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بسیاری از ما این باور قدیمی را که مبتنی
برتجربهپیشینیاناستبارهاشنیدهایــم
پرونده
که« :همه سلو لها و اجزای بدن انسان،
طی دورههای هفتساله تغییر میکنند».
تحقیقات علمی سالهای اخیر اما حقایق
مهمتری در ایـنبــاره بیان میکند .ایــن حقایق عــاوه بر
جسمیهفتساله،بهتغییراتروحیوذهنیاشاره
تغییرات
ِ
دارد که به نظر میرسد برای هر انسان ،در فواصل زمانی
هفت سال رخ میدهد .بنابراین اگر تا به حال فکر میکردید
تغییرات قابل توجه جسم و روح و ذهنتان فقط مربوط به
انتقال از مرحله نوزادی به کودکی یا از کودکی به نوجوانی
است ،در اشتباه هستید زیرا این تغییرات مدام درحال رخ
دادنهستند،هرچندماتوجهیبهآنهانداشتهباشیم.
«رودلف اشتاینر» ،فیلسوف،اندیشمند اجتماعی و
روان شناس اتریشی با همراهی یک تیم متخصص و
پس از تحقیقات عمیق ،زندگی هر انسان را به مراحل
هفتسالهایتقسیمکردهاستکههرمرحله،تغییر
ِ
چشمگیر خودش را دارد و مهم است
تحوالت
و
ِ
درباره آن ،آگاهی داشته باشیم .آن چه در ادامه
میخوانید نتایج بررسیهای او به
گزارش  yourtango.comاست که
میتواندنکاتزیادیدربارهگذشته
و آیند ه به ما بیاموزد.
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در این مرحله ،ما به شکل تازهای درباره خودمان کنجکاو
میشویم ،رابطه جدیدی با زندگی پیدا میکنیم و راجع
به خودمان آگاهتر میشویم .آشنایی با علم و هنر شامل
موسیقی ،نقاشی ،ادبیات و ایجاد روابــط با دیگران بر
پایههای جدید ،باعث میشود گستره عواطف مان در همه
جهات توسعه یابد .جنس مخالف را «کشف» میکنیم؛ به
این درک میرسیم که جنس مخالف برای مان تمایالت و
انگیزههای خاصی با خود به همراه دارد و این انگیزهها
به تمایالتی محوری تبدیل میشود .به دلیل شکل گیری
احساسات جدید ،بسیاری از افراد در این سنین درباره
روابط موجود در زندگی شان یا باورهایی که با آن بزرگ
شدهاند دچار تردید میشوند .همراه با حس استقاللی
که در  21سالگی ایجاد میشود ،در پایان این دوره انتظار
میرود فرد مسیر زندگی خود را پیدا کرده یا دست کم این
پرسش برایش مطرح شده باشد که مسیر زندگی اش چه
مسیری خواهد بود.

با گذشت سال ها ،تغییراتی که بدن و روح و جسممان
تجربه میکند ،کمتر و کمتر به چشم میآید اما همچنان
وجود دارد .بیشتر افراد در این مرحله خالقیت بیشتری
نسبت به مراحل قبلی زندگی از خود بروز میدهند و
محققان و مخترعان معموال در این سنین به اوج خالقیت
و اکتشافات خود میرسند .بسیاری از معلمان فکر و
اخالق بشریت در طول تاریخ ،در این سنین به حقایق
بزرگ رسیدهاند .محققان میگویند دلیل این موضوع
این است که مغز ما حول و حوش  35سالگی به اوج
فعالیت خود میرسد .در این سا لها ما به این درک
میرسیم که احساسا تمان چگونه در طول سا لها
شخصیت مان را شکل دادهاند .همچنین در این دوره
است که بر اساس آن چه که خانواده ،دوستان و جامعه به
عنوان باورهای درست به ما آموختهاند ،شروع به تفکیک
آن چه که برایمان مناسب است و آن چه که ممکن است
نامناسب و ناخوشایند باشد ،میکنیم.

فقط در این مرحله است که مغز و روح همه تجربیاتی
را که تاکنون به دست آمده هضم میکند و این روند،
با خودش میل به حرکت در یک مسیر جدید و کسب
تجربههای جدید را به همراه میآورد .اگر تا این مرحله
کسی نتوانسته باشد تاثیری بر جهان بهجا بگذارد ،پس
از این قطعا همه تالش خود را برای این کار خواهد کرد.
با این حال ،در این مرحله ،بسیاری از مردم احساس
میکنند که به انتهای راه رسید هاند و بر همین مبنا
عمل میکنند و اگر احیانا بر مبنای این احساس عمل
نکنند ،این احساس ازبین نمیرود و مدتی بعد با شدت
بیشتری بازخواهد گشت .همچنین در این مرحله درک
ما از مفهوم «عشق» به بلوغ میرسد و ما میآموزیم که
چگونه بدون هیچ گونه چشمداشتی عشق بورزیم.
اگر این اتفاق رخ ندهد معنایش این است که فرد هنوز
درگیر چالشهای مراحل قبلی است .شاید تعجب
کنید اگر بدانید بسیاری از ما تا این مرحله هنوز گرفتار
ترسها و عواطف دوران کودکی هستیم! برخی افراد
نیز در ایــن مرحله نقش کلیشهای را که تاکنون در
جامعه داشتهاند رها میکنند و زندگی شان را در مسیر
جدیدی قرار میدهند.

تا

ناخودآگاه
شکل میگیرد

اولین دوره تکامل ،از تولد تا هفت سالگی است .در این
دوره مبنای سازوکار ذهن شکل میگیرد .هرچند در
همین دوران هم ،ذهن دارای خالقیت ،هوشمندی و
شخصیت است اما توسعه و تطبیق نیافتن بدن با محیط و
ابزارهای زندگی ،آن را دچار محدودیت میکند .انگیزه
ورفتارهایکودکدراینسنینراغرایزیمثلگرسنگی،
دردونیازبهمحبتوحمایتشکلمیدهد.برایناساس،
بسیاری از واکنشها و رفتارهای ناخودآگاه فرد در این
دوره و تحت تاثیر محیطی که در آن رشد میکند شکل
میگیرد .به عنوان مثال بومیان قبیلهای وقتی یک
سوسک چاق را میبینند خوشحال میشوند چون به
چشم غذا به آن نگاه میکنند ،اما فردی که در یک محیط
شهری رشد کرده است با دیدن سوسک احساس چندش
و ترس میکند .مهم است بدانیم این واکنشها در مرحله
کودکی در هر دوی این افراد شکل گرفته است .در این
سنینغدهتاالموسبزرگتراستومفاهیماولیه ودرست
و نادرست بودن را در ذهن ما ایجاد میکند .بعد از این
دوران تاالموس کوچک و این مفاهیم به کدهای اخالقی
که ما با آنها زندگی میکنیم تبدیل میشود .جدای از
همه اینها در این مرحله از زندگی است که درک اساسی
ما از وجود چیزی به عنوان «من» شکل میگیرد.
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سالگی
تا
احساسات را میشناسیم
در این سنین ما شروع به ربط دادن مسائل مختلف به
احساساتمان میکنیم؛ یعنی بهشکل خودآگاه متوجه
میشویم هر مسئلهای ممکن است چه تاثیر روانی بر ما
بگذارد و باعث بروز چه احساساتی شود .ضمن این که در
همین سن ،دندانهای شیری میافتد و تغییرات جسمی
مربوط به بلوغ آغاز میشود.اندازه غده تاالموس به تدریج
اجتماعی محیطی
کاهش مییابد و ما براساس کدهای
ِ
که در آن متولد شده و رشد کرده ایم به درک بهتری از
ـودن مفاهیم میرسیم.
قابل قبول یا غیرقابل قبول بـ ِ
کودک یاد میگیرد که دنیای درونش را شکل و به آن سرو
سامان بدهد .این دنیای درونی ،شامل تعریفی که فرد از
«قهرمان» دارد ،درک و دریافت او از خطرات جهان و ایجاد
یک تخیل قوی میشود.
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سالگی
تا
خودمان را پیدا میکنیم

سالگی
تا
تجربه بحران و بیقراری

در این مرحله اصالح و بازآرایی افکار و احساسات شکل
میگیرد و ما برای ورود به مرحله بزرگ سالی آماده
میشویم .حاال زیرساختهای شخصیت اجتماعی ما
شامل مدرک تحصیلی ،جایگاه شغلی ،میزان درآمد
و ...ساخته شده و روابــط جدیدی وارد زندگی مان
شده است و ما انرژی زیاد و امید فراوانی برای ساختن
آینده داریم .همزمان ،به درک و بصیرت میرسیم و به
اهمیت مدارا و سازگاری در روابط با دیگران که به نفع
هردوطرف باشد و احساس استقالل دوطرف نیز از بین
نرود پی میبریم .همچنین در این مرحله مشکالتی که
در دوران کودکی داشته ایم آثار خود را بروز میدهند و
ما -گاهی حتی بدون این که متوجه شویم -با مشکالت
و چالشهایی دست و پنجه نرم میکنیم که سالها با
آنها همراه بوده ایم .این مشکالت و چالشها معموال
درپی نحوه هدایت و مدیریت روابط مان با افراد بروز
میکند و هرچند ما را با چالش مواجه میکند اما
زمینهای برای رشد فردی ما نیز فراهم میسازد.

بسته به شرایط زندگی تا این سن ،بیشتر آدمها در این
دوره یکجور احساس بیقراری را تجربه میکنند.
معموال در ایــن سنین ،یک تمایل ناگهانی بــرای به
اشــتــراک گذاشتن دانستهها و تجربیات زندگی با
دیگران در افراد به وجود میآید و فرد احساس میکند
که باید اثری از خود در جهان به جا بگذارد .در این سنین
افراد در جایگاهی قرار میگیرند که میتوانند به شکلی
بی طرفانه و بدون خشم ،نتایج انتخا بهای شان در
زندگی شامل رشته تحصیلی ،روابــط ،کار ،عادتها
و شیوههای تعامل با دیگران را به طور عینی بررسی و
سعی کنند تغییرات کوچکی برای کمک به بهبود سبک
زندگی شان ایجاد کنند و در این مرحله از زندگی است
کهماکمکمدرکمیکنیمچهچیزهاییدرزندگیواقعا
راضی مان میکنند وچه چیزهایی برای مان راضی
کنندهنیست.دستاوردهایذهنیفردهمحولوحوش
همین دوره خود را نشان میدهد و راههایی برای ابراز
شدن مییابند.
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تا

تا

من کی
هستم؟

رسیدن
به در ِ
ک تازهای
از عشق

رضایت
از موهبت
زندگی

در این سـنین ذهن تقریبا آرام میشـود و ما شخصیتی
را کـه داریـم میپذیریـم .بـا ایـن حـال ،در ایـن مرحلـه
بسـیاری از مسـائلی کـه تاکنـون پنهـان بودهانـد -بـه
عنـوان مثـال محدودیتهایـی کـه بـرای خـود ایجـاد
کـرده ایـم -آشـکار میشـوند و مـا اکنـون میخواهیـم
خـود را از آ نهـا خلاص کنیـم .زندگـی هـم در ایـن
مرحله تغییر میکند ،شـرکت در فعالیتهای گروهی
بـرای مـان سـخت میشـود و روابطـی کـه تاکنـون مـا
بخشـی از آن بـوده ایـم ،نیـاز بـه ارزیابـی دوبـاره پیـدا
میکننـد .کارل یونـگ ،روان پزشـک و نیچه نویسـنده
و فیلسـوف ،فرضیههـای کاملـی دربـاره ایـن مرحلـه از
زندگـی ارائـه کردهانـد .مطـرح شـدن سـوال «مـن کی
هسـتم؟» در ایـن سـن ،باعـث میشـود مـا نـگاه عمیـق
تـری بـه روح مـان داشـته باشـیم .هرچنـد همـه ایـن
شـرایط را تجربـه نمیکننـد ،امـا ایـن دوره مهمتریـن
مرحله کشـف خـود بـرای بیشـتر افراد اسـت .رسـیدن
بـه چنین درکـی از خـود اغلـب همراه بـا درد اسـت ،اما
ایـن درد بـرای درک و پذیـرش جزئیاتـی دربـاره ایـن
کـه مـا کـه هسـتیم و رسـیدن بـه انتخابهـای آگاهانـه
جدیـد الزم اسـت.
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سالگی
تا
سازگاری با شرایط جسمی جدید

سالگی
تا
فرصتی برای مرگاندیشی

در ایـن سـنین مـا بـا وجـود افـول سلامت جسـمی بـه
اوج سلامت روحـی و روانـی خـود میرسـیم .درواقـع
افول سلامت جسـمی باعـث میشـود بیشـتر بـه درون
مـان توجـه کنیـم .هرگونـه مشـکل شـخصیتی در ایـن
مرحلـه میتوانـد بسـیار اسـترس زا باشـد .همچنین در
ایـن مرحله ،مـا باید یـاد بگیریـم که بـا خودمان به شـکل
جدیـدی زندگـی کنیـم ،بـا بـدن جدیـد و سـالمندمان
سـازگار شـویم و درک کنیـم کـه عادتهـای مضـری که
تاکنـون کسـب کـرده ایـم ،یـک شـبه از بیـن نخواهنـد
رفت .اگر تـا این مرحلـه موفق نشـدهایم به اهـداف خود
برسـیم ،ممکـن اسـت دچـار افسـردگی شـویم امـا بایـد
باور داشـته باشـیم که هنوز سـالهای زیـادی از زندگی
باقـی مانـده اسـت.

در این سنین ،ما راحتتر میتوانیم دیگران را همان طور
که هستند بپذیریم؛ تفاوتهای خودمان با آنها را مثبت
ارزیابی میکنیم و بیشتر از این که بدیهای دیگران را
ببینیم ،خوبی هایشان را میبینیم .همچنین در این
مرحله میتوانیم درک کنیم که بیشتر انتخابهایی که
تاکنون داشته ایم تحت تاثیر عوامل خارجی بودهاند و
حاال که این فشارهای خارجی ازبین رفتهاند ما ناگهان
احساس میکنیم را هها و انتخا بهای زیادی پیش
روی مان قرار داشته و دارد .اگر در گذشته با مشکالت
و ضعفهای درونی مان درست مقابله نکرده باشیم این
دوره برای مان گیج کننده خواهد بود .همچنین در
این دوره به مرگ بیشتر فکر میکنیم و خواهان فاصله
گرفتن از دنیای اطراف مان هستیم.

مطرح شدن
سوال «من کی
هستم؟»  ،باعث
میشود ما نگاه
عمیقتری به
روح مان داشته
باشیم .رسیدن
به چنین درکی
از خود اغلب
همراه با درد
است ،اما این
درد برای درک
و پذیرش
جزئیاتی
درباره این که
ما که هستیم
و رسیدن به
انتخابهای
آگاهانه جدید
الزم است

در ایـــــن ســنــیــن مــتــوجــه
جنبههایپنهانشخصیتمان
که تاکنون آ نهــا را نادیده
گرفته بودیم خواهیم شد.
احــســاس عــشــق بــی قــیــد و
شــرط در مــا رشــد میکند و
اگر چه بدن به تدریج ضعیف
مــیشــود ،ام ــا روح قــویتــر
میشود و نفوذ ما در نزدیکان
مــان افــزایــش مـییــابــد .اگر
قبل از رسیدن به این سن با
آسیبهایی کــه در زندگی
تــجــربــه کـــرده ای ــم بــه شیوه
سالمی برخورد کرده باشیم،
بـــرای ورود بــه ایــن مرحله
آماده خواهیم بود و در آن به
آرامش خواهیم رسید .در این
مرحله اتصالمان به گذشته
جهان ،اجدادمان و تاثیرات
آنها بر خودمان را احساس
میکنیم و همه مقولههای
چالش برانگیز مانند عشق یا
هدف زندگی ،کامال واضح و
شفاف برای مان جلوه خواهد
کرد .حتی اگر نگاه به گذشته
باعث شود که احساس تاسف
کنیم ،باید به یاد داشته باشیم
چــیــزی بــه عــنــوان «زنــدگــی
کــامــل» وجــود نـــدارد .مــا به
لطفموفقیتهاییکهبیشتر
از شکستهای مان بودهاند
بــه ایــن نقطه و بــه ایــن سن
رسیده و سفر ویــژه ،چالش
برانگیز و رضایت بخشی را
تجربه کرده ایم.
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جدول سخت [شماره ]464
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1قلب دوم  -از سازهای زهی  -رمانی از رومن روالن - 2سیاستمدار فرانسوی قرن نوزدهم
و ملقب به ببر فرانسه  -كشور آفریقایی در همسایگی تانزانیا  -نوعی پارچه نازك پشمی - 3
آسانی  -دراز کشیده به پشت  -چوبدستی بزرگ  -از اسباب قالیبافی  - 4برنج شوشتری -
بزرگترین شهر پرو – همسر گزیده  -برج دیدنی فرانسه - 5كلید  -ترسیده  -درخشان  -رنج
بی پایان!  - 6از آالت موسیقی  -حركت كردن در مسیر دایره وار  -دارای تشدید  - 7سیلی
 اصالح سیاسی  -سوره نود و چهارم قرآن -تیره و ظلمانی  - 8بتن مسلح  -آش هفت دانه -میزان تغییر كمیتی مانند دما یا فشار  -چینه دیوار - 9واحد قدیمیاندازه گیری وزن  -پشت
نویسی سند تجاری یا مالی – دو رو -خواهش نفسانی  - 10قرارداد صلح متفقین و متحدین
درپایانجنگجهانیاول-تكهدوزیدرخیاطی-بیماریمخصوصجوندگان- 11گروهی
از حشرات با دگردیسی تدریجی  -میزبان المپیک - 1952رشته باریك.
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طراح جدول :مریم احمدی

عمودی
 - 1مکش سیگار  -بخشی از مولد جریان مستقیم كه یكسوكننده جریان است - 2
رشتههایی از پوست یا ساقه گیاه -هال  - 3پوشیده و پنهان  -بنیا نگذار  - 4پسوند
شباهت  -رویه لباس  -پیش درآمد آشغال  - 5پسوند نسبت  -نوعی روانداز  -از اجزای
شلوار  - 6میانه  -قلعه زادگاه کوروش هخامنشی  - 7نفس سرزنش کننده آدمی -آهو - 8
سماروغ  -تازه به راه افتاده  - 9فلزی نرم و بسیار سمی  -مرکز استان مرکزی  -نفی عرب
 - 10واحد پول بلغارستان  -نطق و خطابه  - 11امتحان  -تنها  - 12عامل انتقال صفات
ارثی  -رعد  -سر به راه  - 13سخنوران  -باریك  - 14دارنده صفتهای ناپسند  -بسیار
ضروری  - 15نوعی آش سركه  -امپراتور دیوانه روم باستان  - 16ترمیم پارگی پارچه  -از
ابزار حالجی  -پول آلبانی  - 17پهلوان  -دشمنان  -خطاب غیر مودبانه  - 18فراموشكار
 -گرداب  - 19ناسازگاری  -گلی زیبا و خوشبو  - 20جو گندمی  -بسیار سرد.

افقی
-1قاضـی ورزشـی  -جـذاب – تمـام – دلیجـان  -2ایتالیـای سـابق – طـرب و شـادی
– سـتون – گـردن نهـادن  -3درخـت زبـان گنجشـک – رنـگ  -محاسـب – تظاهـر بـه
نیکویـی– نیـروی انتظامـی جمهـوری اسلامی ایـران  -4پسـوند شـباهت – خیـزاب
– پایتخـت اروپایـی – پرسـتار خارجـی – بـوی رطوبـت  -5پشـیمان – معـدن – نشـانه –
محصـول آتـش – بـرج داسـتانی  -6خواهـش – شـهری در اسـتان همـدان –مسـکوک
نقـره  -7رایحه – نصـف – پرنـده آش سـردکن – ُشـش – قدح  -8پدر -درشـت و خشـن
– آگاه – غوغـا – چهـره  -9دینـداری – شیشـه آزمایشـگاهی  -فـراز -درخشـان – رود
اروپـا  -10درختی پرشـاخ وبرگ – پاییـن – پیرایه – اصول  -11زردی – سـمت راسـت
– سـهل – ابـزار
1

2

3

4

5

6

7

8

9

عمودی
-1بد طینت قصهها – سره  -از یک پدر و مادر  -2چهارمین سوره قرآن کریم  -مجبور -3
پرگویی – ابوالبشر  -پرچم  -4واحد شمارش اجسام استوانهای – سالح کاشتنی – اسباب
معاش -5شمع – لغزنده – تکرار حرف -6منقار پرنده – صندلی راحتی -7مساوی عامیانه
–نوعیعالمتجمعدر فارسی–کاشفالکل-8جوانمرد –رنگینکمان -درختانگور-9
کتاب روسو –خاطر – برکت-10شوکت  -تشنه فریب  -11فقیر  -کرشمه -12اگر–خوب
– درسرزمینعجایباورابجویید-13فریب–سگبیمار–ندا-14بنیانگذاراتحادجماهیر
شوروی – عضو گزنده – اثر  -15گندم سوده – قوم آتیال  – 16گوشت ترکی – فایده – چرک
 -17طناب – فهم – سود حرام  -18اکنون – خزنده گزنده – زائوترسان  -19مرده – سردار
دلیر ایرانی  -20مرغ سعادت – حاشیه  -قصد

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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