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تقدیم به استاد هومن عباسپور
                         »مترجم«



مقـدمــه



بیش از سی سال پیش، وارد حرفة روان درمانی شدم و از آن زمان تاکنون 
بیشتر زندگی حرفه ای ام را در اتاق درمان گذرانده ام. مراجعانی که با آن ها 
کار کرده ام به دالیل گوناگونی به اتاق درمان آمده اند: افسردگی یا اضطراب 
یا  شرم  خوردن،  اختالالت  مشترک،  زندگی  از  نارضایتی  تحمل ناپذیر، 
متفاوت  مراجعة هرکدام  اگرچه دالیل  اجباری.  رفتارهای  و  ازخودبیزاری 
بود،  اما همة آن ها گرفتار رنجی عمیق بودند. تالش کردم این تجربة سی ساله 
را در قالب کتابی تدوین کنم تا راهنمای افرادی باشد که لزومًا تحت درمان 

نیستند یا شاید عالقه ای به درمان ندارند. 
من ماهیت و روان انسان را از دیدگاه روان پویشی۱ می نگرم: معتقدم که 
ذهن هریک از ما انسان ها وجوه نهفته ای دارد که خارج از آگاهی  ماست، 
بنابراین ناهشیار۲ است. درمقام  درمانگر روان پویشی وظیفه دارم مراجعانم را 
از این بخش های ناشناختة ذهنشان آگاه کنم. مهم ترین راه برای رسیدن به این 
هدف این است که به افراد کمک کنم سازوکار های دفاعِی روانشان را درک 
کنند. وظیفة این سازوکار ها این است که هیجانات، تفکرات و ترس های 

دردناک را خارج از آگاهی انسان نگه  دارند. 
بنابراین، موضوع این کتاب سازوکار های دفاعی است و من تالش می کنم 

1. Psychodynamic
2. Unconscious
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به پرسش های زیر پاسخ دهم: عملکرد این سازوکار ها چگونه است؟ آن ها 
چگونه عناصر دردناک تجارب زندگی را از دایرة آگاهی مان خارج می کنند؟ 
چرا از این دفاع ها استفاده می کنیم؟ پشت این دفاع ها درِد ناهشیار پنهان شده؛ 
درک و تحمل این درد  ناهشیار چه سودی برایمان دارد؟ سازوکار های دفاعی 
بخِش ضرورِی رواِن همة انسان هاست: آن ها از ما دربرابر تجارب دشوار 
زندگی محافظت می کنند، اما اغلب مانع رشد شخصی و رضایت از زندگی 
نامنعطف یا عمیقًا ریشه داِر روانمان ممکن است مانع  می شوند. دفاع های 
رسیدن به عزت نفس اصیل و زندگی سرشار از هیجان باشد و اجازه ندهد 
به آنچه واقعًا در روابطمان نیاز داریم برسیم. این کتاب کمکتان می کند تا پی 
ببرید سازوکار های دفاعی  خاِص شما چیست و چه  زمانی باید آن ها را کنار 

بگذارید تا بتوانید به رشد و پختگی دست یابید. 
مواجهه با رنج ممکن است، در عین دشواری، رهایی بخش و هیجان انگیز 
هم باشد. چه چیزی جذاب تر از این است که ذهنتان را ژرف کاوی کنید، 
پیچیدگی های رواِن دوستان، خانواده و آشنایانتان را تشخیص دهید و روابط 
انسانی را با درک عمیق تری نظاره کنید؟ من، پس از سال ها روان درمانی، 
همچنان شغلم را دوست دارم و دنیای ذهنی مراجعانم را به غایت جذاب 
می دانم؛ امیدوارم این کتاب بتواند بخشی از این شوروشوق را به شما هم 

منتقل کند. 
هدف من این است که مفاهیم و راهبردهاِی اصلِی  درماِن روان پویشی 
را به گونه ای توضیح دهم تا مناسِب هرکسی باشد که می خواهد یک دورة 
ژرف کاوی و خودشناسی را خارج از اتاق درمان بگذراند. بخش اوِل کتاب 
با بحث دربارة ماهیت و هدف سازوکار های دفاعی روان آغاز می شود و 
شکل گیری  سبب  زندگی  دشوار  تجارب  برخی  چگونه  که  دید  خواهیم 
دفاع ها می شوند. در بخش دوم، مهم ترین سازوکار های دفاعی را زیر ذره بین 
می بریم و تمرین هایی ارائه می کنیم که به شما کمک می کند دفاع های خاص 
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خود را در روابطتان شناسایی کنید و احساسات ناهشیاِر نهفته در پِس آن ها 
را کشف کنید. در بخش سوم، که خود شامل چند فصل است، نشان می دهیم 
چگونه می توانیم دفاع هایمان را خلع  سالح کنیم و با دشوارترین هیجاناتمان 

به خوبی کنار بیاییم.
در خالل کتاب، از رنج هایی هم آگاه می شوید که سال هاست گرفتارتان 
کرده است. البته باید بدانید که خواندن این کتاب، خصوصًا اگر تمرینات آن 
را به طور کامل انجام دهید، ساده نیست، کمی زحمت دارد؛ اما من اطمینان 
دارم که اگر کمی دندان به جگر بگذارید، از موهبت های خودآگاهی بهره های 
فراوان  خواهید برد. این کتاب کمکتان می کند تا روابط مؤثرتری با دیگران 
برقرار کنید، خواسته هایتان دیده شود، زندگی هیجانی تان پرشور و در عین حال 
و  قوت  نقاط  یابید،  دست  عمیق تری  خودشناسی  به  شود،  قابل مدیریت 
محدودیت هایتان را بهتر بشناسید، و انتظارات معقول از خودتان داشته باشید 

تا بتوانید، در سایة این انتظارات، عزت نفس اصیل را در خود بپرورانید. 
همة  با  به یک باره  نمی توانند  درمان  طول  در  مراجعان  که  همان طور 
رنج هایشان مواجه شوند، شما هم احتمااًل نمی توانید همة بینش های موجود 
در این کتاب را به یک باره جذب کنید؛ اساسًا این کار در توان هیچ کس نیست. 
به همین علت، شاید نیاز باشد که چندین بار کتاب را بخوانید، یا چند فصل 
آن را بخوانید، مکث کنید و به خودتان زمان بدهید تا آنچه آموختید درونتان 
»بنشیند«. رشد واقعی تدریجی و بلندمدت است، نه ناگهانی. یادتان باشد 
که در مسیر خودکاوْی پایداری مهم ترین چیز است؛ پس صمیمانه از شما 
می خواهم هرزمان که احساس کردید مطالب کتاب ترسناک یا تهدیدکننده 
بام  با کتاب خداحافظی نکنید. از طرفی، مراقب باشید از آن طرف  شده، 
هم پرت نشوید: یعنی بیش ازحد هم به خودتان فشار نیاورید و از خودتان 
انتظاراتی نداشته باشید که نتوانید مدیریتش کنید. در مسیر خودآگاهی هر 

قدمی که برمی دارید، هرچقدر هم کوچک باشد، ارزشمند است. 
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همچنین یادتان باشد که هیچ کس نمی تواند ُدور سازوکار های دفاعی اش 
این حوزه  در  که  درمانگر  مِن  نکند.  استفاده  آن ها  از  دیگر  و  بکشد  خط 
کتاب می نویسم و راهنمای شما در این سفر خودشناسی  هستم، هرروز با 
سازوکار های دفاعِی خاص خودم دست وپنجه نرم می کنم. یکی از پیام های 
زندگی همچنان چالش زا  در طول  ما  هیجانی  مسائل  که  است  این  کتاب 
باقی خواهد ماند، اما به مرور زمان و تالش فراوان می توانیم هیجاناتمان را 

به آسانی و با اعتماد به نفس بیشتری مدیریت کنیم. 
به عبارت دیگر، فرایند مواجهه با رنج  و درگیری با خاطرات دشواِر مربوط 
به آن برای هرکسی چالش زاست. پس همچنان که این کتاب را می خوانید و 
تمریناتش را انجام می دهید، به خاطر داشته باشید که شاید این مسیْر آسایش 
آنی فراهم نکند، اما دیگرانی هم هستند که هم زمان با شما و در همین مسیر 

در تقالی خودآگاهی اند، پس تنها نیستید.
رویکرد روان پویشی از آثار فروید ریشه می گیرد. زمانی که تازه روانکاوی 
برگزار می کردم و در آن  بودم، دوره  های فشردة یک ساله ای  آغاز کرده  را 
این دوره، در همه  به تدریس مجموعه آثار ۲۴ جلدی فروید می پرداختم. 
جای دنیا، بخشی از برنامة درسی مؤسساتی است که آموزش روان پویشی 
برگزار می کنند. در ۵۰ سال اخیر، کم لطفی هایی در حق فروید شده، آن هم 
به این علت که او نتوانسته بود مسائل جنسی زنان را درک کند و عقایدی 
به نظر  ترحم آمیز  و  زن ستیزانه  است  ممکن  اکنون  که  داشت  زنان  درمورد 

برسد. بسیاری هم عقاید او را مهجور و کهنه می دانند. 
به رغم این نگاه، بسیاری از بینش های انقالبی او جزء مفروضات بنیادی 
فرهنگ ما به حساب می آید. حتی کسانی هم که فروید را قبول ندارند بسیاری 
از اصول روانکاوی را، بی آنکه خود بدانند، پذیرفته اند. آثار پیش گامانة فروید 

فرهنگ ما را عمیقًا و تاابد متحول کرده است. 
از  بسیاری  تاکنون،  زمان  آن  از  و  رفت  دنیا  از   ۱9۳9 سال  در  فروید 
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نظریه پردازاْن اندیشه های او را بسط دادند و اصالح کردند. من، در جای جای 
این کتاب، به برخی از این نظریه پردازان اشاره خواهم کرد، اما اغلب به خوِد 
فروید ارجاع می دهم. امیدوارم در پایان کتاب، به درک عمیق تری از نقش او 
در ساخت فرهنگمان برسید و شما هم، همراه با من، او را نابغة انقالب آفرینی 
اگر  ما را درمورد خودمان و دیگران شکل داد، حتی  تفکر  نوع  ببینید که 

خودمان از این موضوع غافل باشیم. 





بخش اول 
  درک سازوکار های دفاعی روان انسان 



فصل اول   »من«ی که برای خودم غریبه است... 



... همانا او شناخت اندکی از خود داشت.
شاه لیر، پردة نخست، صحنة اول

برای اغلِب ما پیش آمده که حرفی بزنیم، رفتاری کنیم یا احساسی داشته 
باشیم که خودمان هم از آن تعجب کنیم و ناگهان به خود بیاییم و ببینیم 
که انگار اتفاقات ناشناخته ای در »پشت پرده« در جریان بوده است. اتفاقی 
ناگهان متوجه شدیم که سال ها  بسیار جزئی به شدت عصبانی مان کرده و 
چیزی عمیق در وجودمان حس می کردیم، اما از آن آگاه نبودیم. برای نمونه، 
شوهرتان ساعت های طوالنی در دفترش مشغول کار است و شما هم سخت 
مشغول کارهای زمین ماندة خانه اید و به این فکر می کنید که بیچاره شوهرم! 
در  تا  او می خواهید  از  و  می کنید  تلفن  او  به  کاره. سپس  سخت مشغول 
برگشت، لباس ها را هم سِر راه از اتوشویی بگیرد. او قبل از آنکه موافقت 
کند، کمی مکث می کند. شما هم از این مکث دلخور می شوید و می گویید: 

»مهم نیست! خودم می رم می گیرم!«
یا مثاًل دوستتان، درست قبل از قرار، تماس می گیرد و می گوید: »آقا! 
کنیم؟« و شما هم  برنامه رو کنسل  اومده... می شه  پیش  یه کاری  شرمنده. 
به شدت ناراحت می شوید. سال هاست که سخاوتمندانه این بی مالحظه گی ها 
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را پذیرفته اید. مثاًل سال پیش، دوست صمیمی  شما تولدتان را تبریک نگفت. 
اکنون می بینید که هرچه سعی می کنید با این مسئله کنار بیایید و فراموشش 
کنید، باز هم نمی توانید. اکنون به وضوح چیزی را می بینید که مدت هاست آن 
را می دانستید، اما نمی خواستید با آن روبه رو شوید: او دوستان دیگری دارد 

که ارزش بیشتری برایشان قائل است. 
مادرتان شش ماه پیش براثر یک بیماری مزمن فوت کرد. در آن زمان، شما 
حس کردید که در دوران بیمارِی او غصه دار و غمگین  بودید و وقتی مرگ 
به دردهای مادرتان پایان داد، احساس تسکین و آسودگی کردید. یک روز 
که دارید فیلمی غمگین می بینید، ناگهان هق هق می زنید زیِر گریه و متوجه 

می شوید که چقدر دلتان برای مادرتان تنگ شده است. 
ما اغلب تصور می کنیم که زندگی مان همین تجارب هشیارانه ای ست که 
از خودمان داریم. اما درحقیقت، بخش های مهم زندگی هیجانی مان احتمااًل 
از چشم  ما پنهان است. این مسئلة جدیدی نیست؛ دست کم از زمان شکسپیر 
(بر اساس نقل قولی که در ابتدای این فصل آوردم)، کسانی که در پی کشف 
ماهیت انسان بوده اند مشاهده کردند که برخی از مردم خودشناسی بهتری 

دارند و برخی دیگر نه. 
رمان های جین آستن پر از شخصیت هایی است که سرانجام به این درک 
رسیده اند که چطور برخی نگرش ها و احساساْت مانع شدند تا این افراد 
ماهیت واقعی وجودشان را بشناسند. در رمان غرور و تعصب، الیزابت بِِنت، 
پس از آنکه سرانجام به حقیقت اقرار می کند، با خود می اندیشد: »تا این لحظه، 
هرگز خود را نشناخته بودم.« در تاریخ ادبیات، نویسندگانی مانند والدیمیر 
ناباکوف و فورد مادوکس فورد۱، در آثارشان راوی های غیرقابل  اعتمادی۲ را 
1. Ford Madox Ford
Unreliable narrator .۲: راوی غیرقابل اعتماد در ادبیات و سینما به راوی ای گفته می  شود که 
سخنش ناموثق است و به دالیل گوناگون - مانند بیماری روانی، خودستایی، دلقک منشی و غیره 
- سرنخ های نادرست به مخاطب می دهد.-م. (فقط آن پانوشت هایی که در انتهای شان حرف »م« 
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به  کار گرفتند تا شخصیت هایی را به تصویر بکشند که از حقیقت زندگی 
هیجانی  خود تقریبًا بی خبر بودند. 

اصطالح »ذهن نیمه هشیار«۱ را کریستوفر ریگل۲، فیلسوف آلمانی، در 
قرن هجدهم پیشنهاد کرد، َسمیوئل تیلر کلریج۳ آن را در زبان انگلیسی به کار 
برد و فروید، بیش از یک قرن پیش، آن را سنگ بنای نظریة روانکاوی قرار 
داد . از آن زمان تاکنون، مفهوم بخش ناهشیار۴ ذهن، که خارج از آگاهی انسان 
قرار دارد، وارد فرهنگ ما شده و درکی را که از خود و محیط مان داریم تحت 

تأثیر قرار داده است. 
اکنون دیگر مفهوم فرویدی »اشتباه  لپی« در بین مردم شناخته شده است: 
را  گفتنش  قصد  هشیارانه  گوینده  که  چیزی  گفتن  و  زبانی  لغزش   یعنی 
نداشته است. شما احتمااًل نمونة آن را در فیلم آنی هال۵ وودی آلن دیده اید. 
شخصیت اصلی یک دورة فشردة روانکاوی (پنج روز در هفته) را شروع 
می کند و می پرسد: »من اصاًل مخالف روانکاوی نیستم. تنها سؤالم اینه که 
آیا می تونه َزن دگی من رو عوض کنه؟«۶ از اشتباه های لپی در فیلم های طنز 
هالیوود به وفور استفاده می شود، نمونه های آن را در فیلم های بروس قدرت 

مطلق۷ و دروغگو، دروغگو۸، هردو با بازِی جیم کری، شاهد بوده ایم. 
بسیاری از مردْم انگیزه های ناهشیار را عامل برخی از کارهایشان می دانند، 

نوشته شده از مترجم است. باقی پانوشت های توضیحی از آِن مؤلف است.)
1. Subconscious mind
2. Christopher Riegel
3. Samuel Taylor Coleridge
4. Unconscious
5. Annie Hall
۶. شخصیت فیلم قصد داشت بگوید »?Will it change my life«، اما زبانش می لغزد و به جای 
»Life« می گوید »Wife«، یعنی »زن«. در تالشی ناموفق، سعی کردم این اشتباه لپی را در فارسی هم 

منتقل کنم و به جای صورت درست »ِزندگی« نوشته ام »َزن دگی« تا زن را تداعی کند.-م.
7. Bruce Almighty
8. Liar, Liar
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باید بدانیم که این  گونه  اما  مانند »فراموش کردن« کاری سخت یا اجباری. 
نیست که شخص »عمدًا« انجام دادن کاری را که تعهد کرده فراموش کند، 
بلکه عمِل فراموش کردن نشان دهندة بی میلی او به آن کار است. به گمان من، 
بسیاری از افرادی که همسرشان سالگرد عروسی شان را فراموش می کند آن 

را صرفًا اشتباهی سهوی و بی معنا نمی دانند.
خودشان  که  می دانیم  دیگران  درمورد  را  چیزهایی  معتقدیم  اغلب  ما 
توانایی دیدنش را ندارند. وقتی چند همکار برای صرف ناهار با هم بیرون 
می روند و پشت سِر همکار دیگری غیبت می کنند، یکی از آن ها ممکن است 
این دختره  به  اول می دونستم که اصاًل نمی شه  از همون  بگوید: »کاشکی 
ناراحت می شه. فکر  یه چیزی بهش می گی  تا  اَبروئه.  باالی چشمت  بگی 
افراد  ایرادی نداره.« گاهی پیش می آید که، در یک دوِرهمی،  می کنه هیچ 
حاضر در مورد دوستشان و دوست دختر جدیدش نظر می دهند: »یعنی این 
رفیق مون واقعًا نمی فهمه که دوباره با یه دختری دوست شده که عیِن قبلی ها 
زورگوئه؟ یکی عیِن مامانش!« یا مثاًل وقتی دوستتان برای چندمین بار هوس 
کرده تغییرات اساسی در زندگی اش بدهد و دارد درمورد پروژة جدیدش 
ُگنده می بافد، ممکن است با خودتان بگویید: بسه دیگه بابا! داری ما رو سیاه 

می کنی یا خودت رو!
ما خیال می کنیم مسائلی را درمورد دیگران می دانیم که خودشان نمی دانند، 
اما وقتی کسی درمورد خودمان این تصور را بکند احتمااًل منزجز می شویم. 
را  چیزی  دیگران  ببینند  که  نیست  خوشایند  اصاًل  افراد  از  بسیاری  برای 
درمورد آن ها می دانند که خودشان نمی توانند تشخیص دهند. اگر دوست مان 
یکی از اشتباهات لپی ما را بگیرد، اصرار می کنیم که زبانمان نچرخیده و 
هیچ معنایی پشت این لغزش نیست؛ یا می گوییم قرار شام را فراموش کردیم 
چون سِر کار بیش ازحد استرس داشتیم؛ یا وقتی اسم یکی از مهمانان مراسم 
عروسی را از قلم می اندازیم و دعوتش نمی کنیم، اصرار می کنیم که در آن 



فصل 1    »من«ی که برای خودم غریبه است...   23 

لحظه حواسمان پرت بوده و این اتفاق هیچ ربطی به این نداشته که آن فرد 
در مهمانی سال گذشته زیاد تحویلمان نگرفته بود. 

گاهی اوقات ما چیزی را فراموش می کنیم چون واقعًا در محل کار سرمان 
شلوغ بوده است. گاهی یک اشتباه لپی هیچ معنای خاصی ندارد. اما اغلب، 
حواس پرتی و اشتباه لپی از چیزی پرده برمی دارد که ما از آن آگاه نیستیم و 

تمایلی هم نداریم به آن اقرار کنیم، حتی برای خودمان. 
وقتی ماهیت ناهشیار را بشناسیم و بدانیم که چرا برخی از احساسات و 
افکاْر ناهشیار می مانند و برخی دیگر نه، دیگر به راحتی می توانیم درک کنیم 
که چرا قادریم انگیزه های ناهشیار را بیشتر در دیگران تشخیص دهیم تا در 
خودمان. به عقیدة بسیاری از نظریه پردازان روان پویشی، از فروید گرفته تا 
نظریه پردازان امروزی، ناهشیار حاوی همة افکار و احساساتی  است که یا 
تحمل آن ها برای ما خیلی دردناک است، یا با اصول اخالقی و ارزش های ما در 
تضاد است و خودانگاره مان را متزلزل می کند. به عبارت دیگر، ما »نمی خواهیم« 
در بارة محتوای ناهشیارمان چیزی بدانیم؛ چون اگر می خواستیم، از همان ابتدا 

آن افکار و احساسات به ناهشیار فرستاده نمی شد. 
پس چگونه می توانیم از مواجهه با آن بخش هایی از خودمان که تحملشان 
برایمان مشکل است اجتناب کنیم  ؟ چطور ممکن است وجهی از شخصیت  

ما برای  خودمان غریبه بماند، اما بقیه بتوانند آن را ببینند؟
اینجاست که سازوکار های دفاعی روان (یا دفاع های روانی یا، به  عبارت  
ساده تر، دفاع ها) وارد بازی می شوند. سازوکار های دفاعی ما شیوه های پنهاني 
هستند که ما از طریق آن ها افکار و احساسات غیرقابل پذیرشمان را به بیرون 
از دایرة آگاهی مان می فرستیم. در این فرایند این دفاع ها، با ظرافت تمام، درک 
ما را از واقعیت تحریف می کنند - هم در روابط شخصی و هم در هیجانات 
درونی خودمان. هدف این کتاب توصیف این سازوکار های دفاعی، نحوة 
عملکردشان و شناسایی آن ها در وجود خودمان است. همچنین روش های 
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کنار  آن  با  و  ببینیم  را  ناهشیارمان  محتویات  تا  می آموزد  ما  به  را  مؤثری 
بیاییم. وقتی دفاع های ما بیش ازحد نامنعطف می شوند و در وجودمان ریشه 
می دوانند، ممکن است اجازه ندهند که زندگی هیجانِی کامل و رضایت بخشی 

را تجربه کنیم.
***

در کالج که بودم، افسردگی شدیدی داشتم و درصدد درمان برآمدم. من هم، 
مانند بسیاری از افرادی که می خواهند روان درمانی را شروع کنند، تصورم 
این بود که درمانگرم قرار است چند فوت وفن  به من بیاموزد تا با آن ها بتوانم 
مشکالتم را حل کنم. اما با شگفتی (و البته سرخوردگی) فهمیدم که او بادقت 
به آنچه من می گفتم گوش می داد و بعد نکته ای درمورد زندگی هیجانی من 
می گفت که اصاًل نه انتظارش را داشتم و نه توان دیدنش را. باآنکه در ابتدا 
بسیاری از حرف هایش را نمی پذیرفتم و گاهی هم خیلی عصبانی می شدم، 
اما به مرور زمان که نمونه هایی را برای او نقل می کردم، خودم هم پی می بردم 
که حرف هایش چندان هم بی راه نبوده و حقیقت دارند، در نتیجه آن ها را 

می پذیرفتم. 
در این سی سالی که  درمانگر بوده ام، خودم هم به همین شیوه کار کرده ام. 
به افرادی که برای کمک خواهی نزد من می آیند به دقت گوش می دهم و سعی 
می کنم مطالبی را از حرف هایشان بیرون بکشم که آن ها در سطح هشیار قصد 
بیانش را نداشتند – حرف هایی درمورد احساِس تحمل ناپذیِر نیازمندبودن، 
مضر،  و حسادت  رشک  نداشتند،  را  بیانش  یا  پذیرش  اجازة  که  خشمی 
شرم فرساینده و دیگر هیجانات عمیقی که مراجعانم نمی توانند ورود آن ها 
را به دایرة آگاهی شان تحمل کنند. من به آن ها کمک می کنم سازوکار های 
دفاعی شان را بشناسند – یعنی همان روش هایی که ناهشیارانه به کار می گیرند 
تا بخشی از تجارب  دردناک و تحمل ناپذیرشان را از خود دور کنند. همچنین 
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به آن ها نشان می دهم که چگونه یک دفاع خاْص آن ها را از رسیدن به نیازهای 
واقعی شان بازمی دارد و سبب می شود که از خودشان و روابط شخصی شان، 

آن طور که باید، مراقبت نکنند.
این مشکِل ذاتِی سازوکار های دفاعی است: یعنی وجودشان برای همة 
ما انسان ها الزم و مفید است تا بتوانیم با رنج های اجتناب ناپذیِر انسان بودن 
کنار بیاییم؛ اما وقتی بیش از حد در زندگی ریشه بدوانند، باعث می شوند که 

ارتباطمان با هیجانات مهمی که باید با آن ها روبه رو شویم قطع شود. 
از یک طرف، بی حس کردِن موقت خود ممکن است کمکتان کند تا داِغ 
ازدست دادن عزیزتان را تحمل کنید؛ از طرف دیگر، ندیدِن محرومیت هیجانی 
کودکی تان ممکن است باعث شود که متوجه نشوید گذشته تان چه نقشی در 
زندگی زناشویی ناخرسند فعلی  تان بازی می کند. نادیده گرفتن این مسئله که 
ما هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شویم امکان ادامة زندگی روزمر ه  را برایمان 
فراهم می کند. اگر این باور ناهشیار را داشته باشید که آسیب ناپذیرید و قرار 
نیست بمیرید، ممکن است به رفتارهای ُپرخطری کشیده شوید که پیامدهای 

غم انگیزی دارد. 
بیرون  آگاهی مان  دایرة  از  را  هیجانی مان  تجارب  از  بخش هایی  وقتی 
با  کنار آمدن  برای  توانایی مان  درنتیجه،  تحلیل می رود؛  انرژی مان  می رانیم ، 
جهان پیرامون کاهش می یابد. برای نمونه، خشم می تواند به ما انگیزه بدهد 
تا تغییرات مهمی در زندگی مان پدید آوریم - مثاًل رابطة ناسالم با فردی 
خودخواه را ترک کنیم یا یک دوستی یک طرفه  را تمام کنیم تا بتوانیم از 
خودمان دربرابر بدرفتاری ها مراقبت کنیم. اگر با عزیزانمان بدرفتاری کنیم، 
پذیرفتن احساس گناه و پشیمانِی ناشی از آن باعث می شود که رفتارمان را 

جبران کنیم. 
باعث  هیجاناتمان  قوی ترین  از  برخی  غیرمستقیم  ابراز  یا  نکردن  ابراز 
می شود که سازوکار های دفاعی به کار افتد و رفتار ما را طوری هدایت کند 
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که آنچه را واقعًا نیاز داریم به دست نیاوریم. درنتیجه، این سازوکار ها ممکن 
است ناکام کننده و حتی باعث تخریب خود شوند. 

بدتر از آن اینکه، سازوکار های دفاعی ممکن است بخش هایی از زندگی 
هیجانی مان را که برای برقراری روابط مؤثر به آن نیاز داریم به کلی از ما بگیرد 
یا مختل کند، و این اتفاق نه تنها در روابط عاشقانه، بلکه در روابطمان با اعضای 
خانواده، دوستان صمیمی و یا همکاران هم رخ می دهد. اگر سازوکار های 
دفاعی آگاهی تان را مسدود کرده باشند و درنتیجه از نیازهایتان آگاه نباشید، 
نمی توانید با کسی واقعًا صمیمی شوید. وقتی خشم  یا ناراحتی تان را از طریق 
پرخوری وسواسی »قورت می دهید«، دیگر انگیزه ای ندارید که دربارة علت 
آن احساسات کاری کنید، حاال چه در خانه باشید، چه در محل کار، چه 
با دوستان. فردی را در نظر بگیرید که عادت کرده است وقتی نزدیکانش 
هیجاناتی را بیان می کنند که او را می ترساند، عقب نشینی کند. طبیعتًا این فرد 
فقط روابط محدود و ناخوشایندی را با دیگران برقرار می کند که هیچ خطری 

برای او نداشته باشد.
در این کتاب، به شناختی عمیق از سازوکار های دفاعی دست می یابیم، 
سپس تأثیر آن ها را در روابطمان می بینیم. در ادامه هم، نگاهی می اندازیم به 
نقشی که این سازوکار ها در الگوهای رفتاری ناسازگار و به ظاهر نامنعطفمان 
دارند، مانند ناتوانی در صمیمیت و متعهد ماندن، مشکالت تکراری در محل 
کار، قطع ارتباط های مکرر با دوستان، مشکل ارتباطی با والدین یا فرزندان  

و غیره.
هدف نهایی این است که این سازوکار های دفاعی را خلع سالح کنیم، 
به ویژه آن هایی را که از برقراری ارتباط رضایت بخش با نزدیکانمان جلوگیری 
می کند، و بعد روش های مؤثری پیدا کنیم تا محتویات ناهشیارمان را عیان 
کنیم. البته قرار نیست همة سازوکار های دفاعی مان خلع سالح شوند و هرچه 
در ناهشیارمان است عیان و بیان شود؛ اما وقتی دفاع های ما نامنعطف اند، در 




