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سخن مترجمین



»مشکل همیشه افسردگی نیست«، فرصتی است برای کاوشی عمیق تر در 
انجام می دهیم. هیجان،  از   برای فرار و دوری  هیجان هایمان؛ و هر آنچه 
موضوعی است که هیچ انسانی با آن بیگانه نیست و آن را در لحظه  لحظة 
روان شناختی  درمان های  در  هیجان ها  نقش  می کند.  تجربه  زندگی اش 
پراهمیت است. در این کتاب خواننده با نقش پررنگ احساسات در جلسه 
را  تصویر  این  درمان،  جلسات  از  نویسنده  روایت  می شود.  آشنا  درمان 
ملموس تر و روشن تر می سازد. با این همه، شاید مهم ترین پیام کتاب، چه برای 
روان درمانگران و چه برای هر مخاطبی، »به رسمیت شناختن هیجان هایمان« 
باشد. مثلث تغییر، روشی است برای پویش در دریای هیجان ها؛ و امید است 

که پس از آشنایی با آن، با آسودگی بیشتری پای در این دریا بنهیم.   
نه  و  مخاطبان،  تمام  برای  کتاب  است  کرده  تالش  اثر،  این  نویسندة 
منحصرًا روان درمانگران، خواندنی و مفید باشد. ارمغان این تالش، خوانش 
قابل فهم تری از برخی مفاهیم روان شناختی است؛ که الجرم با ساده سازی 
نیز همراه شده است. در همین زمینه، نویسنده توضیحات و یادداشت هایی 
انتهای کتاب ذکر کرده است؛ که مطالعة موازی، تصویر دقیق تری  را در 

برای خواننده به دست می دهد.
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تجربه های هیجانی ما، به اندازه ای مشترک اند که می دانیم در مورد یک 
فرد  هر  می دانیم  که  منحصربه فردند  اندازه ای  به  و  می کنیم،  چیز صحبت 
می تواند تجربة متفاوتی از  داشته باشد. زبان فارسی، گنجینة واژگان غنی و 
دل نشینی برای بازشناسی و ابراز هیجان ها در اختیار ما می گذارد. کاوش در 
این گنجینه و هویدا ساختن گوهرهای آن برای فارسی زبانان امروز، گامی 
و  کتاب  این  پایان  هیجانی  و  واژه های حسی  فهرست  می تواند  که  است 

متن های مشابه را پربارتر، گویاتر، و مؤثرتر سازد.
ترجمة این اثر، با لطف و توجه دکتر قربانی و همراهی دکتر ربیعی به ثمر 
نشست. از ایشان، و تمام افرادی که ما را در این ترجمه یاری نمودند، صمیمانه 

و قلبًا متشکریم.





مقدمه نویسنده



از صمیم قلب مفتخرم که اثر من برای مخاطب ایرانی ترجمه می شود. در 
نگاه من، جهان و انسان ها همگی به هم مرتبط هستند، و اساسًا ما بیش از 
می کنم،  فکر  ایران  به  وقتی  یکدیگریم.  شبیه  باشیم،  متفاوت  هم  از  آن که 
به  متنوع  و  غنی  سنت های  با  جوامع  از  مجموعه ای  و  خانواده ها،  مردم، 
زیباست.  چشم انداز های  و  منظره ها  من،  فکر  در  ایران  می آیند.  من  ذهن 
همه ما مردم زمیْن صرف نظر از این که کجا زندگی می کنیم، انسان هستیم: 
انسان های شگفت انگیز و عمیقًا ناقصی که امید به یک زندگی خوب بسته ایم. 
زیست شناسی به خوبی نشان می دهد که ما چقدر شبیه یکدیگریم و چطور 
هیجان های نهادینه در وجودمان بین ما مشترک و پیش بینی پذیر هستند. خواه 
در ایران، خواه در ایاالت متحده آمریکا، همه ما غم، خشم، ترس، و مانند 
امنیت، دوست داشته شدن،  نیازمند احساس  ما  را تجربه می کنیم. همه  این 
قدردانی، و احترام برای خود حقیقی مان هستیم، تا حال و عملکرد بهتری 
داشته باشیم. اما چه غم انگیز که در جهانی زندگی می کنیم که قطبی شده 
است و توسط کسانی اداره می شود که از قدرت سوء استفاده می کنند. ذهن 
افراطی می کشاند. در  افکار و رفتارهای  به  ما در شرایط تهدیدآمیز، ما را 
سطح جهانی نیز، تهدید به تعارض هایی می انجامد که در این عصر مدرن، 
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این که هیجان ها در ذهن  ندانستن  نیست. در سطح فردی،  آنها  به  نیازی 
وقتی  است.  روانی  بیماری های  زمینه ساز  می کنند،  عمل  ما چطور  بدن  و 
براساس  یا  آنها را سرکوب می کنند،  یا  بترسند،  از هیجان هایشان  انسان ها 
آنها به شیوه  مخربی رفتار می کنند. این جریان به افسردگی، پرخاشگری، و 
مشکالت دیگری می انجامد که نتیجه  دفن شدن هیجان ها هستند. آموزش و 
دانش افزایی، افزایش مهارت ها  ، و فنون موجود، قدرت پیش گیری، تسهیل، 
و التیام افسردگی، اضطراب مزمن، و مشکالت دیگر را به ما می دهد. اگر 
به عنوان  و  کنیم،  پیدا  را  مشترکمان  زمینه های  بیاییم،  کنار  هم  با  باشد  بنا 
ساکنین زمین در کنار هم پیش برویم، آموزش هیجان ها یک ضرورت است؛ 
ضرورتی که من برایش شور و شوق دارم چون می دانم آگاهی از هیجان ها، 
کلیدی به آرامش درون و صلح بیرون است. وقتی که یکدیگر را بفهمیم، 
می توانیم دفاع هایمان را کنار بگذاریم. می توانیم همراه با انسان های دیگر، به 
شیوه های سازنده ای به سوی ایجاد امنیت و آرامش برای همه پیش برویم. 
آموزش هیجان ها حق همه  انسان هاست. تسهیم اطالعاتی که می تواند مایه 
من  برای  ایران،  نیکوی  مردم  با  باشد،  جهان  حتی  و  زندگی ها  دگرگونی 

دل پذیر و لذت بخش است.
ارادتمند و دوست دار شما
هیالری جیکوبز هندل





مقدمه دکتر دایانا فوشا



که  شتاب یافته(  تجربه مدار  پویشی  )روان درمانی   AEDP مبدع  عنوان  به 
التیام، بهبودی و دگرگونی است، اثر »مشکل  نوعی درمان مبتنی بر شفا، 
همیشه افسردگی نیست« هیالری جیکوبز هندل را با بیم و امید توأمان، 

در دست گرفتم.
کتاب را با امید در دست گرفتم چون آن چه در دست من بود، می توانست 
گام بلندی در مسیر کارهای من برای کمک به تغییر انسان ها باشد.  این بار 
اتفاق  می خواندند  را  کتاب  که  درمانگرانی  واسطه   به  صرفًا  تغییر  این 
نمی افتد، بلکه تغییر مستقیمًا با ارائه »فنون کوزه گری«  و ملموس ترکردن 
با  می شود.  انجام  مخاطبان  از  عمومی تری  طیف  برای   AEDP ایده های 
مفید  برای خیلی ها  می تواند  کتاب  این   AEDP ایده های  قابل فهم ترکردن 
باشد؛ چه کسانی که تحت روان درمانی هستند )با هر نوع درمانگر(، و چه 

کسانی که نیستند. چنین چشم اندازْی مسّرت بخش بود.
اما کتاب را از آن جهت با بیم در دست گرفتم چون ثمره زندگی من 
حّق  نکند  بود:  درآمده  »کتاب خودیاری«  یک  به شکل  روز، حاال  آن  تا 
AEDP را ادا نکرده باشد؟!  نکند اصل مطلب AEDP مغفول مانده باشد؟! 
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نکند ایده های پیچیده AEDP در حد تک جمله های پندآموز سخیف۱ تنزل 
ایجاد یک درمان شسته رفته  باشد، و سال ها تالشی که صرف  پیدا کرده 
تغییردهنده التیام بخش شده بود را بر باد بدهد؟! جدای از این اضطراب ها، 
هیالری همکاری بود که من ارتباط خوبی با او گرفته بودم. نکند در این 
نیاید؟  خوشم  است  نوشته  آنچه  از  که  بگیرم  قرار  معذب کننده  موقعیت 
یا، آیا حاال که فهم دیگران از AEDP دیگر از دستان من فراتر رفته بود،  
ممکن بود با نسخه هایی از آن روبه رو شوم که به نظر خودم اشتباه می آیند؟
انسانی  تنها هیالری جیکوبز هندل را  نه  اما خاطرم آسوده بود چون 
در  او  از  نیز  مقاله  دو  پیش تر  بلکه  می دانستم،  ماهر  درمانگری  و  پرمایه 
نیویورک تایمز در مورد کاربردهای AEDP خوانده بودم که مرا به تحسین 
واداشته بود. همان دو مقاله ساده و کوتاه به خوبی نشان می دادند که او 
چطور به طرز رشک برانگیزی می تواند هم ساده و موجز بنویسد، و هم 

حّق مطلب را ادا کند.
اینکه شروع به خواندن کردم، نفسم سر جایش آمد، بدنم  به محض 
رهاتر شد و ذهنم را به کتاب سپردم. آن چه می خواندم، دقیق و صحیح بود. 

دیگر آسوده خاطر شده بودم، چون اوضاع بر وفق مراد بود.
تأثیر  تحت  بیش تر  داستان،  هر  با  و  فصل  هر  با  می خواندم،  هرچه 
از من جدا شده  AEDP زندگی خودش را داشت،  قرار می گرفتم. حاال 
بود. استقالل AEDP از خودم را پیش تر با کارهای همکارانم در انجمن 
 AEDP روان درمانی پویشی تجربه مدار سریع تجربه کرده بودم؛ آن ها ابعاد
را گسترانده بودند. اما هیالری یک نسل جدیدتر بود؛ کسی که توسط یکی 
از همکاران من آموزش دیده، برای خودش سبک پیدا کرده بود و حاال 

superficial fortune-cookie wisdom .۱ جمالت یا پیش بینی های پندآموز مبهم و عامیانه ای 
هستند که میان کلوچه می گذارند و شما شانسی یکی را برمی دارید. شاید در ایران شبیه تفسیرهای 

عامیانه ای باشد که پایین اشعار حافظ نوشته می شود- مترجمین.
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داشت با این کتاب ثمره اش را فراتر از درمان جویانش، به طیف وسیعی از 
مردم می رساند. »در گلویم بغضی داشتم و یک احساس سبکی در سینه ام 

پیدا شده بود«. انتقال بین نسلی، شروع شده بود.
شاید دقت کرده باشید که من یکی از جمالت بند پیش را در گیومه 
گذاشته ام. آن جمله، وصف احساس های هیجانی یا حس های تنانه  همراه 
با هیجان هاست. هیجان ها و حس های تنانه،آینه احوال گوی ما هستند و با 
خردی از جنس طبیعت به ما می گویند چه چیزی برای ما و اطرافیانمان 
مهم است. هرچه در صفحات این کتاب پیش بروید، بیش تر می آموزید که 
چطور می شود از ثمرات هیجان ها بهره برد،  این که هیجان ها چه راهنماهای 
قدرتمندی می توانند برای ما باشند، آنها می توانند به ما نشان دهند که  از 
می توانیم  گام ها  کدام  با  و  می یابند،  شفا  کهنه مان  زخم های  طریقی  چه 
احساس کنیم که در زندگی خود، شاد و مؤثر هستیم. هیالری خیلی خوب 
توانسته است از پس آموزش هیجان ها و دفاع هایی که هیجان ها پشتشان 
پنهان می شوند، بر بیاید. او با شرح حال درمان جویانش، ضرر قطع تماس 
از هیجان های سازگارانه مان، و سود هضم و پردازش آنها را برای ما روشن 
تمام  پردازش  و  نقطه شروع هضم  هم،  گیومه  درون  عبارت  آن  می کند. 

تجربه من از کتاب در دستم بود.
آشکار  را  است  نهان  آن چه  داریم:   AEDP در  پرتکرار  ما یک جمله 
را  نهان  مقدمْه  این  در  من هم  کن.  تجربه  را  است  آشکار  آن چه  و  کن، 
آشکار می کنم و به شما اصول اساسی AEDP را می گویم تا در کار بالینی 
هیالری، واضح تر شوند. امیدوارم آن چه از AEDP می گویم برای درک 
زیربنای تجربه هایی که قرار است در کتاب بخوانید کنید، کافی باشد. پس 
است  نهان   AEDP اساسی  اصول  برخی  با  رابطه  در  را  آن چه  که  برویم 

آشکار کنیم.
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شفایابی از ثانیه صفر: غریزه ای به اسم تحول خواهی

نخستین ایده  پیش برنده AEDP این است که التیام و بهبودی، صرفا نتیجه 
بلکه  بیاید؛  دست  به  است  قرار  کار  پایان  در  که  نیست  درمان  مطلوب 
ظرفیتی است که از ابتدا وجود دارد. التیام، به سامان شدن، رشد، و دگرگونی 
در وجود ما نهادینه است. این ها که می گویم استعاری یا بازی با کلمات 
نیستند،  بلکه واقعیتی هستند که آن را تحت عنوان »انعطاف پذیری عصبی« 

هم می شناسیم.
وقتی که حتی تا حّدی احساس ایمنی داشته باشیم، میل به بهبودی و 
بهزیستی پیدا خواهیم کرد. بر خالف بیش تر درمان ها که بر آسیب شناسی 
روانی۱ تمرکز دارند، AEDP نه بر آنچه ایراد دارد، بلکه بر آنچه درست 
این  جست وجوی  در  همیشه   AEDP درمانگران  می کند.  تمرکز  است 
ساخته ایم:  هم  ویژه ای  نام  برایش  ما  که  میلی  هستند؛  بهبودی  به  میل 
است،  درمان  پیش برنده  نیروی  که  را  تحول خواهی  من  »تحول خواهی۲«. 

این گونه توصیف می کنم:
بهبودی،  و  رشد  برای  ما  است.  اساسی  نیاز  یک  تغییر،  به  نیاز 
برای به سامان کردن خود، و برای استمرار مسیر رشدمان ولو اینکه 
بازایستاده باشد، زاده شده ایم. ما نیاز داریم که خود را بگسترانیم، 
برهانیم، مرزهای دفاعی مان را پایین بیاوریم، و ]نقاب[ خود دروغین 
را از صورت برداریم. در حالی که از یک سو تکاپو می کنیم تا با 
بخش های منجمد خودمان مرتبط شویم، از سوی دیگر میل عمیقی 

به شناخته شدن و دیده شدن هم به ما شکل می بخشد. )۱(

روند التیام و بهبودی در انسان همیشه با سرزنده تر و پرانرژی تر شدن همراه 

۱. اختالالت یا بیماری های روانی؛ مترجمین.
2. transformance
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است؛ همین نکته هم این روند را زیبا و ]ادامه دادنش را[ ممکن می کند. آن 
بدن  به وضوح در  بهبودی می آید،  با شفایابی و  انرژی ای که  سرزندگی و 
هم عالئمی ایجاد می کند. توجه به این عالئم کمک می کند بروز و تقالی 
تحول خواهانه آنها به سوی شفایابی و بهزیستی را رصد کنیم. ببینیم اگر کوشش 

و تقالی انسان ها را به رسمیت بشناسیم، آنها احساس دیده شدن می کنند.
تغییر و نشانه های عاطفی تنانه مثبت آن، که از جنس انرژی و سرزندگی 
هستند، ترجمه مستقیمی از انعطاف پذیری عصبی سازنده در روند درمان هستند: 

این همان چیزی است که اجازه می دهد تجدید سازمان مغز اتفاق بیافتد.

اولویت دادن به آنچه مثبت، آنچه سازگارانه، و آنچه درست و حقیقی 
به نظر می رسد

برای آنکه  حتی در میان ناامیدی و ترس هم به دنبال رد پاهای التیام و 
بهبودی بگردیم، باید گوش به زنگ هر چیزی باشیم که مثبت و سازگارانه 
باشد، و به نظر درست و حقیقی برسد. »مثبت« در AEDP معنای ویژه ای 
لذت،  مانند  مثبت  هیجان های  برمی آید،  نامش  از  که  همان-طور  دارد: 
سپاس گزاری، و شادی را در بر می گیرد، ولی فقط محدود به آنها نیست. من 
نمی دانم چقدر تأکید می تواند کافی باشد که در AEDP، »مثبت« هرچیزی 
است که به نظر خود فرد درست و حقیقی برسد. درک این موضوع خیلی 
مهم است چون بیش تر ما برای آنکه دردمان نیاید، می ترسیم هیجان هایمان 
را احساس کنیم. همان طور که در ادامه کتاب خواهید دید، وقتی ما باالخره 
حقیقتًا  و  کنیم،  عبور  ساخته ایم  کودکی  در  که  محافظتی  مرزهای  آن  از 
هیجان های اصلیمان را، ولو خشم یا سوگ، تجربه کنیم، بی شک احساس 
رهایی خواهیم کرد. اما حاصل تجربه هیجان های مرتبط با واقعیتی که در 
آن هستیم، فقط احساس رهایی نیست. در پس آن دیوارها حسی است که 
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ما، و بدن هایمان، مدت هاست تشنه احساس کردنش بوده ایم: مثل آخیش 
پس از صاف کردن یک تابلوی کج، باالخره احساس به سامان بودن خواهیم 

کرد. حالمان خوب می شود.

از تنهایی درآوردن

و  می شوند  رنج آور  هیجان ها  چرا  اینکه  از   AEDP توضیح  کالم  جان 
متعاقب آن مشکالت هیجانی پدید می آیند، تنها ماندن در برابر هیجان های 
هیجان ها  باشد،  ناخواستنی تر  و  ناخواسته تر  تنهایی  توان فرساست. هرچه 
بهبودی و پردازش سالم  التیام و  هم توان فرساتر خواهند بود. پس برای 
که  اطمینان  مورد  دیگری  است: یک  اساسی   »... با  »بودن  هیجان هایمان، 
که  نکنیم  حس  وقتی  بدهد.  شدن  درک  و  ایمنی  حس  درکنارش بودن، 
تنها مانده ایم، وقتی کسی را برای همراهی کنار خود داشته باشیم، سیستم 
عصبی ما هم ارتقا پیدا می کند. ما با داشتن کمک، هم بهتر احساس می کنیم 
اساسی  اهداف  از  یکی  همین،  برای  می آییم.  کنار  مسائل  با  بهتر  هم  و 
درمانگر AEDP، از تنهایی درآوردن درمان جو و همراهی با او در مسیر 

شفایابی و بهبودی اش است.
اعصاب  سیستم  کار  نحوه  و   )۲( دلبستگی  نظریه  مورد  در  که  آنچه 
تعامل  سیستم  فعال کردن  که  است  شده  موجب  می دانیم،  خودمختار)۳( 
اجتماعی ]در مغز درمان جویان[ و ایجاد رابطه و امنیت برای آنها، برای عموم 
درمانگران تجربه مدار اولویت داشته باشد. پژوهش هایی که روی دلبستگی 
با چه سبک برخوردی از سوی  انجام شده اند، توانسته اند مستند کنند که 
والدین، کودکانی بار می آیند که تاب و تحمل مسائل و مشکالت را دارند. 
درمانگران AEDP هم با الهام از همین پژوهش ها، چراغ راهشان را هم دلی، 
مراقبت، اهمیت، بهادادن، ارج نهادن، و حضور هیجانی اصیل قرار داده اند، 
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چون بدون اینها کارکردن روی هیجان ها کارگر نخواهد افتاد. بر اساس همان 
قول معروفی که دو سر از یکی بهترند؛ الجرم دو روان و دو قلب نیز از یکی 
بهترند. آنچه رویارویی با آن می تواند بسیار توان فرسا باشد، در کنار یک فرد 
درآوردن، شرط الزم۱  تنهایی  از  آسان تر می شود.  مراقب، خیلی  و  مهربان 
AEDP و زیربنای همه کارهایی است که در این کتاب روی هیجان ها انجام 

می شود، و هیالری به زیبایی آنها را شرح داده است.

اهمیت تعامل مثبت

و  مراقبت کنندگان  بین  مثبت  تعامل  که  می گوید  ما  به  دل بستگی  نظریه 
مراقبت شوندگان، الزمه تحول سالم و بهینه مغز در کودکی است. تعامل 
مثبت یعنی تعاملی که با اهمیت دادن، تعامل هیجانی، تماس، ارتباط، کمک، 
و هیجان های مثبت همراه باشد. تعامل مثبْت فضای عاطفی مغز را تقویت 
می کند که خود موجب افزایش انعطاف پذیری عصبی مثبت می شود. این 

انعطاف، از تولد تا مرگ در زندگی ما نقش دارد. )۴(
روان درمانگرانی که خودشان را خنثی نگه می داشتند، مدت هاست که 
به تاریخ پیوسته اند )البته بیش تر آنها(.  تأکید درمانگران AEDP بر ارتباط، 
اصیل  احساس های   AEDP درمانگران  است.  اصالت  و  هیجانی،  تعامل 

مراقبت، حمایت، و کمک را ابراز می کنند.

کارکردن روی دریافت عاطفی

ایجاد  در  اصیل  هیجانی  حضور  و  ارج نهادن،  اهمیت،  هم دلی،  مراقبت، 
امینت و ارتباط نقش اساسی دارند. اما، اگر آنچه می دهیم دریافت نشود، 

اصاًل چه فایده ای خواهد داشت؟
1. sine qua non
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در AEDP، نه تنها تأکید داریم که به افراد کمک کنیم هیجان هایشان 
را ابراز کنند، بلکه می کوشیم که به افراد کمک کنیم بیاموزند که هیجان ها 
بر  ما  دیگر،  بیان  به  شوند.  بهره مند  مواهبش  از  و  بکنند،  نیز  دریافت  را 
و  دریافت عشق  اینکه  مثاًل  می کنیم؛  کار  هم  دریافتی  عاطفی  تجربه های 

عالقه یا فهمیده شدن، چه احساسی دارد.
دیده شدن،  تشنه  و  درک شدن   و  مراقبت،  حمایت،  گرسنه  ما  همه 
حس شدن، شنیده شدن، و فهمیده شدن هستیم. با این حال وقتی تجربه هایی 
از این جنس ناگهان سر راهمان قرار می گیرند، معمواًل پاسخ ما سکوت و 
عدم اطمینان است. AEDP به انسان ها کمک می کند بتوانند موانعی را پشت 
سر بگذارند که در دریافت خوبی های روابط خوبشان دارند، و البته که این 
فرآیند رابطه  درمانی را نیز شامل می شود. ما به انسان ها کمک می کنیم در 
خودشان کاوش کنند که: وقتی مراقبت دیگری را بپذیریم، چه حسی پیدا 
ایجاد می کند؟ در فرآیند  می کنیم؟ فهمیده شدن، چه احساسی در بدن ما 
را  می خواهیم  خیلی  آنچه  چرا  می فهمیم  معمواًل  که  است  کاوش  همین 
خیلی هم پس می زنیم. با کارکردن روی دریافت عواطْف، مراقبت، عشق، 
احساس  و  دریافت  واقعًا  می توانند  دیده شدن  و  درک  تحسین،  همدلی، 
شوند و وقتی احساس شدند، ثمره کاملشان را می توان چید. با عشقی ایمن 
در قلب ها و درکی ایمن در دل هایمان، می توانیم محکم تر با چالش های هر 

روزه روبه رو شویم.

لزوم بیش ترین بهره برداری ممکن از هیجان های مثبت

رنج  و  درد  التیام  برای  فقط  »همراهی«  و  درآوردن«  تنهایی  »از  اصول 
فعاالنه،   AEDP درمانگران  نیست.  آنها  از  رهایی  و  منفی  هیجان های 
صریح، و تجربه جویانه بر هیجان های مثبت میان درمانگر و درمان جو هم 
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اهمیت دادن،  مراقبت،  طریق  از  درمانگر  ابرازگری  فراخنای  می کنند.  کار 
همدلی، و ارتباط گسترش می یابد و موجب ابراز آشکارانه شور، شعف، 
و لذت توسط درمان جو می شود. به وجدآمدن و تجلیل کردن از ویژگی ها، 
نقاط قوت، مهارت ها، و دست آوردهای مثبت درمان جو در روند درمان، و 
اطمینان یافتن از اینکه درمان جو می تواند آنها را بپذیرد، بر اثربخشی درمان 

AEDP می افزاید.

تمام  بد  احساس  با  »هیچ چیزی  رنج آور:  هیجان های  کامل  پردازش 
نمی شود«

»هیچ چیزی با احساس بد تمام نمی شود« نقل قولی است از یوگن گندلین، 
کانون  »به  نام  به  روشی  مبدع  و  تجربه مدار  درمانگران  بهترین  از  یکی 
بردن«)۵(. این عبارت، نام مقاله ای هم هست که من نوشته ام، و موضوع آن 

کمک کردن به کسانی است که درگیر هیجان های بسیار شدید هستند)۶(.
هیجان ها به واسطه سالیان سال تکامْل در ما نهادینه شده اند، و هدفشاْن 
ترساندن، فرسودن، یا به وحشت انداختن ما درباره  از دست دادن کنترل 
نهادینه  ما  اعصاب  سیستم  و  بدن  در  و  مغز  در  هیجان ها  نیست.  اوضاع 
شده اند تا در کنارآمدن با محیط و افزایش سازگاری مان به ما کمک کنند. 
اگر به خودمان اجازه بدهیم که هیجان ها را هرچقدر هم ترسناک به نظر 
برسند هضم و پردازش کنیم، حتمًا ما را در موقعیت بهتری قرار می دهند: 
هیجان سوگ ما را به پذیرش می رساند؛ هیجان خشم ما را به تجربه قدرت، 
ابراز وجود، و توان مندی در دفاع از خودمان و آنچه که عادالنه و درست 
است می رساند؛ ترس ما را به جست وجوی امنیت می رساند؛ شادی ما را 
به سرزندگی، انرژی، و رغبت بیش تر برای چشیدن طعم زندگی می رساند. 
آنچه گفته شد، یکی از اصول کار تجربه مدار روی هیجان هاست: حاصل 
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پردازش کامل هر هیجان اصلی، گنجینه ای است از تاب آوری، شفافیت، و 
آگاهی از چیزهایی که اعمال ما را سنجیده تر می کنند.

فنونی که هیالری در این کتاب توضیح داده است به شما کمک می کنند 
دقیقًا همین کار را بکنید. حتی اگر تحت درمان نباشید هم، این کتاب می تواند 
شما را از تنهایی در بیاورد و به شما بیاموزد چگونه از پس موانع و ممانعت ها 
بربیایید، و احساس اصیل خودتان را بشناسید. پس از شناختن احساس های 

عمیق، آنها راه جام شراب خلوص را به شما نشان خواهند داد.
لزوم پردازش کامل هیجان ها، وجه مشترک  همه درمان های تجربه مدار 
چشم(،  حرکات  با  بازپردازش  و  )حساسیت زدایی   EMDR است: 
تجربه  بردن،  کانون  به  گشتالت،   ،)IFS( درونی  خانوادگی  سیستم های 

بدن مند، روان درمانی حسی -حرکتی، هیجان مدار، و غیره.
حقیقتًا هم وقتی هیجان ها کامل پردازش شدند، به دنبال خود تمایل به 
رفتارهای سازگارانه، تاب آوری بیش تر، و شفافیت افزون تر در مورد آنچه 
که نیاز داریم و آنچه باید بکنیم، می آورند. هیجان هایی که کامل پردازش 
می شوند، با هدف بخشیدن به سیستم آن را پرانرژی می کنند. وقتی پردازش 
از  این گونه  و  می آیند  دنبالش  به  مثبت  عواطف  می رسد،  انتهای خود  به 
حال بد به حال خوب می رسیم. همان طور که گفتیم، پردازش احساس های 

خوب به اندازه پردازش احساس های بد، مهم است.

فراپردازش تجربه دگرگونی

اگر گام اول درمان را عبور از دفاع  و اضطراب در نظربگیریم، و گام دوم 
التیام رنج و رسیدن به بهره وری و تاب آوری بیش تر، در  را تالش برای 

AEDP گام سومی هم وجود دارد!
گام سوم AEDP پردازش فرادرمانی )یا کوتاه تر »فراپردازش«( است، 
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که شامل تمرکز تجربه مدار بر هیجان های مثبت پابه پای هیجان های منفی 
روی  کارکردن  که  طور  همان  است.)۷(  تفصیل  و  روش مندی  همان  با 
هیجان های منفی، باعث می شود آنها به اعمال سازگارانه ای برای ما تبدیل 
شوند؛ کارکردن روی هیجان های مثبت هم با تغییر به سوی داشتن حال 
مستقلی  گام  خودش  برای  و  است،  همراه  دگرگونی  و  بهبودی،  بهتر، 
قرار  تروما  هیجان های  پردازش  امتداد  در  فراپردازش  می شود.  محسوب 
می گیرد، و بذر تغییری که از آن پردازش به دست آمده را در خاک می کارد.
)۸( بدین  طریق است که این فرآیند موجب تجدید سازمان مغز، و تعمیق 

و بسط تاب آوری و بهزیستی ما می گردد.
تمرکز سیستماتیک AEDP بر لزوم تجربه احساس های خوب و تجربه 

دگرگونی، نوعی بسط، تعمیق، و غنابخشی به بهزیستی است.

عواطف دگرگونی

تجربه ما با فراپردازش نشان می دهد که غور در تجربه های هیجانی مثبتی 
که به دنبال بهبود حال ما می آیند، خودش موجب تجربه های دگرگون کننده 
بیش تر می شود. برایمان آشکار شده است که هر تجربه دگرگونی جدید 
با هیجان خاص خودش نیز در هم تنیده است. ما این هیجان های مثبت 
دگرگونی،  عواطف  به   AEDP رویکرد  می نامیم.  دگرگونی  عواطف  را 
اصلی  پرداختن جزئی و سازمان یافته است. همان طوری که هیجان های 
نوع  به  بسته  آگاه می کنند و  داریم  آنچه پیش روی خود  به  را نسبت  ما 
چالش فرق دارند )مثاًل ترس هیجانی است برای خطر، و سوگ هیجانی 
است برای فقدان(؛ عواطف دگرگونی هم ما را نسبت به تغییرات مثبت 
مهم درونمان آگاه می کنند. با توجه کردن به این تغییرات مثبت، می توانیم 
آنها را تحکیم ببخشیم و بهره بیش تری از آنها ببریم، و این گونه بر غنای 
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تغییرات  این  به  دگرگونی  عواطف  راه  از  اگر  بیفزاییم.  زندگی های خود 
مثبت توجه کنیم، می توانیم آنها را تحکیم کنیم و از آنها برای غنی تر کردن 

زندگی مان بهره ببریم. )۹(
می شوند:  موارد  این  به  محدود  نه  و  شامل  دگرگونی  عواطف 
همراه  بیم آور  عواطف  افتخار؛  و  اطمینان،  شادی،  مسرت بخش  عواطف 
تازه؛ عواطف  و  تجربه های جدید  داشتن  از  ناشی  مثبت  آسیب پذیری  با 
بهبوددهنده تکان خوردن در درون، و قدردانی و عشق نسبت به کسانی که 
به ما کمک کرده اند؛ و عواطف آشکارساز حیرت و شگفتی از تغییری که 

دارد روی می دهد.

مارپیچ بی پایان دگرگونی

کاوش تجربه جویانه عواطف دگرگونی مثبت، به عواطف دگرگونی مثبت 
بیش تر می انجامد. هر گامی که برداشته می شود، خودش تکیه گاه گام بعدی 
بی پایان  فرآیند  این  نمی یابد.  پایان  دگرگونی،  فرآیند  این گونه  و  می شود 
دگرگونی، شبیه یک مارپیچ صعودی از سرزندگی و انرژی است که از التیام 

و بهبود رنج های هیجانی فراتر، و به سوی شکوفایی و بهزیستی می رود.

حالت اصیل

فرآیند دگرگونی در حالت اصیل به اوج خودش می رسد؛ حالت یکپارچگی 
و گشودگی. در این کتاب، هیالری آن را »گشودگی به خویشتن اصیل« 
نامیده است که التقاط مفاهیم »حالت اصیل« از AEDP و »خویشتن اصلی« 
در درمان سیستم های خانوادگی درونی )IFS( است. در اینجاست که فرآیند 
 ،AEDP تغییر ریشه های عمیق تری می دواند، و همین جا است که تمرکز
درمان سیستمی درون خانوادگی، و کاری که در این کتاب توصیف شده 
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است به سنت های دیرینه تر شرقی و غربی پیوند می خورد: همگی راه هایی 
را برای رسیدن به حالت اصیل روانمان به ما نشان می دهند. این حالت 
معمواًل با خصوصیاتی همچون سخاوت، خرد، شفقت به خود و دیگران، 
آرامش،  پذیرش، هماهنگی، بهزیستی، شکوفایی، راحتی، و احساس عمیق 

آگاهی همراه با حّس »این آشنا، خود منم« همراه می شود. )۱0(
در پایان، AEDP و  کتاب »مشکل همیشه افسردگی نیست« هردو با 
تقالها و ناامیدی های ما شروع می شوند، و با دست یابی ما به عمیق ترین 
استعدادهایمان پایان پیدا می کنند. این امیدواری اساسی همراه با فهم علمی 
از بزرگ ترین چالش های  بالینی، خیلی حیاتی است چون یکی  و تجربه 
آموزش  اهمیت  و  پوچ گرایی  با  مبارزه  لزوم  روانی،  سالمت  در  امروزه 
هیجان ها،  مورد  در  آموزش  است.  اثربخش  مداخالت  مورد  در  عمومی 
گامی مؤثر در انگ زدایی از کسانی است که از افسردگی، اضطراب، اعتیاد، 
و نشانگان دیگر روانی در رنج هستند. آموزش در مورد هیجان ها موجب 
تغییرات مؤثری در نگاه ما به خودمان و دیگران می شود. کتاب »مشکل 
همیشه افسردگی نیست« به آدم ها کمک می کند که فهم بهتری از اینکه چرا 
انسان ها رنج می کشند پیدا کنند، و به آسایش و رهایی همراه با فهم این که 

»دلیلی برای رنج من هست« برسند.
کتاب »مشکل همیشه افسردگی نیست« این را هم توضیح می دهد که چرا 
و چگونه درمان های هیجان محور، اثر می کنند. اگر شما درمانگری هستید که 
در حال یادگیری و به کارگیری AEDP است، این کتاب به شما کمک می کند 
خمیرمایه AEDP را  با وصفی ساده و همراه نمونه های ملموس، بیاموزید. اگر 
 ،AEDP درمان جویی تحت درمان هستید، به خصوص تحت درمان به سبک
سیستم های خانوادگی درونی )IFS(، و دیگر درمان های تجربه مدار، این کتاب 

به شما کمک می کند بهتر بفهمید درمان شما چگونه دارد اثر می کند.
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این کتاب را )حتی چندین بار( بخوانید. و آن را به دیگران هم بدهید.
اما  را خواند  آن  تنهایی  به  کتاب خودیاری است که می توان  گرچه یک 
برای  گروهی  یا  شد،  هم گام  هم  دیگری  کس  با  آن  مطالعه  در  می توان 
خواندنش تشکیل داد: این گونه شما می توانید برای دردها و شادی هایتان، 

حامی و شریک پیدا کنید.
این  می کنم  پیشنهاد  من  هستید،  انسان  که  همین  اینکه:  پایانی  حرف 

کتاب را بخوانید.
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فصل اول    آشنایی با مثلث تغییر



این کتاب برای شما چه خواهد کرد
من اولین بار سال ۲00۴ در یک کنفرانس آکادمیک در مورد علوم هیجانی و 
دلبستگی در شهر نیویورک، با مثلث تغییر آشنا شدم. خیره به یک مثلث بزرگ 
وارونه که بر صفحة نمایش افتاده بود، نشسته بودم. مثلث پیش رویم، نحوة 
کار هیجان ها را بازنمایی می کرد؛ و به خوبی ترسیم کرده بود که برخورد 
بد با هیجان ها، چطور می تواند به اختالالت روانی مانند افسردگی بینجامد. 
دفاع، اضطراب، و »هیجان های اصلی« که قلب داستان بودند، چنان خوب در 
کنار هم ترسیم شده بودند که احساسی شبیه به الهام به من دست داد. پیش 
از آن لحظه، ارتباط میان اجزای هر تجربة روانی که می شناختم، در ذهن من 
بی نظم و آشفته بود؛ اما ناگهان در آن لحظه، همگی در جای خودشان قرار 
گرفتند؛ مثل حرکت آخر حل مکعب روبیک بود. حس کردم که »آهان«، 
فهمیدم. احساس می کردم بال هایم گشوده شده اند؛ هیجان زده بودم. با آن همه 
علم و تحصیالت روان شناسی - دبیرستان علوم برونکس، مدرک بیوشیمی از 
دانشگاه وسلیان، دکترای جراحی دندان )DDS( از دانشگاه کلمبیا، کارشناسی 
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ارشد مددکاری اجتماعی، و مدرک روانکاوی - چرا قباًل این نمودار ساده را 
ندیده بودم؟ با خودم فکر کردم که »این باید بخشی از آموزش های عمومی 
باشد. همة ما می توانیم از فهمیدن نحوة کار هیجان هایمان و راه های برخورد 

با آنها، سود ببریم.«
تماشا کردم،  را  بر هیجان  مبتنی  فیلم های جلسات روان درمانی  وقتی 
شاهد تغییرات زیادی در یک جلسه بودم. نتیجه ای که رسیدن به آن برای 
یک روان درمانگر سنتی سال ها طول می کشید، برای این درمان جوها، در 
چنین  که  نمی رفت  بیرون  سرم  از  فکر  این  می شد.  حاصل  ساعت  یک 
روش،   این  آیا  باشد.  واقعی  بتواند  که  است  آن  از  بهتر  خیلی  نتیجه ای، 
آن قدر پایة علمی داشت که بتوان آن را آموخت و به کار برد؟ ده سال اخیر 

کار درمانی ام ثابت کرده که پاسخ، مثبت است.
با مطالعة موشکافانة اندیشه های روان شناختی صد سال اخیر، و علم و 
آناتومی مغز، و تجربة بیش از ده سال روان درمانگری، باور من این است 
تحت  که  کسانی  برای  فقط  نه  هرکسی،  برای  می تواند  تغییر«  »مثلث  که 
نظریة  که  است  این  هم  من  رسالت  باشد.  مفید  دارند،  قرار  روان درمانی 
نه فقط  استفادة همگان،  ابزاری مورد  تغییر« را در قالب  زیربنایی »مثلث 
برای کسانی که آموزش روان درمانگری می بینند، ترجمه کنم. من تاریخچة 
درمانی و علم تجربی را به کار گرفته ام تا فهم »مثلث تغییر« را آسان؛ و 
استفاده از آن را برای هرزمان و هرکجا، تسهیل کنم. توضیح خواهم داد که 

چگونه می توانید این ابزار مهم را برای بهبود حال خودتان به کار بگیرید.
مدرن  انسان های  ]شاید[  می کشیم.  رنج  ما  همة  است.  زندگی سخت 
بیش از هر زمانی، استرس، بار مسئولیت، پوچی، اضطراب، قضاوت خود، 
و افسردگی را تجربه می کنند. از آن جایی که بیش تر ما نمی دانیم در مواجهه 
به کار  را  تمام همت خود  باشیم،  با هیجان هایمان، چه برخوردی داشته 


