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Abstract
Stories have been used as the first
tools to influence on people's
attitudes and lifestyles, but the
mechanisms which the story plays
its role plays is an attractive story.
The purpose of this study was to
study the neuropsychologic effects
of the story in the human brain.
With the use of modern
measurement tools, researchers
investigate the parts of the brain
when become active they hear
stories. In the present study, several
sources such as google scholar
Psych-Info, Web of Science
between 2013 and 2017 were used.
The results of this study were
presented in two parts: first, an
integrated pattern of various studies
was presented to describe the
story's performance. In the second
part, Shahrzade as a storyteller
(case study) was. In the discussion
and conclusion, in addition to
examining how the stories used in
the modern world, based on the
findings of the research, answered

 پردیس فارابی،استادیار دانشگاه تهران

:چکیده
داستانها به عنوان اولین ابزار تاثیرگذاری در
نگرش و سبک زندگی افراد مورد استفاده قرار
گرفته اند اما ساز و کارهایی که داستان از طریق
آن نقش اثر گذار خود را ایفا می کند خود داستان
 مطالعه اثرات، هدف این پژوهش.جالبی است
 با به.نوروپسیکولویک داستان در مغز انسان بود
 پژوهشگران،کارگیری ابزارهای سنجش مدرن
قسمتهای فعال مغز هنگام شنیدن داستان ها را
 از چندین، در پژوهش حاضر.بررسی می کنند
google scholar سایت اینترنتی مانند
بین

PsychINFO, Web of Science

 برای استخراج منابع2017  تا2013 سالهای
 نتیجه حاصل از این مطالعه در دو.استفاده شد
 ابتدا الگوی یکپارچه ای از:بخش ارائه گردید
پژوهش های گوناگون برای توصیف عملکرد
 در بخش دوم به کمک نمونه.داستان ارائه شد
 در مورد تکنیکی که شهرزاد داستان گو،پژوهی
برای درمان شهریار به کار گرفت تحلیل به عمل
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آمد .در بحث و نتیجه گیری عالوه بر بررسی
چگونگی کاربری داستان ها در عصر مدرن ،بر
اساس یافته های پژوهش به دو پرسش پاسخ
داده شد :چرا داستان ها جذاب هستند و کدام
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مقدمه
با آغاز هزاره سوم ،علوم متعدد شروع به تلفیق با یکدیگر کردند و به این ترتیب،
دانش بشری گسترش بی سابقه ای یافت .ترکیب علوم مانند تبر پر قدرتی جریان سخت
و شکست ناپذیر "هنر برای هنر" را در هم شکست .هنر از بستر تجمل به زندگی
روزمره ورود پیدا کرد .علوم متعدد هر کدام از زاویه منحصر به فرد خود توانستند جنبه
های پنهان هنر را آشکار کنند .پیش از این علوم انسانی مانند روان شناسی ،جامعه شناسی
و مردم شناسی تالش می کردند تا متون ادبی از جمله داستان ها را به بوته نقد بکشانند،
اما امروزه علوم جدید با کالبد شکافی هنر ،از جنبه هایی ،روح تازه ای در آن دمیده اند.
هنر دیگر کاالی تزئینی نیست که در کنج خلوت روشنفکران بدرخشد و عوام تنها نگاه
تحسین آمیزی به آن بیندازند و بگذرند .هنرمند نیز دیگر فردی تارک دنیا نیست که به
عشق آفرینش هنرش چشم بر هر انگیزه مادی ببندد (اوتاتی ،رینستروم و پرایس2014 ،؛
ص ..)180
داستان ها از کهن ترین جلوه های هنر بشری هستند .در هیچ سن ،در هیچ موقعیت
مکانی و زمانی و در هیچ فرهنگی افراد نمی توانند از جذبه داستان ها بگریزند .شاید به
همین دلیل است که خداوند برای هدایت بشریت در کتابهای آسمانی داستان ها را به
کار گرفته است (زیرا ابزار پر قدر تری در مقایسه با داستانها برای تغییر نگرش افراد
وجود ندارد) .مثال دیگر برای روشن شدن اهمیت داستان ها این است که اگر در آثار
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عامل شناختی مسبب تغییر ذهن افراد است.

two questions: why stories are
attractive and which cognitive
factors are responsible for changing
the minds of audiences.
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ادبی جستجو کنیم ،شاعرانی توانسته اند جایگاهی ویژه در تاریخ بیابند که از داستانها به
خوبی بهره گرفته اند .از فردوسی تا عطار ،از موالنا تا سعدی همه داستان پردازانی ماهر
بودند که توانسته بودند اصول پیچیده عرفانی ،اخالقی ،تاریخی و دینی را در قالب
یک مجنون عاشق را به تصویر می کشد که می تواند با شور خود دنیا را به وجد آورد.
حافظ چنان با مهارت از خیال پرداری و ساختن تصویر سازی ذهنی استفاده کرده که هر
خواننده ای در کوچه پس کوچه های خیال او گم می شود .هر کس اشعار حافظ را
خوانده باشد ،شیفته داستان زندگی او می گردد.
در دنیای مدرن ،اما داستان داستان ها دگرگون شده است .هم داستان ها سبک زندگی
افراد را به کل تغییر داده اند و هم دیدگاه غالب بر دنیای مدرن ،محتوای داستان ها را به
سمت و سوی دیگری کشانده است .داستان ها در قالب سریالهای تلویزیونی شبانه ،در
اختیار بینندگان قرار می گیرد .سریال ها برای این ساخته نشدند تا آموزه های اخالقی
را ترویج کنند ،بلکه برای تشویق بینندگان عزیز! برای خرید کاال ساخته می شوند .تفکر
مادی عصر مدرن هر چیز را بهانه ای برای تجارت کرده است .در ساخت برنامه های
آشپزی و دنیای مد داستان ها به کار گرفته می شوند و حتی بدنه اصلی تبلیغات کاالها
شده اند .این قسمت تراژدی غم انگیزی است ،اما اگر خواسته باشیم تا از این چرخه
بگذریم می بایست ماهیت داستان ها را از دیدگاه علوم مختلف بشناسیم و بدانیم آنها با
چه ساز و کاری در انسان ها اثر می کنند .اگر دانش خودمان را از داستان ها افزایش
دهیم ،خواهیم توانست بهره های شرافتمندانه تری از داستان ها برگیریم .در این پژوهش
پیشنهاد شده است ،افزایش سازگاری با شرایط دشوار و دوم اثر درمانی دو اثر مثبت
داستان ها هستند .این که بدانیم داستان ها چگونه بر مغز اثر می کنند کمک خواهد کرد
تا دریابیم چگونه از آن برای نیات صلح آمیز استفاده کنیم .ما منبع غنی و بی کرانی از
ادبیات در اختیار داریم که اگر نحوه به کار گیری صحیح آنها را بیاموزیم ،خواهیم
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داستانهای جذاب و ساده به پیروانشان آموزش دهند .در مثال دیگر ،حافظ داستان مستور
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توانست برای آینده کشور بهتر ،تفکر اقتصادی بهتر ،مردمی با کیفیت زندگی بهتر ،آموزش
با کیفیت تر و انسان هایی اخالقی تر بسازیم.
پیشینه پژوهش
پیشرفته اسکن مغزی استفاده کرده اند .یکی از این روشها بهره گیری از تصویرسازی
تشدید مغناطیسی کارکردی () Functional Magnetic Resonance Imaging
یا ( )fMRIاست .در این روش تصاویری متناوب از مغز در حال فعالیت و سپس در
حال استراحت گرفته میشود و بطور دیجیتالی از یکدیگر تفریق میگردند ،که حاصل
این پردازش ،عملکرد مغزی را مشخص می کند .در قسمتهایی که جریان خون بیشتری
تغییر کند ،نشان می دهد که آن قسمت از مغز فعال تر بوده است (فیلر2009 ،؛ ص
.)3267.5
دانشمندان نورولوژیست از جمله یشرون و همکاران ( )2017تالش کردند تا فعالیت
مغز انسان را هنگام یادگیری از طریق سخنرانی و هنگام شنیدن داستان به وسیله fMRI
با یکدیگر مقایسه کنند .نتیجه نشان داد در ارائه مطالب به صورت سخنرانی تنها بخش
پیش پیشانی و بخش ورنیکه فعالیت شدید نشان می دهند ،اما در مواقعی که از داستان
ها برای انتقال مفاهیم استفاده می شود ،کل مغز درگیر فعالیت می گردد .در همین پژوهش
نشان داده شد داستان هایی ساده با زبانی ساده بیشتر از داستان های پیچیده در فعالیت
مناطق مغزی اثر می گذارد.
در مطالعات دیگر مشخص شد که شنوندگان داستان بین آنچه به صورت تحت لفظی
می شنوند و استعاره ها به طور اتوماتیک رابطه برقرار می کنند .برای مثال ،در پژوهشی،
دستیار پژوهشگر با یک فنجان قهوه وارد اتاق آزمایش می شد و به بهانه ساختگی ،فنجان
را به دست شرکت کننده در آزمون می داد .پس از خروج دستیار ،از شرکت کنندگان
خواسته می شد تا او را از نظر شخصیتی ارزیابی کنند .در صورتی که فنجان قهوه گرم
بود ،اکثر شرکت کنندگان او را به لحاظ ارتباطی گرم ادراک می کردند .اما اگر فنجان
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سرد بود ،او را فردی سرد مزاج توصیف می کردند .این آزمایش بیانگر این است که
افراد به دنبال رمزگشایی استعاره ها هستند .کلمات و نشانه های محیطی در برقراری
ارتباط معنایی تاثیرگذار هستند (اوتاتی ،رینستروم و پرایس2014 ،؛ ص  .)180داستان
پارادولیا ویژگی منحصر به فرد داستان ها است که موجب جذابیت و اثرگذاری
داستانها می شود .پارادولیا یعنی معنا بخشیدن به الگوهایی است که در واقع وجود ندارند
(مانند تصاویری خیالی که در ابرها می توان دید) .برای نشان دادن اثر پارادولیا آزمایشی
انجام شد .در این آزمایش ،به شرکت کنندگان در پژوهش ،فیلمی نشان داده شد که
شخصیتهای آن مثلث و دایره بودند .پس از پایان فیلم از شرکت کنندگان خواسته شد تا
محتوای فیلم را بازگو کنند .اغلب آنها مثلث را به شکل یک مرد و دایره را به شکل زن
تجسم کرده بودند (هررا2014،؛ ص  .)132در یک پایان نامه کارشناسی ارشد وینگر
( )2014نشان داد وقتی تصاویر مبهمی به شرکت کنندگان در پژوهش ارائه می شد و
آنها مجبور می شدند تا از میان تصاویر مبهم تصویر خاصی را تصور کنند (مثال یک
دلفین) به نسبت کسانی که تصاویر ساده به آنها ارائه شده بود ،میزان بیشتری هورمون
اکسی توسین ترشح میکردند .هورمون اکسی توسین که به هورمون عشق و اخالق
مشهور است ،میزان عالقه مندی و همدلی افراد را به همنوعانشان افزایش می دهد.
داستان ها در حقیقت فعالیت پارادولیا را در ذهن شنونده فعال می کنند و کمک می کنند
تا او تجربه های حسی داشته باشد که در واقعیت تجربه نکرده است.
قسمتهایی از مغز که به نام بروکا و ورنیکه شناخته می شوند مسئول فعالیتهای زبانی
هستند و کار اصلی آنها درک زبان است .این مناطق مغزی ،کلمات نوشته شده را طوری
تغییر می دهند و آن طور تفسیر می کنند که خواننده کامال آنها را درک کند .عملکرد این
مناطق وصل کردن کلمات به یادگیریهای زبانی گذشته است (هوهنشن و کلیگل،
،2014ص  .)161این دلیلی است که چرا تصاویری که با کلمات نوشتاری توصیف می
شوند (مانند توصیف جزئیات یک اتاق) ،برای خواننده زنده و واقعی جلوه می کنند .به
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دلیل برقراری ارتباطات مغزی وابسته به کلمات ،تنها تجربه های ذهنی فراخوانده نمی
شوند ،بلکه حواس نیز برانگیخته می گردند (تیلور ،راستل و دیویس2013 ،؛ ص .)78
به طور مثال ،کلماتی مانند دارچین بوی دارچین ،صابون حالت لیز بودن و شعله احساس
دریافتند که با دیدن کلمات عطر و قهوه قشر بویایی اولیه در مغز آزمودنیها فعال می شد.
وقتی آزمودنیها کلماتی مانند میز یا کلید را می دیدند ،این مناطق مغزی خاموش باقی
می ماندند (بدو ،ریبری و وارد2016 ،؛ ص  .)895در پژوهش دیگر مغز شرکت کنندگان
در پژوهش هنگام خواندن دو جمله "او به رومیزی چنگ زد" و "او به توپ لگد زد"
مغز آنها را اسکن کردند و دریافتند در جمله اول کرتکس حرکتی مربوط به دست و
بازو و در جمله دیگر کرتکس حرکتی مربوط به پا تحریک می شد (رابینسون و سوییکر،
2016؛ ص  .)6از آنجا که مناطق مغزی که توسط وقایع بیرونی تحریک می شوند ،با
کلمات تداعی کننده آنها یکسان هستند ،با خواندن یک داستان انگار خواننده آن وقایع
را تجربه کرده است .وقایع واقعی و ساخته شده توسط مغز کامال یکسان نیستند اما
تجربه مشابهی است و رد هیجانی را که بر جا می گذارد کامال شبیه است (شوشوک،
2015؛ ص .)3-2
پژوهش های دیگر بر به یاد آوری داستان ها متمرکز شدند .پژوهش ها نشان داد
که داستان هایی که مشابه هستند ،بیش از داستانهای متضاد به یاد آورده می شوند .در
پژوهشی ،داستانهای بصری به آزمودنیها ارائه شد .نتایج نشان داد وقتی داستانها یکپارچه
بودند و زمانی که یک مفهوم را تداعی می کردند ،بیشتر به یاد آورده می شدند .در همین
راستا ،اگر داستان ها با داستانهای زندگی افراد همخوان بودند ،آسانتر به یاد می آمدند
(دادیک و همکاران2015 ،؛ ص  .)1909وقایع زندگی به صورت حافظه اتوبیوگرافی یا
زندگینامه شخصی ذخیره می شود .وقایع تجربه شده در اپیزودهای مجزایی که مشابه
وقایع داستانی هستند و دارای معانی اختصاصی هستند ،در مغز نگه داری می شوند .اگر
داستان هایی که شنیده می شوند با این اپیزودها همسو باشند و در تکمیل فرایند
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معناگذاری همدیگر را تکمیل کنند ،به سادگی از مغز بازیابی می شوند وگرنه داستان به
سختی یادآوری می گردد .در پژوهش دیگری نشان داده شد که سن در به خاطر آوردن
داستان ها (یا اپیزودهای تجربه شده) دخالت دارد .در سالهای اولیه زندگی دریافت
انجام می شود (رابینسون و سوییکر2016 ،؛ ص .)7
روایت داستان تنها راهی است که قسمتهایی از مغز را فعال کند تا شنونده عقاید
داستانی را در قسمتهایی از باورهای شخصی خودش بگنجاند .در پژوهشی نشان داده
شد وقتی دوست یا فردی خوشایند داستانی را تعریف می کرد ،افراد دو هفته بعد محتوای
داستانی را به عنوان بخشی از باورها و عقاید خودشان تلقی می کردند .به عقیده
پژوهشگران ،داستان گویی تنها راهی است که بتوان عقایدی را در ذهن دیگران کاشت
(لوسیت اسکای ،چن ،توکر و هانی2016 ،؛ ص .)166
تحقیقاتی به این موضوع پرداخته اند که چرا داستانها در برخی افراد اثرگذار هستند
و بقیه افراد را کمتر تحت تاثیر قرار می دهند .در آزمایشی که پل زاک و همکارانش
( )2013انجام دادند با سنجشهای فیزیولوژیک دریافتند افرادی که توجه کمتری به داستان
نشان می دادند کمتر با فضای داستان همدلی می کردند و کمتر حاضر می شدند برای
خیریه ای که داستان به آن مرتبط بود (موسسه کمک به کودکان مبتال به سرطان) کمک
کنند .اکسی توسین که پیش تر در مورد آن صحبت شد ،در خون افرادی که همدلی نشان
می دادند و تحت تاثیر داستان قرار گرفته بودند ،به طور معناداری بیشتر از میزان آن در
خون افراد غیر همدل بود .افراد همدل ،بیشتر از افراد غیر همدل به لحاظ روان شناختی
خوشحال بودند .علت این است که داستان ها بر افراد اثر می گذارند و آنها تغییر می
کنند (زاکی و آشنر2013 ،؛ ص  .)216در نتیجه انجام رفتار انسان دوستانه ،تصویر بهتری
که از خودشان ساخته اند ،احساس رضایت و خوشحالی بیشتری می کنند.
در همین راستا نقش داستانها در تقویت تئوری ذهن نیز نشان داده شده است .تئوری
ذهن به قدرت درک دیدگاه ها و مواضع دیگران اشاره دارد (دیکیک ،اوتلی و ملدووینو،
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2013؛ ص  .)35تئوری ذهن راهی است که افراد درمی یابند افرادی که با آنها در تعامل
هستند چگونه می اندیشند و چگونه احساس می کنند .داستان ها راهی برای تکامل و
رشد دادن به نظریه ذهن هستند (کید و کاستونو2013 ،؛ ص .)389
بازسازی تصاویر داستانی توسط مغز است .داستان ها با ایجاد لذت شناختی (مانند لذت
حاصل از آموختن ،پیشرفت ،قدرت) و تحریک مسیر دوپامینرژیک مغز ،موجب پاداش
بخشی می شوند (گیبسون2016 ،؛ ص  .)21عالوه بر این ،داستان ها با ایجاد پیوندهای
نوستالوژیک و ارتباط با خاطرات خوش کودکی احساس شعف انگیزی در افراد ایجاد
می کنند (بورنت2014 ،؛ ص .)3
ساختار نیز می توانند بر قدرت نفوذ داستان ها اثر بگذارد .داستان هایی که ساختار
جهانی دارند ،یعنی داستان با حقایقی جدید و شگفت انگیز آغاز شود؛ سپس یک چالش
یا مشکلی به وجود آید و شخصیتها مجبور هستند تا بر مشکالت غلبه پیدا کنند،
اثرگذاری بیشتری دارند .مواجه شدن با مشکل ،خواننده را به سمت خود و گذشته اش
می کشاند؛ نگاهش به درون عمیق تر می شود و استحاله و دگرگونی درونی به وقوع
می پیوندد (منجین و همکاران2017 ،؛ ص .)403
نظریه دلبستگی به پیوندهای عاطفی بین افراد می پردازد به طوری که کیفیت این
پیوندها ریشه در پیوندهای ابتدای کودکی با والدین است (بالبی1969 ،؛ به نقل از
ورساچه2016 ،؛ ص  )228داستان ها کمک می کنند تا اگر شکست یا آسیبی در این
پیوندها به وجود آمده باشد ،ترمیم گردد (زمان و فیوش2017،؛ ص  .)249داستان ها
رابطه ها را در سطوح مختلف تحلیل می کنند و دارای جهت گیری مشخصی هستند.
این تحلیل ها کمک می کنند تا خواننده آسان تر بتواند به تحلیل شخصی روابط خودش
اقدام کند و با تحلیل روابط شخصی ،ترمیم عاطفی اتفاق می افتد( .داالس و وتر2014 ،؛
ص )499
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به دلیل اثرات نوپسیکولوژیک داستانها در سالهای اخیر از آنها به عنوان یک روش کارآمد
مداخالت روان شناختی استفاده شده است .وقتی خواندن داستان اثرات چند بعدی بر
عملکرد ذهنی دارد ،می توان انتظار داشت ساختن داستان اثرات عمیق تری بر مغز
روایت درمانی رویکردی است که مردم را متخصصان اصلی زندگیشان و مشکالت
را به عنوان بخشهای جداگانه از مردم میبیند و تصور میکند مردم دارای بسیاری از
مهارتها ،باورها و ارزشها و تواناییهایی هستند که به آنها کمک میکند تا اثرات مشکالت
را در زندگیشان کاهش دهند .در روایت درمانی به مشکالت انسانی به عنوان مسایلی
نگریسته میشود که از داستانهای رنجآور و تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاسته است.
درمان ،بررسی چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توسط خود آنان است و تمرکز و
تأکید کلی بر ایجاد معانی جدید در زندگی است .مشکالت به صورت داستانهایی دیده
میشوند که مردم قبول کردهاند برای خود بگویند (راشکین ،2014 ،ص .)22

نتایج
پژوهشهای بسیاری در مورد تاثیر داستان بر عملکرد مغز انجام شده ،اما هنوز الگوی
یکپارچه ای که یافته های پژوهشی را به صورت معنادار کنار یکدیگر قرار دهد ،ارائه
نشده است .در اینجا تالش شده تا الگوی نظری بر پایه پژوهشها ارائه گردد:
بر اساس پژوهشها ،هنگام شنیدن داستان ،مغز شنونده به طور همزمان درگیر تفکر،
برنامه ریزی ،هیجان ،تصویر سازی ذهنی و تجسم می شود .در همان حین ،ذهن درگیر
رمز گشایی شده است (لویس مل مادرونا2015 ،؛ ص  .)14به محض شنیدن داستان،
شنونده ،داستان را به یکی از تجربه های شخصی خود ارتباط می دهد .وقتی فرد مشغول
جستجوی یک تجربه مشابه است ،قسمت انسوال در مغز به فعالیت واداشته می شود
(زاک2015 ،؛ ص  .)301وقتی تجربه مشابه پیدا شد ،دو تجربه با هم مقایسه می شوند.
ممکن است دو تجربه با همسو باشند و یا ممکن است تجربه جدید تجربه پیشین را زیر
سوال ببرد .در اینجا الزم است اندکی در مورد ناهماهنگی شناختی توضیح داده شود.
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ناهماهنگی شناختی به اختالف بین آموخته ها ،تجربه ها و باورهای پیشین با آموخته ها،
تجربه ها و باورهای جدید است .مغز نمی تواند چنین تعارضی را تحمل کند زیرا این
تفاوت ایجاد تعارض و اضطراب می کند (سروکا و همکاران2016 ،؛ ص  .)45بنابراین،
در جهت تکامل برمیدارد .این عملیات در انسوال انجام می شود .بر اساس یافته های
نوروساینس در مورد تغییراتی که داستانها در ذهن ایجاد می کنند ،الگوی زیر استخراج
شده است:
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شنیدن داستان

انسوال (جستجو و
افزایش ارتباط نرونی در این
بخش

مقایسه وقایع

مشابه)
هپوکامپ

پارادولیا
اثرات در زندگی

افزایش

هیجان ها)

(بخش حافظه)

واقعی

خالقیت
تنظیم هدف
گذاریهای جدید

ارتباط برقرار

کردن بین وقایع
داستانی و وقایع
تجربه شده فرد

تاثیر در تعامالت
بین فردی

ایجاد ناهماهنگی

تغییر سبک

غلبه تدریجی بر

زندگی

نا هماهنگی

ایجاد هیجان های مجازی
ازطریق درگیر شدن در عناصر
داستانی ،تنظیم هیجان از
طریق تحلیل ذهنی عناصر
داستانی

شناختی و اصالح
افزایش دامنه

معنا گذاری های

یادگیری
سازگاری با شرایط دشوار زندگی

درمان روان شناختی

نمودار  :1اثرات نوروپسیکولوژیک و روان شناختی شنیدن داستان
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مطابق این الگو ،شنیدن داستان موجب برانگیختن قسمتهای مختلف مغز از جمله
کرتکس می شودکه با فعالیتهای شناختی سطح باال مانند تفکر و نقد ،هدف گذاری،
تجزیه و تحلیل اجزاء و معنابخشیدن و موارد دیگر مرتبط است .یک فعالیت کلیدی مغز
سبب افزایش توان خالقیت شده و فرد را در چالش هایی که در واقعیت پیش رو دارد
توانمند می کند.
دوم ،انسوال است که وقایع مشابه آنچه در داستان آمده است را از هیپوکامپ که
مسئول نگه داری و ذخیره سازی اطالعات است ،بازیابی می کند و آن را با تجربه فعلی
د ر داستان مقایسه می نماید .اگر بین وقایع مشابهت وجود داشته باشد وقایع مشابه در
یک پروند ذخیره می شوند؛ اما اگر دو واقعه مشابه نباشند ،ذهن مجبور به حل اختالف
این دو است .مغز مجبور می شود یا معنای وقایع گذشته را اصالح کند یا وقایع جدید
را ثبت نکند؛ با این روشها می تواند بر ناهماهنگی شناختی غلبه پیدا کند .شنیدن داستان
سبب فعال شدن حافظه بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی ،المسه و قوای حرکتی ،می
گردد .این فعالیتهای همزمان موجب افزایش یادگیری خواهد شد .عالوه بر این به
خواننده احساس واقعی بودن داستان را القاء می کنند .به این روش افراد می توانند ساده
تر بر مشکالت و شرایط دشوار غلبه پیدا کنند.
سوم ،داستان هیجان هایی را بر می انگیزاند و کمک می کند تا این هیجان ها آرام شوند.
بر خالف زندگی واقعی که پایان نامشخص است ،داستان ها پایان معلومی دارند .همین
ویژگی سبب می شود تا هیجان داستانی از اوج به فرود بینانجامد .بنابراین ،هیجان کنترل
می گردد .نظیم هیجان و غلبه بر ناهماهنگی شناختی سبب درمان افراد آسیب دیده می
شود.
شهرزاد داستان گو یا شهرزاد درمانگر؟
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در طول تاریخ ،شهرزاد شاید نخستین کسی است که از داستان ها به عنوان روش
درمان روان شناختی بهره گرفت .اگرچه داستان های هزار و یک شب نمونه ای از داستان
های کهن است ،اما روش به کار گیری آن هنوز جذاب و قابل تامل است.
همسرانشان قرار گرفته بودند .برادر اول یعنی شاه زمان که ابتدا متوجه خیانت شد ،برای
التیام زخمش به نزد برادرش شهریار شاه میرود .شهریار نیز در مدت اقامت برادر از
خواب غفلت بیدار می شود و خیانت همسرش را کشف می کند .برادر اول (شاه زمان)
با سفر ،کناره گیری از دنیا و با پناه آوردن به برادرش سعی کرد تا بر افسردگی حاصل
از طرد شدن و مورد تحقیر قرار گرفتن غلبه پیدا کند؛ اما برادر دوم (شهریار) که نتوانست
با این چالش کنار آید ،خشم خود را به سمت همه زنها بازگرداند و همه را خیانت پیشه
تصور کرد .در اولین داستان مشاهده می کنیم که شاه زمان و شهریار زن زیبا رویی را
دیدند که به همسر افریت خود خیانت می کرد .او از خواب غفلت همسرش استفاده
منفی می کرد و تالش نمود شاه زمان و شهریار را اغوا کند .این تجربه خشم شهریار را
شعله ور ساخت .او احساس می کرد همه دخترها در شرایط مشابه همسرش ،می توانند
خیانت کار باشند؛ در نتیجه شایسته مجازات اعدام هستند .از سوی دیگر او در خفا،
خودش را ناالیق و کم توان تصور می کرد و این احساس او را تحریک می کرد تا با
آخرین درجه شدت واکنش نشان دهد .خشم درونی از خود به صورت افسردگی ظاهر
شد .بدین ترتیب ،شهریار جوان سراسر لبریز از احساس ناامنی و افسردگی بود .شهرزاد
(اگر او را درمانگر بنامیم) بسیار زیرکانه به بیمارش نزدیک شد .در حالی که در شهر
دختری باقی نمانده بود تا مورد غضب شهریار قرار گیرد ،شهرزاد با اسلحه داستان به
جنگ افسردگی و خشم شهریار رفت .داستان های ابتدایی او شرح حال مبدلی بود از
آنچه به شهریار گذشته بود .با شرح داستان بازرگانی سلسله داستان هایش را آغاز کرد
که قرار بود به دست افریت کشته شود .بازرگان غیر عمد ،فرزند افریت را کشته بود و
حاال مستحق انتقام او شده بود .به این ترتیب ،شهرزاد کمک کرد تا شهریار با قربانیانش
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احساس همدردی کند .روند هم حسی با احساسات پادشاه ،کم کم به سمت داستانهایی
با اندکی اختالف هیجانی ادامه یافت .شکافی که بین وقایع داستان و هیجان های شهریار
وجود داشت ،در او ایجاد ناهماهنگی شناختی می کرد .شهریار مانند کودکی شده بود
لذ ت شناختی حاصل از دنبال کردن وقایع ،انگیزه حرکت و بهبودی را ایجاد می کرد.
پس از بیان سلسله ای از داستان ها شهریار به بهبودی دست یافت .او به طور غیر مستقیم،
به تحلیل داستان ها در ذهنش می پرداخت و همین امر سبب شد تا او بتواند به آسانی
به تحلیل خودش و زخم های درونی اش بپردازد و راه بهبودی تسریع شد .تکنیک اصلی
شهرزاد ،ایجاد ناهماهنگی شناختی در شهریار بود .این نمونه درمانگری ،هنوز بدیع و
کارآمد است و برای بیماران افسرده و کسانی که نمی توانند به دلیل اضطراب شدید ،از
پس مواجهه با مشکالت خود برآیند کارآمد است .بیماران افسرده نمی توانند عقاید
مخالف را به درستی ادراک کنند ،اما عقاید نزدیک به عقاید خودشان را آسان تر می
پذیرند.

بحث و نتیجه گیری
از سالیان بسیار دور ،داستانها ابزار تاثیرگذاری ،آموزش ،تغییر نگرش و تثبیت
اخالقیات در جوامع بشری بوده اند .داستانهایی که سینه به سینه نقل می شدند ،باورها،
اعتقادات و دیدگاه نسلی را به نسل دیگر منتقل می کردند .امروزه در دنیای تجارت،
سیاست و آموزش از داستان ها به دلیل تاثیرگذاری و خاصیت متقاعد کردن افراد به طور
گسترده ای استفاده می شود .داستانها چه در ابعاد آموزشی و چه در تجارت مهم هستند
(کامرون ،2015 ،ص .)21-20به همین دلیل روان شناسان تالش کرده اند تا راز
تاثیرگذاری داستان ها را در ذهن و سیستم روان شناختی انسان تبیین کنند.
روان شناسی از ابتدای شکل گیری خود ،توجه ویژه ای به سمت داستان ها نشان داده
است .رویکردهای روان پویشی نسبت به داستانها با دیدگاه نقادانه پا پیش گذاشتند،
فروید در نقد متون ادبی و داستانهای مشهور به شیوه روان تحلیل گرانه پیشگام شد (به
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نقل از زایکو و اوگارمن2013 ،؛ ص 116؛ فلدمن ،2015 ،ص  .)618این جریان رشد
خود را ادامه داد تا روان شناسی متن ،نویسنده و خواننده در مباحث نقدشناسی به ثبات
رسید (ویزل-بارت ،2014 ،ص  .)164سپس داستان ها برای درمان انواع مشکالت
هک2014 ،؛ ص  )46-36که کمک می کند تا افراد داستان زندگی خود را ویرایش کنند
تا هنر درمانی که داستان را عنصری برای درمان بیماران می بیند ،دامنه اثربخشی داستان
گسترده شده است .رویکرد زیستی نیز که در سالهای اخیر شکل گرفته به مکانیسم عمل
داستان ها در مغز پرداخته است.
داستانها به چندین دلیل روان شناختی مهم و ابزار پر قدرتی برای رشد شخصیتی
انسان هستند:
-

داستانها شکل اولیه تعامل هستند و فرد به خود بزرگتر و حقایق جهانی متصل
می کنند.

-

داستانها از طریق انتقال معنا و قصد و منظور پدیدآورنده تعامل می کنند.
داستان کمک می کند تا افراد بر دفاعها و تفاوتهایشان غلبه کرده و در زمان
خواندن داستان با انسانهای دیگر احساس مشترک و حس یگانگی پیدا کنند.

-

داستانها در ساختن طرحواره های رفتاری و شناختی و مدلهای ذهنی نقش
مهمی دارند.

-

داستانها در تصمیم گیری ،چگونگی اجرایی شدن تصمیم ها اثر می گذارند و
کمک می کنند افراد جایگاهشان را در دنیا درک کنند ،هویتشان را به وجود
آورند و ارزش های اجتماعی را که باید به آن پایبند باشند را بنا بگذارند.

-

برای انسان که در جستجوی اطمینان و امنیت است ،ساختار روایتی به دلیل
بافت آشنا و قابل پیش بینی اش منبع ایمنی است.

Downloaded from frooyesh.ir at 14:45 +0430 on Saturday June 23rd 2018

سازگاری و اختالالت روان شناختی جایگاهی یافتند .از روایت درمانی (به طور مثال،

110
اثرات نوروپسیکولوژیک داستان :داستان چگونه ذهن را دگرگون می سازد؟

-

در جرقه های داستانی می توان در مقابل شدت هیجان ها مقاومت کرد زیرا
فاصله و اختالفی که بین تجربه ذهنی و داستانی وجود دارد به عنوان سد
دفاعی عمل می کند.
تجربه واقعی پردازش می شود .داستان ها هیجانی اصیل ،پاسخ رفتاری و
احساس حضور در مکانی خاص را به وجود می آورند.

-

داستان ها سبب می شوند تا قسمت راست مغز که مسئول تخیل است ،بیشتر
تحریک شود .با درگیر شدن در تخیل ،فرد در روایت شریک می شود .در این
فرایند هم می تواند همدردی خود را افزایش دهد ،هم با تجسم حضور در
مکان ،پایه های نوآوری ،کشف دوباره خود و تغییرات بنیادین را در درون
خود احساس کند.

-

اطالعاتی را که یک داستان فراهم می کند به مراتب بیشتر از اطالعاتی است
که متن به تنهایی فراهم می سازد .به این ترتیب امکان یادگیری را بیشتر فراهم
می کند.

در این پژوهش تالش شد تا چگونگی اثر داستان ها بر قسمتهای مختلف مغز انسان
بررسی شود .بر پایه ادبیات پژوهشی در این زمینه ،به دو سوال مهم پاسخ داده شد:
 -1چرا داستان ها جذاب هستند؟ جذابیت داستان ها به دلیل ایجاد لذت شناختی
یا لذت سطح باال است که به دالیل زیر ایجاد می شود:
-

تحریک مجازی مغزی مناطق حسی-حرکتی (این مناطق از طریق شبیه سازی
مغز و تخیل تحریک می شوند.

-

مقایسه :میل به مقایسه تجربه های شخصی با وقایع داستانی

-

پارادولیا :کشف عناصر خیالی و تفسیر شخصی وقایع داستانی

-

ایجاد امنیت :وقتی خواننده پایان خوش داستان را می بیند ،در او احساس
امنیت روانی ایجاد می شود.
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پیوند نوستالوژیک

-

.تحریک مسیر دوپامینرژیک مغز که موجب احساس خوشایند می شود

-
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 کدام عامل شناختی سبب می شود داستان ها اثر درمانی و اثر سازگار کننده-2
داشته باشند؟
 تنظیم هیجان و،ناهماهنگی شناختی عامل مهمی است که سبب تغییر رفتار

-

 ناهماهنگی شناختی در پژوهش.اصالح تفکر و نگرش ها و باور ها می شود
های مرتبط با عوامل تاثیر گذار داستانی مطالعه نشده بود و در این پژوهش
.معرفی شد
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