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 مقدمه    7 

نظریه های روانکاوی در تاریخ روانشناسی مدرن جاذبه و دافعه باالیی 
داشته اند. آنان که در تکاپوی رویکردی عمیق به ذهن انسان اند، این الگوی 
تفحص، درمان، و پژوهش را جذاب می یابند. اما آنانی که دقت و عینیت را ارج 
می نهند، نگاهی انتقادی به این نظریات دارند. با این حال، روانشناسی امروز به 
آن حد از بالندگی رسیده است که عمق و دقت، هر دو را مبنای پژوهش و 
نظریه پردازی قرار دهد و بر همین اساس، هر روز بر تعداد روانشناسانی که 
نظریه های روانکاوی را الهام بخش نقد و نظر خود قرار می دهند افزوده می شود.
انسجام نظریه های روانکاوی در پیکره کلِی روانشناسی، جنبشی است 
که از اواخر قرن پیش آغاز و به َتَرک خوردن سوگیری روانشناسی علمی 
نسبت به نظریه های روانکاوی منجر شد. این سوگیری حاصل انحصارگرایی، 
جزم اندیشی، و بیگانگی روانکاوان با روش شناسی علمی بود. بدیهی است 
که روانشناسی علمی نه تنها پذیرای چنین روش و منشی نبود، بلکه به دلیل 
ادعاهای واهی و میل ناهشیار برخی از پیروان این رویکرد به فرقه گرایی، در 
عین تظاهر به علمی بودن، ناگزیر از برمال ساختن ماهیت شبه علمی روانکاوی 
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و روانکاوان شد. همین نقدهای ُبرنده روانشناسان گروه اندکی را، عمدتًا در 
اروپا، برانگیخت تا روانکاوی را به یک علم و رشته مستقل از روانشناسی 
تبدیل کنند؛ هرچند این تالش راه به جایی نبرد و روانکاوی و روانکاوان را 
حاشیه نشین تر کرد. بدیهی است که یک نظریه و رویکرد را نمی توان به عنوان 
رشته ای علمی در نظر گرفت؛ چه یک علم به تبع موضوع و روش تمایز 
می یابد و ِصرف چند ابداع فنِی روش شناختی در مطالعه ذهن انسان، آن هم با 
توجه به کثرت روش شناختی ذاتی علم روانشناسی، مبنای تأسیس یک رشته 
علمی نخواهد شد. روانکاو شدن بدون تسلط بر بنیان های علم روانشناسی 
روانکاوی،  بنیانگذار  مقام  در  فروید  که  اینجاست  است و جالب  ناممکن 
خود آن را بخشی از روانشناسی برشمرده است1.  با این همه، روانکاوی 
همچنان یک رویکرد، نظریه، و تکنیِک درمانی اثرگذار در گستره روانشناسی 
بالینی و روانپزشکی باقی ماند. نه می توان روانکاوی را طرد و انکار کرد و 
نه می توان بر فرقه گرایی و جزم اندیشی برخی اصحاب آن در دهه های میانی 
قرن گذشته صحه گذاشت. این تعارض ها به ظهور نگاه مثبت و نقادانه به 
نظریه های روانکاوی انجامید که ثمره آن ظهور و پیشرفت نظریه های جدید 
روانکاوی بود که با آرایش و پیرایش نظریه های سنتی این گستره، عمق و 
دقت، هر دو را در مفهوم سازی و فن آوری خود لحاظ کرد. نظریه دلبستگی 
و روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ثمرات چنین دیدگاهی اند. جان 
مفهوم  طبیعی،  رفتارشناسی  از  بهره گیری  و  علمی  روش شناسی  با  بالبی 
بنا نهاد.  بنیان  نظریه های روانکاوی  دلبستگی را در چارچوبی علمی و بر 
حبیب دوانلو نیز با بهره گیری از نظریه دلبستگی و بازنگری انقالبی در فنون 
درمانی روانکاوی، روش درمانی کارآمدی را ابداع کرد که شواهد پژوهشی 
متعددی از آن حمایت می کنند. این روش درمانی عینیت رفتار درمانی را مبنای 

1. Freud (1297, pp. 392-93)
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روش شناختی خود قرار داد، اما بنیان نظری و فنی آن بر پایه روانکاوی بود.
کتاب حاضر بر مبنای مفهوم »مثلث تعارض«، برخاسته از روان درمانی 
درک  امکان  مفهوم  این  است.  شده  نگاشته  کوتاه مدت،  و  فشرده  پویشی 
عملیاتی مفاهیم دفاع و اضطراب را در نظریه روانکاوی فراهم کرد. نخستین 
بار ایزرل1 و سپس ماالن2 مفهوم »مثلث تعارض« را بر پایه مفهوم اضطراب 
به  را  آن  نیز  دوانلو  نظام دار صورت بندی کردند.  به شکل  فروید،  عالمتی 
همراه »مثلث شخِص« منینگر3 از بنیان های این روش درمانی قرار داد. مثلث 
در  را  تهدیدآمیز خود  و  دردناک  احساسات  از  آدمها  گریز  نحوه  تعارض 
پاسخ به افراد و رویدادهای دلخراش توصیف می کند. احساسات بنیادی به 
علت ضربه های دوران کودکی با اضطراب همخوان می شوند. این اضطراب 
واکنش های ذهنی و رفتاری ای را فعال می کند که در اصطالح به آنها دفاع 
می گویند. دفاع ها واکنش هایی اند که مواجهه سازنده با واقعیت های دردناک و 
سنگین زندگی را ناممکن می سازند. استفاده مکرر و نامتناسب از دفاع ها سبب 
بروز مشکالت روان شناختی می شود. این تعارض که در روابط گوناگونی 
خود را نشان می دهد، در قالب مثلث شخص- روابط مهم گذشته و کنونی و 

رابطه درمانی فرد- توصیف می شود. 
اینک به این فرایند ملموس در زندگی آدمها نگاه دقیق تری می اندازیم: 
و  متعدد  احساسات  زندگی خود دچار  رویدادهای  با  مواجهه  در  ما  همه 
مختلفی می شویم. این احساسات بر پایه نیازهای بنیادی روان شناختی شکل 
انگیزشِی اعمال ذهنی و رفتاری اند. هر رویدادی بسته  می گیرند و موتور 
به نسبتی که با نیازهای ما دارد، احساسات خفیف و شدیدی را در ما بر 
می انگیزد. رویدادی که در نسبت با نیازهای ما مهم ارزیابی شود، برانگیزنده 

1. Izirel (1952)
2. Malan, D. (1979) 
3. Menninger, K. (1958)
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احساسات است. حال، اگر نیاز مهمی، همچون دلبستگی و محبت یا آزادی 
و مراقبت بهینه، در بافت یک رابطه صمیمی دچار آسیب و نقصان شود، 
هیجان های شدید و مهمی همچون خشم، گناه، و غم را در ما بیدار می کند. 
آسیب اند  منبع  تخریِب  و  حذف  یا  ترمیم  انگیزشِی  موتور  هیجان ها  این 
(خشم)، اما دلبستگی و نیازمندی به موضوع دلبستگی هم هیجان های متضاد 
را بر می انگیزد (گناه)، هم سبب همخوان شدن این هیجان های متعارض با 
اضطراب می شود، و هم به عزای شکست دلبستگی می انجامد(غم). چون 
عدم مهار آنها و بدل شدنشان به رفتار می توانست پیامدهای تهدیدآمیزی 
برای نیاز و و ابستگی ما به رابطه با والدین داشته باشد، در کودکی مجبور 
بودیم با واکنش های ذهنی و رفتاری خاصی این هیجان ها را مهار  کنیم. اما 
این مهار ماهیتی مخرب و ناسالم دارد، زیرا در کودکی توان و ظرفیت ذهنی 
باالیی برای مهار سازنده این احساسات نداشتیم. حال، اگر این اتفاق ها شدید 
یا مکرر رخ داده باشند، عالیم و مشکالت روان شناختی در ما ظاهر و تثبیت 

می شوند. این فرایند مولد مثلث تعارض است.         
مثلث تعارض آنگاه پدید می آید که دنیای درونی ای از افکار و احساسات 
در ما شکل بگیرد و ظرفیت نسبی ای برای توجه و شناسایی و تحمل آنها 
فراهم شده باشد. باید حسی از من، تجربه های احساسی درونی و متمایز از 
اعمال آشکار، و نیز توانایی سخن گفتن و فکر کردن درباره آنها در کودک 
رشد کند تا مثلث تعارض پدید آید. پیش از شکل گیری این مثلث، پیش 
از آنکه من با من در تعارض قرار گیرد، و پیش از اینکه من با شیوه های 
مناسب و نامناسب احساسات درونی را مهار کنم، تعارضات ماهیتی خطی 
دارند و بین من و دیگری شکل می گیرند. تعارض خطی انعکاسی از یک 
حیات ذهنی فقیر درونی و کودکانه است. شیوه نامناسب دفاع ها در مهار 
احساسات در این حیات ذهنی بدوی، به نحوه ادراک و ارتباط من با دیگری 
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باز می گردد، نه نحوه ادراک و رفتار نامناسب من با دنیای درونی ام. تعارض 
در اینجا خطی است، یعنی تعارض یک فرد با فرد دیگر. در تعارض خطی 
من با خودم مشکلی ندارم، بلکه با دیگری مشکل دارم. در اینجا نگاه به 
جای اینکه رو به سوی درون باشد، رو به سوی بیرون است. اینکه مشکل 
ممکن است ناشی از من و نحوه مواجهه من با احساساتم باشد در این فضای 
که مشکل سازست.  اوست  رفتارهای  و  دیگری  بلکه  ندارد،  معنایی  ذهنی 
خط تعارض به گروهی از دفاع ها یا شیوه های گریز از واقعیت اشاره می کند 
که ماهیتی بدوی دارند و همیشه و تمامًا طرف مقابل، و نه خود را، ریشه 
تعارض می داند. این دفاع ها ادراک ها و رفتارهایی اند که از ظرفیت بسیار 
پایین در شناسایی و تحمل احساسات درونی حکایت می کنند. معمواًل، این 
دفاع ها در دوران پیش زبانی شکل می گیرند و به تدریج که فرد رشد می کند 
جای خود را به دفاع هایی می دهند که بر مبنای مثلث تعارض عمل می کنند، 
یعنی هنگامی که فرد مشکل را در درون خود می بیند و در نتیجه در تکاپوی 

مهار احساسات درونی خود است. 
 آدم هایی که از سالمت نسبی روانی برخوردارند تنها در شرایط پر استرس 
و حاد از دفاع های بدوی استفاده می کنند. اما افراد مبتال به اختالالت شخصیت، 
به دلیل ظرفیت روانی پایین، عمدتًا از دفاع های بدوی استفاده می کنند. بر 
همین اساس، افرادی که دچار اختالالت وخیم شخصیتی اند مشکلی در خود 
نمی بینند، و صرفًا دیگران را علت رنج خود می دانند و این همان خط تعارض 
است. هرچه آدم ها بیشتر در دره دفاع های بدوی سقوط کرده باشند، روابط 
آشفته تری دارند و برای خود و طرف مقابل جهنم درست می کنند؛ اما هرچه 
فرد بیشتر اسیر مثلث های تعارض باشد، بیشتر در آتش جهنمی خودساخته 
از  که  است  پیوستاری  واقعیت  از  گریز  واکنش های  می سوزد.  درونی  و 
واکنش های بدوی و بین شخصی آغاز می شود و به تدریج از ماهیت بدوی 
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و بین شخصی آن کاسته می شود و ماهیت درون شخصی آن افزایش می یابد. 
کتاب حاضر بر محور احساسات، اضطراب از تجربه آنها، و دفاع از خود 
به اضطراب استوار است. دفاع در مفاهیم  این احساساِت آغشته  برابر  در 
مبنای  از واقعیت و احساسات است که  روانکاوی شیوه تحریف و گریز 
رنج و زجر آدمی، مولد مشکالت ارتباطی، و بازدارنده مواجهه خردمندانه با 
دردهای زندگی است. در این کتاب، دفاع ها در چهار مقوله بهم پیوسته بدوی، 
واپس رونده، سرکوبگر، و عایق بندی بررسی می شوند. افزون بر این، ماهیت 
عینی اضطراب و همچنین هیجان ها و احساساتی که عمدتًا مولد اضطراب و 
واکنش های دفاعی اند نیز تشریح شده است. بنابراین، درک جامعی از مفهوم 
مثلث تعارض و پیش زمینه های آن در این کتاب فراهم شده است. در پیوست 
کتاب نیز فهرستی از همه دفاع هایی که تا به حال به هر شکلی مورد اشاره 
و توجه نظریه پردازان قرار گرفته آمده است. یکی از معضالتی که معمواًل 
دانشجویان در شناخت و شناسایی واکنش های دفاعی دارند، بی اطالعی از 
طیف گسترده رفتارهایی ست که ماهیتی دفاعی دارند. 152 واکنش دفاعی در 
این کتاب تعریف شده است و این تعاریف نه بر مبنای بنیان های انتزاعی نظریه 
فروید، بلکه بر اساس تجلی عینی آنها در روابط درمانی و غیر درمانی است.    
 فصل نخست کتاب حاضر به تشریح مفهوم دفاع و گریز از واقعیت به 
عنوان ماهیت فطری ذهن انسانی می پردازد. فصل دوم به دفاع های بدوی و 
واپس رونده اختصاص دارد. دفاع های بدوی ماهیت بین شخصی دارند و در 
دفاع های واپس رونده به تدریج جوانه های دفاع های درون شخصی و مثلثی ظاهر 
می شود. فصل سوم به دفاع های سرکوبگر و دفاع های عایق بندی یا وسواسی 
احساسات  در فصل چهارم  است.  مربوط  دارند  درون شخصی  ماهیتی  که 
انسانی وارسی شده اند. این فصل به اهمیت احساسات در اصالت تجربه ها 
و اعمال انسانی و همچنین ماهیت منش وار آنها اختصاص دارد. در فصل 
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پنجم اضطراب محور بحث است. اینکه چگونه نوعی ترس از دنیای درونی، 
مانع شناخت و پردازش احساسات، به سبب تهدیدآمیز دیدن آنها، می شود. 
همین اضطراب است که ذهن را بسیج می کند تا با استفاده از دفاع ها فهم و 
لمس احساسات مسدود شود. فصل ششم به آن دسته از احساسات بنیادی ای 
می پردازد که در اثر ضربه به دلبستگی بیدار می شوند. انسداد پردازش و تجربه 
هیجان های خشم، گناه، و غم مسبب اصلی بروز بیماری های روانی  است. در 
نهایت، فصل هفتم به مفهوم سازی های بنیادی رویکرد روانکاوی اختصاص 
دارد که شکل گیری سالمت و بیماری را از نظرگاه این سیستم معرفی می کند.
امیدوارم این اثر در فهم مفاهیم بنیادی روان پویشی در تبیین سالمت و 
بیماری راهگشا باشد. کوشیده ام مفاهیم پایه روان درمانی پویشی فشرده و 
کوتاه مدت را ساده بیان کنم و افزون بر اهل فن برای مشتاقان افزایش خودآگاهی 
نیز الگویی عمیق و ساده فراهم آورم. در تولد این کتاب از همراهی همراهانی 
بهره بردم: دکتر فاطمه ربیعی افزون بر ترغیب برای تألیف این اثر، بازخوانی 
و تصحیح آن را نیز بر عهده داشت. این همراهی راهگشای رسیدن به لحظه 
نوشتن کلمات حاضر شد. مژگان آبادی، مدیر نشر بینش نو، زحمت بسیاری 
در فرایند تولید اثر اعم از صفحه بندی، طراحی، و چاپ متقبل شدند. مهیار 
علینقی در تهیه فهرست دفاع ها کمک شایانی کرد و وال موسوی کل کتاب 
را بازبینی نمود. فرشید عراقی و فریبا عراقی در آماده سازی بخش هایی از 
کتاب مرا تنها نگذاشت و در نهایت، علیرضا تقوی ویرایش ادبی کتاب را بر 
عهده گرفت. از همراهی همه یاران سپاسگزارم و امیدوارم این اثر در فهم 

پویایی های ذهن انسانی برای منتهی و مبتدی راهگشا باشد.        

نـیما قـربانی 
استاد دانشگاه تهران 



14    از خط تا مثلث تعارض

فصل اول    گریز از واقعیت درون و برون 



فصل اول  گریز از واقعیت درون و برون    15 

سیر گریز از درد واقعیت و شکل گیری رنج و زجر بشری
ظرفیت آدمی  در مواجهه با واقعیت های زندگی محدود است. از روزی 
از  فراتر  که  می شویم  روبرو  با حقایقی  مدام  می شود،  بسته  ما  نطفه ی  که 
ظرفیت ماست و باید چنان سینه را فراخ کنیم که احساس ناشی از واقعیت 
آن  با  تا  بزنیم  دست  سازنده ای  عمل  به  بتوانیم  و  آوریم  تاب  را  پیش رو 
واقعیت کنار بیاییم. کنار آمده و نیامده، بعدی در راه است. اما چه کنیم که 
خیلی از مواقع سینه مان آنقدر فراخ نیست که احساسات منتج از واقعیت 
را در خود هضم کند، یا دست هایمان آنقدر بلند و َقَدر نیست که حقیقت 
پیش رو را اهلی کنیم. نه تاب احساِس ناشی از حقیقِت پیش رو را داریم 
و نه می توانیم طوری با آن ارتباط برقرار کنیم که به نفع ما و احساسات و 
نیازهایمان باشد. این امر در خصوص حقایق تلخ و شیرین هر دو مصداق 
دارد. ظرفیت محدود برای لذت بردن و ترس از موفقیت پدیده چندان نادری 
نیست. گاهی تاب تلخی را نداریم و گاهی تاب شیرینی را. گاهی تاب درد 
ناشی از فقدان و آزار را نداریم و گاهی تاب شیرینی وصال و پیروزی را. 
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اینجاست که در ذهن ما روش های گریز از واقعیت درون و برون بیدار و 
تقویت می شود، روش هایی که جزئی از ساختار فطری ذهن و مغز ماست.

محدودیت ذهن ما در مواجهه با احساسات منتج از واقعیت های گوناگون 
قرون  انسان های  است.  بیشتر شده  و  بیشتر  مدرن  زندگی  مظاهر  ُیمن  به 
در  ترس  و  شور  این  که  بودند  زندگی  از  ترس  و  شور  از  مملو  گذشته 
گذشته چگونه  بشر  که  می دهند  نشان  اسطوره ها  است.  نمایان  اسطوره ها 
زندگی را تجربه می کرد و چگونه تجربه های درونی و احساسی خود را در 
قالب داستان هایی در جهت فهم و درک رویدادهای زندگی، به بیرون از خود 
فرا می افکند. این داستان ها تالشی خودکار و ناهشیار برای تحمل احساسات 
برخاسته از درد زندگی و ابهام زدایی از جهان مملو از راز بود، که بیش از 

آنکه جهان بیرون را تبیین کند، جهان درون را هویدا می ساخت. 
در قرن بیستم که پوزیتیوسیم فرهنگ غالب متفکران غربی شد، اسطوره ها 
به همت  برداشت  این سوء  اما  قلمداد شدند.  و خیالی  واهی  افسانه هایی 
کسانی چون فروید، یونگ، و در نهایت کمبل برطرف شد و اهمیت و نقش 
الزمه  بدنی  باالی  فعالیت  گردید.  برجسته  انسان  ذهن  فهم  در  اسطوره ها 
از زندگی در  را  بود و بشر اسطوره ای شوق و ترس خود  زندگی بدوی 
جنگ، مرگ، پیروزی، ازدواج، تولد فرزند، زلزله، بیماری، دین و غیره تجربه 
می کرد. در گذشته مرگ خود جزیی از زندگی بود که بسیار ُرخ می داد؛ مرگ 
در اثر بیماری یا مرگ در اثر جنگ و خشونت. بنابراین، زندگی مملو از 
درد و لذت بیشتری بود. اما تجربه زندگی انسان مدرن دگرگون شده است. 
انسان مدرن به مدد علم و فن آوری تا توانسته از درد زندگی گریخته است. 
در گذشته آسپیرینی وجود نداشت که در اندک زمانی درد شما را تسکین 
دهد یا هواپیمایی نبود که در اندک زمانی عزیز سفر کرده را در برابر چشمان 
شما قرار دهد. طبی نبود که مرگ را تا آنجا که ممکن است به تعویق اندازد 

و پلیسی نبود تا از شما در برابر سارقان حمایت کند. 
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درد زندگی انسان مدرن سرکوب می شود یا به تعویق می افتد، اما رنج 
و زجر زندگی چطور؟ بشر از جهل به طبیعت کاسته است، اما از جهل به 
خود که مسبب رنج است چطور؟ از خشونت و درد تعمدی (زجر) نسبت 
به خود و دیگران چطور؟ آیا کمتر شده است؟ انسان مدرن از درد زندگی 
تا توانسته گریخته و آن را به تعویق انداخته، اما جهل و خشونت بیشتر شده 
است. خشونت و خصومتی که بشر در قرن بیستم به مدد علم و فن آوری 
به همنوع خود نشان داد، گستردگی بیشتری یافته است. بنیان های بالفصل 
احساسی در روابط انسانی کم رنگ شده و اگر چه همکاری ها گسترده تر و 
قانومندتر شده، بار عاطفی و خودجوش آن دیگر تجربه نمی شود. تکاپوی 
انسان مدرن در کاستن درد زندگی متأسفانه به کاهش رنج (جهل به خود) و 
زجر (رنج تعمدی) منتهی نشده است. سپرهای تکنولوژیک در تجربه زندگی 
و طبیعت به جهل بیشتر انسان ها به ماهیت واقعی خود انجامیده است. برای 
مثال، کودکان ما لمس نمی کنند غذایی که می خورند چگونه از زمین به دست 
می آید. شکل روابط انسانی نیز در زندگی مدرن تنهایی و ناکامی  فزاینده به 
همراه آورده است. تمرکز بر تحصیل و کار و قواعد چرخش جامعه مدرن 
و زمینه های فردی لذت و تفریح مجال روابط انسانی گذشته را از انسان 
بیماری هایی  و  وسواس،  اضطراب،  افسردگی،  است.  کرده  سلب  امروزی 
چون سکته و سرطان و زخم معده و میگرن و غیره همگی هدیه های زندگی 

مدرن به بشر امروزی اند. 
ما  گریزناپذیر  سرنوشت  فن آوری  و  علم،  مدرنیسم،  دیگر،  سوی  از 
انسان های امروزی است و نمی توانیم به آن پشت کنیم. این سطور را نباید 
از منظری فن آوری ستیزانه خواند. پشت کردن به مظاهر زندگی مدرن و کنار 
گذاشتن اینترنت، تلفن، و ساعت هوشمند راه حل نیست، بلکه باید ضرر 

مدرنیسم را که جهل و زجر است از منافع آن پیراست. 
انسان مدرن به مدد علم و فن آوری از دردهای زندگی می گریزد یا آن را 
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به تعویق می اندازد، و در این راه از هوش و ذکاوت خود نیز بهره می گیرد. 
اما وظیفه آدم شناسان اهل فن امروزی است که نشان دهند گریز از هر دردی 

در زندگی نه امکان پذیر است و نه مفید. موضوع را ملموس تر می کنم: 
جوان 25 ساله مبتال به سردرد تنشی به پزشک مراجعه می کند و تشخیص 
سینوزیت می گیرد. اما پس از مصرف آنتی بیوتیک سردرد ادامه می یابد. وی 
به متخصص مغز و اعصاب مراجعه می کند و پزشک تشخیص سردرد تنشی 
به اصرار  اما  افسردگی تجویز می کند،  آرام بخش و ضد  می دهد و داروی 
بیمار برای رد احتمال یک در میلیون تومور مغزی، با اِم آر  آی وی موافقت 
به طور  را  بیمار  اما  ندارد،  ضرورت  پزشک  دید  از  که  وارسی ای  می کند. 
موقت آرام می کند. در نهایت، مراجعه بیمار به روانشناس و مواجهه با عوامل 
روان شناختی سردرد، او را با درد زندگی اش روبرو می کند: خشم فروخورده 
به کسی که قرار است آسانسور خانه را درست کند اما بد قولی می کند؛ در 
ادامه غم فروخورده به پدری که همراه و همدم پسر در تعمیر آسانسور نبوده، 
و او و مادرش را در کشاکش چالش های زندگی رها کرده است. همه اینها در 
جلسه روان درمانی سبب تجربه مستقیم و دوباره سردرد می شود، که انعکاسی 
است از تنش ناشی از پذیرش احساس دردناک و پیچیده به پدر. آزادسازی 
غم تلخ ناشی از بی توجهی پدر و در نهایت بهبودی سردرد درهمان لحظه 
سبب می شود بیمار در یک جلسه بیاموزد که می تواند با احساسات پیچیده 
منتج از دردهای زندگی اش مواجه شود، از آنها نهراسد، و آنها را سرکوب 
نکند. در این صورت است که خیلی زود از سردرد رها می شود. اما افسوس 
که این بیمار باز فرار از درد زندگی را ترجیح داد و به جای مواجهه، معاشرت 
افراطی با دوستان جهت فراموشی درد زندگی را انتخاب کرد. این گونه است 
که مواجهه با درد می تواند رنج را کاهش دهد. اما این جوان جاهل فرار از 
درد زندگی را بر فهم زندگی ترجیح داد و رفع سردرد را در جلسه تلقینی 
قلمداد کرد. متأسفانه جهل مادر نیز بر این برداشت ناروا دامن زد و زندگی 



فصل اول    گریز از واقعیت درون و برون    19 

به وسواس  پسر  که  مادرش شنیدم  از  نقل  به  بعدها  یافت.  ادامه  جاهالنه 
شدیدی مبتال شده است.

خاطره  یاد  به  روانکاوی  جلسه  حین  در  بیماری  زجر:  از  مثالی  حال 
بی توجهی مادر در کودکی و حمایت وی از برادر خود می افتد که خشم 
شدیدی در حد تکانه کشتن مادر در وی بر می انگیزد. بیمار از بی توجهی 
بیدار  او  در  مادر  کشتن  برای  انرژی ای  که  می شود  چنان خشمگین  مادر 
وارسی  ادامه  در  فرامی گیرد.  را  بیمار  شدیدی  سینه درد  ناگهان  می شود. 
مادر که جایی  به دریدن سینه  میل  بیمار،  با غیظ  خیال پردازی های همراه 
برای فرزند خود ندارد و  همه آن را به پسر دیگرش (برادر بیمار) داده است، 
آشکار و ناگهان سینه درد بیمار خوب می شود (سازوکار دفاعی همانندسازی 
با آسیب ناشی از غیظ در جسم فردی که هدف غیظ بیمار است). بیماْر 
ناخودآگاه به جای پذیرش درِد ناشی از خشم شدیِد خود نسبت به مادر (میل 
به دریدن سینه مادر با چاقو)، سینه خود را  به شکل مجازی می درد (سینه درد 
شدید). این واکنش روانی  به طور ناخودآگاه رخ می دهد. زیرا بیمار افزون بر 
غیظ، به مادر خود مهر نیز دارد. تعارض مهر و غیظ نسبت به مادر با سینه درد 
بیمار سرکوب می شود. این گونه است که درد، به شکل ناهشیار، به زجر یا 
خود آزاری بدل می شود. اما این یکی، بر خالف بیمار قبلی، جلساتش را ادامه 

داد و خالص شد!
از  گریز  در جهت  مغزی خود  و  ذهنی  توان  و  ذکاوت  از  امروز  بشر 
حقایق تلخ زندگی بیشتر استفاده می کند. این سوء استفاده به مدد فروید و 
منظومه روانکاوی تئوریزه شده است: سازوکارهای دفاعی. آدم ها با یک سری 
احساسات  و  زندگی  حقایق  با  مواجهه  از  رفتاری  و  ذهنی  سازوکارهای 
برانگیزاننده آنها می گریزند. اشاره من به زندگی مدرن و مظاهرش حکایت از 
این می کند که سازوکارهای گریز از واقعیت، به سبب هوش ما، بسیار پیچیده 
و ظریف شده است و همین امر احساس آزادی را محدودتر کرده است. 
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یکی از دالیل عمده تقاضا برای روان درمانی، همین محدود شدن احساس 
آزادی است. این واکنش های دفاعی با مسدودکردن جریان احساسات، حس 
آزادی برآمده از فراروندگی احساسات را در ما مختل می کنند. درعین حال، 
این دفاع ها گرایش ها و پتانسیل های فطری ذهن انسانی اند که به عادت بدل 

می شوند و به شکل ناخودآگاه مخرب عمل می کنند.

ضرورت آگاهی و توجه به سازوکارهای گریز از واقعیت
وقتی از واکنش های ذهنی و رفتاری خود در گریز از احساساتمان آگاه 
می شویم، این آگاهی به ما قدرت انتخاب می دهد: با واقعیت درون مان روبرو 
شویم یا از آن بگریزیم. می توانیم به سوی حقیقت درون برویم، یا خود را 
در جهل نگه داریم و حتی با تداوم جهل، خود را زجر دهیم. اینجاست که 
حقیقت دیگری از زندگی ما آشکار می شود: مواجهه با واقعیت درون و برون 
شفاست و گریز از آن به رنج و زجر منتهی می شود. دفاع، پس از آگاهی 
نسبت به آن، انتخاب فرد است نه التزام او. یعنی هنگامی که بفهمیم چگونه 
بزنیم، بدیهی است که  یا دیگران آسیب  به خود  با یک واکنش می توانیم 
می توانیم جلوی آن را نیز بگیریم. همان گونه که دفاع ها پتانسیل هایی ارثی و 
فطری اند، مواجهه با احساسات نیز پتانسیلی فطری و ارثی است. اولی عامل 
رنج و زجر و دومی عامل شفا و صفاست؛ اولی عامل سقوط و رکود است 
و دومی عامل صعود و ثبوت؛ اولی عامل قبض و دومی عامل بسط است. 
در فضای آگاهی بالفصل به شیوه های گریز از واقعیت یا مواجهه با آن، 
امیدواریم که آدم ها دومی را انتخاب کنند، اما تضمینی نیست. برخی مانند 
بیمار نخست، اولی و برخی مانند بیمار دوم، دومی را بر می گزینند، اما چرا؟ 
دیگری  و  می کند  انتخاب  را  اولی  یکی  درمان  فضای  در  که  می شود  چه 
دومی را؟ این فضاسازی (ایجاد و تداوم آگاهی بالفصل به شیوه های گریز 
از واقعیت) به معنای فنی کلمه متبلور کردن تعارض آگاهی و جهل، خیر 
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مهارت  دانش و  بدیهی است گاهی  و شر، و سازندگی و تخریب است. 
روانکاو در حدی نیست که این فضاسازی را به خوبی به ثمر رساند، اما 
به خوبی  (آرماگدون) است  قیامت شخصی  نوعی  این فضاسازی که  اگر 
شکل گرفته باشد، آگاهی و خیر بازی را می برند. چرا؟ چون خدا این طور 
وعده داده است، چون نیروهای مثبت در انسان قوی ترند، چون روانشناسی 
مثبت ُمد شده است، چون عاقبت از آِن نیکوکاران است، چون فطرت انسان 
پاک است، و چون، و چون، و چون. در عمل و واقعیت و در چهارچوب 
یافته های علمی  باید بگوییم که نمی دانیم در مورد فردی خاص در یک لحظه 
خاص چه می شود. نمی دانیم که خودمان یا فرد مقابل (در جلسه درمان) به 
کدام طرف می رویم. تنها باید بگوییم، به عنوان درمانگر، باید تا آنجا که ممکن 
است این تعارض را به خوبی متجلی و متبلور کنیم و کاری کنیم که بیمار در 
لحظه تعارض خیر و شر خود را لمس کند، بفهمد، و تاب آورد؛ و نیز ایمان 
داشته باشیم که فرد راه خیر و آگاهی را بر می  گزیند. برای همین دکتر دوانلو، 
بنیانگذار روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)، جلسه نخست 
درمان را که این تعارض در آن متبلور می شود، درمان آزمایشی نامیده است. 
درمان آزمایشی یعنی ببینیم تعارض تا چه حد در دامنه تحمل و آگاهی فرد 

متبلور می شود و ببینیم که او به کدام سمت می رود. 
در اینجا تنها می توان ایمان داشت که خیر بر شر غلبه می کند. گاهی بیمار 
خیر را بر می گزیند و گاهی شر را. دشوار است که دلیل را در اینجا به نقصان 
فنی و شخصی درمانگر ُخبره یا انتخاب بیمار نسبت دهیم. به هرحال، عوامل 
مؤثر در پس پرده چنان َقَدر و بی شمارند که اعتراف به ناآگاهی واقع بینانه تر، 
انسانی تر، و پخته تر است. باالخره نشد در اوج علم و فن آوری، کارمان به 
ایمان نرسد! در اینجاست که چون ُحسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، 
آن بِه که کار خود به عنایت رها کنم1، اینجاست که کار از غلبه اختیار به درک 
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