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مقدمة مترجم



کتاب »پیوند دوباره با جوهرة خویشتن«، توسط یکی از شاگردان پاتریشیا 
کاگلین دالسلوا، از شاگردان دکتر حبیب دوانلو و از پیشگامان روان درمانی 
پویشی فشرده و کوتاه  مدتISTDP( 1( تالیف شده است. به طور کلی منابع 
موجود در ارتباط با آموزش ISTDP محدود است و در همان کتاب های محدود 
نیز، به شکل عملی و ملموس، به کاربرد مفاهیم این درمان در زندگی روزمره 
اشاره نشده است؛ به گونه ای که مبتدیانی که در حال یادگیری ISTDP هستند، 
در ابتدا، این درمان را، کمی عجیب و دور از ذهن قلمداد می کنند. کریستین اس 
نایب، در این کتاب، به شکل بسیار کاربردی و به زبان ساده، مفاهیم روان درمانی 
پویشی فشرده و کوتاه مدت را، به همراه روش هایی قابل استفاده در زندگی 
روزمره توضیح داده است؛ به گونه ای که عالوه بر روان درمانگران عالقه مند به 
ISTDP، مخاطب عام نیز می تواند از این کتاب بهره مند شود. با امید به اینکه 
ترجمة این کتاب، به فهم بهتر این شیوة درمانی بسیار مؤثر و کارآمد در بین 
جامعة روان شناسی و همچنین تسهیل فرایند یادگیری در بین روان درمانگران 

عالقه مند به این رویکرد روان پویشی منجر شود.

الهام موسویان
زمستان 98

1. Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy



فصل اول

مشکل واقعی



می کنید،  احساس  که  است  این  کتاب،  این  خواندن  برای  دلیلتان  شاید 
اتفاقات  از  مملو  زندگی تان  شاید  باشد؛  این ها  از  جذاب تر  باید  زندگی 
خوب است؛ رابطه ای پایدار، شغلی مناسب، سرگرمِی دلچسب و دوستان و 
خانواده ای که آن ها را درک می کنید؛ با این حال، از زندگی احساس رضایت 
ندارید؛ احساس می کنید که زندگی چیزی کم دارد و احساس خرسندی یا 
رضایت کامل ندارید؛ گاهی وقت ها، آن قدر نگران هستید و استرس دارید، 
که اصال از زندگی لذت نمی برید؛ اما نمی دانید که زندگی تان، دقیقًا چه 

چیزی کم دارد.
بارها تالش کرده اید برخی چیزها را تغییر دهید، به  به احتمال زیاد، 
امید اینکه زندگی تان بهتر شود؛ شاید رابطه ای را که از آن احساس رضایت 
بیشتر  داده اید،  استعفا  پر استرستان  شغل  از  رسانده اید،  پایان  به  نداشتید 
بر سرگرمی هایتان تمرکز کرده اید، با این امید که »این بار« خوشحال تر و 
سرزنده تر شوید؛ شاید شرایط، دست کم برای مدتی کوتاه، بهتر شده است، 

اما تنش و نارضایتی درونی تان، دوباره به سراغتان آمده اند.
بسیاری از ما، به این شیوه زندگی می کنیم؛ از زندگی مان خشنود نیستیم؛ 
سرزندگی  و حس  شوق  و  شور  و  مضطربیم  شده ایم؛  خسته  زندگی  از 
نداریم، حتی با وجود اینکه اوضاع مالی خوبی داریم و دوستان و خانواده، 
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در اطراف ما هستند؛ پس مشکل واقعا کجاست؟؛ »مشکل اصلی این است 
که اضطراب1، احساساتمان را خفه می کند!« و من در این کتاب، تالش می 

کنم که این موضوع را برایتان توضیح بدهم.
کردن  اجازة حس  که  دارد،  وجود  ما  مغز  درون  خودکاری  مکانیسم 
به وجود  احساسی  که  هنگامی  عوض،  در  نمی دهد؛  ما  به  را  احساسات 
می آید، اضطراب را به شکل تنش، ناآرامی، استرس، دل آشوب، درد، گیجی 
ناهشیار2، کاری را  نشانه ها احساس می کنیم؛ سازوکار اضطراب  یا دیگر 
انجام می دهد که بیشتر مردم از آن بی خبر هستند: »در عرض 12 میلی ثانیه، 

احساس را به اضطراب تبدیل می کند«.
در واقع، کل این فرایند، چند میلی ثانیه از این زمان طوالنی تر است؛ با 
وجود این، آن قدر سریع است که نمی توان آن را به صورت هشیارانه درک 

کرد )لدوکس3، 1998(.
واقع،  در  کنم:  بیان  دیگری  شیوة  به  را،  موضوع  این  دهید  اجازه 
»سازوکاری درون مغزتان وجود دارد، که بدون رضایت شما، احساساتتان 
را می رباید و در کسری از ثانیه، آن ها را به اضطراب و تنش عضالنی تبدیل 

می کند!«؛ این فرایند، بر همة جنبه های زندگی تان اثر می گذارد!
با این حال بیشتر ما، این اضطراب ناهشیار را، به صورت مستقیم تجربه 
و  عالئم4  از  الیه هایی  زیِر  چون  نیست،  بزرگی  مشکل  گویی  نمی کنیم، 
مکانیسم های دفاعی5 پنهان شده است؛ ناهشیار بودن این فرایند، به این دلیل 
است که به محض اینکه مغزمان اضطراب را تشخیص می دهد، فنون و تدابیر 
زیرکانه ای را ابداع می کند، تا این اضطراب را احساس نکنیم؛ برخی از این 

1. Anxiety
2. Unconscious Anxiety Mechanism (UAM)
3. LeDux
4. Symptoms
5. Defense Mechanisms
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فنون و تدابیر، در سراسر دورة زندگی پابرجا می مانند، حتی در شرایطی که 
اضطرابی وجود ندارد؛ بنابراین بیشتر ما، از این واقعیت که با احساساتمان 
در ارتباط نیستیم بی خبریم زیرا، بیشتر اوقات حتی متوجه وجود اضطرابمان 

نیستیم، بلکه از عالئم مختلفی مانند موارد زیر رنج می بریم: 
* افسردگی * اضطراب   

* درد جسمانی * نگرانی    
* اضطراب اجتماعی * حمالت وحشت زدگی  

* تنهایی * طفره روی   
* ماللت * پوچی    

* نشخوار فکری * بی خوابی   
* نشانه های جسمانی * سندرم رودة تحریک پذیر  

* عزت نفس پایین * تحریک پذیری   
* دشواری  در تمرکز حواس * اعتماد به نفس پایین  

* خستگی * بی قراری   
* مشکالتی در روابط بیِن فردی * ضعف    

* مشکالت جنسی * کمبود انگیزه   
* استیصال * عملی سازی1 )برون ریزی(   

* الگوهای فکری حمله به خود * الگوهای رفتاری خودتخریبگر 
* احساس گناه مزمن * انتقاد از خود   

* تنش عضالنی * سردرد    
* مفصل درد * کمردرد   

* اعتیاد    
* احساس مبهم نارضایتی شدید از زندگی

1. Act Out
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به منظور غلبه بر این عالئم، باید سازوكارهاي اضطراب ناهشیارتان را 
به چالش بکشید، تا بازگشت احساساتتان را تحمل کنند.

همة ما، در مورد احساساتمان حرف می زنیم و احساسات  مختلفمان 
آن،  درک  و  موضوعی  مورد  در  زدن  حرف  میان  اما  می کنیم؛  بازگو  را 
فرسنگ ها فاصله وجود دارد؛ حتی افرادی که تصور می کنند احساساتشان 
در  هستند؛  دیگران سردرگم  همانند  واقع،  در  می کنند،  درک  به خوبی  را 
را  احساساتشان  مردم،  از  درصد   85 تا   8۰ حدود  برآوردها،  طبق  واقع، 
بر  ناهشیارشان،  اضطراب  سازوكارهاي  زیرا،  نمی کنند  درک  به خوبی 
از آنچه رونالد  بنابراین ندانسته،  محرک های هیجانی شان چیره می شوند؛ 

فردریک1 »هراس از احساسات2« می نامد رنج می برند.
از  که  هراسی  از  زندگیشان،  دورة  طول  در  ما،  جامعة  افراد  بیشتر 
این  که  واقعیت  این  به  شک،  بدون  و  بی خبرند  کاماًل  دارند  احساسات 

هراس از احساسات، علت عالئم و مشکالتشان است، توجهی ندارند.

عالئم شما مشکل واقعی نیستند
در صفحه  ذکر شده  موارد  مانند  عالئمی  از  برای شکایت  بیماران،  بیشتر 
قبل، به مراکز روان درمانی مراجعه می کنند و اغلب، توجهی به دلیل به وجود 
با این حال، نشانه ها، خود هیچ کمکی به کشف  آمدن این عالئم ندارند؛ 
به  نشانه ها،  این  وجود  اصلی  علت  واقع،  در  نمی کنند؛  بنیادی شان  علل 
احساسات،  از  ما  هراس  یا  ما  ناهشیار  اضطراب  سازوكار  دیگر،  عبارت 

چیزی است که بیشتر مردم، حتی به ذهنشان هم خطور نکرده است.

1. Ronald J. Frederick
2. Feeling Phobia
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راه حل مشکل شما

سایر  یا  بی دلیل  جسمانِی  درد  افسردگی،  اضطراب،  با  که  افرادی  بیشتر 
عالئم روان شناختی دست وپنجه نرم می کنند، از »هراس از احساسات« رنج 

می برند، بدون اینکه حتی از وجود این هراس باخبر باشند!
قبل،  صفحه  در  فهرست شده  موارد  مانند  روان شناختی،  عالئم  همة 
احساسات  این  برابر  در  دفاع  و  احساسات  ابراز  به  هم زمان  نیاِز  هنگام 
به وجود می آیند؛ عالئمی که اکنون برای شما مشکل ساز شده اند، در واقع، 
به گونه ای، در بیرون راندن احساسات دردناک از آگاهی هشیارتان به شما 
کمک می کنند؛ این فرایند، به این دلیل رخ می دهد که سازوكار اضطراب 
ناهشیارتان، ترجیح می دهد به جای اینکه اجازه دهد احساسات »دردناک« 

را تجربه کنید، اضطراب، درد و سایر عالئم را به شما بدهد.
به بیان دقیق تر، مشکل اصلی این است که سازوكار اضطراب ناهشیارمان، 
به شكل ذاتی، با واکنش ترس، به احساسات خاِص موجود در بدن پاسخ 
می دهد؛ مکانیسم اضطراب ناهشیار، مسؤولیت دارد که به جای دسترسی 
نشانه های  عشق5(،  گناه4،  خشم3،  غم2،  )شادی1،  احساساتمان  به  مستقیم 
در  را،  مکانیسم  این  بدهد؛  ما  به  را  تنش  یا  ناآرامی  استرس،  اضطراب، 
فصل های دوم و سوم، به صورت کامل شرح خواهم داد، تا خود مکانیسم و 
همچنین علت وجود آن را درک کنید؛ سازوكار اضطراب ناهشیار را، می توان 

به صورت خالصه، در این فرایند چهار مرحله ای شرح داد:
مرحلة اول: احساس در مغز فعال می شود؛ پنج احساس اصلی عبارت اند 

از: شادی، غم، خشم، گناه یا عشق؛
1. Happiness
2. Sadness
3. Anger
4. Guilt
5. Love
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مرحلة دوم: اگر مغز احساس را »خطرناک« ادراک کند، سازوكار اضطراب 
خودکار،  فرایند  این  می کند؛  جایگزین  اضطراب  با  را  احساس  ناهشیار، 
یعنی از احساس به اضطراب، 12 میلی ثانیه طول می کشد )12 هزارم ثانیه(؛
مرحلة سوم: شخص، به جای احساس شادی/ غم/ خشم/ گناه یا عشق، 

احساس اضطراب/ تنش/ عصبی بودن/ استرس/ درد می کند؛
سازوكار  دارند،  وجود  همیشه  احساسات  که  آنجا  از  چهارم:  مرحلة 
می دهد؛  قرار  تحت الشعاع  را  زندگی  جنبه های  همة  ناهشیار،  اضطراب 

اجتناب  مثل:  می گیرند؛  شکل  دفاعی  مکانیسم های  شخص،  در  بنابراین، 
درد   ،)somatization( کردن  جسمانی   ،)denial( انکار   ،(avoidance(
)pain(، افسردگی )depression(، طفره )procrastination(، عقالنی سازی 
 ،)worring( نگرانی ،)rationalization( دلیل تراشی ،)intellectualization(

خودانتقادی )Self blame( و غیره، تا اضطراب و تنش، او را فرانگیرند.
مکانیسم های دفاعی اغلب، به عالئمی بدل می شوند که افراد، برای درمان 

آن ها کمک می طلبند. 
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اصطالح »ناهشیار1«، به این معنی است که »اتفاقی به صورت خودکار و 
بدون تالش یا تمایلتان برای انجام دادن آن رخ می دهد«؛ اینکه اضطراب، 
میل  از  دیگر عضالتتان، صرف نظر  عبارت  به  بدن،  یعنی  است،  ناهشیار 

باطنی تان، پر از تنش می شود.
از  هراسشان  از  زندگیشان،  دورة  سراسر  در  انسان ها،  بیشتر  اینکه 
به  دارد،  تمایل  ذهن  که  است  دلیل  این  به  هستند،  بی خبر  احساسات 
احساساتی  بروز  انجام دهد«؛ هنگام  و  کند  »فکر  »احساس کردن«،  جای 
دفاعی  مکانیسم های  ذهن  می کنند،  تحریک  را  ناهشیارمان  اضطراب  که 
در  مناسب،  زمان  و  مکان  در  دفاعی،  مکانیسم های  این  ایجاد می کند؛  را 
پیشگیری از تجربة اضطراب به ما کمک می کنند، اما این کار را، با هزینة 
ایجاد آسیب های بلند مدت در سطح شادی و بهزیستی مان انجام می دهند. 
در فصل های هشتم و یازدهم، دربارة این مکانیسم های دفاعی و نحوة غلبه 

بر آن ها، بیشتر خواهید آموخت.
دانش عصب پژوهی2 مدرن، قادر است وجود این رابطة مثلثی را میان 
در  مثلث،  این  کند؛  ثابت  دفاعی  مکانیسم های  و  اضطراب  احساسات، 
اصطالح روان پویشی، »مثلث تعارض3« نامیده می شود)فصل چهارم(؛ این 
فرایند درون روانی4، آن قدر سریع است که گویی هر سه مؤلفة آن )احساس، 
اضطراب و مکانیسم دفاعی(، به صورت هم زمان رخ می دهند؛ با این حال، 
است  اولین چیزی  احساس،  که  دهد  نشان  می تواند  دانش عصب پژوهی، 
که درون ما فعال می شود، سپس، اگر بخشی از مغزمان )سازوكار اضطراب 
ناهشیار(، این احساس را »خطرناک« تصور کند، 12 میلی ثانیه )12 هزارم 

1. Unconscious
2. Neuroscience
3. Triangle of Conflict
4. Intrapsychic


