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مقدمه
اما متن قـدیمی. ، نوشتۀ اریک برن می باشد     »بازیها«بی شک یکی از بهترین کتابهاي روانشناسی عامه پسند، کتاب           

ۀبر این اساس، تـصمیم گـرفتم کـه نظریـ     . اشکال این کتاب باعث سردرگمی و سوء تعبیرهاي فراوانی می شود          و پر   
جدیـد  را بـا ویرایـشی جدیـد و منطبـق بـر نظریـات      » تحلیل رفتار متقابل   «ه یعنی نظری   در این کتاب،   مطرح شده 

.م در این راه موفق شده باشمامیدوار. روانشناسی بازنویسی کنم تا براي خوانندگان قابل فهم تر باشد

مهدي امین جعفري

آن حاالت و من
یـک  توسـط  فـرد  هـر  شخصیت. است خویشتن و محیط دربارة تفکر یا ارتباط ادراك، از پایداري الگوهاي شخصیت،

ادراك، وجـدان،  بینـی،  واقـع  غرایـز،  ،»مـن « درون در. شـود  مـی  اداره شـود  می گفته »من« آن به که داخلی مدیر
.دارد وجود... و مختلف تهايمهار

و کلمـات  و صـدا  لحن و دیدگاهها در توجهی قابل تغییر با متفاوت، حاالت این و است متفاوتی حاالت داراي »من«
را »مـن  حـاالتِ « این از محدودي تعداد فرد، هر که رسد می نظر به چنین. شود می مشخص رفتار هاي جنبه سایر

آینـد؛  نمـی  وجـود  بـه  مختلف موقعیتهاي در گرفتن قرار خاطر به و هستند روانی واقعیتهاي »من حاالتِ«. داراست
دسـته  زیـر  شـرح  بـه  تـوان  مـی  را »من حاالتِ«. کنند درخواست را حاالت این توانند می گوناگون موقعیتهاي بلکه

:کرد بندي

بزرگـسال  و خردسال افراد مۀه. است فرد کودکی دوران و فرد زندگی اولیۀ سالهاي نمایانگر که است حاالتی :کودك
ماننـد  خـصوصیاتی  یادآور »کودك«. دارند کوچکی بچۀ دختر یا بچه پسر یک خودشان درون در شخصیتی، لحاظ از

بـودن،  مـزاج  دمـدمی  منـدي،  عالقه جویی، انتقام لجبازي، هیجانات، دردگریزي، طلبی، لذت تخیل، شیطنت، بازي،
زنـده  (= پنـداري  جانـدار  ،)جانداران و اشیاء مثل هستند رویت قابل که مفاهیمی درك (= گرایی عینیت کنجکاوي،

.است) واقعی غیر علل به وقایع علت دانستن مرتبط (= جادویی تفکر و) بیجان اشیاء دانستن

. کردنـد  مـی  رفتار) آنها جانشین یا (مادرش و پدر که است صورتی همان به فرد رفتار نمایانگر که است حاالتی :والد

مانـدن  زنـده  بـراي  »والـد « وجـود . کنـد  می رشد فرد در »کودك« آمدن وجود به از بعد »والد« شخصیتی، حاظل از
خودشـان  از توانند نمی است نکرده رشد آنها در »والد« که خردساالنی که است همین براي. است ضروري »کودك«

قانونمنـدي،  پـذیري،  مـسئولیت  ماننـد  تیخـصوصیا  یادآور »والد«. هستند وابسته مادرشان و پدر به و کنند مراقبت
.است عادتها و مراقبت حمایت، وجدان، تعصب،

شخصیتی، لحاظ از.  و بلوغ فکري فرد را نشان می دهد        است فرد منطقی و پخته رفتار نمایانگر که است حاالتی :بالغ
امـر  همین براي. است الزم حیات ادامۀ براي »بالغ« وجود. کند می رشد فرد در »والد« آمدن وجود به از بعد »بالغ«

. نـشدند  منقـرض  و کننـد  پیـدا  سـازگاري  خودشان محیط با توانستند دیگر زندة موجودات برخالف انسانها که است

یـادآور  »والـد «. دارد عهـده  بـه  را آنهـا  بـین  طرفانه بی وساطت و »کودك« و »والد« اعمال تنظیم »بالغ« همچنین،
و اسـتنباط  کـردن،  بینـی  پیش محاسبه، گیري، تصمیم انتقاد، واقعگرایی، آوري،نو گرفتن، عبرت مانند خصوصیاتی

.است) تمدن یا هوش نیرو، مثل رویت قابل غیر مفاهیم درك (= گرایی ذهنی

ابـراز  را »مـن  حاالتِ« از یکی خودش، زندگی از معین موقعیت هر در فرد هر که شود می مشخص فوق توضیحات با
.کنند تغییر دیگر حالت یک به »من حاالتِ« یک از شان آمادگی تناسب به انندتو می افراد و دارد می



و شـود  مـی  »والد« حالت داراي سپس است؛ »کودك« حالت داراي شخصیت، رشد لحاظ از خود زندگی در فرد هر
»مـن  حـاالتِ « سـه  هـر  داراي باشـد  رسـیده  کمال به که شخصی این، بنابر. شود می »بالغ« حالت داراي نهایت در

.ندارنـد  افـراد   تقـویمی  سـن  با ارتباطی اما آیند می وجود به فرد زندگی طول در ،»من حاالتِ« آمدن وجود به. است

داراي کـه  دارنـد  وجـود  خردسـالی  افراد یا و هستند »کودك« حالت داراي فقط که دارند وجود بزرگسالی افراد مثالً
.هستند »بالغ« حالت

»بالغ «←» والد «← »کودك«
و مشاهدة فعالیتهاي اشخاص، می توان فهمید که اشخاص، بیشتر زنـدگی خـود را در» حاالتِ من « با شناسایی    پس

. داداس می توان به اشخاص مذکور، لقب کودك یا والد یا بالغبه سر می برند و بر این اس» حاالتِ من«یکی از 

»حاالِت من«آسيب شناسي 
ی ضـروري اسـت و هـر یـک از حـاالت داراي ارزش مـساوي در زنـدگیبراي زنـدگ  » حاالتِ من «گرچه وجود همۀ    

. هستند، اما به کار بردن نابجاي این حاالت در موقعیتهاي مختلف باعث بروز مشکالت فردي و اجتمـاعی مـی شـود                 

 است، بازي قایم موشک را در قالب تعقیب و گریز از چنگ پلـیسکودكمثالً فرد بزرگسالی که از لحاظ شخصیتی،        
.ا می کنداجر

در فـرد مـی شـود و ادراك و پاسـخدهی بـه» اخـتالالت شخـصیت   «نیز باعـث پیـدایش    » حاالتِ من «ناسالم شدن   
»حـاالتِ مـن  «براي درك بهتر این موضوع، نمونه هایی از کارکرد سالم و ناسالم          . هیجانات را در فرد مختل می کند      

.در اینجا بیان می شود

»کودك«آسیب شناسی 
در هنگام برخـورد بـا مـشکالت چـاره ناپـذیر از دیگـران. ز شاد کردن و شاد دیدن افراد لذت می برد         ا: کودك سالم 

کـودك سـالم داراي. داراي قدرت همدلی است یعنی می تواند درد و یا شادي دیگران را حس کنـد    . پیروي می کند  
.تغییر کنند) مانند والد یا بالغ(قدرت تقلید است و می تواند به حاالت دیگر 

لجباز اسـت و همـواره از. از اذیت کردن خودش و یا اذیت کردن و ناراحت دیدن دیگران لذت می برد  : کودك ناسالم 
فاقد قدرت همدلی است یعنی نمی تواند درد و یا شادي دیگران را حس کند و فاقـد قـدرت. خودش پیروي می کند   

.تغییر کنند) الد یا بالغمانند و(کودك ناسالم، نمی تواند به حاالت دیگر . تقلید است

»والد«آسیب شناسی 
والد سالم بـا بـه وجـود آوردن. مجازات را متناسب با تخلف اعمال می کند    . انعطاف پذیر و دموکرات است    : والد سالم 

. والد سالم با دادن مسئولیت به استقالل کودکان کمـک مـی کنـد         . محیطی شکوفا، باعث پیشرفت کودکان می شود      

الغ ساز است و حاالت بالغانه را در کودکان پرورش می دهد و رفتارهاي صـحیح کـودك را تـشویق مـیوالد سالم، ب  
والد سـالم، مـی توانـد بـه حـاالت دیگـر. والد سالم، ریاست را متناسب با استعداد و توانایی هایش برمی گزیند       . کند

ر می کند و فقط در حوزة وظایفش، مسئولیتوالد سالم در محدودة اختیاراتش کا     . تغییر کنند ) مانند کودك یا بالغ   (
.می پذیرد



یک والد ناسـالم بـه. مجازات سنگینی براي تخطی از قوانین وضع می کند     . انعطاف ناپذیر و مستبد است    : والد ناسالم 
. کودکان دیگر اجازه رشد عقلی نمی دهد و با تصمیم گیري هاي مکرر براي کودك، آنها را وابسته خویش می سـازد             

د ناسالم کودك ساز است و حتی دیگران را وادار به کـودکی و تبعیـت از خـود مـی کنـد و از اشـتباهات کـودكوال
فکر می کند که بر همه چیز مسلط است و هر چیـزي را و عالقمند به فرمانروایی است . حمایت غیر منطقی می کند    

 ایـن امـر باعـث مـی.تغییر کننـد )  کودك یا بالغمانند(والد ناسالم، نمی تواند به حاالت دیگر       . می تواند کنترل کند   
 والد ناسالم یا دچار کمبود مسئولیت پذیري است و مسئولیتها را به گـردن.شود همیشه جدي و خشک به نظر برسد   

.دیگران می اندازد یا مسئولیت پذیري بیش از حد دارد و مسئولیت کارهاي دیگران را بر عهده می گیرد

»بالغ«آسیب شناسی 
تقـسیم بنـدي هـاي بـالغ در. اسنتباط صحیحی از واقعیـت دارد .  را به درستی پیش بینی می کند  مسائل: الغ سالم ب

تغییـر) مانند کـودك یـا والـد   (بالغ سالم، می تواند به حالتهاي دیگر     . جهت شناخت بیشتر از دنیاي پیرامونش است      
فع مشکالت، راهکارهاي سـازنده اي رابالغ سالم در جهت ر    . بالغ سالم داراي ارزشهاي واال و اهداف عالی است        . کنند

.ارائه می کند و در جهت تعالی جامعه، گام بر می دارد

تقسیم بندي هـاي سـاده اي. همه چیزي را جدي می گیرد     . همه چیز را قابل پیش بینی تصور می کند        : بالغ ناسالم 
وب و بد، دوست و دشـمن، زشـت و زیبـااز اشیاء، رفتارها و چیزهاي دیگر دارد و عمدتاً چیزها را در دو بعد مانند خ        

ایـن امـر باعـث مـی. تغییر کننـد ) مانند کودك یا والد(بالغ ناسالم، نمی تواند به حالتهاي دیگر     . تقسیم می کند  ... و
از هـر چیـزي انتقـاد مـی کنـد ولـی. پوچگرا و بـدون ارزش اسـت  . شود که منزوي و بدون هیجان به نظر می رسد         

واقعیـتو ) تعصب بی جا نسبت به تئوري ها و نظریـه هـا           (= علم زدگی   بالغ ناسالم دچار    . ندراهکاري را ارائه نمی ک    
بالغ ناسالم، نقشه هاي شـومی را طراحـی و بـه. است)  و سرخوردگی از رخدادهاي کنونی یا آینده       ناامیدي= ( زدگی

.اجرا می گذارد و در جهت مخالفت با منافع جامعه گام بر می دارد

ف روابط بين فرديشكلهاي مختل
2مـی باشـد و حـداقل       » حاالتِ من « حالت از    3از آنجایی که هر شخص در زندگی اجتماعی خویش حداکثر داراي            

 پیـشامد در6نفر در روابط بین فردي شرکت پیدا می کند؛ بر اساس قانون احتماالت و حذف پیشامدهاي تکـراري،                   
 -والد «، » بالغ-کودك «، » والد -کودك  «،  » کودك -کودك  «ل  تشکیل روابط بین دو نفر به وجود می آیند که شام          

وقتـی دو:  براي درك بهتر این روابط می توان این مثالها را ارائـه کـرد  .می باشد»  بالغ -بالغ  «و  »  بالغ -والد  «،  »والد
طاعـت مـیهنگامی که یک کارمند از مدیر اداره اش ا.  هستند» کودك-کودك «نفر با هم بازي می کنند در حالت    

وقتی که یـک مـریض بـا پزشـک در حـال گفتگـو اسـت و پزشـک بـراي.  قرار دارند » والد -کودك  «کند در حالت    
در یـکهنگـامی کـه   .   بـه وجـود مـی آیـد    » بالغ- کودك«تشخیص بیماري سواالتی را از مریض می پرسد، حالت      

وقتی که یک کارفرمـا بـه.  می آیدد به وجو» والد -والد  «لت  حال دفاع در برابر قاضی است، حا      یک متهم در    دادگاه،  
نفـر به وجود مـی آیـد و در آخـر، وقتـی کـه دو      » بالغ-والد «راهکارهاي یک مهندس مشاور گوش می دهد، حالت   

. قرار دارند» بالغ-بالغ «لت مسأله اي را حل می کنند در حا

ما مهمترین نوع روابـط بـین فـردي، در روابـطبا وجود این که روابط بین فردي در تمام طول زندگی ادامه می یابد ا 
.شغلی و ازدواج به وجود می آید که به آن اشاره می شود



روابط شغلی
اگر کودك با کودك کار بکنند زمانی پیشرفت حاصـل مـی شـود کـه کودکـان در حالـت: همکاري کودك با کودك   

 با یکدیگر تبانی و همدسـتی بکننـد، روابـطولی اگر کودکان. رقابت باشند یا در جهت رسیدن به هدف تشویق شوند  
.بر ضوابط پیشی می گیرد و منافع جمعی، فداي منافع جمعی می شود

اگر کودك والد را قبول داشته داشته باشد از او تبعیت می کند ولی معمـوالً والـد از کـودك: همکاري کودك با والد   
.تبعیت نمی کند و قوانین خودش را اجرا می کند

در همکاري کودك با بالغ، معموالً کودك به صورت مستقل بـراي خـودش کـار مـی کنـد و: دك با بالغ  همکاري کو 
.بالغ هم معموالً براي کودك فرصت سازي می کند. وقتی که به مشکلی برخورد می کند به بالغ مراجعه می کند

 تـوجیهی بـراي مواضـع خـود داشـتههمکاري والد با والد سازنده نیست و تا زمانی که هر یـک  : همکاري والد با والد   
)آشپز که دو تا شد آش شور می شود یا بی نمک. (باشد، از طرف مقابلش تبعیت نمی کند

اگر والد زیـر دسـت بـالغ باشـد، معمـوالً بـه. همکاري والد با بالغ به دو صورت انجام می پذیرد         : همکاري والد با بالغ   
امـا اگـر.  کند و بالغ می تواند در پیشرفت کار به والد کمک کنـد عنوان کارفرما، در جهت پیشرفت کار همکاري می      

 .والد از بالغ استفادة ابزاري می کند و پس از اتمام کار، ارزشی براي بـالغ قائـل نمـی شـود               بالغ زیر دست والد باشد،    

 کـار ارائـه مـی معموالً بسیاري از روشهاي والد را نمی پذیرد و پیشنهادهاي دیگري را براي پیـشرفت               همچنین بالغ 

.ندانتخاب نمی کیس ئبه عنوان راگر بالغ داراي اختیار باشد، والد را ، معموالً. کند

در. همکاري بالغ با بالغ، بیشتر به خاطر رسـیدن بـه یـک هـدف مـشترك صـورت مـی پـذیرد                : همکاري بالغ با بالغ   
 معمـوالًبالغ با بـالغ همکاري . تعیین می کند یس و زیر دست را    ئ نحوة انتخاب ر   ، کار  انجام ، روند همکاري بالغ با بالغ   

موقتی است زیرا در کارهاي خود مستقل هستند و پس از رسیدن به هدف، به دنبال کارهاي شخصی خودشـان مـی
.روند

ازدواج
بیشتر ازدواجهایی که منجر به طالق می شوند، متشکل از همسرانی است که هر دو کـودك: ازدواج کودك با کودك   

همچنین در این ازدواجهـا بـه. اختالف کودك با کودك بیشتر به خاطر متفاوت بودن لذتها به وجود می آید        . هستند
معموالً براي رفـع اخـتالف بـین ایـن زوجهـا از. دلیل بی کفایتی طرفین، دخالت دیگران به وفور به چشم می خورد        

 زیـرا؛ اشـتباه و غیـر منطقـی اسـت         ایـن روش    متأسـفانه،  کهي استفاده می کنند     روش کدخدامنشی و ریش سفید    
.باید تالش کنند تا زن و شوهر به صورت بالغانه رفتار کننددیگران 

ازدواج کودك با والد بسیار رایج است و در ازدواجهایی که در آنها اخـتالف سـنی زیـادي بـین: ازدواج کودك با والد   
 بین زوجهایی که داراي اختالف طبقـاتی شـدیدهمچنین این گونه ازدواجها در. زوجها وجود دارد مشاهده می شوند   

 اطالق مـی کودك به آناکثراً در این گونه ازدواجها، فردي که     . در زمینۀ اجتماعی و اقتصادي هستند دیده می شود        
عقـدة الکتـرا بـه(= یا عقدة الکترا .) عقدة ادیپ به معناي عشق ورزي پسر به مادرش است(=  داراي عقدة ادیپ    شود

معموالً در این ازدواجها، نافرمانی کودك از والد، باعـث اخـتالف. می باشد .)  ورزي دختر به پدرش است     معناي عشق 
.می شود و نافرمانی کودك از والد معموالً با به دست آوردن حامیان جدید تقویت می شود



ازدواج انتخـاب نمـی کنـد و درزیرا معموالً بالغ، کودك را براي . ازدواج کودك و بالغ نادر است  : ازدواج کودك و بالغ   
معموالً در این ازدواجها، کودك بـراي حـل مـسایل. صورت ازدواج، از لحاظ عاطفی، دور از یکدیگر زندگی می کنند          

.مختلف به بالغ مراجعه می کند و بالغ نقش مشاور را براي کودك ایفا می کند

زیرا هیچ یک از آنها، از خواستۀ طرف مقـابلش. ف می انجامدازدواج والد با والد نیز منجر به اختال      : ازدواج والد با والد   
اما معموالً این افراد با فرزندانشان رابطه اي صمیمی. تبعیت نمی کند و رابطۀ خصمانه اي با یکدیگر برقرار می کنند           

مـوالً بـرايمع. برقرار می کنند و ممکن است هر یک به طور جداگانه، تعدادي از فرزندان را به طرف خود جلب کنـد   
زیرا ؛ن تجویز اشتباه و غیر منطقی است    ای اما متأسفانه . ، تجویز می شود که بچه دار شوند       کاهش اختالف این زوجها   

.باید تالش کنند تا زن و شوهر به صورت بالغانه رفتار کننددیگران 

معموالً در این ازدواجها، بالغ،. می شود ازدواج والد با بالغ، بیشتر در ازدواجهاي تشریفاتی مشاهده          : ازدواج والد با بالغ   
یک شخصیت مهم، مثل یک مدیر یا یک دانشمند است که بیشتر سرگرم کارهـاي خـودش اسـت و ادارة زنـدگی و

.پرورش فرزندان را به عهدة والد گذاشته است

تر از دورة جـوانی الً در سنین بـاال ا است که معموازدواج بالغ با بالغ، موفقترین نوع از انواع ازدواجه  : ازدواج بالغ با بالغ   
. یک تفکر خاص ازدواج می کنند    در این ازدواجها، طرفین داراي مهارتهاي خاصی هستند و بر اساس            . اتفاق می افتد  

.ازدواج بالغ با بالغ، معموالً بدون دخالت دیگران انجام می پذیرد

»حاالِت من«استفاده از 
حالتهاي درست را برگزینند و در زندگی روزمرة خـود از  می توانند»تِ منحاال«بسیاري از اشخاص، پس از شناخت      

آنها استفاده کنند اما براي ارتباط بهتر با دیگران باید بتوانند حاالت درسـت را در دیگـران هـم بـه وجـود بیاورنـد و
بـه عنـوان. ماینـد حاالت نادرستی که در ارتباطات بین فردي از طرف دیگران به آنها تحمیـل مـی شـود را خنثـی ن     

را در» والـد «را به دیگران تحمیل می کند یا یک فرد وابسته، حالـت   » کودك«نمونه، یک والد ناسالم همیشه حالت       
 در دیگـران»حاالتِ من «براي فعال کردن    . دیگران فعال می کنند که این امر باعث مشکالتی براي طرفین می شود            

. کار بردمی توان روشهایی مانند روشهاي زیر را به

در دیگران» کودك«فعال کردن حالت 
از روشـهایی ماننـد وادار کـردن دیگـران بـه رقابـت، تحـسین در دیگران می توان» کودك«براي فعال کردن حالت  

.، ترساندن و حتی عصبانی کردن استفاده کرد شوخی کردنکردن،

در دیگران» والد«فعال کردن حالت 
، امانـت دادن، گماشـتناز روشهایی ماننـد مـسئولیت بخـشیدن       دیگران می توان     در» والد«براي فعال کردن حالت     
.استفاده کرد  و بیدار کردن وجدانها عادتاندندیگران به نگهبانی، پرور

در دیگران» بالغ«فعال کردن حالت 
د خواسـتن و یـاپرسش کردن، انتقاد و پیشنها    روشهایی مانند   در دیگران می توان از      » بالغ«فعال کردن حالت    براي  

در دیگـران باعـث خنثـی شـدن حـاالت نادرسـت» بـالغ «همچنین فعال کردن حالت     . استفاده کرد  متعجب کردن 
.تحمیل شده از طرف دیگران می شود
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