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مطالعه ی این کتاب را به اهل مطالعه، فارغ از اینكه متخصص روان شناسی 
باشید یا تخصص و عالقه ي دیگری داشته باشید، پیشنهاد می کنم. مهم است 

این کتاب را در زمره ی کتاب های مهم زندگی تان خوانده باشید.
من که خود روان درمانگرم و پیوسته در طلب ایده های نو و مؤثر، این 
کتاب را حاوی ایده ای نو برای دنیای روان شناسی دیدم. معتقدم  الزم است در 
کنار داشتن دغدغه ی عشق، برای ساعاتی از رویکردهای جاری روان شناسی 

فاصله بگیریم تا ایده ی نویسنده را دریابیم. 
است،  علمي  انداختن  پوست  حال  در  ایران  روان شناسی  جامعه ی 
رویکردی مهم در روانشناسی که  برخالف گرایش های جهاني به آن، به 
خاطر ادراک نادرست در جامعه ما پذیرفته نشده بود، اینک درحال درك 

شدن وجاافتادن در میان روان درمانگرایان كشور است.
کتاب حاضر به شما کمک می کند تا از تصورات اشتباه و غیرمنصفانه 
در درك مباني رویكرد نوپا و مؤثر "روان پویشی کوتاه مدت" خارج شوید 

یادداشت مترجم
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و در عین حال درک عمیق تری در مورد پیوندهای آن با روانکاوی سنتی و 
کالسیک پیدا کنید.

کتاب  در عین حال سیر پیدایش و تغییرات روانکاوی در طول تاریخ را 
به زبانی ساده به ما نشان می دهد.

درهم  روانکاوی  تاریخ  با  چنان  را  داستان  کتاب،  نویسنده ی  ساندلر، 
آمیخته که نمی توان باور کرد این یک داستان است. مهارت نویسنده در خلق 

این داستان ستودنی است.
در بخش  هایي از كتاب درباره ی مالقاتی که هرگز در عالم واقع صورت 
نگرفته است، به هنگام تندروی  هاي نویسنده در مالقات با فروید، من فكر 
می کردم او دارد به فروید بي ادبي مي  كند و رنجشي را احساس مي كردم ولي  
همزمان به خاطر می آوردم که این فقط یک داستان است و خود فروید به 

تاریخ پیوسته است، نه نام و میراث او.
عالوه بر همه ي اینها خواندن کتاب، نکته ای را به من یادآور شد: می دانیم 
که ایده  ها، جهانی هستند. به عبارت دیگر دیده شده كه یک ایده در یک زمان 
در چند جای مختلف دنیا و همزمان، زاده شده ولی فقط یک نفر از این 
افراد به آن توجه می کند و آن را به نتیجه مي رساند. کتاب حاضر برای من از 
این گونه موارد است. زیرا ایده ی مشابه موضوع این کتاب چند سال پیش به 
ذهنم رسیده بود و من آن  را به مرحله عمل نرساندم. با وجود این خوشحال 
هستم كه آن ایده با كتاب حاضر محقق شده و آن را تقدیم شما عزیزان 

مي  كنم و خود نیز درسي دیگر گرفتم.
در اینجا الزم مي  دانم از استادم جناب آقاي دكتر نیما قرباني كه پیشگام و 
گسترش دهنده رویكرد "روان درماني پويشي كوتاه مدت" در ایران هستند 

و كتاب حاضر را به من معرفي كردند، تشكر كنم.

همچنین از سركار خانم مریم بهرادمهر كه با نثري شیوا، ساده و روان ، 
توان ویراستاري شان را در این كتاب به تصویر كشیدند، قدرداني مي  كنم.

روزگار وفق مرادتان باشد
علیرضا )امیر( َمنشي ازغندي
بهار ١٣٩٧ 
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هدف اولیه ی من از نوشتن این کتاب تشریح روان درمانی برای عاّمه ی 
مردم بود. پیش از این، کتابی برای متخّصصین این رشته نوشته بودم و اکنون 
می خواهم این علم را گسترش دهم. پس از اینکه تصمیم گرفتم کتابی برای 
مخاطبان عام بنویسم، به ذهنم آمد که اگر می خواهم این کتاب حوصله ی 
خوانندگان غیر متخّصص را سر نبرد، باید سبک نوشتاری آن با سبک توضیحی 
و مستقیم کتاب پیشینم متفاوت باشد. بنابراین به این فکر افتادم که مطالب 
کتاب را در قالب چند گفت و گوی خیالی با فروید ارائه  کنم. برای دستیابی 
به این هدف، فصل های این کتاب را یکی در میان به دفتر زیگموند فروید 
ایالت نیویورک،  در وین و دفتر خودم در مرکز پزشکی آلبانی، در شمال 
اختصاص داده ام. در فصل های مربوط به آلبانی، من روان درمانی را در قالب 
جمالت نقل قول شده از فیلم های ویدئویی جلسات روان درمانی  ارائه داده ام 
)البته با تغییرات مختصر به قصد وضوح بیشتر و حفظ حریم خصوصی 

پیشـگفتـار
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بیماران(. در فصل های مربوط به وین، من مالقات های خود را با پروفسور 
کرده ام.  تشریح  گفت و گو درمانی"1،   " راه  در  پیشگام  فروید،  مشهورترین 
خود  به  فراوانی  تغییرات  روان درمانی  امروز،  تا  فروید  دوران  از  البته 
از شاخه های کار  دیده و رویکردی که می خواهم آن را شرح دهم، یکی 
فروید است که نام آن روان کاوی نیست؛ نام این شاخه روان درمانی پویشی 
میان  که همواره  می کند  اشاره  تالشی  به  پویشی  واژه ی  است.  کوتاه مدت 
افراد  دفاع های  و  یک سو  از  ناهشیار،  احساس های  و  خاطره ها  اندیشه ها، 
علیه آنها، از سوی دیگر، جریان دارد. این درمان از روان کاوی کمتر زمان 
می برد زیرا روان درمانگر مداخله فعال تر و بیشتری دارد. هرروز پژوهش های 
بیشتری مؤثر بودن این روش را تأیید می کند و من آن را ابزاری نیرومند 
برای رسیدن به ریشه ی مشکالت بیمار یافته ام. امیدوارم بتوانم خوانندگان 
این کتاب را درباره ی کارایی این روش قانع کنم و همچنین تا حدی نحوه 

کارکرد آن راشرح دهم. 
در بخش های پایانی کتاب، تالش های خود را برای ایجاد نوآوری در 
روان درمانی پویشی شرح داده ام. اگرچه روان درمانی پویشی می تواند بسیار 
نتیجه بخش باشد، متوجه شدم که در روند آن، بیماری برخی از بیماران عود 
می کند و آنها با همان نشانه هایی که قباًل داشتند بار دیگر به من مراجعه 
می کنند. در انتها دریافتم که ما روان شناسان در طول صد سال اخیر بیشتر وقت 
خود را صرف بررسی خاطرات منفی بیماران کرده ایم، اما به ندرت دلیلی 
برای کار با خاطرات مثبت بیماران داشته ایم. من با اضافه کردن رویکردی 
نظام مند در زمینه ی بررسی خاطرات دوران کودکی از تجارب مثبت، به نتایج 
بهتر و پایدارتری دست یافته ام. من همچنین استدالل  می کنم که تمرکز روی 

1. talk therapy 

خاطرات مثبت می تواند سکویی برای رشد معنوی باشد. منبع این ایده ها، هم 
تجارب شخصی من و هم جلساتی بوده که با بیمارانم داشته ام. من همه ی 

اینها را در گفت و گوهای خیالی خود با فروید تشریح کرده ام. 
در طول نگارش این کتاب، چند اّتفاق غیرمنتظره رخ داد. اواًل، متوجه 
شدم که در حال تشریح نحوه ی به وجود آمدن روان کاوی هستم. این داستان 
میراث  از  بخشی  همین طور  و  بوده  الهام بخش  و  من جالب  برای  همیشه 
فکری و فرهنگی ماست. ثانیًا، به نظر  می رسید بخش هایی از زندگی شخصی 
من به متن وارد شده و اصرارمی کند که به متن کتاب تعلق دارد، تا اینکه در 
انتها رضایت دادم که این بخش ها نیز در متن باقی  بماند. ثالثًا، یک درگیری 
روان شناختی میان من و فروید خیالی به وجود آمد. هنگامی که نوشتن این 
کتاب را آغاز کردم، یکی از دوستانم به من گفت که هر داستان نیاز به یک 
تضاد یا درگیری کانونی دارد؛ پس من اجازه دادم این درگیری خودبه خود 
تبدیل  استاد و شاگرد  میان  به جدال  این درگیری  یابد. هنگامی که  تکامل 
شد، من هویت خود را کمی تغییر  دادم. برای مثال، سن خود را کمی کمتر 
نشان دادم تا بتوانم روان شناس جوانی باشم که با تردید تالش می کند با استاد 

مسن تر خود بحث و مناظره کند. 
من تمهیدات معمول را برای حفظ حریم خصوصی بیمارانم به کار بسته ام 
و برخی از اطالعات مربوط به هویت آنها )از جمله سن، حرفه، افراد خانواده، 
و غیره( را تغییر  داده ام تا آنها قابل شناسایی نباشند. به عالوه، در هر فصل 
تصاویر ترکیبی از چند بیمار را ارائه کرده ام. امیدوارم با این کار موفق شده  باشم 
در کنار نشان دادن نحوه انجام روان درمانی، هویت بیمارانی که با شجاعت 
اجازه ی فیلمبرداری از جلسات روان درمانی شان را داده اند محرمانه نگاه دارم. 
آشکار است که طرح اولیه ی من برای تشریح روان درمانی وسیع تر شده 
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و داستان گویی را نیز در بر گرفته است. یکی از این داستان ها، داستان علم 
روان کاوی است که با سفر فروید جوان به پاریس برای شنیدن سخنرانی های 
یک عصب شناس مشهور آغاز  می شود. داستان دیگر به درگیری و تضاّد میان 
استاد و شاگرد مربوط است؛ یعنی به رابطه من با فروید خیالی، رابطه واقعی 
میان ما و ارزیابی پر نوسان من از اثری که کارهای فروید در طول سال ها بر 
من داشته است. در این کتاب داستان هایی درباره ی بیماران من نیز وجود دارد: 
داستان های غم انگیز از سرخوردگی ها و آسیب های دوران کودکی، عالوه بر 
زندگی  معنای عاطفی  با  قهرمانانه  آنها چگونه  که  این باره  در  داستان هایی 
خود روبه رو می شوند و بر گذشته خود غلبه می کنند و باألخره، فکر می کنم 
رابطه ی  درباره ی  تخیلی(  و  اغراق شده  بسیار  )اما  افسانه ای روان شناختی 
با پدرم را نیز در این کتاب جای داده ام. این کتاب ناخواسته به یک  خود 
خود- روان کاوی نیز تبدیل شد؛ زیرا هنگامی نوشته شد که پدر نود و هشت 
ساله ی من پس از یک عمر عصبانیت نسبت به همگان در بستر مرگ بود. 
می خواهند  که  عام  به خوانندگان  کمک  بر  کتاب عالوه  این  امیدوارم 
نحوه ی کار ذهن و آنچه را که در جلسات روان درمانی رخ می دهد بدانند 
)چه کسی نمی خواهد دوستان و افراد خانواده خود را تحلیل کند؟(، برای 
دانشجویان رشته روان شناسی ـ چه در مقطع کارشناسی و چه آنهایی که در 
مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا تحصیل کرده اند و می خواهند روان شناسی را 
به شکل یک حرفه دنبال کنند ـ مفید باشد. امیدوارم بتوانم کنجکاوی آنها را 

نسبت به روان درمانی پویشی مدرن تحریک کنم.
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فـصل اول    گل های سـرخ کجا رفتنـد؟          
می رسم،  برگاسه  خیابان   19 پالک  آپارتمانی  مجموعه  به   هنگامی که 
ساعت حدود 2 بعد از ظهر است. آسمان وین هر لحظه ابری تر می شود و 
اولین قطرات باران شروع به باریدن می کند. زوج جوانی که بازو در بازوی 
هم راه می روند، با نگاهي به آسمان قدم  های خود را تند می کنند. رعد و 
برق های پی در پی هماهنگی خاصی با مقصد من دارد؛ نشان دهنده ی جنگی 
بنیادین میان آسمان و زمین است. امروز طبیعت چهره ی مهربانی ندارد. این 
تنها یک باران مالیم بهاری است و من پیش از رسیدن به مقصد بیش از حد 
خیس نمی شوم. از در اصلی ساختمان وارد می شوم و از پلکانی طوالنی که 
نرده های آهنی دارد باال می روم. در انتهای پلکان دری قرار  دارد که روی آن 
اسم او با حروف درشت نوشته شده است. در باز می شود و خدمتکاری به 
من خوشامد می گوید. او زنی جوان است که مؤدبانه لبخند  می زند اما چیزی 
نمی گوید. تصور می کنم او انگلیسی صحبت نمی کند و من هم هرگز زبان 
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آلمانی را فرا نگرفته ام. او به من اشاره می کند که به دنبالش به اتاق انتظار بروم. 
 هنگامی که به یک در بسته می رسیم، او به آهستگی در می زند و بدون گفتن 

کلمه ای به من ناپدید می شود.
اما  داشتم،  انتظاری  چه  نمی دانم  داخل«.  بفرمایید  لطفًا  بخیر،  »عصر 
بالفاصله متعجب می شوم که او بلندقامت تر از تصورم نیست. باألخره این 
زیگموند فروید است. من در برابر یکی از بزرگترین متفّکرین دنیای غرب 
ایستاده ام و انتظار ندارم فردی با قامت متوسط را ببینم. البته او بسیار خوش 
پوش است؛ با کت و شلواري سه تکه همراه با یک پاپیون که تا حدی زیر 
یقه ی پیراهن سفید و تمیزش پنهان شده است. حالت چهره او مطمئن و 
حرفه ای است، اما قد متوسط او چیزی است که من انتظار آن را نداشتم. 
فکر می کنم با این تصور بچگانه به وین آمده ام که او مردی است بزرگ تر از 
زندگی، پدری که از بلندای قله  های مرتفع به من - به همه ما - نگاه می کنداما 

درمی یابم که فروید از من بلندتر نیست.
» پروفسور فروید، مالقات شما افتخار بزرگی برای من است. بسیار متشکرم 
که پذیرفتید با من صحبت کنید. شک ندارم که مشغله های بسیاری دارید.«

» خواهش می کنم، لطف دارید.« او دقیقًا در سنی است که من انتظارش را 
داشتم. او نه آن مرد چهل ساله با ریش مشکی و پرپشت و جاه طلبی  بی پایان 
است و نه آن مرد نحیف هشتاد ساله که دچار سرطان دهان است و برای فرار 
از نازی  ها چمدان  هایش را می بندد. او در اواخر دهه ی پنجم یا ابتدای دهه ی 
ششم زندگی خود است که آشکارا جایگاه خود را در مقام یک متفکر بزرگ 

تثبیت کرده او هنوز سالم و قوی و کماکان قادر به خلق آثار بزرگی است.
من حداقل بیست سال از او جوان ترم و سی و چند سال دارم. تعجب در 
این است که  هنگامی که کنار او ایستاده ام، حتی خود را جوان تر احساس می کنم. 

برای یک لحظه خودم را می بینم که در کتابخانه ی مرکز روان پزشکی کپیتال 
روان پزشکی  بخش  رزیدنت  یک  را  نشسته ام. خود  آلبانی  در  دیستریکت 
می بینم که پشت یک میز کوچک نشسته ام و یکی از آثار فروید را مطالعه 
می کنم. چیزی در آن صفحات وجود داشت که به من می گفت تصمیمم 
مبنی بر تغییر رشته از تخصص اطفال به روان پزشکی انتخاب درستی است. 
فروید تالش می کرد به ماورای دسته بندی عالیم و بیماری  ها برود، به ماورای 
درمان های رایج در عصر خود )حمام آب، ماساژ و استراحت(، به ماورای 
جمالتی که تحت هیپنوتیزم به بیماران گفته می شد - مثاًل به بیمار می گفتند: 
تو می توانی بازویت را حرکت دهی. او می خواست ریشه ی مشکل و رازهای 
نهفته ی روان را درک کند. من خود را به یاد می آورم که در آن کتابخانه نشسته 
بودم و احساس می کردم گویی درحال قبول شدن در یک اجتماع مخفی با 
اعضای معدود هستم که عضویت در آن محدود به کاشفان جسوِر ذهن است. 
اکنون در برابر او ایستاده ام و او برای لحظه ای طوالنی مستقیمًا به من 
نگاه می کند، گویی در حال تحلیل روان شناختی شخصیت من است. طبیعتًا، 
که  را  آنچه  می کنم  تالش  و  او هستم  بررسی شخصیت  در حال  نیز  من 
می توانم از چشمانش دریابم. اگرچه او قدی معمولی دارد، نگاهش به هیچ 
وجه معمولی نیست. او با چشمان فردی به من نگاه می کند که توانایی عظیمی 
برای تمرکز روی یک موضوع خاص دارد و اکنون هدف تمرکز او آشکارا 
من هستم. البته در چشمان او ذکاوت و همین طور یک کنجکاوی  بی پایان 
به خوبی دیده  می شود. این مردی است که می تواند سال  ها به یک پرسش فکر 
کند: اضطراب چیست؟ او می تواند بدون خستگی با این پرسش کلنجار برود 
و همواره در درک خود از آن تجدید نظر کند. نگاه او مستقیم است، نگاه کسی 
که نه از دیدن هراس دارد، نه از دیده شدن. برای یک لحظه ی کوتاه به عقب 
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برمی گردم و به چیزی فکر می کنم که زمانی درباره ی او شنیده ام. وی در یکی 
از آثار خویش نوشته که طوری در کنار مبل راحتی بیمار می نشیند که خارج 
از میدان دید بیمار باشد؛ زیرا تاب تحمل این را ندارد که تمام روز افراد به او 
خیره شوند. اما پس از اینکه برای مدتی طوالنی به او خیره می شوم، باور این 
نکته برایم دشوار به  نظر می رسد. می توانم تصور کنم که چشمان او ممکن است 
برای برخی افراد مرعوب کننده باشد، اما در آن چشم ها گرمایی نیز نهفته 
است و می شود تصور کرد که او زیر خنده بزند و با شما شوخی کند. از خود 
می پرسم چرا همه ی عکس های او حالتی خشک و جدی را نشان می دهد. 
در این لحظه او نه لبخند می زند و نه می خندد، اما خشونتی در نگاه او دیده 
نمی شود. چیزی در نگاه او هست که به من می گوید عالوه بر خوشامد گویی 
که  بیمارانم  به  می فهمم  لحظه  یک  برای  هست.  نیز  من  تحلیل  حال  در 
می کنم.  منتقل  را  حالتی  چه  می نشینند  رو به رویم  آلبانی  در  من  مطب  در 
» لطفًا بنشینید تا باهم گپی بزنیم. سفری طوالنی داشته اید. ایالت نیویورک، 

درست می گوید؟« 
انگلیسی را روان صحبت  می کند، با لهجه اما سلیس. اتاق مشاوره ی او در 
ابتدا مرا به یاد موزه می اندازد، یا دفتر مدیر موزه_ البته مدیر موزه ای که سیگار 
می کشد؛ زیرا بوی دود سیگار فضای اتاق را پرکرده است. دیوار های اتاق 
پوشیده از تابلو های قاب شده ای است که تمدن های باستانی و اسطوره های 
نشان  را  َپن1  که  است  تابلویی  من  در سمت چپ  می دهد.  نشان  را  آنها 
می دهد؛ موجودی در اسطوره شناسی یونان که نیمی انسان و نیمی بز است 
و انسان هایی را که در جنگل با او برخورد می کنند به وحشت می اندازد. در 
این اتاق عالوه بر این تابلوها، مجموعه مجسمه های مینیاتور عتیقه ی او نیز 

1. Pan

وجود دارد. آنها را می توان روی یک َطاقچه، در یک ویترین شیشه ای، روی 
میز و هر جای دیگر که فضایی برای قرار دادن آنهاست، دید. 

اینها سوغات سفرهای او به سرتا سر جهان است و تعداد آنها بسیار   
زیاد. روی یک میز، مجسمه های کوچک مصری را می بینم که با استحکام 
ایستاده اند، یک شتر بزرگ با چند مجسمه بودا در میان صفوفی از اشیاء دیگر 
دیده  می شود. می توان از تعداد زیاد اشیاء عتیقه در این اتاق این گونه نتیجه 

گرفت که صاحب آن بیش از روان شناسی به باستان شناسی عالقه دارد.
البته قفسه های کتاب هم در این اتاق دیده می شود؛ قفسه هایی مملو از 
کتاب های جلد شده. روی یکی از این قفسه ها تصویر زنی را می بینم. نگاه او 
همچون نگاه فروید نافذ است. این تصویر، ازآنجاکه در میان کتاب های قطور 
و مجسمه های مرده ی کوچک احاطه شده، بسیار زنده و هشیار به نظر می آید. 
شاید یکی از اقوامش باشد یا خواهرش؛ اما او چندین خواهر داشت و قرار 

دادن تصویر تنها یکی از آنها در اتاق، منطقی به نظر  نمی رسد.
» بله، من در آلبانی زندگی می کنم.«

 هنگامی که وارد می شوم، مبل راحتی درست رو به روی من قرار دارد و 
در سمت چپ آن مبل بزرگ سبزرنگی قرار داده شده تا او روی آن بنشیند 
و به تداعی های1 بیماران خود گوش  فرا  دهد. چرا نمی توانم نگاهم را از 
مبل راحتی بردارم؟ برای اینکه این سؤال را پاسخ دهم، بار دیگر به آن نگاه 
می کنم و این بار، قادرم واکنشی را که در درونم شکل  می گیرد حس کنم. 
همین است: من دارم به مبل راحتی زیگموند فروید نگاه  می کنم! این همان 
مبلی است که بیش از صدسال نماد سفر به درون روان بشر بوده است. این 
مبل کانون برخی از شگرف ترین یافته های روان شناختی بوده که حرفه ی من 

1. associations


