدهد که فراوانی کلماتی ک

ذهن همگان با هیجانهای خوشایند، نظیر لــذت، پیونـد خـورده (یـا 
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جدول 1-  فراوانی کلمات علمی/فنی بهکار گرفته شده توسط فرد شفابخش در قالب مقولههای جداگانه 
فراوانی مقولهها 

 Identity / 145 هویت
48 تکنولوژی فکر / تکنولوژی عشق 

45 سیستم / سیستماتیک / مدل 
34 ضمیر ناخودآگاه 

15 برنامه ریزی/ استراتژی/استراتژیک 
14 انرژی / قدرت 

5 سمفونی 
Prime 5 (اصطالح ریاضی) 

341 جمع 
  

 شرطی شده) است، بهطور چشمگیری بــاال اسـت. در چـهارچـوب 
این پژوهش، دربارۀ برخی از عوامل اثرگذارنده بر فرآیند «تلقین» و 

مقایسه آن با «تمرین» بحث خواهند شد. 
محتویات جدول 1 نشاندهنده کلمات علمی/فنی بــه کـار بـرده 
شـده در سـخنان فـرد شـفابخش و فراوانـی اسـتفاده از آنـها اســت. 
ــاً تلفـظ غیرفارسـی آن بـه کـار  معموالً کلمات علمی/فنی که عمدت
ــوند، بـه کـالم جنبـه علمـی میدهـد و ذهـن مخـاطب را  برده میش
بهسوی پذیرش بیچونوچرا متمایل میســازد. درواقـع،  اسـتفاده از 

ــه یـک منبـع معتـبر (رشـته  واژههای علمی/فنی بهدلیل انتساب آنها ب
ــی، مرکـز دانشـگاهی و …)، میتوانـد بـرای کـل  علمی، متون علم
بافت جمله، پاراگراف یا متن، هالهای از اعتبار پدید آورد. هــرچنـد 
ذهن هشیار متوجه چنین پدیدهای است ولی ذهنهای کمــتر هشـیار 
- و نه فقــط ذهنهـای سـاده (primitive) -  بـه راحتـی بـه مرحلـه 
ــه  پذیـرش میرسـند. بحـث دربـاره خصوصیـات مخاطبـان ایـنگون
ــد، مـیزان اثـرگـذاری ایـن  سخنرانیها، که در سطور بعد خواهد آم

کلمات را روشن می سازد.  
 

جدول 2-  فراوانی کلمات مذهبی بهکار گرفته شده توسط فرد شفابخش در قالب مقولههای جداگانه 
فراوانی مقولهها 

190 خدا/الهی/خداگونه/پروردگار/ماوراء طبیعی 
91 کائنات/خلقت/خلق 

55 آیات 
46 مالئک/فرشته/ملکوتی/آسمانی 

37 عروج الهی/نردبان معراج/رسالت 
27 بهشت 

17 ایمان/دنیای باور 
15 گناه/توبه 

9 قیامت/قیام/آخرت 
9 نماز/وضو/اذان 
4 تکفیر/شیطانی 

4 تارک دنیا/ترک دنیا/رهبانیت 
2 قبله/کعبه 

506 جمع 
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جدول 3-  فراوانی کلمات عرفانی بهکار گرفته شده توسط فرد شفابخش در قالب مقولههای جداگانه 

فراوانی مقولهها 
165 زیبایی/زیبا 

91 کمال/معنویت/معنی/متعالی 
55 عاشق/عشق/معشوق/آتش عشق 

31 عارف/عارفانه/عرفان 
28 قلب/دل/چشم دل/قلب بلورین شفاف 

17 رمز و راز و سرّ 
16 شور/ احساس 

16 مراد/مرید/ارادت 
15 خودشکوفایی/خودسازمان دهی 

11 گلها/ گلهای قشنگ/ گل 
445 جمع 

  
فراوانی کلمات مذهبی در سخنان فرد شفابخش کــه در جـدول 
2  آمده، نشاندهنده میزان بسیار باالی استفاده از این ســنخ کلمـات 
است. یکی از عوامل اصلی فرهنگ جامعــه، مذهـب اسـت. مذهـب 
بهطور رسمی همواره در طول تاریخ در هدایت و ارشاد افراد جامعه 
کوشیده است. بهاینترتیب، کمتر جامعهای پیدا می شود کــه تحـت 
تأثیر آموزشهای مذهبی قرار نداشته باشد. بــهنظر میرسـد، عنـاصر 
مقبولیـت یـا مشـــروعیت (legitimacy) و فرهمنــدی، در پذیــرش 
ــاربرد  آموزههای مذهبی مؤثر باشد. پس میتوان انتظار داشت که ک
ــن دو عنصـر  فراوان این کلمات در ساخت کالمی فرد شفابخش، ای

را به بافت جدید منتقل کند.  
همـانگونـه کـه در جـدول 3 دیـده میشـود، فراوانـی کلمــات 

ــر  عرفانی به کار گرفته شده در متن سخنرانی بسیار زیاد است. به نظ
میرسد عرفان و رمز و راز نهفته در آن همواره ذهن افراد را متوجه 
خـود میکنـد. وجـود جنبـههای لطیـــف شــاعرانه و گرایشهــای 
رمـانتیک در ادبیـات عرفـانی توانسـته اسـت طیـــف گســتردهای از 
مخاطبان را به خود جذب کند. به نظر میرسد، عنصر فرهمنـدی در 
ــیار مـهمی در پذیـرش آن باشـد. از همیـن  ادبیات عرفانی، عامل بس
زاویـه اسـت کـه کـاربرد ادبیـات عرفـانی در کـالم فـرد شــفابخش 
میتواند به او و کالمش وجه فرهمندی دهد و ذهنهای مخاطب را 
ــاده کنـد. اسـتفاده از موسـیقی و لحـن  برای پذیرش پیام و تلقین آم
ــه قـوت  احساسی (sentimental) در گفتار فرد شفابخش به این جنب

میبخشد.  
 
 

جدول 4-  فراوانی کلمات جنسی/عشقی بهکار گرفته شده توسط فرد شفابخش در قالب مقولههای جداگانه  
فراوانی مقولهها 

144 قشنگ من/قشنگ/ خوشگل/محبوب من/لطیف 
110 آغوش/هماغوشی و مانند آن 

35 لذت/ کیف و مانند آن 
30 عزیز دلم/ عزیزم/ ناز/گلناز 

13 گلهای سرخ عشق 
11 خلوت کردن 

343 جمع 



                      نقش کلمه در شکلگیری «ذهن فرمانبردار»: پدیده تلقین 
                                                                                                                                                                                 حسین کاویانی 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 4، شمارۀ 3، 1381 

 

32

جدول 5- فراوانی کلمات و الفاظ القایی بهکار گرفته شده توسط فرد شفابخش در قالب مقولههای مختلف 
فراوانی مقولهها 

32 نه؟ مگه نه؟  

30 یاهللا، یاهللا….! 
24 آهان، آهان! 

86 جمع 
  

با مراجعه به جدول 4، میتوان از فراوانی کلمات جنسی/عشقی 
ــوالً  بـهکار گرفتـه شـده توسـط فـرد شـفابخش آگـاهی یـافت. معم
ــت میتوانـد بـه برانگیختگـی  و  کاربرد اینگونه کلمات از این دس
ــدف  حتی ارضای  نسبی جنسی منجر شود. انگیزش جنسی سوای ه
تولیدمثـل در جـانوران، در برخـی پسـتانداران رده بـــاالی تکــامل، 
ــذت ، رسـیدن بـه احسـاس  ازجمله انسان، با کنشهای دیگر مانند ل
پیوند و صمیمیت (intimacy)، تقویت اعتمادبهنفس،  نیل به قدرت 
(power) یا چیرگی(dominance) و کاهش تنش و اضطراب پیوند 

خورده است (بنکرافت، 1994). 
چندان دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم کــه ایـن کنشهـا در 
ـــرای  شـرایط برانگیختگـی و ارضـای جنسـی میتوانـد شـرایط را ب
احساس بهتر و بهبود موقت فراهم کنــد. بـههرحال، بـهنظر میرسـد 
برانگیختگی و ارضای جنسی و کنشهای تابع آن میتوانــد شـرایط 

را برای تلقین پذیری آماده سازد. 
ـــرایط  «ذهـن فرمـانبردار» پدیـدهای اسـت کـه در موقعیـت و ش
خاصی امکان وقوع پیدا میکند (برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به 
تیزدیل، 1997). بهلحاظ نظری، هنگامی که بافت اطالعــات بـیرونی 
تغییر میکند، ذهن وارد موقعیت دیگری می شود. این تغییر نسبتاً به 
شیوه خودکار صورت میگیرد و در پاسخ به دروندادهای محیطــی 
بهطور غیرارادی پدید میآید. این پدیده، در تحقیقاتی که در زمینه 
ـــان داده شــده اسـت. در  شناخت اجتماعی انجام شده، بهخـوبی نش
ــــه کالسیـــک اولـــیه (ســرول و وایــر، 1979)  بــه  یــک مطـالع
آزمودنیها واژههایی مرتبط با مفهوم «خصومت» یا  «مهربانی» ارائــه 
دادند بهگونهای که در یک گــروه واژههـای خصومـت و در گـروه 
دیگر واژههای مهربانی زیادتری ارائه میشد. هدف، سنجش اثرات 
این واژهها بر عملکرد آنها در آزمایه بعدی بــود. در آزمایـه بعـدی، 
از آزمودنیها خواسته میشد تا توصیفهایی را درباره رفتار فــردی 

که جنبههای خصومت و مهربانی وی مبهم بــود، بخواننـد. سـپس از 
آنها میخواستند تا به درجــهبندی کمّـی برداشـتهای خـود از فـرد 
موردنظـر بپردازنـد. درجـهبندیها بـا تعـداد دفعـات ارائـه کلمـــات 
«خصومت» یا «مهربانی» نسبت داشت. این بدان معنی است که اگــر 
آزمودنی تعداد بیشتری کلمه یا محتوای خصومت دریافت میکرد، 
در آزمایه متعاقب، رفتار فرد مورد نظر را خصمانه ارزیــابی میکـرد 
و بـالعکس آن دسـته از آزمودنیهـا کـه تعـداد بیشـتری کلمـــه یــا 
محتوای مهربانی دریافت میکردند، رفتار فرد موردنظر را مـهربانتر 
ـــد. ایــن آزمــایش نشــان میدهــد کــه چقــدر  ارزیـابی میکردن
ــد ذهـن را در موقعیـت خـاص قـرار  دروندادهای اطالعاتی میتوان
دهد. نتایج تحقیقات بعدی هم، یافته اسرول و وایر را پشتیبانی کــرد 
ــهها نشـانگر آن اسـت کـه تغیـیر  (به نقل از تیزدیل، 1997). این یافت
 (automatic ــه راهانـدازی خودکـار محرکهای محیطی میتواند ب
(priming یک حالت ذهنی بیانجامد و بهطور خودکار الگوهایی را 

فعال سازد. این چنین یافتههایی میتوانند بهعنوان تأییدی برای نتایج 
تحقیق حاضر قلمداد شود. البته باید توجــه داشـت کـه شـیوه بـهکار 
برده شده در سخنرانی فرد شفابخش، بر شکلگیری ذهن فرمانبردار 
ــن رو نمیتوانـد تغیـیرات اصیـل و مـاندنی پدیـد  تأکید دارد و از ای

آورد که این روش گذرا بودن تغییرات را درپی خواهد داشت. 
جدول 5 فراوانــی کلمـات و الفـاظ القـایی مـورد اسـتفادۀ  فـرد 
شفابخش در طول گفتار خود را نشان میدهد. این کلمات یا الفــاظ 
که به طور مکرر (چند بار در یک زمان) استفاده می شوند، معمــوالً 
در محاوره افراد جامعه برای ترغیــب بـه پذیـرش یـک موضـوع یـا 
ــونوچـرا اسـتفاده میشـود. بـهنظر مـی رسـد، ایـن  انجام عمل بیچ
ــتقل را  واحدهای کالمی وقتی تولید میشوند، به فرد اجازه فکر مس
نمیدهد و تلقین و اطاعت را تسهیل میکند. به شــرط درسـتی ایـن 

ـــای گفتــار فــرد  فـرض، کـاربرد ایـن الفـاظ و کلمـات در جایج
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جدول 6- فراوانی کلمات خودشیفته/فرقهگرا مطرح شده در سخنرانی فرد شفابخش در قالب مقوله های جداگانه 
فراوانی مقولهها 

15 خودشیفته 
10 فرقهگرا 

25 جمع 
  

 شفابخش، میتواند به فرآیند تلقین شتاب دهــد. از دیـدگـاه نظریـه 
پـردازش اطالعـــات، اســتفاده مکــرر از کلمــات القــایی، مســیر 
ــرای  دروندادهای اطالعات را آنچنان اشغال مینماید که فرصتی ب

پردازش و برونداد باقی نمیگذارد. 
فراوانی کلمات خودشیفته/فرقهگرا در گفتار فــرد شـفابخش در 
ــی شـود. معمـوالً فرقـه (cult) ازطریـق ارادت بیـن  جدول 6 دیده م
مریدان و مراد، زمینه اطاعت کورکورانه را فراهم میآورد (زیمبارد 
ــام بـاالتر» یـا اتوریتـه در اینجـا  و ولیپر، 1991). در واقع، عنصر «مق
بسیار مؤثر است. بهنظر میرسد شیوه بهکار گرفته شده توســط فـرد 
ــه جمالتـی نظـیر آنچـه در ادامـه میآیـد نشـانگر  شفابخش در ارائ
چنین گرایشی میتواند باشد: «آمدم تا برایت بگویم که زندگــی در 
کمال چیست و راه کدام است   …مـن بـهعنوان قائممقـام خـدای 
رحمان و بهعنوان جانشین او در روی کره زمین مأموریت یافتم … 
من بهعنوان بندهای شایسته، زندگی را در مسیر کمال آغاز کــردم و 
اندیشه من نردبان معراج مــن اسـت …مـن بـا خلـق افکـار مثبـت و 
روحیـهآفرین در کائنـات انـرژی میآفرینـم و بـا افکـار زیبـایم بــه 
کائنات فرمان موفقیت و خوشبختی خود را میدهم …هر فکر مــن 
فرمانی است برای شما و مــن  …از شـما کائنـات کـه در تسـخیر و 
اراده من عمل میکنید، میخواهم که افکار قدرتمند و خالق مرا به 
انواعی از انرژی تبدیل کنید تا درنــهایت در خلـق  …هـر واژه مـن 
ــتی، موسـیقی و  فرمانی است و نُتی است که در کائنات و جهان هس
ــد در قـالب خـود ممکـن  سمفونی مرا میسازد.» این جمالت هرچن
است جلب توجه نکند، ولی میتواند موقعیت را بهسوی ایجاد یـک 
رابطه «ارادت» و شکلگیری «فرقه» ســوق دهـد. ایـن مقالـه دربـارۀ 
اینکه این گرایش آگاهانه و یا از روی اعتقاد اســت، یافتـههای الزم 
را ندارد. چنانچــه اینکـار آگاهانـه و مبتنـی بـر اعتقـاد راسـخ فـرد 
شفابخش به داشتن «رســالت خـاص» صـورت مـیپذیـرد، احتمـاالً 
آسیبشناسی روانی  برای تبیین موضــوع، کـاربرد خواهـد داشـت. 

اگر کاربران این گونه روش ها بدون اعتقادهای آسیبشناختی و بــا 
آگاهی از اثرگذاری شگردهای به کار بــرده شـده، عمـل میکننـد، 
کارشان مصداق عینی سوء استفاده(abuse) است؛ و چنانچه اثرات 
ــــان مســـتعد  مخــرب و آسیبرســان ایــن روشهــا بــرای مردم
آسیبشناسی را درنظر بگیریم، کار ســود-محـور آنـها نمونـۀ بـارز 
شارالتانیسم است. تلخی این موضــوع هنگـامی بیشـتر رخ مینمـاید 
ــانی  که خواننده دریابد که چگونه از باورهای مذهبی، تمایالت عرف

و نیازهای فیزیولوژیک او سوءاستفاده شده است. 
درمان یک مفهوم علمی است که بر اصول و روشهــای موجـه 
ــوان نوعـی  نظری و عملی متکی است. رواندرمانی و مشاوره، به عن
درمان، با به کارگیری روشهای تجربه شده عمدتاً مبتنی بر تمرین، 
«فرآینـد تغیـیر» را راهانـدازی و هدایـت میکنـد. جنبـه راهــبردی و 
مبتنی بر برنامه روان درمانی و مشاوره، آن را از مشورت و راهنمایی 
جدا میسازد. همچنین اتکا به تمرین بهعنوان اصل اساسی، آن را از 
ــدا مـی  توصیه، قضاوت و پند و اندرز (که مبتنی بر تلقین هستند) ج
ــایدار و  سازد. درواقع، تغییر ازطریق تمرین و یادگیری جدید جنبه پ

ماندگار دارد، درحالیکه تلقین اثری گذرا و موقتی دارد. 
یک درمانگر راستین هشیارانه، از «مثلث تلقین» میپرهــیزد. سـه 
رأس این مثلث را سه نقش گوناگون تشکیل می دهد: معلم، قــاضی 
و اندرزگو. نقش معلم به دانای کلی گفته می شود که همــه چـیز را 
از بر است و مراجع عاجزانه میآید تا از دریای دانش او گوهری به 
ــه شـیوهای منتسـب اسـت کـه بـا نگـاهی  دست آورد. نقش قاضی ب
قضاوتمندانـه امـور و افـراد را داوری و ارزشگـذاری میکنــد. او 
منصبی است که حکمش نافذ و مطاع است. نقش اندرزگو از پند و 
اندرز کسی برمی خیزد که پاکنهاد است و اعتماد عموم به اوست. 
او  بر قلۀ پاکیها نشســته و مـی دانـد کـه کـدام راه در سـت و کـدام 
نادرست است. اما نقش رواندرمانی و مشاوره با هیــچ یـک از اینـها 
همپوشی ندارد. رواندرمانی و مشــاوره پدیـدهای علمـی، پیچیـده و 



                      نقش کلمه در شکلگیری «ذهن فرمانبردار»: پدیده تلقین 
                                                                                                                                                                                 حسین کاویانی 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 4، شمارۀ 3، 1381 

 

34

هنرمندانـه اسـت کـه بـــا اصــول و راهبردهــای مشــخص در پــی 
شکلگیری دگرگونیهای ماندگار در فرد است. 

 بر نویسندگان این مقاله پوشیده نیست که عــوارض روشهـایی 
مبتنی بر تلقینپذیری چنان زیاد و جبرانناپذیر است که کاربرد ایـن 
ــه نمیکنـد،  روشها (به شرط اثربخشی فرضی آنها) را نه تنها توصی
بلکـه رویگردانـی از آنـها را پیشـنهاد میدهـد. بیشـک، رواج ایــن 
ــاز اسـت. چنانچـه  گونه روشها در میان عامه مردم، نشانگر یک نی
ــران (غـیر متخصصـان  این نیاز را  مراجع علمی برآورده نکنند، دیگ
ــهده تمـامی متخصصـان  سوداگر) از آن سود خواهند برد. پس بر ع
است تا بکوشند با تولید فرآوردههای علمی برای بــرآورده سـاختن 

نیاز عموم، با بخشی از معضل برخورد کنند. 

نتایج این مطالعه محدودیتهای خود را دارد. در بخشهـایی از 
این نوشته براساس تجارب بالینی و دیدگاه نظری به موقت بودن اثر 
ــه نظـر میرسـد، میبـاید مطالعـاتی را  روشهای تلقینی اشاره شد. ب
ـــیر و بــهبود  در  بـرای شناسـایی و نشـان دادن مـاندگـار نبـودن تغی

مخاطب این شیوهها، سامان دارد. 
امیدواریـم، ایـن تحقیـق و گـزارش آن انگـیزهای شـــود بــرای 
ذهنهای هشیار پژوهشگران در حیطــه روان شناسـی تـا بـا طراحـی 
تحقیق هایی از این دست، کار کالبدشکافی شیوههای نــاروای شـبه 

روانشناسی (parapsychology) را شدنی سازند. 
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