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“Meine Kleine gedeiht”.

(Freud, 1887a, P.4)
فرزند کوچکم در حال شکوفایی است.

)فروید، 1887b، ص. 16(
دکتر زیگموند فروید در نامه به دکتر ویلهلم فلیس به تاریخ 24 نوامبر1887، در 

اشاره به تولد ماتیلده فروید



مقدمــه                 



شاید زنده ماندن کافی نباشد...

چنین  در  و  دارم  اشتغال  روان درمانی  حرفه  به  تمام وقت  صورت  به  من 
کسوتی، بخش عمده ای از زندگیم را درنهایت سکوت، به تکیه زدن بر یک 
صندلی چرمی قهوه ای رنگ و گوش سپردن به دردناک ترین و غم انگیزترین 

داستان ها می گذرانم.
گاه طاقت فرسایی رغبت  و  کم تحرک  به چنین شغل  افراد  از  بسیاری 
ندارند. اما این شغل برای من بسیار جذاب و رضایت بخش است و در گذر 
نیز می شود، زیرا هر چه می گذرد، من  زمان، جذاب تر و رضایت بخش تر 
نیز در کمک به بیمارانم برای داشتن زندگی آرام، رضایت آمیز و چه بسا 

لذت بخش، ماهرتر می شوم.
کار  نمی شوند.  محقق  ناگهان  به  و  جادو  با  شخصیتی  تغییرات  اما 
از  من  همکاران  از  بسیاری  است.  نفس گیر  و  دشوار  بسیار  روان درمانی 
فشارهای کاری زیاد رنج می برند و از نفس افتاده اند و کم نیستند آنها که از 
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اینکه هرگز توفیقی در حرفه خود نداشته اند، شکایت داشته باشند. بعضی 
آرزوهایشان دست  و  اهداف  به  هرگز  که  آنجا  از  فعالیت،  دهه ها  از  پس 

نیافتند، با یأس و دلزدگی عمیق دست از کار می کشند.
سال های اخیر، سال های ناکامی روان درمانگران بوده اند و اگر نه سبب 
وحشت، که سبب رنجش و دلخوری روان درمانگران شده اند. بازار حرفه ای 
بسیار شلوغ شده است و هرچه می گذرد، همکاران ما برای گذران زندگی 

خود با مشکالت بیشتری روبرو می شوند.
با در نظر داشتن این چالش ها، چگونه می توان حرفه ای غنی و شغلی 
رضایت بخش در حیطه روان درمانی فراهم آورد؟ چگونه می توانیم ساختار 
امنی ایجاد کنیم؟ چگونه می توانیم مهارت ها، ظرفیت ها و هوشمندی خود 
را پرورش دهیم؟ چگونه می توانیم بر بازداری هایی که خالقیتمان را به بند 
کشیده اند، فائق بیاییم؟ چگونه می توانیم از چنین کار دردناکی، شادی عمیق 

و اصیلی حاصل کنیم؟
روان کاو   ،)1993( ُکلتارت1  نینا  دکتر  این،  از  پیش  قرن  ربع  از  بیش 
سرشناس بریتانیایی، کتابی با عنوان چگونه در مقام درمانگر زنده بمانیم به 
رشته تحریر در آورد که به طور قطع، بر ذهن بسیار از همکاران جوان تر، از 
جمله خود من تأثیر شگرفی گذاشت. این موضوعـ  یعنی زنده ماندنـ  چنان 
در ذهن روان درمانگران رخنه کرده که در سال 2015، انجمن روان کاوی 
بریتانیا، با همکاری انجمن روان درمانگران کودک، گردهمایی یک روزه ای با 
عنوان »حیات روان درمانگر - چگونه زنده بمانیم!« ترتیب داد آن هم مجهز 

به یک عالمت تعجب.
هر چند هیچ چیز مهم تر از زنده ماندن نیست، اما ما روان درمانگران نه 

1. نینا کلتارت )1997-1927(: روانکاو و نویسنده بریتانیایی. او با اوا رزنفلد تحلیل شد و بعدها 
از آموزگاران کریستفر ُبالس شد. کلتارت نوشته های بسیاری در حوزه های مختلف روانکاوی، از 

جمله در قرابت روانکاوی و سنت بودیسم دارد.
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تنها باید زنده بمانیم، بلکه می بایست رشد نیز بکنیم تا از کارمان، حقیقتا 
رضایت داشته باشیم. با این کار، نه تنها آرامش، رضایتمندی و معنا را به 
به  از هر چیز، بدل  بلکه بیش  ارزانی داشته ایم،  خودمان و خانواده هایمان 
الگوهایی امیدوارکننده و الهام بخش برای بیمارانمان می شویم که نوع بودنمان 

را موشکافانه مورد مداقه و بررسی قرار می دهند.
این شغل  در  تا  ما کمک کرد  به  کلتارت  نینا  آنکه  این رو علی رغم  از 
پر مخاطره و پر چالش زنده بمانیم، امیدوارم آرزوی بررسی راه های اینکه 

چگونه درمانگرانی شکوفا باشیم، به قوت خود در دلمان باقی باشد.
در صفحاتی که از پی می آیند، تصویر صادقانه ای از زندگی روان درمانگر، 
از گهواره تا گور، عرضه خواهم کرد و امیدوارم این نکات عیان و بی پرده، 
باشند.  استفاده  قابل  مراحل رشد حرفه ای  تمام  بالینی در  برای درمانگران 
طبیعتا درک می کنم که این مشاهده ها و پیشنهادها، بیش از هر چیز، برآمده از 
تجربه های من و همکاران و دانشجویان نزدیک من خواهند بود. مسلم است 
که جز اینها، راه های بسیار زیادی برای شکوفایی و بالندگی وجود دارد. اما 
این کتاب، برای فعاالن حقیقتا عالقمند، حاوی راهنمایی ها و اشاراتی است 
که نشان می دهند چگونه می توان از هر حیث، به رشد حداکثری و نه رشد 

حداقلی دست یافت.
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دهان شویه ذهن

من در چهل سال اخیر، زندگی بسیاری را نجات داده ام.

به  تعداد،  حیث  از  داده ام،  نجات  که  خطری  معرض  در  افراد  دارم  شک 
اندازه نجات یافتگان به دست نجات غریق ها یا آتش نشان ها یا جراحان قلب و 
عروق باشد که هر روز هفته، از چندین مرگ محتمل جلوگیری می کنند. اما 
قدر مسلم، سهم خود را ادا کرده ام و بیمارانم را از خودکشی یا باده گساری 
تا سرحد مرگ یا پرداختن به ورزش های بسیار خطرناک یا رفتارهای جنسی 

مخاطره آمیز باز داشته ام.
مدتی پیش، جوانی هفده ساله به نام »مصطفی« که قصد خودکشی با 
نزد من  برای مشاوره  با هراس بسیار،  سوءمصرف قرص آسپرین داشت، 
آمد. توضیح داد که راز دهشتناکی در دل دارد. این نوجوان بسیار دلنشین 
و مهربان به نظر می رسید و آنطور که از رفتار و حاالتش بر می آمد، به نظر 
بسیار بعید بود که مرتکب قتل، آتش افروزی یا تجاوز به عنف شده باشد. 
دست آخر مصطفی اعتراف کرد که در مدرسه، یک پسر هفده ساله دیگر را 
بوسیده است و هر چند از این اتفاق لذت برده است، می داند که تا ابد در 

جهنم به سر خواهد برد.


