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1

ماجرای کودک بااستعداد
و داستان روان درمانگر شدن ما

تجربه به ما آموخته در مبارزه با بیماری های روانی تنها یک سالح قابل اعتماد 
منحصربه فرد  دوران  دربارۀ  واقعیت  احساسِی  کشِف  داریم:  اختیار  در 
کودکی. در این صورت، آیا این امکان وجود دارد که بتوانیم خود را از تمام 
توهم ها رها سازیم؟ تاریخ نشان داده توهم ها در همه جا وارد می شوند و 
زندگی همۀ ما پر است از آن ها. دلیل آن شاید این باشد که واقعیت ها اغلب 
برای ما تحمل ناپذیر به نظر می رسند. اما، از طرف دیگر، آ گاهی از واقعیت 
آن قدر حیاتی است که نبودش ضربه ای سنگین، به شکل یک بیماری جدی، 
بر ما وارد می آورد. برای رسیدن به سالمتی کامل، باید در یک روند طوالنی 
بکوشیم واقعیت شخصی خود را کشف کنیم، واقعیتی که ممکن است قبل 
از به ارمغان آوردن آزادی تنها درد به بار آورد. اگر ما خود را راضی کنیم که 
همیشه براساس منطق فکری1 زندگی کنیم، همواره در محدودۀ توهم ها و 

خودفریبی باقی خواهیم ماند.

1. intellectual wisdom
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آسیب های دوران کودکی جبران ناپذیرند، چون نمی توانیم هیچ چیزی را 
در زندگی گذشتۀ خود عوض کنیم. اما به طور حتم می توانیم خودمان را 
تغییر دهیم. می توانیم آ گاهانه، و با نگاهی دقیق تر، به اطالعات انباشته شده 
در بدنمان بنگریم و این اطالعات را به سطح خودآ گاهمان نزدیک تر کنیم 
و در نتیجه سالمتی مان را بهبود بخشیم و یکپارچگی روانی ازدست رفته مان 
را بازیابیم. البته یقیناً پیمودن چنین مسیری آسان نیست، ولی این تنها راهی 
است که با قدم نهادن در آن می توانیم زندان نامرئی و بی رحم کودکی مان 
را پشت سر بگذاریم. می توانیم خودمان را از انسان هایی که قربانی ناآ گاه 
زندگی گذشته شان هستند به افرادی مسئول تبدیل کنیم که در حال زندگی 
می کنند و از گذشتۀ خود آ گاه اند و با آن کنار می آیند. تنها با انجام این کار 

است که می توانیم به انسان هایی آزاد تبدیل شویم.
از  آ گاه شدن  از  انجام می دهند. آن ها  این را  افراد دقیقاً عکس  بیشتر 
گذشتۀ  زندگی  بدانند  این که  بدون  سر باز می زنند،  گذشته شان  زندگی 
انسان ها مدام نحوۀ فعالیت های کنونی آن ها را تعیین می کند. آن ها به زندگی 
خود در دوران سرکوب شدۀ کودکی شان ادامه می دهند و نمی خواهند بپذیرند 
آن دوران دیگر وجود ندارد. همچنان از خطراتی می ترسند و فرار می کنند 
که اگرچه زمانی واقعی بوده اند، مدت هاست دیگر وجود ندارند و واقعی 
نیستند. آن ها از خاطرات ناخودآ گاه و احساسات و نیازهای واپس راندۀ خود 
فرمان می گیرند که به طرز ناخوشایندی همۀ فعالیت های موفق و ناموفق آن ها 

را مهار می کنند.
سرکوب کردن و واپس راندن خشم ناشی از آزارهای بی رحمانه در دوران 
کودکی، بسیاری از افراد را وامی دارد هم زندگی خود و هم زندگی دیگران 
را نابود کنند. آن ها، به خاطر داشتن عطشی ناخودآ گاه برای انتقام گیری، 
ممکن است در کارهای خشونت آمیز شرکت کنند و خانه ها و مغازه ها را 
بسوزانند و به دیگران حمله کنند و آسیب های جسمی  به آن ها وارد سازند. 
چنین افرادی از این خرابکاری ها به عنوان بهانه ای استفاده می کنند تا واقعیت 
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را از خود پنهان کنند و از احساس درماندگی دوران کودکی شان در امان 
بمانند. این گونه خرابکاری ها اغلب به نام »میهن پرستی« یا عقاید مذهبی 

انجام می گیرد.
برخی دیگر از افراد انواع مختلف شکنجه های آزاردهنده ای را که زمانی 
بر آن ها ِاعمال می شد فعاالنه در انواع انجمن های خودمجازات گر و نیز با 
به  آن ها  می دهند.  ادامه  )سادومازوخسیم(  آزارطلبی1  و  آزارگری  کارهای 
این کارها به دیدۀ »رهاسازی«2 خود می نگرند. زنانی که نوک سینه هایشان 
را سوراخ می کنند تا از آن ها حلقه آویزان کنند و عکسشان را در روزنامه ها 
حس  دردی  هیچ  کار  این  انجام  هنگام  می گویند  افتخار  با  کنند  چاپ 
نکرده اند و حتی برایشان لذت بخش نیز بوده است. هیچ کس نمی تواند در 
راستی گفتار آن ها شک کند، چون آن ها مجبور بوده اند در سال های اول 
به هر  نیز دست  امروز  نکنند و  یاد بگیرند هیچ دردی حس  زندگی خود 
کاری می زنند تا دردهایشان را واپس برانند. این ها همان دختربچه هایی اند 
که روزی از پدرانشان آزار جنسی می دیدند و مجبور بودند تصور کنند این 

کار لذت بخش است.
آزار جنسی  مورد  کودکی  دوران  در  که  زنانی  در  واپس رانده  دردهای 
قرار گرفته اند ممکن است به صورت خصوصی تر و پنهانی تر خود را نشان 
دهد. این زنان واقعیت دوران کودکی خود را انکار می کنند و برای این که 
آن دردها را دوباره احساس نکنند با پناه بردن به مردان و الکل و مواد مخدر 
یا با پیشرفت کاری و تحصیلی می کوشند مدام از گذشتۀ خود فرار کنند. 
آن ها هیجانات دائمی  الزم دارند تا کسالت را از خود دور نگه دارند. آن ها 
حتی یک لحظه سکوت را در زندگی خود برنمی تابند، چون ممکن است در 
طول همان یک لحظه احساس زجرآور تنهایی دوران کودکی را دوباره تجربه 
کنند. از آن احساس بیشتر از مرگ می ترسند. آن ها به این فرار ادامه خواهند 

1. sado-masochism  2. liberation
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داد تا زمانی که یاد بگیرند آ گاهی از احساسات قدیمی  نه تنها مر گبار نیست، 
بلکه رهایی بخش است. چیزی که اغلب باعث مرگ می شود سرکوب آن 
احساساتی است که بروز آ گاهانه شان می تواند باعث فاش شدن واقعیت 

شود.
واپس راندن دردهای کودکی نه تنها زندگی اشخاص بلکه تابوهای کل 
مسئله  این  زندگی نامه ها  نوشتن  طرز  می دهد.  قرار  تحت   تأثیر  را  جامعه 
زندگی نامۀ هنرمندان  با خواندن  مثال،  به طور  به روشنی نشان می دهد.  را 
مشهور ممکن است این احساس به خواننده دست دهد که انگار زندگی 
آن ها بعد از دوران بلوغ شروع شده است. به خواننده گفته می شود این افراد 
مشهور قبل از بلوغ و در دوران کودکی یک زندگی »شاد«، »راضی کننده«، 
»بی دردسر« یا یک زندگی »پر از محرومیت« یا »خیلی مهیج« داشته اند. 
دوران  بدانند  ندارند  عالقه ای  هیچ  زندگی نامه نویسان  می رسد  به نظر  اما 
کودکی فرد واقعاً چگونه گذشته است. این در حالی است که ریشه های 
زندگی افراد در دوران کودکی عمق یافته و پنهان است. مایلم این را با 

مثالی ساده روشن تر کنم.
هنری مور1 در خاطراتش می نویسد وقتی پسربچه ای کوچک بود، پشت 
مادرش را با روغن ماساژ می داد تا روماتیسمش تسکین یابد. خواندن این 
خاطره ناگهان ذهن مرا در مورد مجسمه های مور روشن کرد: زنانی عظیم جثه 
و لمیده با سرهایی کوچک. من در این مجسمه ها مادری را از دریچۀ چشم 
پسربچه ای می بینم که سرش را باال گرفته و پشتش را که بسیار بزرگ نموده 
شده به طرف پسربچه برگردانده است. این تعبیر ممکن است برای بسیاری 
از منتقدان هنری بی ربط به نظر برسد، ولی برای من نشان دهندۀ این است که 
تجربیات یک کودک ممکن است به صورت بسیار ماندگاری در ناخودآ گاهش 
باقی بمانند و در بزرگسالی روش های متنوعی برای بروز آن ها در او بیدار 

Henry Spencer Moore .1 )1898-1986(؛ مجسمه ساز انگلیسی. ــ م.
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کنند، چون او دیگر در این دوران می تواند آزادانه به احساسات خود میدان 
بدهد. در خاطرات مور، هیچ اتفاق آسیب زا و عذاب آوری وجود نداشت و 
در نتیجه باعث ناراحتی او نمی شد. اما به هر  حال تجربیات عذاب آور هر 
کودکی در گوشه ای تاریک از ذهن او پنهان و محبوس می شود و کلید درک 

ما از دوران بزرگسالی او نیز همراه با آن ها مخفی نگه داشته می شود.

کودِک بااستعداِد بیچاره

تنهایی و  بتوانیم وسعت  امکان دارد  آیا هیچ گاه  از خودم می پرسم  گاهی 
دلتنگی ای را که در دوران کودکی تحمل کرده ایم درک کنیم.1 در این جا 
منظورم اساساً کودکانی نیست که مورد توجه قرار نگرفته اند یا به کلی مورد 
غفلت بوده اند و همیشه از این غفلت آ گاه بوده اند یا حداقل با علم بر این که 
مورد توجه قرار نمی گیرند بزرگ شده اند. جدا از این موردهای استثنایی، 
بسیارند افرادی که در طول زندگی شان باور داشتند دوران کودکی شاد و 
ایمنی را سپری کرده اند به درمانگران مراجعه می کنند و وارد دوره های درمان 

می شوند.
و  استعدادها  خاطر  به  که  آمده اند  من  نزد  کسانی  افتاده  اتفاق  بسیار 
موفقیت هایشان در زندگی مورد تحسین همگان بوده اند و از همان سال های 
و  می داده اند،  انجام  خودشان  را  نظافت(  )مانند  شخصی  کارهای  اولیه 
حتی از یک ونیم تا پنج سالگی در نگهداری خواهران و برادران کوچک تر 
ــ که  افراد  این  که  است  این  غالب  نگرش  کرده اند.  والدینشان کمک  به 
قوی ای  و  ثابت  اتکابه نفس  از حس  باید  والدینشان هستند ــ  افتخار  مایۀ 
برخوردار باشند. اما در واقع عکس این قضیه حاکم است. آن ها در تمام 
هر  در  همیشه  و  دارند،  عالی  حتی  و  خوب  عملکرد  مسئولیت هایشان 
کاری که اراده کنند موفق می شوند. همه آن ها را تحسین می کنند و به آن ها 

1. اکنون )1995( می دانم این امر در اصل امکان پذیر است.
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و  یعنی حس پوچی  افسردگی،  این ها  اما در پشت همۀ  غبطه می خورند، 
ازخودبیگانگی و بی معنی بودن، زندگی کمین کرده است. این احساسات 
تاریک و سیاه زمانی خود را نشان می دهند که داروی خودنمایی آن ها تأثیرش 
را از دست بدهد. زمانی که آن ها دیگر »تاج سر« یا »چشم  و چراغ« جمع 
نیستند، یا هر زمانی که آن ها ناگهان حس کنند به آرزوی خاصی نرسیده اند 
یا به میزان مقبولی تالش نکرده اند، اضطراب و احساس گناه و شرم به آن ها 
یورش می آورد. دالیل چنین اختالالتی در این گونه افراد الیق و موفق چه 

می تواند باشد؟
ــ یا  آن ها  مادر  و  پدر  اولین مصاحبه خواهند گفت می دانند  در  آن ها 
حداقل یکی از آن ها ــ درکشان می کرده اند و آن هایی که می گویند می دانند در 
دوران کودکی به درستی درک نشده اند تقصیر را گردن خودشان می اندازند 
کافی  توانایی  خود  خواسته های  و  احساسات  بروز  در  چون  می گویند  و 
نداشته اند، کسی درکشان نکرده است. آن ها هنگام بیان خاطرات سال های 
اولیۀ زندگی هیچ گونه همدردی با کودکی خود نشان نمی دهند. این پدیده 
بسیار قابل توجه است، چون این بیماران نه تنها توانایی قابل توجهی برای 
درون نگری دارند، بلکه به نظر می رسد تا حدودی قادرند با دیگران همدلی 
کنند. اما نگرش آن ها به دنیای پر از احساس دوران کودکی خود غلط و 
مخدوش است، چون آن ها همیشه به همه چیز با دیدۀ تحقیر و با بی احترامی 
نگاه می کنند و همواره میل به کنترل و تحت   تأثیر قرار دادن دیگران و اشتیاق 
برای موفقیت دارند. اغلب آن ها با دیدۀ اهانت و طعنه و حتی تمسخر و 
بدبینی به کودکی خود می نگرند. به طور کلی، آن ها هیچ گونه درک احساسی 
و فهم جدی از فراز و نشیب دوران کودکی خود ندارند و غیر از اشتیاق برای 
کسب موفقیت، هیچ تصور دیگری از نیازهای واقعی خود ندارند. واپس 
راندن زندگی گذشتۀ واقعی آن ها آن قدر بی نقص بوده است که این توهم 
به آن ها دست داده که دوران کودکی خوبی را سپری کرده اند و به آسانی نیز 

دست از این توهم برنمی دارند.




