
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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سوار اتوبوس شدم. به  ۶:۴۵دیروز صبح مثل همیشه برای رفتن به دانشگاه ساعت 

شدم و ایستادن در اتوبوس عادت کرده بودم، چون من در ایستگاه پنجم سوار می

. )کودک اندشدهدانستم که صندلی متعلق به افرادی است که زودتر از من سوار می

ها در اتوبوس نیز جنگ عجیبی است. یبالغ(. جنگ برای به دست آوردن صندل-سازگار

تری ی بیشدهم بایستم چون به این صورت بر اتفاقات داخل اتوبوس احاطهمن ترجیح می

آموز کنکوری بودم، هر کدام به نحوی سعی دارم. مثال دیروز شاهد گفتگوی دو دانش

ند که: کن خواستند اثباتها و استادان خویش تعریف کنند. انگار که میداشتند از کالس

 مال من بهتره! )بازی(

 

وار شدن مادری با دختر م توقف در ایستگاه دادگاه متوجه سو یا روز قبل از آن به هنگا

جوانش شدم که مادر بی مقدمه با چشم پر از اشک سر صحبت را باز کرد که حدود دو 

دتی مند بودند ازدواج کرد ولی بعد از مسال پیش دخترش با پسری که به هم عالقه

کشد. مرد جوان در ابتدای زندگی عاشق همسرش دخترش رنج زیادی میمتوجه شد که 

بوده ولی با گذشت چند ماه شروع به آزار دادن همسرش و نادیده گرفتن تمایالت و 

آید و مسئولیت خانه را به عهده آید یا کال نمیکند، مثال دیر به منزل میاحساسات او می

هد دماند و به زندگی ادامه میجود رفتار ناسالم وی در کنارش میگیرد. زن جوان با ونمی

 کند.شود و مرد را ترک میتا حدود یک ماه پیش که زن بدون خبر از منزل خارج می

لگد به  بهگوید چرا این بال سر من آمد؟ )بازی ماند و به خود میمرد مات و مبهوت می

خواهد او را برگرداند ولی زن جوان یمن بزن( و اکنون به دادگاه شکایت کرده و م

 کند )حاال گیرت آوردم!(سرسختانه مخالفت می
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. ای دانشگاه شدمغرق در این افکار بودم که با صدای ترمز اتوبوس متوجه در بزرگ و قهوه

ش چه را که برایش تالخیلی سریع به سمت سالن کنفرانس رفتم. امروز نوبت من بود آن

 کرده بودم ارائه دهم. حال عجیبی داشتم. شعف خاصی که با اضطراب آمیخته شده بود. 

 

رار گرفتم، متوجه شدم که صدای تپش قلبم بلندتر از صدای خودم زمانی که پشت میز ق

 است ولی عزمم را جزم کردم و با صدایی هیجان زده ولی آرام آغاز کردم:
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 به نام خدا

من نغمه فاضل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. موضوع ارائه من بازی 

 باشد. ها میبا نقاب

خواهیم تر. میهای ما متقاطع است؟ نه! باز هم سادهتوضیح دادم چرا رابطه تربعد ساده

زنیم. خود واقعی را زیر نقاب پنهان که آگاه باشیم دست به بازی میبدانیم چرا بدون آن

 کنیم. سوال ذهن دانشجو خود واقعی یعنی چه؟می

ها ها و ماه، روزها، هفتههاخواهیم یاد بگیریم که چگونه ساعتپس اینطور ادامه دادم: می

ی ای سالم همراه با احساس خوب را تجربه کنیم. احساس خوب یعنی رابطهها رابطهو سال

 برد. یعنی هر دو طرف برنده باشند.-برد
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ها فقرات و تیز کردن گوش ها و عمود شدن ستونجایی صندلییکباره متوجه صدای جابه

 شدم. پس با صدای رسا ادامه دادم:

های بزرگ فروشگاه ۱۹۶۰سال  در

آمریکا، در ازای اجناس خریداری شده 

های مختلف تمبرهایی با رنگ

دادند وقتی تمبرها به تعداد می

رسید، مردم تمبرها را مشخصی می

ای دریافت دادند و جایزهتحویل می

 کردند.می

 

های اریک برن با الهام از نظریه بازی

 این موضوع شکل گرفت.

 ایها در رابطهبود که انساناو معتقد 

شوند ولی دچار خشم و ناراحتی می

خواهند خشم خود توانند یا نمینمی

کنند را ابراز کنند. آن را جمع می

ای دیگر آوری شده را در همان رابطه یا رابطه)تمبر خشم( و بعد تمبرهای خشم جمع

ه کنند بآوری میا را جمعهها بسته به موقعیت و شرایط خود تمبرکنند. انساننقد می

کند هر چند ماه یکبار دعوای عنوان مثال زنی که ادعا دارد همسرش او را درک نمی

 کند.اندازد و تمبرها را نقد میشدیدی راه می
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دراین لحظه متوجه شدم یکی از دانشجویان برای پرسیدن سوال دست خود را باال آورده 

رائه سوالی را پاسخ ندهم اما استاد خواست تا است. اگرچه قرار بر این بود در حین ا

 های دوران کودکیها و بازیدانشجو سوالش را مطرح کند. سوال: چه تفاوتی بین این بازی

 شویم که بازی کنیم. ما هست؟ یا اصال چطور متوجه می

 

من به دو سوال مطرح شده با استناد به نظریه اریک برن چنین پاسخ دادم: برن معتقد 

های روانی همچون بازی فوتبال و یا بازی شطرنج بر اساس قوانین از پیش که بازی بود

 شود.تعیین شده ای بازی می

 هایها غالبا تکراری هستند به این معنی که هر شخصی بازی خود را بارها در زمانبازی

لی وهای بازی امکان تغییر دارند ی جالب اینجاست که طرفدهد و نکتهمختلف انجام می

دون آگاهی ها بکنند آگاه نیستند. آنکند. افراد از این که بازی نمیالگوی بازی تغییر نمی

 کنند.بالغ بارها و بارها بازی را تکرار می
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شنویم: چه طور شد باز هم این اتفاق افتاد؟ حتی در این این سوال را از همه بازیکنان می

 راه انداخته است.  مرحله هم خود آگاه نیست که خودش بازی را به

 های تخریبی را تجربهرسند که بازیگران احساسای به پایان میها همیشه به گونهبازی

این است که با وجود این که به نظر کنند. تفاوت یک گفتگوی معمولی و یک بازی می

باشند ولی در حقیقت چیز دیگری جریان دارد. دکتر رسد مبادالت مستقیم و باز میمی

 است. ین جریان را مبادالت نهانی یا دزدکی نامیدهبرن ا

چه منظور شود و آنچه گفته میگیرد: آندر واقع دو سری مبادالت در یک زمان انجام می

 اصلی است.

ی گیجی است و بعد تغییر آید که لحظهای به وجود میبرای هر دو طرف در بازی لحظه

ها هستند وران کودکی فاقد این ویژگیهای تفریحی ددهند. در حالیکه بازینقش می

 کنیم.بیان میخواهیم،چه را که میآن

یعنی پیام آشکار و پنهان هر دو یکی است و هدف از بازی صرفا تفریح کردن و شاد بودن 

ها اگر از هنجار و ناهنجار، بایدها و نبایدها استفاده شود از بخش والد و اگر است. در بازی

شته باشد از بخش کودک گرفته شده است و بالغ هیچ حضوری ریشه در احساسات دا

 باشد که همان هدف اصلی بازی است.بینی میی بازی همیشه قابل پیشندارد و نتیجه

 توان در شش مرحله خالصه نمود:ها را میبنابراین بازی

 ی پیامرابطه پنهان فرستنده .۱

 پاسخ مورد نظر )مساعد یا دلخواه( پاسخ دهنده .2

 واکنش بازیکنش و  .3

 تغییر نقش .۴
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 بهم خوردن بازی .۵

 ند و تخریبییاحساسات ناخوشا .۶

 و اریک برن این مراحل را به شکل فرمولی ارائه کرد.

 نیرنگ+ پاسخ مساعد= واکنش، تغییر نقش، رفتار متقاطع، پیامد ناخوشایند

ها اسباب در ادامه بحثم با طرح سوالی دانشجویان را دعوت به چالش کردم، اگر بازی

 زنیم؟های روانی میتفریح و سرگرمی نیستند پس چرا ما دست به بازی

چالش تحسین برانگیزی بر پاشد و تقریبا به موضوع اصلی نزدیک شده بودیم. ولی برای 

فهم بهتر موضوع ترجیح دادم اول تعریفی از پیش نویس زندگی و چهار وضعیت اصلی 

 بیان کنم.

ار متقابل کودک در دوران اولیه زندگی طرح و پس اینگونه گفتم: از نظر تحلیل رفت

 گذارد.ای برای زندگی آینده خودش بنیان میی ویژهبرنامه

 شود که به طور واضحی دارای آغاز،ای تهیه میبه شکل نمایشنامه زندگیاین طرح 

های میانی و پایانی است و زمانی که ما به عنوان افراد بزرگسال پیش نویس زندگی بخش

هایی را انتخاب کنیم، به طور ناآگاهانه رفتارا به جریان انداخته و آن را عملی میخود ر

 کند.تر میمان نزدیککنیم که ما را به پیش نویسمی

ودک های کپیش نویس بر اساس تصمیمات دوران کودکی قرار دارد ولی عالوه بر این پیام

 رند.بینی دخالت داکند نیز در پیشتوسط والدین دریافت می

تصمیمات پیش نویسی بهترین روشی بوده است که کودک برای زنده ماندن خود در 

دنیای پر آشوب و خطر اتخاذ کرده است و معموال بر اساس هیجانات و واقعیت سنجی 

 کودک صورت گرفته است. )دنیا از دید کودک چگونه بوده است(
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دوران کودکی تصمیم گیری کرده در دوران بزرگسالی ما گاهی اوقات روندهایی را که در 

 بریم که در کودکیکنیم. مثل این است که در همان دنیایی به سر میایم بازنوازی می

بودیم. به طور کلی اگر ما در وضعیتی باشیم که برایمان فشارزا باشد و یا شباهتی بین 

دگی خود نویس زناین زمان و مکان و زمان و مکان دوران کودکی ما باشد به اجرای پیش

 گوییم وضعیت کنونی مثل کش الستیکیپردازیم و به زبان تحلیل رفتار متقابل میمی

 است و برگشتی به زمان کودکی دارد.

ها معموال در انتهای جایی که پدر و مادر افراد مهمی در زندگی اولیه ما بودند آنو از آن

ها، عمه، ها، مادربزرگزرگچنین خواهرها، برادرها، پدربکش الستیکی قرار دارند. )هم

ها را شبیه به مادر خاله، دایی، عمو( و امکان دارد با گروهی از مردم مواجه شویم که آن

ه ماسک زدن به چهر»و پدر و یا خواهر و برادر خود ببینیم و از نظر تحلیل رفتار متقابل 

 ای الستیکی همیشههدهیم. کشو البته این کار را ناآگاهانه انجام می« نامیمدیگران می

های خاص یا هر چیز دیگری به طرف افراد نیستند بلکه امکان دارد به صداها، بوها، محیط

دهند، قالب های فشارزای دوران کودکی قرار میکه به طور ناخودآگاه ما را در وضعیت

 شوند.

ی های الستیکهای تحلیل رفتار متقابل، قطع کردن این کشو در حقیقت یکی از هدف

های زیادی در این باشد. در اینجا نفس عمیقی کشیدم، هر چند که مطالب و مثالمی

 بحث بعدی یعنی بهباره تهیه کرده بودم ولی به علت محدود بودن زمان از آن گذشتم و 

 های زندگی پرداختم. به نقل از اشتاینر این بحث را آغاز کردم:وضعیت

ا پ« من خوب هستم، شما خوب هستید»ت بر اساس نظر اشتاینر همه کودکان به وضعی

ای دهند که حادثهگذارند. کودکان فقط زمانی این وضعیت را تغییر میبه عرصه وجود می
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ی متقابل بین کودک و مادر را مختل سازد. بنابراین اشتاینر با اریک برن در این رابطه

 مورد که وضعیت زندگی توجیه کننده تصمیمات زندگی است توافق دارد.

ی خودش و دیگران توان گفت وضعیت زندگی، باورهای اساسی شخص دربارهپس می

 روند.باشد که به منظور توجیه تصمیمات و رفتارها به کار میمی

رسیم در حالی که پیش نویسی بر اساس یکی از چهار همه ما به دوران بزرگسالی می

مانیم بلکه ن وضعیت نمیوضعیت زندگی داریم. ولی ما در تمام لحظات زندگی در هما

 امکان دارد هر لحظه از وضعیتی به وضعیت دیگر برویم. 

 برنده(-وضعیت اول: من خوب هستم، شما خوب هستید. وضعیت موفق )برنده

 این وضعیت سالم است و بر مبنای واقعیت قرار دارد.

وا زبین، وضعیت انهای خودکموضعیت دوم: من خوب نیستم، شما خوب هستید. )انسان

 گیری(و گوشه

نویس زندگی خود را از موضع افسردگی و احساس حقارت پیش احتمال دارد که پیش

های بد را انتخاب کنم و رفتارهای تکراری داشته باشم ببرم و به طور ناخودآگاه احساس

 تا به خود ثابت کنم حق من در دنیا همین است.

ت خود بزرگ انگاری، وضعیت سوم: من خوب هستم، شما خوب نیستید ) وضعی

 ها(خودشیفته

 کنم همیشه باالتر و بهتر از دیگران باشم.همیشه در وضعیتی دفاعی هستم و تالش می

ها وضعیت چهارم: من خوب نیستم، شما خوب نیستید. )وضعیت بیهودگی و پوچی، خوبی

 بیند(را نمی

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


12 

Naghmehfazel.ir 

 بر این باورم که تمام دنیا، دیگران و خودم خوب نیستم.

 

از ما دارای یک بخش مورد عالقه هستیم که هرگاه در پیش نویس خو هستیم هر یک 

 ایم.بریم و ما در کودکی آن را به عنوان وضعیت اساسی برگزیدهدر آن وضعیت به سر می

کر اند در حال فتوانم حدس بزنم که دانشجویان با حالت بالغانه ای که به خود گرفتهمی

های روانی هستند و تا حدود زیادی به علت آن پی بازیکردن و تجزیه و تحلیل و علت 

 اند.برده

 دهم.پس بحث را با مطرح کردن مثلث نمایشی کارپمن ادامه می

پردازند، قدم بر یکی های روانی میکارپمن بر این عقیده است که هر زمان افراد به بازی

کند: گونه نامگذاری میگذارند و او سه گوشه مثلث را ایننویس خود میهای پیشاز نقش

 «قربانی»)یا ناجی(، « دهندهنجات»)یا آزارگر(، « زجر دهنده»
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کند از نظر او زجر دهنده یا آزارگر کسی است که دیگران را تحقیر و سرزنش می .۱

 دیگران غیر خوب هستند

بیند ولی معتقد نجات دهنده یا ناجی نیز مانند آزارگر، دیگران را غیر خوب می .2

 م.کنها کمک میتوانند به خود کمک کنند پس من به آنگران نمیاست چون دی

گردد داند گاهی اوقات قربانی به دنبال آزارگر میقربانی خودش را غیر خوب می .3

که او را تحقیر کند و یا در جستجوی ناجی است که به او کمک کند و بر این باور 

 ی کار خود بر بیایم.توانم از عهدهاست که من نمی

 

 باشند.هر سه نقش شامل نادیده گرفتن می

گیرند زجر دهنده ارزش و مقام دیگران زجر دهنده و نجات دهنده دیگران را نادیده می

گیرند و کردن و عمل کردن نادیده میهای دیگران را برای فکر و نجات دهنده توانایی

 گیرد.قربانی خود را نادیده می

ی پردازد وارد یککه هر فردی که به بازی روانی می توانیم تصریح کنیمپس در ادامه می

ی های روانشود. از نظر گولدنیگ و کاپفر بازیهای از پیش تعیین شده خود میاز نقش

 دارای پنج ویژگی هستند:
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 شود. )محرک صریح و آشکار(در ابتدا آغازگر بازی در سطح اجتماعی وارد می .۱

بازی است. )پیام که همان نیرنگدومین عامل بازی در سطح روانشناختی است  .2

 پنهان است(

 شود. )پاسخ به پیام پنهان است(پیامد بازی در سطح روانشناختی تعیین می .3

 احساس بد-احساس تخریبی .۴

 بالغ هیچ نقشی ندارد .۵

 

این قسمت را به عنوان تکمیل کننده بحث برن اضافه کردم و دوباره به اینکه چرا بازی 

 کنیم برگشتم.می

دانید از نظر کودک تصمیمات اولیه او تنها راهی هستند طور که میگفتم: همان و اینطور

ار نویس خود قردارند و زمانی که ما به عنوان افراد بزرگسال در پیشکه او را زنده نگه می

خواهیم که بارها و بارها مهر تاییدی بر باورهای پیش نویس خودمان در گیریم میمی

، شویمیای اطرافمان بزنیم. و هر بار که ما وارد یک بازی روانی میمورد خود، دیگران و دن

ی تایید وضعیت زندگ ها برایکنیم. ما هم چنین از بازینویس را تقویت میباورهای پیش

م. در اینجا بود که ناخودآگاه به یاد روز قبل و ماجرای اتوبوس و مادر و ینکاستفاده می

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


15 

Naghmehfazel.ir 

ها در این چارچوب به فهم توضیح آن ماجرا و قرار دادن آندختر افتادم و سعی کردم با 

 بیشتر مطالب کمک کنم.

ت کرد وضعیافرادی مانند آن مرد که در ابتدا عاشق زنش بود ولی بعد او را آزار و اذیت می

م را انجا« به من لگد بزن»را دارند و بازی « من خوب نیستم، شما خوب هستید»زندگی 

 جام کارهایی پرداخته بود که در نهایت باعث طرد او شد. دهند چرا که به انمی

قرار داشت و زجری « من خوب هستم، شما خوب نیستید»البته همسرش در وضعیت 

داد تا از شر دیگران )همسرش( خالص شود و بازی را می مجوزکشید به او این که می

 داد.را انجام می« حاال گیرت آوردم»

کنند که با درجه پیامد د درجه بازی خود را به نوعی انتخاب میو البته باید بدانیم افرا

د نویس آن زن از نوع شدیها مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اگر پیشنویس آنپیش

تری به او های جانی و جدیکه به جای زخم زبان صدمهکرد بود مردانی را انتخاب می

 مثل آزار و صدمه به دیگران(شد. )زدند پس پیامد او به شکل دیگری میمی

و  کرددیده را بازی میتوانیم بگوییم که آن مرد نقش کودک آسیبپس در مجموع می

 هایکرد. و به عنوان آخرین قسمت امتیازهای بازیزن نقش والد طرد کننده را بازی می

 روانی را بیان کردم:
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آوریم. از لحاظ درونی پایه به دست میهای روانی یک امتیاز روانی درونی ما با انجام بازی

کنیم. از لحاظ روانی برونی از اضطراری که به هنگام داوری باورهایمان را محکم حفظ می

دهیم و همچنین کنیم یعنی خود را مورد قضاوت قرار نمیدهد دوری میبه ما دست می

 کنیم.یک امتیاز اجتماعی درونی و برونی کسب می

ونی یک چارچوب برای صمیمت کاذب در روابط اجتماعی خصوصی از لحاظ اجتماعی در

ه ما هایی شبیه ببازی افرادکنیم در روابطی قرار بگیریم که کنیم و سعی میدرست می

دارند و بعد همه یک صدا با هم در مورد آن موضوع به غیبت و بدگویی و شایعه پراکنی 

 است ولیصمیمیت در واقع ظاهر آن پردازیم که این امتیاز اجتماعی برونی است که می

دهد ما درگیر بازی هستیم. امتیاز زیستی پیام پنهان آن چیز دیگری است که نشان می
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آید به این معنی است که عطش به نوازش و عطش به ها به دست میکه با اجرای بازی

 شود.ها( آغاز میبا بازنوازی دوران کودکی )بازی ساخت

م کنیم با به اتماامتیاز وجودی یعنی با هر بار بازی ما وضعیت زندگی خود را تایید می

های مخاطبین و دوستانم به پایان رسید. رساندن این بخش ارائه من نیز در میان تشویق

ما را ی شبعد از ارائه به دنبال استاد رفتم تا نظر او را جویا شوم و او در پاسخ گفت: نمره

 دیگر روی بورد قرار خواهم داد.  تا سه روز

 دهد؟!ای به من میحاال به نظر شما استاد چه نمره
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https://telegram.me/karnil 
 

 

 

 

 

https://telegram.me/karnil

