دنیای درون ،جهان بیرون
نظریههای روابط ابژه و رواننمایشی
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دنیای درون ،جهان بیرون
چاپ اول دنیای درون ،جهان بیرون به سوال  1993برمویگوردد و از آن زموان تواکنون
یکی از برجستهترین کتابها درزمینۀ خودش بوده است .پُل هولمز از طرفوی خواننوده
را به «دنیای درون» روابا ابوه میبرد و از طرف دیگر او را به «جهان بیرونوی» هودایت
میکند که در آن روابا واقعی مشترک بین افراد برقرار است .پُل هولمز توانسوته اسوت
1

بهعنوان رواندرمانگری که در حوزههای روانتحلیلوی و رواننمایشوی آمووزش دیوده
است مقدمهای واضح و آموزنوده در خصوور روابوا ابووه و ارتبواب آن بوا رویکورد
رواننمایشی به رشتۀ تحریر درآورد .او به جستجوی رابطۀ بین نظریات جی.ال .مورنو،
پایهگذار رویکرد رواننمایشی ،و زیگموند فروید ،بنیانگذار رویکورد روانتحلیلگوری،
پرداخته و ترکیبی گیرا از این دو ارائه کردهاست .هر فصل بوا گزارشوی از یوك جلسوۀ
رواننمایشی آغاز میشود و بر ابعاد خاصوی از نظریوات رواننمایشوی و روابوا ابووه

2

تیکید میکند .این گزارشها به درک مفاهی ،و فنوون کموك مویکننود و بوا اسوتفاده از
محتوای درمانی گوروه هوا بوه طوور عملوی بوه توضویح مفواهی ،بنیوادین روان تحلیلوی
میپردازند.
نویسنده در این چاپ با مقدمهای جدید به مفاهی ،نظریۀ دلبستگی میپوردازد .ایون
کتاب مفاهی ،گوناگون را به شکلی منسج ،و گیرا به هو ،پیونود مویدهود؛ ایون کتواب
میتواند به منظور آموزش یا فعالیت حرفهای مورد استفادۀ متخصصین سوممت روان و
3

هنر درمانی قرار گیرد.
پُل هولمز عضو انجمن رواندرمانی گروهی و رواننمایشی آمریکا و دارندۀ جوایزۀ
دیوید .ای .کیپر است .وی مشاور روانپزشك کودکان و بزرگساالن و همچنوین اولوین
رئیس انجمن رواننمایشی بریتانیا بودهاسوت .او سوالهوا در گوروههوای سوممت روان
کودکان و بزرگساالن مشغول به فعالیت بوده و زمینۀ موردعمقهاش ارائوۀ خودمات بوه
کودکان پرورشگاهی و فرزندخواندهها است .او عمقوۀ زیوادی بوه تلفیو نظریوههوا و
1 Psychodrama
2 Object Relations
3 Arts Therapy
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روشهای بالینی مکاتب مختلف رواندرمانی دارد و اخیراً بر نظریوۀ دلبسوتگی متمرکوز
شدهاست.
طرح روی جلد بر اساس تصویری از قبیلۀ هوئیچول در مکزیك است که موردم آن
به دو نیوروی متضواد کیهوانی در جهوان معتقود هسوتند .مردموان آنجوا هرسواله بورای
جمعکردن نوعی کاکتوس به سن لوئیس پوتوسی میرونود و بوه اجورای مراسو ،کهون
خود جهت بازگشت به جایی که حیات از آن آغاز شد مویپردازنود ،در آنجوا خوود را
تسلی میدهند و اطمینان حاصل مویکننود کوه ارواح قبیلوۀ هوئیچوول تولدودی دوبواره
مییابند.
توجه :این تقریباً همان چیزی است که دنیای درون ،جهان بیرون مودنظر دارد البتوه
بهغیراز بخش کاکتوس!
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تقدی ،به وستن توالک
بهخاطر زحماتی که برای تولد دوبارۀ این کتاب کشید
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قدردانی برای چاپ نخست
در طول  20سالی که مشغول رواندرمانی بودهام ،این افتخوار را داشوت ،کوه بوا افورادی
خمق ،آگاه و مشوق ازجمله بسیاری از معلمان ،استادان راهنما ،همکواران ،درموانگران
فردی ،بیماران و دوستان ،کار کن .،میدان ،که از این افراد بسیار یاد گرفتهام؛ بااینحوال،
به نظر غیرحرفهای میرسد که نام تك تكشان را در اینجا ذکر کن .،من تجوارب کمتور
رضایتبخشی نیز با تعدادی از معلمان ،استادان راهنما و درمانگران داشتهام و مطمئون،
که نتوانستهام رضایت بعضی از بیماران و دانشجویان ،را به دست آورم .میدان ،کوه در
طول این سالها از قبال همۀ این تجربهها رشد کرده و آموختهام.
بااینحال ،عمقهمندم تا از دوستانی که در طول سکونت ،در مکزیکوسیتی مرا یواری
کردند یاد کن .،قدردانی میکن ،از دیوید و رووینا رزنیکوف ،گوستاو فووئنتز و هرمینیوا
لوزا ،مانوئل اکونا ،گرگوریو فریتز ،مانلیو گوئررو ،مارگاریتا گوتوارت پوادیم ،موویزس
ریورا اورتیز ،کن دیوی ،جورج براوو سوتو و لورا کورتز .همچنین از دوستی بوا یویوو
بلو و جی ،وینکلر و دانشجویانشان در موسسه رواننمایشی و نمایش جمعوی مکزیوك
سپاسگزارم.
همچنین سپاسگزارم از والدین ،که به شیوۀ عملی خودشوان مقودمات سوفرم را بوه
مکزیك فراه ،کردند و از ویراستارم در انتشارات راتلج ،ادوینا وله ،،بورای حمایوت و
تشوی بیدریغش برای اجرای این طورح سپاسوگزارم و از دانشوگاه یوو.دی .ال.ای در
مکزیك که امکانات رایانهای را در مواقع ضروری برای ،مهیا کرد قدردان.،

یادداشت
من یك رواننمایشگر مرد هسوت ،و در ایون کتواب جلسوۀ رواننمایشوی را بوا صودای
شخصیت اصلی مرد توصیف میکن،؛ بنابراین بهجز موواقعی کوه مشخصواً بوه یوك زن
اشاره شدهاست ،در سراسر این کتاب از شخصیت اصولی مورد اسوتفاده خوواه ،کورد.
بااینحال ،شایانذکر است که در این کشور اکثریت روان نمایشگران زن هستند.
همچنین از افراد زیر برای اعطای مجوز برای بازنشر مطالبشان سپاسگزارم :از مرکز
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نشر بیکن برای نوشتههای جی.ال.مورنو و شوکل  ،11.4از گولودمن و دی .موریسوون
برای شکل  ،3.1از دی .ایچ مواالن بورای شوکل  ،3.2از مرکوز ام.جوی.ان و سوندیکای
آفرینندگان برای شکل  3.3و از ام.ای شاعر برای شعرش «نقشها» سپاسگزارم.
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مقدمۀ نویسنده برای ترجمۀ فارسی کتاب
دنیای درون ،جهان بیرون

خوشحال ،که این مقدمه را برای نسخۀ فارسی دنیای درون ،جهوان بیورون موینویسو.،
نوشتن این مقدمه انگیزهای شد تا از کسانی تشکر کن ،که در نگارش ایون اثور بوه مون
کمك کردند و فرصتی فراه ،کرد تا بعضی از تجارب شخصی خود را در تویلیف ایون
کتاب مرور کن.،

هدف من از تیلیف دنیای درون ،جهان بیرون تلفیو نموایش بوا فراینودهای روان-

تحلیلی بود .من در دوران دانشجویی در کالج دانشگاهی لندن به مدت نه سوال پوانزده
1

نمایش ازجمله نمایش یك رؤیا از استریندبرگ و پرندگان از آریستوفان را به صوحنه
بردم و چند اثر بدیع نیز کارگردانی کردم .همچنین یك استودیوی تئاتر کوچك تیسیس
کردم که بعد از پنجاه سال همچنان فعال است ،البته با نامی جدید .عوموه بور ایون ،در
این سالها توانست ،در رشتۀ روانشناسی عصبنگر مدرک دکترا بگیرم.
در همان زمان تصمی ،گرفت ،به مدت نه سوال در جلسوات تحلیول گروهوی ایوزل
سگلو (همکار اس .اچ فولکه ،عضو جامعۀ تحلیل گروهی) شورکت کون .،در آن زموان
نمیدانست ،که چه نقاب مشترکی با ه ،داری ،ولی بعدها متوجه شدم که ایزل در کشور

آلمان در دهۀ  1920بازیگر بود و در سال  1965کتابی با عنوان گروههای روان نمایشی
2

برای کودکان ناسازگار مدرسۀ روزانه نوشت .من همچنین رواندرمانی فردی را پویش
ایلزه (همکار دی .دابلیو .وینیکات) ،روان تحلیلگر و تحلیلگر یونگی ،به انجام رساندم.
تنها خانواده و دوستان ،میتوانند بگویند که این درمانها چه تیثیری بر من داشوتهاسوت
ولی مطمئناً باعث شد که بهعنوان یك رواندرمانگر تحلیلی ،رواندرمانی فردی-التقاطی
را در مرکز رواندرمانی لندن -یکی از چند سوازمانی کوه ایلوزه سوگلو تیسویس کورده
است -آموزش ببین.،
در اواخر دهۀ  1970بهطور اتفاقی با رویکرد رواننمایشی آشنا شدم ،زمانی کوه در
1 A Dream Play
2 Psychodrama Groups in a Day School for Maladjusted Children
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یکی از دورههای مارسیا کارپ (همکار جی .ال .مورنو) شرکت کوردم و ایون برخوورد
باعث شد تجارب ،را در زمینۀ درمان پسافرویدی با پیشینۀ نمایشی خود تلفی کن.،
تصمی ،گرفت ،تا بهجای تحلیل گروهی ،تحت نظر مارسیا (و به همراه زرکا مورنوو
هنگام حضورش در بریتانیا در دهۀ  )1980در حوزۀ رواننمایشی آموزش ببین ،زیورا از
انرژی نوآورانۀ گروه لذت میبردم .در این زمان من بوه مودت دو سوال در بیمارسوتان
مادزلی تحت نظارت مالکوم پاینز در یك گروه تحلیلی آموزش دیدم.
در دورهای که شیفتۀ نمایش روانی بودم تصومی ،گورفت ،یوك زنودگی حرفوهای را
بهعنوان مشاور در مرکز روانپزشکی و مراقبت کودک لندن ایجاد کن.،
در دورۀ بازنشستگی تمش کردم تا نظریۀ مورنو را در حوزۀ سیاسی بوهکوارگیرم و
از روشهای غیردرمانی او در دنیای پرحادثۀ امروز استفاده کن.،
امیدوارم تمامی کسانی که این کتاب را میخوانند آن را نه اثری تمامشده که بخشی
از یك فعالیت مداوم در جهت تلفی تجارب شخصی ،نظری و بالینی در نظر بگیرند.
دکتر پُل هولمز
ژوئن 2017
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مقدمهای بر نسخۀ اصلی
نظریههایروابطابژهودلبستگی 

من این کتاب را در سال  1990نوشت ،،هنگامیکه در مکزیکوسیتی زنودگی مویکوردم.
قبل از آن در دهۀ  1980دورههوای آموزشوی روانپزشوکی کوودک ،روانتحلیلگوری و
رواننمایشگری را در لندن گذرانده بودم .هدف من از نگارش این کتاب تلفی نظریات
و فنونی بود که از تجربیات عملوی در جلسوات رواننمایشوگری بوهدسوت آوردم ،اموا
امیدوار بودم که این کتاب مخاطبان گستردهتری در حوزه رواندرمانی نیز داشته باشد.
در آن زمان من با نظریههای روانتحلیلی ،روابا ابوه و رواننمایشی پیونود خوورده
بودم اما از فعالیتهای جان بولبی در خصور دلبستگی تقریباً بیاطمع بودم .با اینکوه
در اوایل دهۀ  1980در کلینیك تویستاک در یك مایلی مرکز فعالیوت او در لنودن کوار
میکردم ،متیسف ،که هیچوقت نتوانست ،او را ممقوات کون ،و اکنوون از حجو ،محودود
ارجاعات این کتاب به بولبی و نظریۀ دلبستگی تعجب میکن.،
طی بیست سال بعد ،عمی حرفهایام به سمت کار بالینی با کودکان پرورشگاهی و
فرزندخواندهها کشیده شد و هنگامیکه در پروندههوای مربووب بوه مراقبوت از کوودک
نقش شاهد متخصص دادگاه را ایفا میکردم ،دریافت ،که مفاهی ،نظریۀ دلبستگی بسویار
کارآمد هستند.
2

1

نظریۀ روابا ابوه (  )ORTو نظریۀ دلبسوتگی (  )ATریشوههوای مشوترکی دارنود.
بولبی ،مانند دیگر نظریهپردازان روابا ابوۀ یادشده در این کتواب ،بریتانیوایی بوود و در
روانپزشکی و رویکرد روان تحلیلی آموزش دیده بود (هولمز.)1992،
هر دو نظریه بر اهمیت تجارب اولیۀ ارتباطی کودک با دیگران که معمووالً پودر یوا
مادر هستند ،تیکید میکنند و به این میپردازند که چگونه این تجربیات بهطور هشیار و
ناهشیار درونی میشوند و در سراسر زندگی تمامی روابا بعدی فرد را بوه شوکلهوای
مختلف تحت تیثیر قرار میدهند .عموه بر این ،هر دو نظریه یك فرایند جداشدگی یوا
1 Object Relations Theory
2 Attachment Theory
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«تفکیك» را بهعنوان موضوع اصلی خود در نظر میگیرند که ذهن از طری آن تجوارب
را در مراحل اولیه به حافظه میسوپارد یوا مودیریت مویکنود .نظریوۀ روابوا ابووه ایون
جداشدگی روانی را بهمثابه دوگانۀ عواطف «مثبوت» و «منفوی» مفهوومسوازی مویکنود.
درعینحال ،نظریۀ دلبستگی بیان میکند که سازمان ذهنی بر اساس مودیریت اطمعوات
پایهریزی شدهاست و این تفکیك بین تجارب شناختی و عاطفی صورت میگیورد .هور
دو نظریه بیان میکنند که تحول روانی مستلزم فرایندی است کوه خواطرات کوودکی و
زندگی بزرگسالی را با ه ،ادغام و بدین ترتیب شخصیت فرد را پایهریزی میکند.

1

با وجود این ،مه،ترین تفاوت بین نظریۀ روابا ابوه و نظریۀ دلبستگی به رانوه یوا
منط کودک برای شکلدهی این روابا مربوب میشود.
این کتاب توضیح میدهد که چگونه نظریه روانتحلیلی سنتی برای ابراز غرایز فورد
2

به دنیای درونی و رانههای روانی توجه میکند :لیبیدو (اروس  ،رانۀ عشو و زنودگی
3

است) و تاناتوس (غریزۀ مرگ ،یك آرزوی ناهشیار برای مردن است و هنگامیکه بوه

سمت دیگران معطوف میشود با پرخاشگری و خشونت توصیف میشود) .مدل روان-
تحلیلی در شکل افراطی خود «دیگری» را «ابوۀ جزئیِ» موجود در ذهن کودک در نظور

میگیرد (برای مثال دیدگاه کمینی پستان «خوب» و «بد»).
یك روانتحلیلگر دیگر ،رونالد فربرن ،تیکید میکرد که کودکوان اساسواً «ابووهجوو»
هستند و منظورش از ابوه افراد واقعی بود اما او با قبول اهمیت لیبیدو از نظریوۀ فرویود
پیروی کرد .او متوجه شد که «هدف نهایی لیبیدو ابوه است» و ه ،بوهطوور اسوتعاری و
ه ،بهطور واقعی «در مراحل اولیه ،ابوۀ طبیعی کودک مادر و بهطوور خوارتور پسوتان
اوست» که اولین «ابوۀ مناسب زیستی» کودک بهحساب میآید (فربرن  .)1952ارنسوت
جونز در پیشگفتار کتاب مطالعات روان تحلیلی شخصیت ( )1952فربرن بیان مویکنود
که برخمف فروید« ،دکتر فربرن نظریۀ خوود را از مرکوز شخصویت ،یعنوی مون ،آغواز
میکند و مشکمت من را در پیدا کردن ابووهای آراموشبخوش بوه تصوویر مویکشود».
نظریات فربرن به طور مفصل در کتاب فربرن و ریشههای روابا ابوه بررسی شدهاسوت
(گروتشتاین و رینزلی.)1994،
1 Drive
2 Eros
3 Thanatos
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نظریۀ روابا ابوه ،همانطور که در این کتاب بحث شوده ،بوه توضویح ایون مطلوب
میپردازد که چگونه تجربیات روابوا اولیوه درونویسوازی مویشووند و اسواس رشود
شخصیت و روابا بعدی فرد را شکل میدهند.
جان بولبی روانتحلیلگر بود؛ بااینحال ،به رد آن بخشهایی از نظریوۀ روابوا ابووه
پرداخت که بر ابراز نیازهای کودک تیکید میکرد ،نظریهای کوه مودعی بوود هموۀ ایون
1

نیازها در خدمت جستجوی ابوه هستند .او بر دیدگاه کردارشناسی متمرکوز شود و بوه
توصیف هدف کودک از نحوۀ شکلدهوی روابطوش در ارتبواب بوا بقوا در یوك جهوان
خطرناک پرداخت ،کودکی که در مراحل اولیۀ زندگی ه ،از نظور بودنی و هو ،از نظور
احساسی بسیار ناپخته و بیدفاع است.
نظریۀ دلبستگی در خصور ریشهها و اهداف این «ابوهجویی» و پیامودهای روانوی
آن موضعی تقریباً روشن دارد .در این زمینه ،بولبی تحت تیثیر مطالعات کانرَد لوورنز در
2

ارتباب با نقشپذیری اردکها و غازها قرار گرفت که بعد از خارج شودن از تخو ،بوه
دنبال اولین مراقبتکنندۀ در دسترس حرکت میکردند؛ آنها بدون توجوه بوه اینکوه آن
مراقبتکننده مرغابی است یا انسان در تمش بودند تا از خطورات غیرقابول پویشبینوی
دنیای اطرافشان جان سال ،به در برند .نمونۀ مشوابه اموا پیچیودهتور آن را مویتووان در
فرآیندی مشاهده کرد که برای انسانها اتفاق میافتد.
شباهتها و تفاوتهای این دو نظریه در یك مقالۀ مرتبا قدیمی و آموزنده توسا
ماری اینزورث مورد بحث قرار گرفتهاست (ماری اینزورث.)1969،
در این مقدمه فرصت کافی نیست تا پیچیدگیهوای رو بوه رشود و جوذاب نظریوۀ
دلبستگی را که ه،اکنون با بسیاری از تحقیقات تجربی و ابزارهای معتبور انودازهگیوری
موردحمایت قرار گرفته مرور کنی،؛ همچنین توضیح داللتهای مداخلوهای بورای کوارِ
درمانی یا اجتماعی در این مجال نمیگنجد؛ خوانندۀ عمقهمند میتواند به سه کتواب از
انتشارات راتلج در مورد دلبستگی رجوع کند :نظریه ،داللتها و موداخمت (هوولمز و
فارنفیلد ،2014،بخش اول و دوم) و ارزیابی (فارنفیلد و هولمز.)2014،
از زمان نگارش این کتاب پیشرفتهای چشمگیری در دانش ما از مفاهی ،زیربنوایی
1 Ethology
2 Imprinting
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عصبشناختی و عصب-زیستی روابا انسانی و رشد شخصیت و اهمیت اپوی ژنتیوك
(تغییرات موروثی موجود در بیان ژن که بدون تغییر در  DNAایجاد میشوود) و نقوش
1

محوری هورمون هایی مثل اُکسی توسین به وجود آمدهاست .بوا وجوود اینکوه گواهی
بخشهایی از ایون موضووعات وارد بحوثهوای داغ علموی مویشوود در ایون مقدموه
نمیتوانی ،هیچیك از این یافتههای جذاب و چالشبرانگیز را بگنجانی.،
بولبی مفهوم «پایگاه امن» را معرفی کرد ،پایگاهی که کودک در زمان پریشانی به آن
برمیگردد :نقش این پایگاه بهخصور بوهعنووان منبوع آراموش در مواقوع اضوطراب و
بهعنوان محافظ در مقابل خطر مورد اهمیت است (بولبی .)1988،کودک روشهوایی از
قبیل گریه کردن ،لبخند زدن و بعدها بلند کردن دستها به سمت مراقبتکننده ،غوان و
غون کردن و ن زدن را به کار میگیرد تا نزدیکی خود را به «پایگاه امن» افزایش دهود
و بقای خود را تضمین کند .اینها تجاربی هسوتند کوه روابطوی پیچیوده و غنویتور را
پایهگذاری میکنند و بدین ترتیب در یك مسیر معین این اجازه را به کودکان مویدهود
تا مشارکت بزرگساالنه داشته باشند ،زاد ولد کنند و بودینصوورت خوا ژنوی خوود را
حفظ کنند.
تعاممت شکل گرفتۀ اولیه بین والد و کودک به بخشی از «مودل کوارکردی درونوی
دنیای» کودک تبدیل میشوود (بوولبی)1973 ،؛ بور اسواس ایون الگوو ،فورد بوا نگواهی
روانشناختی به روابا و زندگی توجه میکند و به ارزیابی و پیشبینی زندگی و آینودۀ
نزدیك خود میپردازد و از این طری بقای خود را تضمین میکند .کودک بوا گسوترش
2

راهبرد «آزمونهای مسیر» و با افزایش ظرفیت تعاممتش با یك مراقبوتکننودۀ بوالقوه
محافظ و نزدیکی به او ،امنیت خود را بهبود میبخشد.
اینزورث ،دانشجو و همکار بولبی ،به مشواهدۀ پاسو کودکوان بوه هنگوام جودایی
کوتاهی که از مادرانشان داشتند پرداخت و نام این تجربه را «موقعیت غریب» گذاشت.
او (با همکاری بولبی) بر اساس مشاهداتش به توصیف سوه طبقوۀ بنیوادین پاسو هوای
دلبستگی پرداخت .این پاس ها در ابتدا توصیف شدند و سپس معنای ویوۀ هر یوك از
این پاس ها با الف ،ب و ج نامگذاری شد .بعداً این سه گروه بیشتر مورد بررسی قورار
1 Oxytocin
2 Road tests
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گرفتند .دو گروه الف (که دارای تمایمت دوریگزین و ناچیزشماری بودنود) و گوروه
ج (که دارای برخورد مقاوم ،دوسوگرایانه و مغشوش بودند) با اضطراب در روابا و با
درجهای از بیاعتمادی همراه بودند .این افراد دارای دلبستگی ناایمن بودند درحالیکوه
افراد گروه ب ه ،در کودکی و ه ،در بزرگسالی میتوانستند روابا ایمن و قابلاعتمواد
.)2014

تشکیل دهند (هولمز و فارنفیلد
نوع دلبسوتگی فورد و ماهیوت راهبردهوای موورد اسوتفادۀ او توا حودی بوه نحووۀ
فرزندپروری و نحوۀ پاس دهی والدین به نیازهای عاطفی کودک بستگی دارد .بوهطوور
خمصه ،کودکانی که والدینشان از لحاظ عاطفی بوا نیازهوای کودکانشوان هماهنو تور
هستند و بهطور منظ ،و با رفتاری مناسب به آنها پاس میدهنود بوه احتموال بیشوتری
دلبستگی ایمن خواهند داشت و بنابراین در گروه ب قرار خواهند گرفت.
کودکان گروه الف دارای مراقبتکنندگانی بودند که دائمواً طوردکننوده یوا از لحواظ
عاطفی غایب بودند (که این موضوع درنتیجۀ سبك دلبستگی خود والود ،شخصویت یوا
مشکمت عاطفی او از قبیل افسردگی بود) .چنین افرادی راهبردهایی بورای بقوا شوکل
دادند که با آنها بتوانند سطوح برانگیختگی عاطفی خود را «بهتنهایی» کنترل کننود و از
نظر روانی رنج خود را مدیریت کنند .با این توصویف ،هنگوامیکوه آنهوا تحوتفشوار
هستند یا تهدید شدهاند ،احتماالً برانگیختگی بدنی شدیدی را تجربوه و آن را از دنیوای
بیرون پنهان میکنند .چنین افرادی تمایل دارند از منظری شناختی بوه جهوان بنگرنود و
برای شناخت و افکار نسبت به احساسوات ارزش بیشوتری قائول هسوتند .در حقیقوت،
ازآنجاکه آن ها در نبود مراقبتکنندۀ تقریباً غایب خود احساس رنج و خشو ،را تجربوه
کردهاند تمایل دارنود توا از ابوراز احساسوات منفوی خوودداری کننود توا بویش از ایون
مراقبتکنندهشان را از خود نرانند.
آنهایی که در گروه ج بودند متوجه شدند که مراقبتکنندههایشان بیثباتانود و از
نظر احساسی گاهی در دسترس و گاهی غایب هستند؛ آنها از راهبردهای دلبسوتگیای
استفاده میکنند که «شولوغکواری» نامیوده مویشوود و بور اسواس آن بسویار پرتوقوع و
پرسروصدا هستند و سخت ه ،آرام میگیرند .آنها یواد گرفتوهانود کوه اگور بوه مودت
طوالنی یا با شدت کافی از یك راهبرد استفاده کنند قادر خواهند بود مراقبوتکننوده را
ترغیب کنند تا به نیازهای آنها رسیدگی کند .آنها به دنبال نزدیکی به «پایگاه امنشوان»
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هستند ،اما درعینحال نسبت به آرام گرفتن موفقیتآمیز مقاومت میکنند.
کودکانی که دارای مراقبتکنندگان متعددی هستند (بورای مثوال ،از طریو مراقبوت
پرورشی یا فرزندخواندگی) یا در اختیار بزرگسواالنی بوودهانود کوه بوا آنهوا تجوارب
ارتباطی مثبت داشتهاند یا کودکانی که درمان شدهاند مویتواننود راهبردهوای عواطفی و
شناختی را بهتر تلفی کنند و میتوانند از گروه الف یا ج به گروهی دست یابند کوه بوه
اصطمح گروه دلبستگی «ب اکتسابی» نامیده میشود.
بعدها ماری مین دانشجوی اینزورث و همکوارانش گوروه چهوارمی را بوا عنووان د
1

(نابسمان-به ،ریخته ) نامگذاری کردند که شامل افرادی میشد که با آنهوا بودرفتاری
شده بود و تجارب تربیتی تهدیدکننده و بیثباتی را تجربه کورده بودنود .افوراد گوروه د
تجارب بسیار ضعیفِ تربیتی داشتند؛ در حقیقت آنها بهندرت «به اندازۀ کافی خووب»
بودند .راهبردهای دلبستگی آنها با کمبود سازمانبندی همراه بود .افرادی که ایون نووع
دلبستگی را تشکیل میدهند همان گروهی هستند که بیشترین نگرانی را برای خودمات
سممت روان بزرگسالی و کودکی به وجود میآورند .تعدادی از این افراد ممکن اسوت
در بزرگسالی اختمالت شدید روانی ازجمله اختمل شخصویت مورزی از خوود نشوان
دهند.
بولبی دلبستگی را سازهای برای تمام عمر میدانست .شواهدی در دست اسوت کوه
نشان میدهد سبكهای دلبستگی و راهبردهای اولیۀ کودک (اگرچه عوامول دیگور هو،
دخیل هستند) بر سوممت روان و روابوا دوسوتی در بزرگسوالی ،انتخواب افوراد مهو،
زندگی ،کیفیت روابا عاطفی ،نوع مراقبتکنندهای که به آن تبدیل میشوی ،و درنهایت
بر سممت روان و حس امنیت کودکانمان تیثیر خواهد داشت.
با استفاده از ابزارهای اندازهگیری معتبر میتوان سبك دلبستگی فرد را از کودکی تا
2

بزرگسالی سونجید .روش موقعیوت غریوب (  )SSPبوه سونجش کودکوان و نونهواالن
3

میپردازد .در سمت دیگر این طیف ،مصاحبۀ دلبسوتگی بوزرگسواالن (  )AAIوجوود
دارد که به بررسی خاطرات مربوب به روابا نزدیك افراد بهویووه روابوا کوودکی آنوان
میپردازد و یك مجموعه پرسشهای مربوب به تجارب کلی زندگی را شامل میشوود.
1 Disorganized-disoriented
)2 The Strange Situation Procedure (SSP
)3 The Adult Attachment Interview (AAI
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این ابزار با تحلیل دقی پاس های فرد و با تمرکز بر نحوۀ پاس دهی و نوه محتووای آن
به چگونگی باقی ماندن خاطرات مربوب به دلبستگی در ذهن فورد مویپوردازد .هور دو
ابزار اندازهگیری بر روی فرد تمرکز میکنند؛ بااینحال ،در ابزار  SSPبور روی فورد بوه
هنگام تعاملش با مراقبتکننده تمرکز میشود (به تتی و کی ،در فارنفیلد و هولمز 2014
نگاه کنید).
این سبكهای دلبستگی ،الف ،ب ،ج  +د به نظر طبقهبندیشده میرسود انگوار کوه
فرد از کودکی تا بزرگسالی در یکی از این «سوبك»هوا تثبیوتشوده باشود .بوااینحوال،
پاتریشا کریتندن ،یکی دیگر از شاگردان اینزورث و همکار مین ،درحوالیکوه تنهوا سوه
طبقه الف ،ب و ج برای این مدل قائل است ،صورت متفاوتی از آن به دست داده است
و بدین ترتیب نظریۀ اصلی بولبی و مشواهدات اینوزورث را گسوترش مویدهود .طبو
دیدگاه کریتندن ،راهبردهایی که کودک اتخاذ و استفاده میکند در طول زمان و با توجه
به تغییرات محیطی و دگرگونیهای شناختی ،احساسی و اجتمواعی کوودک پیچیودهتور
میشود و این پیچیدگی در طول دورۀ کودکی و جوانی تا بزرگسالی ادامه موییابود .او
1

این دیدگاه را در مدل پویشی-رشدی یا  DMMنشان داده است.
کودک با توجه به تجربهاش سبكهای الف ،ب و ج را در کودکی اتخواذ مویکنود.
سبك الف  2-1بیشتر صبغۀ شناختی دارد و فورد بوهطوور آشوکار از ابوراز احساسوات
(بهخصور خش )،خودداری میکند .سوبك ب  5-1اطمعوات شوناختی و عواطفی را
تلفی میکند و سوبك ج  2-1بوا ابوراز احساسوات مشوخص مویشوود (فورد آشوکارا
پرخاشگر است یا در حالت تعدیلیافتۀ آن فرد یك موضع خجوالتی و بویدفواع اتخواذ
میکند).

با رشد کودک و در طول سالهای مدرسوه (الوف  4-3و ج  4-3در  )DMMو در
دورههای نوجووانی و جووانی (الوف  8-5و ج  )8-5راهبردهوای پیچیودهتوری اتخواذ
میشوند .کریتندن همچون نظریهپردازان دیگر معتقد است تمامی سبكهوای دلبسوتگی
در زمان شکلگیری اولیۀ خود در رابطۀ کودک با «پایگاه امنش» کاربرد دارند؛ باال بودن
شمارۀ سبكهای دلبستگی با افوزایش اخوتمالت روانوی در ارتبواب اسوت .در ،DMM
برخمف مدل الف ب ج  +د ،کریتندن به جای توجه به روشهوایی کوه کوودک بوا آن
)1 Dynamic-Maturational Model (DMM
«»21

نزدیکی و قرابت خود را به مراقبتکنندۀ اصلی افزایش میدهد ،بر راهبردهایی متمرکوز
میشود که کودک برای تضمین بقای خود به کار میگیرد.

شکل  0.1مدل پویشی-رشدی الگوهای دلبستگی در بزرگسالی

کریتندن به توضیح این موضوع میپردازد که چگونوه تجوارب اولیوۀ موجوود در نظوام
حافظهای فرد بهطور هشیار یا ناهشیار باقی میماند و بر اساس بخشهوای شوناختی یوا
عاطفی ،یعنی در ابعاد فکری یا احساسی ،سازمانبندی میشود .بر این اساس ،نظریوات
وی موارد مشترک زیادی با دوگانۀ توصیفشده در نظریۀ روابا ابوه دارد .بوااینحوال،
دوگانۀ توضیح دادهشده در نظریۀ روابا ابوه به دو بعد عاطفۀ مثبت و منفی (خووب در
مقابل بد) تقسی ،میشود .با وجود این ،برای افرادی که در سوبك الوف هسوتند ،خوود
بهعنوان «بد» و دیگران بهعنوان «خوب» تجربه میشوند (بدین ترتیب فرد نیازمنود ایون
است تا ابراز خش ،خود را کاهش دهد) درحوالیکوه افورادی کوه در سوبك ج هسوتند
تمایل دارند تا خود را تبرئه و دیگران را مقصر اعمم کنند .احتماالً چنین فرایندهایی به
عملکردهای متفاوت نیمکرههای چپ و راست مغز مربوب مویشووند (نگواه کنیود بوه
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فارنفیلد و استوکووی در هولمز و فارنفیلد .)2014
به محض اینکه کودکان سبكهوای الوف(+مثمً افوراد سوطح بواالتر گوروه الوف) و
ج(+افراد سطح باالتر گروه ج) به بلوغ میرسند بهشودت در یکپارچوه کوردن افکوار و
احساسات واقعی خود در روابطشان مشکل پیدا میکننود و بنوابراین شوروع بوه تغییور
راهبردهای بقای خود میکنند و دست به تحریف افکار و احساسات خود مویزننود توا
شانس بقای خود را افزایش دهند (برای توصیف کوتاهی از این سبكها بوه شوکل 0.1
نگاه کنید) .از اصطمحات بهکواربرده شوده در  DMMپیداسوت کوه گوروههوای بواالتر
بهمراتب از نظر عملکردی ناکارآمدتر هستند؛ این دسته معرف افرادی هستند کوه دارای
مشکمت روانی و روابا بین فردی و اجتماعی حاد هستند .این فرایند بوهویووه زموانی
قدرتمند میشود که «پایگاه امن» افوراد هموان فردی والودی باشود کوه آنهوا بوا او در
کودکی زندگی کردهاند یا اینکه این پایگاه فرد دیگری با سوبك شخصویتی مشوابه فورد
باشد.
بهطور خمصه ،فصل مشترک این دو نظریه اعتقاد به این دیدگاه است که شخصیت
ما به میزان زیاد (اما نه بهطور کامل ،چراکه وراثت ه ،نقوش مهموی ایفوا مویکنود) بور
اساس تجارب بین فردی اولیهمان شکل میگیرد« .دنیای ابوۀ درونی» ما (همانطور کوه
در نظریۀ روابا ابوه توضیح داده شد) یا «الگوی کارکرد درونی دنیای» موا (هموانطوور
که در نظریۀ دلبستگی نشان داده شد) میتوانند تویثیر بوه سوزایی بور روی روابوا بوین
فردی ،روابا صمیمی و روابا عاطفیمان در بزرگسوالی داشوته باشوند ،مخصوصواً در
جایی که رابطهمان با مقداری نزدیکی یا وابستگی همراه باشد (این موضوع حتی شوامل
زمانی میشود که تعاممت ما به زنودگی حرفوهایموان محودود اسوت) .ایون تویثیرات
قدرتمند سپس بر روی سبكها و مهارتهایی کوه بوا آنهوا فرزنودان خوود را بوزرگ
میکنی ،تیثیر میگذارند.
نظریۀ دلبستگی ریشه در تعاممت واقعی با «پایگواه امون» دارد و بنوابراین گورایش
دارد تا در روابا واقعی با افراد به جای بررسی تیثیر راهبردهای بقا بر «الگوی کوارکرد
درونی دنیا» متمرکز شود؛ با این حال ،الگوهای دلبستگی در خوانوادههوا موورد مطالعوه
قرار گرفته است (نگاه کنید به دالس در فارنفیلد و هولمز .)2014
بااینحال ،راهبردهای درونی شدۀ بقا در زندگی روزمره و در تعاممت بوین فوردی
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به کار گرفته میشود و بستر تمامی روابا را شوکل مویدهود (مخصوصواً آن دسوته از
روابا که احساسیتر و صمیمیتر هستند) .فردی با سبك دلبستگی ب قوادر اسوت بوه
طرز موفقیت آمیزی با استفاده از راهبردهای بین فوردی بوه تلفیو شوناخت ،خواطرات
احساسی و راهبردهای بقای خود بپردازد .چنین افرادی روابطی پایدار بر اساس اعتمواد
و حس امنیت دارند چراکه قادرند اطمعات خود را ه ،بر اسواس شوناخت و هو ،بور
اساس خاطرات احساسی خود بهکارگیرند.
افرادی با سبك دلبستگی الف یا ج در ایجاد روابوا پایودار و قابولاعتمواد مشوکل
دارند (با این حال بعضی از آنها قادر به برقراری این روابا هستند) .تقریباً  50درصود
جمعیت افراد به طبقات ناایمن دلبستگی تعلو دارنود (هوووی و همکواران )1999.بوا
وجود این ،افرادی که در قسمت انتهایی پایین طیف  DMMقرار دارند (الف  2-1و ج
 )2-1میتوانند بهطور قابلقبولی رفتار کنند و «عادی» تلقی مویشووند .افورادی کوه در
قسمت انتهایی باالی طیف قرار دارند ،عملکردشان به مقوادیر مختلوف از نظور روانوی،
احساسی و اجتماعی ناکارآمد است.
ذهنخوانی از مفاهیمی است که با دلبستگی در ارتباب است و مبنای نظری ،تجربی
و بالینی قدرتمندی دارد و در بیست سال گذشته مورد توجه چشمگیری قورار گرفتوه-
است .ذهنخوانی یا عملکردِ تیملی توانایی قراردادن فرد در جای خود و دیگری اسوت
و در مراحل اولیه کودکی شکل میگیرد و در آن شورایا ،فورد قوادر اسوت حواالت و
نیازهای روانی خود و حاالت روانی موردنظر دیگران را دریابد و با این کوار بوه رشود
احساسی و ثبات روابا خود کمك کند .ناتوانی در رشد کوافی ایون توانوایی در اوایول
کودکی ،یا بازگشت به این حالت ناکارآمد به هنگام فشار روانی ،منجر به این مویشوود
که فرد حاالت روانی دیگران را بهطور دقی متوجه نشود (لوتین و فوناگی در هولمز و
فارنفیلوود .)2014 ،نوواتوانی در ذهوونخوووانی بووه موضووع اسووکیزوئید-پارانوئیوود کمیوون
(همانطور که در این کتاب توضیح داده شده است) شباهت دارد یا نوعی تغییر جهوت
به سمت سبكهای دلبستگی باالتر است که در  DMMمشخص شده است.
در فصل سوم این کتاب به توضیح این مطلب میپوردازم کوه چگونوه روابوا ابووۀ

درونی شده میتوانند ه ،در انتقال رویکرد روانتحلیلی و هو ،بور روی صوحنۀ روان-
نمایشی بیرونی شوند .در صحنههای رواننمایشی و در تووالی صوحنههوا ،تعواممت از
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رویدادهای کنونی بوه رویودادهای کوودکی در زموان گذشوته برمویگردنود .در نظریوۀ
دلبستگی ،این تعاممتِ درمانبخش فرایند عینیسازی روشنی را نشان میدهنود کوه از
روابا متقابل اولیه نشئت میگیرند؛ در این فراینودها راهبردهوای دلبسوتگی در ابتودای
کودکی شکل میگیرند و درنتیجه امکوان فهو ،چگوونگی روابوا اینجوا و اکنوون را در
بزرگسالی فراه ،میسازند.
نتیجهگیری 

کتاب حاضر (با استفاده از نظریۀ روابا ابوه) به این موضوع میپردازد که چگونه دنیای
ابوۀ درونی افوراد از طریو روابوا بوین فوردی و موقعیوتهوای شوغلی (بورای مثوال،
موقعیت های آموزشی و مراقبتهای اجتماعی) بیرونی سوازی مویشوود و در مواجهوۀ
درمانی ،چه به صورت رواننمایشی ،چه بر روی تخت روانتحلیلی و چه در موقعیوت
تحلیل گروهی ،این کار چگونه صورت میگیرد.
نظریۀ روابا ابوه و نظریۀ دلبستگی هر دو به فرایند یکپارچهسازی روانی در طوول
زمان میپردازند؛ این فرایند (اگر موفقیتآمیز باشد) به برقراری روابطی واقعگرا ،امن و
قابلاعتماد با دیگران میانجامد .هر دو دیدگاه معتقدند که کمبود این یکپارچهسازی در
افراد به روابطی مشکلدار و گاهی به اختمالت روانی منجر میشود.
نمایشهایی که در این کتاب آمده است (چوه در زنودگی روزموره باشود و چوه در
موقعیت درمانی) از دیدگاه نظریۀ روابا ابوه مورد بررسی قرار میگیرد ،بااینحال ،ایون
نمایش های بین فردی می توانند بهعنوان شخصی در نظر گرفته شووند کوه راهبردهوای
دلبستگی ابتدایی را در زندگی روزمره به کار مویگیورد (بوی ،و موریسوون  ،2011بوی،
.)2014
سالها در نظر داشت ،تا نسخۀ جدیدی از این کتواب را بوا اضوافه کوردن نظریوات
ارزشمند جدید به رشتۀ تحریور درآورم .چواپ نسوخۀ اصولی ایون موضووع را منتفوی
میکند .با وجود این ،به خواننده پیشنهاد میکن ،تمامی موضوعات بالینی مطرحشده در
باال را مطالعه کند.
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فصل 1
مقدمه 
نظریههایرواننمایشیوروانتحلیلی 

گروه
جورج دیر به جلسه رسید و درحالیکه صورتش سرخ شده بوود و نفوسنفوس مویزد
وارد جلسه شد .قرار بود که جلسه تا دقایقی دیگر شروع شود .تلما یوك فنجوان قهووه
به او داد و جورج پذیرفت و از او تشکر کرد.
جویس گفت «احتماالً برای مراس ،خاکسپاری خودت ه ،دیر میرسی اموا حوداقل
این هفته برای شروع جلسه بهموقع رسیدی»
مگی حرفش را قطع کرد و گفت «راحتش بذار ،اون تمام تمشش رو موی کنوه کوه
بهموقع برسه».
«خب شاید بیشتر باید تمش کنه چون من خوش ،نمیاد کسی بعد از شوروع شودن
جلسه برسه».
بقیه افراد گروه نظارهگر این اتفاق بودند .بحثهای این چنینی در شوروع جلسوات
تقریباً عادی بود.
پُل ،رهبر گروه کوه در دفتورش بوا همکوار موددکار اجتمواعی خوود ،توام ،دربوارۀ
موضوعی بیارتباب با گروه رواننمایشی وارد بحثی داغ شده بود به اتواق قهووهخووری
آمد.
پُل پیشنهاد کرد که همگی آنهوا بوه سومت «صوحنۀ نموایش» در بزرگتورین اتواق
خانهای بروند که متعل به دورۀ ویکتوریا بود .کلینیك پُل ه ،در آنجا بوود .خیلوی زود
«»27
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افراد فنجان های قهوه را سر کشیدند و گروه بوه سومت راهپلوههوا حرکوت کورد .دبوی
بهسرعت به سمت سرویس بهداشتی رفت چوون مویدانسوت کوه جلسوۀ عصور طوول
خواهد کشید.
افراد این گروه به مدت هشت ماه بود که هر هفته یکدیگر را ممقوات مویکردنود.
آن ها به دالیلی مختلف به ه ،ملح شده بودند .جویس که زنی میانسال و جذاب بود
بعد از به ه ،خوردن یکی دیگر از روابطش دچار افسردگی شد و بعود از اینکوه کموی
مسنتر شد با این واقعیت کنار آمد که دیگر هیچوقت نمویتوانود موادر شوود .پزشوك
خانوادهاش درمان گروهی را پیشنهاد کرد .ژوآن از طری یکی از دوستانش بوا رویکورد
رواننمایشی آشنا شد .دیوید که وکیلی موف بود ،به دلیل اینکه مویخواسوت بور روی
مشکمت ایجادشده در روابا نزدیك افراد کار کند به گروه پیوسوت .از طرفوی دیگور،
دبی برای اینکه با رویکرد روان نمایشی بیشتر آشنا شود به گوروه پیوسوت .فرزنودانش
بزرگ میشدند و ک،ک ،در حال ترک خانه بودند و به این خاطر او به فکرش رسید توا
یك رواننمایشگر شود .تمامی اعضای گوروه آرزو داشوتند توا وضوع زنودگیشوان بوا
پیوستن به این گروه بهبود یابد ،اما همه مسیر روشنی پیش روی خود نمیدیدند.
این گروه «نیمهبواز» بوود و اعضوای آن توافو کردنود توا بورای یوك دورۀ دوازده
جلسهای کنار ه ،جمع شوند .اعضای جدید در ابتدای دوره به گوروه مویپیوسوتند .در
ابتدا تعداد اعضای گروه ده نفر بود اما رُوی که مردی جوان ،مضطرب و بیکار بود بعود
از سه جلسه گروه را ترک کرد« :رویکرد رواننمایشوی بوه درد مون نمویخوورد و مورا
میترساند ».جین که والدی تنها بود بعود از اولوین دوره گوروه را تورک کورد چوون در
پیداکردن پرستار بچه برای کودکان خود به مشکل برخورده بوود .در یوك دوره ،تعوداد
اعضای گروه به هشت نفر رسید و در ابتدای دورۀ سوم جوورج بوه آنهوا پیوسوت .او
می خواست بر روی مشکمتی که در محل کار و ازدواجش داشت کار کند .هرازگواهی
باعث عصبانیت اعضای دیگر گروه می شود و دیور رسویدنش تویثیری قابول توجوه بور
پویشهای گروه گذاشت.
اعضای گروه بوه دور «صوحنۀ نموایش» نشسوتند ،اتواقی آرام بوا بوالشهوای زیواد.
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صندلیها پیش از شروع جلسه برداشته شده بودند اما تعدادی از اسباببازیها کوه بوه
کار پُل بهعنوان روانپزشك کودکان مربوب مویشود بور روی زموین بواقی مانوده بوود.
درحالیکه همه منتظر بودند تا دبی از سرویس بهداشتی بیرون بیایود بوین اعضوا بحثوی
شکل گرفت که در آن از تلما خواسته شد تا توضیح دهد بعد از آخورین جلسوۀ روان-
نمایشی ،هفتۀ خود را چگونه گذرانده است .دبی رسید و پُل به گروه نگاهی انداخت.
پُل از جو ساکتی که اتاق را در برگرفته بود باخبر بود .درست بعد از بحثوی کوه بوا
تام داشت این فضا با مزاجش سازگار بود .اعضای گروه خسته بودند ،عصرها کوتواهتور
می شدند و هوای بیرون خیلی بد بود .اعضای گروه انرژی نداشتند و هیچکدام عمقهای
به «کارکردن» نشان نمیدادند .خود پُل ه ،خسته بود و موضوع مبتکرانهای بوه ذهونش
نمیرسید (چراکه هفتۀ طوالنی و پرکاری را گذرانده بود) .پُل متوجه شد که هویچکوس
حاضر نیست نقش شخصیت اول را برای این عصر ایفا کند.
برای انجام کار نیاز به انرژی بیشتری بود بنابراین پُل تصمی ،گرفت اعضوای گوروه
یك شروع بازیگوشانه داشته باشند .او از اعضای گروه خواست تا به یك اسوباببوازی
در کودکیشان فکر کنند و دور اتاق بچرخند و نقش همان اسباببازی را بوازی کننود.
تلما بمفاصله شستش را مکید و خودش را شل و ول کرد .پیتر دور اتاق میچرخیود و
درحالیکه دست هایش را به شکل میله متحرک قطار درآورده بود صدای سوت قطار را
تقلید میکرد.
دبی دور اتاق میگشت و میگفت «من ببری هست !،من ببری هست»!،
تا آن لحظه دیوید و جورج به آنها ملح نشده و گوشهای نشسوته بودنود .پُول از
«اسباببازیها» خواست تا با ه ،ارتباب برقرار کنند و در آن لحظه ببری بوه سومت دو
مرد دیگر رفت و آنها را بهآرامی هل داد .سپس دیوید یك ماشین اسباببوازی شود و
به دور اتاق چرخید و درحالیکه بوق مویزد و ناگهوان ترموز مویگرفوت نزدیوك بوود
«تصادفهایی» ه ،با اسباببازیهای دیگر داشته باشد .جورج بیحرکوت و مضوطرب
بود اما ک،ک ،شروع کرد و به روی پاشنهاش راه رفت .پُل متوجه شد که جورج در این
لحظه نقش یك اسباب بازی را بازی کورد .بعود از چنود دقیقوه تموامی اعضوای گوروه
سرزندهتر شدند؛ وقتویکوه اسوباببوازیهوا بوا هو ،تعامول کردنود و جوانبخشوی بوه
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اسباببازیها بیشتر و راحتتر شد صدای خنده سراسر اتاق را گرفت.
پُل گفت «بیایید تمامش کنی»،
اعضای گروه دوره ،به شکل دایره نشستند.
«کسی دوست داره دربارۀ اسباببازیاش چیزی بگه؟»
دبی شروع کرد «بله من ببری از مجموعۀ وینی خرسه بودم .وقتی چهار ساله بوودم
پدر و مادرم اونو به من دادن .هنوز دارمش ولی دیگه خیلی داغون شده»
تلما گفت «من یك عروسكِ کهنه بودم که موقع بچگی وقوت خوواب پیشو ،بوود.
نمیدون ،چی به سرش اومد .فکر مویکون ،وقتوی خیلوی کثیوف شود موادرم از خونوه
انداختش بیرون».
تكتك اعضا چیزی دربارۀ عروسكهایشان گفتند و سؤاالتی ه ،پرسیدند:
«دلت برای عروسکت تن شده؟» و جواب این بود که:
«آره ،به خاطر همین من از عروسكهای بچههام بیشتر مراقبت میکن».،
حتی جورج ه ،که هنوز ساکت و مضطرب بود کمی دربوارۀ سورباز چووبی خوود
صحبت کرد« :با لباس شیك قرمزش خیلی محک ،و باصمبت به نظر میرسید».
«خب ،کسی دوست داره دربارۀ اسباببوازی و خواطراتی کوه در شوما زنوده کورد
حرفی بزنه؟»
کسی پاس نداد .این برای یك رواننمایشگر یك کابوس است .جلسهای که در آن
کسی حاضر و آماده نیست که شخصیت اول نمایش شود.

جهان بیرون در درون و دنیای درون در بیرون
این عبارات که عنوان اولیه اما طوالنی این کتاب بودند دربرگیرندۀ مفاهیمی هستند کوه
من در فصلهای آینده ارائه میکن .،مدل روانتحلیلگری نظریۀ روابا ابوه بوه توصویف
این موضوع میپردازد که چطور دنیای درون افراد از جهان بیورون تویثیر مویپوذیرد؛ از
طرف دیگر ،یك جلسۀ رواننمایشی بهتنهایی نشان مویدهود کوه چگونوه ایون دنیوای
درونی میتواند ه ،در زندگی و ه ،در رواندرمانی بیرونیسازی شود.

