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 ۶۲/۶۲/۶۶۰۲ دیپلوم انجننر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 نصف دوم زندگی
 یابی جدید بیالنس و جهت ه  وقت تهی ،وسط زندگی

 

 Pasqualina Perrig-Chiello۰نویسنده:  ، ۶۶۰۲/ ۶۲/۶۲مؤرخ  ،روزنامه  آِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 انتخاب: کدام راه درست است؟ در وسط زندگی نیز به جواب این سؤال پرداختن کار ساده نیست. سزای

 ( F. Bilger Photodesign/Corbis/Dukas )تصویر:
 

برای تغییر در وسط زندگی وضع از چه قرار است؟ قناعت در حیات به عمق خود سقوط می کند. بسیاری انسان ها 

احساس فشار می کنند. ولی اکثریت این مرحله را به حیث یک چانس نیز می پذیرد و به این صورت بعدتر رضایت 

 خاطر رو به صعود می گزارد.

 

از دلسردی نظر به  یدر سالهای وسط حیات بسیاری اشخاص میل به تغییر را احساس می کنند. این میل ندرتا ًبا نوع

مقایستاً   ،گراف قناعت در حیات ،مسلک و جمعیت همراه می باشد. همزمان در سالهای وسط ،یلمنقشهای مختلف در فا

به عمق خود قرار می گیرد. بناًء در سالهای وسط گپ از چه قرار است؟ مردم را چه تحریک می کند؟  ،با همسنان

ه ولی پروسه  انکشاف روانی فرد در زمینه فامیلی و اجتماعی نقش خود را داشت ،فکتورهای توضیح کننده  مسلکی ،یقینا ً

 است. عمده و فیصله کن

 

                                                           

این میرمن پروفیسور علوم روانی در پوهنتون "برن" سویس می باشد. 
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 یک سیستم جدید محاسبه  وقت )جنتری(

بلکه در  ،وسط حیات با یک تغییر در جهت یابی وقت مرتبط است: دیگر بیشتر به سالهای بعد از تولد فکر نمی گردد

قایدتا ًیک مناقشه با مسوده  اصلی  ،به تغییر چشم انداز وقتواحدهای وقت که هنوز برای زندگی باقی می مانند. نظر 

یا به عباره  دیگر به دست نیامده در برابر پسمنظر خود متدرجا ً با اوپشن  ،حیات صورت می گیرد. آنچه به دست آمده

خود هویدا می  برای بار اول با اهمیت  ،همچنین منابع تقلیل یافته  جسمی ،فامیلی و همسری ،های محدود شده  مسلکی

مانده  حیات من چطور باید باشد؟ باید مطابق به نمونه  تا حال در ید همه  دست آورد ها باشند؟ باقیگردد. آیا این با

اکنون بیشتر  ،کی و همسریگزرباشد؟ آیا این تصور از تحمل به دور نیست؟ چون این و اقعیتهای بیوگرافیِک نوع مسل

و وضع زندگی ـ می توانند به حیث بار مسؤولیت یا موجب )تحریک( برای تغییر د ـ نظر به شخصیت کنبروز می

بیشتر  ،احساس شوند. ممکن فکتورهای خودی که در مراحل اوایل جوانی از تبارز آنها جلوگیری به عمل آمده است

 منظور( شوند و برای بیشتر کسان زمینه  مبارزه طلبی )چلنج( گردند.  ،مانیفیست)اهداف

موضوعی است که به کثرت شنیده می شود. به هر  ،ای از دست رفته که به تحقق پیوستن فشار تولید می کنندچانس ه

وجود  ،که چشم اندازها از وسط زندگی به بعد به تقریباً  چهل سال دیگر ،صورت بآلخره این واقعیت تقاضا نمی کند

 تلف حیات سراغ گردد.و برای این منظور امکانات جهتیابی جدید در بخشهای مخ ،دارند

 ،بسیاری ،بی طرفانه گفت ،بسیاری اشخاص در سنین اوسط ظاهرا ً در موقعیت ضد و نقیض قرار دارند: در یک جانب

تو باید به خود » و یا « هرچیز ممکن است » داشته باشند. به عقیده )ایمان( جدید جامعه  غرب  ،های زیادانتخاب شاید 

ندرتا ًبا امکانات واقعی در  ،و از همه بیشترنبوده بلکه اکثرا ً متردد کنده نیز  ،ذب استنه تنها جا ،«روا دار با شی 

خودرا به مجبوریت های زیاد و مسؤولیت ها مقید احساس  ای ر جانب دیگر همین مردم به اندازهتضاد قرار ندارند. د

مانند یا آنا ً پا به فرار می بند کهنه  در نقشهای ،خاموشانه زجر می کشند ،که یا آهسته آهسته استهالک می شوند ،می کنند

د که همه آنچه تا حال ه کلی عاری از انتظار بروز می کنب ،به زودی ،بطهمچنان در بخش روا ،کثرا ً وقایعمی گزارند. ا

 زیرسؤال قرار می دهند. ،وجود دارند

نیز  ،اس تقصیرغیرمطمئن بودن ها در جهتیابی جدید و احس ،به این وسیله سرگزشت های غمگیِن از دست دادن کنترول

در قدم اول در به اختیار   ،دیک بحران حیاتی به وجود می آید و با آن چطور معامله می شو ،یا از اینآبا هم مرتبط اند. 

تعلق می گیرد. مجزا از  ،موقعیت اجتماعی و صحت ،همسری ،تحصیل ،قرار داشتن منابع شخصی از قبیل شخصیت

جست و جو به سراغ معنی حیات  ،برای همه مربوطین ،اینکه این مرحله  دگرگونی تا چه حد بحرانی در گزر می باشد

 یک سان است.  ،یا بهتر گفته شود تعریف جدید

د. آنها با خود د یک چانس بزرگ را نیز نهفته داروآنها در خ ،مرحله  دگرگونی مانند سالهای وسطی صرف منفی نیستند

متوجه و پذیرا نیز می سازند. ترک ضروری نقش های کهنه و تعریف نمودن آنچه  ،و با قرینه  حیات به مناقشه می طلبند

زیرا مانند دیگر مراحل انتقالی بیوگرافیک )مثل بلوغ( بآلخره موضوع تعریف جید  ،طالب توانائیست ،جدید است

روانی و اجتماعی( در بین است. اگر شناخت شخصیت در سالهای جوانی به این وسیله عالمه گزاری  ،ناسائی) جسمیش

در تعریف جدید موضوع   ،شده است تا جای خود را از نظر اجتماعی و در جمعیت پیداکرد)یک پروسه  هدف به بیرون(

دوباره برای ضرورت های   ،ل به خرچ داده شدهکه کوشش های تا حا ،شناخت در سالهای وسطی از این قراراست

 شخصی در ارتباط )یک پروسه  هدف به داخل( قرار داده شوند.

جود دارند؟ یک گزینه  خوب به و ،امکانات انکشاف جدید ،بل تحملستراتیژی نهائی چیست؟ آیا اساساً راه حل قا

در پیشبینی  ،ستم تحقق بخشم؟ چه به جا مانده است؟(هرصورت در مناقشه با گزشته  حیات اصلی قرار دارد) چه را توان

از آینده) چطور می خواهم آینده  خود را شکل دهم؟( و در تعریف جدید شناخت خودی ) اصل توان من هنوز چقدرمی 

لق در نهایت تع ،امکانات انکشاف جدید میسر است ،باشد؟(. آیا در مناقشه با این سؤالها مؤفقیت همراه بوده یا بهترگفت

 می گیرد به طرز ټفګر و مشی دست داشته.  

بلکه بیشتر با  ،ما از تحقیق و عمل می دانیم که این چنین طرح بیالنس در قدم اول به عوامل آفاقی تعلق نمی گیرد

ساختمان شخصیت یک انسان تبارز می کند. به این ترتیب اشخاصی با بیوگرافی مشکل هم می توانند به خوبی به یک 

ثباتی قرار می گیرند. دیگران که  جدید پسند و در ارزشهای قلیل بـیثبت دست یابند. اینها شخصیت های هستند بیالنس م

ناراض استند و  ،اکثرا ً در موقعیت نیستند که این را درک کنند ،در آنها عوامل آفاقی به یک بیالنس مثبت اشاره دارد

 احساس می کنند منافع زیاد را از دست داده باشند.

لیت های خودی و ازقبل دست به عمل زدن را ثابت کرده اند. وبه هرصورت مسؤ« برتریت های کلیدی » به حیث 

مسؤولیت سرنوشت خود و جهتیابی حیاتی را بر دوش می گیرند. اینها می دانند  ،انسان های با نهایت مسؤولیت خودی
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د یا با نگاه داشت جهت حرکت نق را سمت جدید دهقای ،دنمهم است رهبری را خود به دست گیر ،که در صدمه های شدید

 د.ننظم جدید را تعریف کن

 

 توانائی متانت و خونسردی

یک  ،دست برود اینکه معنی واقعیت از نتا ویزیون ها انکشاف یابند بدو ،بازهم از قبل دست به عمل زدن استعدادیست

ز به خوبی در عمل تا ویزیون ها نی ،دته و ستراتیژی ها انکشاف داده شوحوصله داش ،اختیار گردد تچشم انداز دراز مد

 ا وقتی می آموزند که بحران سنگین را به عقب گزاشته باشند. ند. بسیاری مردم این استعداد رپیاده شده بتوا

زیرا آموخته اند راضیتر و قانعتر شده باشند ـ ولی از همه بیشتر آرامتر در برابر  ،بسیاری مردم مشکور آن اند دا ًبع

ین اوسط از اکثریت آن است که مبارزه های گوناگوِن سن گویایمی آرد. نتایج تحقیقات ما  آنچه باشند که زندگی با خود

 نیز به حیث چانس درک گردد.

از استعداد بلند انطباق روانی انسان است ولی عالوه  ای می با ازدیاد سن به هرصورت نشانهنموی پراهمیت در آرا

برآن نیز یک ثبوت برای ظرفیت انکشاف از بحران بیوگرافیک می باشد. به این ترتیب سن اوسط یک چانس عجیب 

ن معنی جدید به حیات و عیار کردن خط رفتار برای نصف دوم زندگی. گراف رضائیت از زندگی است برای بخشید

 در اوسط احصائیه وی ـ رو به صعود می رود. دوباره ـ اقال ً

 

 پایان

  
 


