
 

ای منزوی که برای درمان افسردگی مراجعه کرد. او بطور فزایندهای ساله 38مینا زن 

شده و بی انگیزه بود. او دو سال بود که ازدواج کرده و فرزندی هم نداشت. در آغاز 

دلیل که از کارش راضی نبود، استعفاء داده بود. مینا برای درمان بیکار بودو او به این 

اش، برای درمان مراجعه کرده کاهش عالئم افسردگی و بهبود شرایط در مدیریت خانواده

 بود.

اش صحبت کرد، ز اشک، از غم و افسردگیحبۀ ورودی/ارزیابی با چشمانی پر ادر مصا

ند )اولین مراجعۀ او برای درمان(. که در نهایت باعث شده بود برای درمان مراجعه ک

اش شد و به تلفن و یا زنگ درب خانهطی سال قبل بیکار بود، به ندرت از خانه خارج می

یکی از قبل، دو چیز مهم از دست داده است:داد. او گفت که در سال هم جواب نمی

عضاء دوستانش که بر اثر ایدز و برادر شوهرش که بطور ناگهانی فوت کرد )یکی از ا

 اش بود(. مورد عالقۀ خانواده

 : تاگشایی روایت و مشاهدۀ سبک پردازش هیجانی درمانجو1مرحلۀ 

 : گوش دادن به مشکالت فعلی )مشکالت رفتاری و ارتباطی( 1گام 

بندی در مرحله اول، شامل درک مشکل فعلی و ایجاد یک رابطۀ امن است. مینا صورت

 . درمان را با توضیح مشکلش آغاز کرد

ترین سال اما پارسال به نوعی بدام،در زندگی احساس افسردگی کردهمن بیشتر مواقع 

ام کمکم کسانی که باهاشون صمیمی بودم و همیشه در زندگی خصوصیزندگیم بود.

ام، های بحرانی داشتهکردند را از دست دادم. من حس کردم که اگرچه در گذشته دورهمی

 گذره. وضعیت خالص بشم. اما امسال، خیلی داره سخت می تونستم از ایناما همیشه می

میلش در رغم ،و نه ماه پیش علیبردمینا گزارش داد که شوهرش نیز از افسردگی رنج می

اما به او نخورد.خواهران و بشقابی به طرف مینا پرتاب کرد،بیمارستان بستری شده است.ا

آمیز هرش غیر قابل پیش بینی و خشونتمینا با پلیس تماس گرفتند و گفتند؛ که رفتار شو

بستری و از زندگی در خانه برای چند ماه محروم شد. ی پلیس،است. در نتیجه با مداخله

شده بود. البته نه در برابر  او به فردی خشن تبدیل خیلی ناراحت کننده بود.»مینا گفت: 

او همیشه بود.کرد.شخصیتش کامالً عوض شده میشکست و خرد او وسائل را میمن.

ام از من که خانواده ممهربان و باوقار بود. بنابراین، وقتی این اتفاق افتاد، من متوجه شد

 «دست او خالص شوم. ازبگیرم و کنند. نظرشان این بود، که طالق حمایت نمی

اما این ماند و او را در سختی حمایت کند.او تصمیم گرفت، کنار شوهرش ببا این حال،

اش با شوهرش در حال حاضر او گفت؛ که رابطه.اش جدا کردرا از خانوادهتصمیم مینا 

 خوب نیست، اما همچنان پابرجاست:



 

شه، چون مون داره به آخرش نزدیک میکنم رابطهمیفکرمینا:من با او خوب هستم.

آورم تا کمی حالش را یاحساس خوبی ندارم. اما وقتی حالش بد است، به روی خودم نم

خواهم کاری کنم که او بهتر شود. اما او میزمانیکه او روز بدی را دارد،بهتر کنم.

 تواند زمان را به عقب برگرداند.نمی

چیزی برای از کنی چیزی درمانگر: به عقب برگردیم.بنابراین، گاهی اوقات احساس می

 دست دادن باقی نمانده.

ام ر میکنم بیشتر از خانوادهمینا:درسته.اما به خاطر این موضوع از او عصبانی نیستم. فک

 خشمگینم.

ی خواهرانش را نوعی که مینا مداخلهی درمانگر،این موضوع روشن شد،با درک همدالنه

که شوهرش به خانه بازگشت، ازدواجش تلقی کرده است. پس از این« دانستن یارزشبی»

گرفت. درمانگر، اما از خواهرانش بیشتر فاصله برقرار کرد، با خوشحالی با او ارتباط

برای ایجاد رابطة اولیه،احساسات مینا را دنبال و با او همدلی کرد. پاسخ همدالنه، بیشتر 

یا روایت  بر احساس کمبود مینا مترکز بود تا محتوای داستان او در مورد خواهرها

استفاده از احساسات او بهترین راهنما برای یافتن نگرانی بیرونی در مورد شوهرش.

به تاگشایی داستان مینا کمک شد. درمانگر بود و باید بر آن تمرکز می اصلی او

کرد، دریافت که نسبت به آنها طور که مینا از خشمش به خواهرانش صحبت میهمانکرد.

کرد، می احساس ناتوانی و حقارت دارد. او همچنین از نیازش به تایید و حمایت صحبت

 موردی دنبال کرد.بندی درمانگر مسیر او را در این صورت

هایش را شرح داد. درمانگر درک خود را از خشم ی اول جلسه، مینا نگرانیدقیقه 20در 

زای او به همدلی پرداخت. در پاسخ همدالنه، او منتقل کرد و با احساسات اصلی و آسیب

و هیچ خواهد صحبت کند میخواهند در هر موردی که به جای پرسش، از درمانجو می

هر موضوعی که  شود.روند درمان براز طرف درمانگر به او تحمیل نمیساختاری 

ای همدل، مینا رک احساسات توسط شنودهپس از دشود.خواهد،متمرکز میدرمانجو می

تجارب هیجانی شخصی و مهم خود را برای درمانگر، فردی که به او کمک شود،قادر می

 گیزش گوش داد، افشاء کند.انحزناش تمرکز کند و به داستان ی فعلیکرد بر تجربه

 : گوش دادن و شناسایی تجارب هیجانی دردناک و تلخ زبانی2گام

که آیا در مورد ایننا در  پاسخ به سئوال درمانگرش، دقیقه از جلسه، می 20پس ازگذشت 

اند:والدینش در حال حاضر با همدیگر هستند یا خیر، او بیان کرد که آنها طالق گرفته  

داد. کارهایی مثل صدا زدن یا تلفن ها انجام میصفه شبن...و او)مادرش( کارهایی را 

داد. یکبار احساس کردم که بیشتر از کردن. حتی بعد از ازدواجم هم این کار رو ادامه می

و پدرم تنها...... او آنجا نبود. من یک ام را با او قطع کردم.م و رابطهتونم تحمل کناین نمی

کنم. شوهرم ورشکست شده و بهترین دوستم مرده. اما پدرم حتی ت که کار نمیسال اس



 

ده، ای. فقط این کار رو انجام نمییکبار هم تماس نگرفت. نه امسال و نه هیچ وقت دیگه

ده.اصالً احساساتش رو نشون نمی  

کالم مینا ، درمانگر تغییر کیفیت »پدرم فقط..... پدرم فقط آنجا نبود»: هنگامی که او گفت

را از سبک کالمی خارجی را به یک سبک متمرکز انرژتیک احساس کرد. صدایی داخل 

آمد. شد. این انرژی از درون میاز بیرون هدایت نمییک صدای سخنران، بود و مانند

ها و نقاط تاکیدی نامنظم رسید و گفتارش با مکثصدایش جستجو کننده و پویا به نظر می

دهد، که او هنگام صحبت، در درون خود کیفیت صدای مینا نشان می .شدگذاری میانهنش

گشاید.بنابراین، ای بر روحش میای کوتاه پنجرهکار، گویی لحظهکند. مینا با اینتمرکز می

طور ای که بهدرمانگر از طریق تمرکز درونی به هدایت او پرداخته و احساس تنهایی

کنی و تو احساس تنهایی می»کس کرده است: هایش وجود داشت،را منعضمنی در گفته

«کس اونجا نبودواقعاً انگار هیچ  

اما من دوستان زیادی دارم و »کند: مینا در پاسخ، به سرعت از صدایی خارج استفاده می

خوام که بار مشکالتم رو گردن اونها ساله که دوستم.ولی نمی 30ها حدود با برخی از آن

 کند. اما سپستدار درکش، از آنچه او گفته است را منعکس میدرمانگر در اب«. بیاندازم

اش را کند و آخرین قسمت پاسخهای همدالنه دوباره بر تنهایی او تمرکز میاز طریق پاسخ

اما هنوز هم انگار این موضوع » گوید،کند و میی داخلی مینا هدایت میی تجربهبر لبه

اکنون توجه مینا به » اقعاً کسی وجود نداره، احساس تنهایی کنی. انگار وشهباعث می

شود و اشکهایش اش جلب میپذیریکشف و بررسی تنهایی، ضعف و احساس آسیب

«شوند.سرازیر می  

که بنشینم و به حال خودم غصه بخورم، باید یه کاری کنم به جای اینمینا: اوه، فکر می

 بکنم.

گی،از گریه و زاری متنفری.درمانگر: تو می  

ا:بله، وقت تلف کردنه.مین  

دی.درمانگر: با این حال، هیجانت پیام مهمی است که به خودت می  

کا رو کردم.این مینا: خب،بله،همیشه  

کنی؟کنی، چه احساسی داری؟ احساس تنهایی میبله، خب وقتی گریه میدرمانگر:  

کنم.طوره... فقط احساس خستگی میمینا: فکر کنم، همین  

کشمکش و تقال. درمانگر:خستگی از  



 

ام. گاهی اوقات خیلی مشغولم. فکر مینا:بله. دیگه از فکر کردن بهش خسته شده

ها دوست دارم بخوابم و فکر تونستم، اوضاع رو تغییر بدم. خیلی وقتکنم،کاش میمی

 نکنم.

بره و افته، تو رو به فکر فرو میدرمانگر:بله بله، اما به هر حال، هر چیزی که اتفاق می

شه.ن چرخه مرتب تکرار میای  

 مینا: همیشه

گرده. انگار بار ای وجود داره که دوباره برمیدرمانگر: انگار همیشه یه احساس حل نشده

ات صحبت کردیم ی دردناکت با خانوادههاته. ما در مورد گذشتههیجانی زیادی روی شونه

جا کنم کارهایی که اینچرخند،درسته؟ فکر نظر میاد که اونها مدام توی ذهنت میو به

دیم، باالخره به این چرخه پایان بده.انجام می  

ی درمان در این جمالت پایانی، احساسات دردناک مینا را به عنوان تمرکز بالقوه درمانگر

کند. او به جای اجتناب و گذاری میهای آتی نشانهگیرد و آنها را برای بررسیدر نظر می

کند. می شدن و پذیرفتن آنها پیشنهادی منطقی برای   ارائه احساسات، با نزدیکانکار 

EFTدرمانگر معتقد است، که احساسات حاوی اطالعات مهمی هستند و او باید حل شوند. 

دهد.همچنین برای رویارویی با هیجانات، رویکرد جایگزینی ارائه می  

ی سبک پردازشی هیجانی درمانجو: حضور و مشاهده3گام  

کند. اما است، که درمانجو اغلب در مورد رویدادهای خارجی صحبت می درمانگر متوجه

های ویژه پاسخ به واکنشاو در عین حال قادر است بر تجارب داخلی، احساسات و به

تواند به هیجاناتش توجه کند و این موضوع ی درمانگر،تمرکز کند. بنابراین،او میهمدالنه

ابل دسترسی هستند. بعالوه درمانگر متوجه دهد، که احساسات عمیقتر او قنشان می

یک صدای سریع،خارجی و گاه متمرکز درونی، اکتشافی یا  شود؛ که صدای مینا بینمی

افتد. او دهد و به گریه میهیجانی در تغییر است، که گاه حالت عادی خود را از دست می

کند. در واقع به  متوجه شد؛ مینا تمایل دارد از هیجانات سخت و نظر دردناکش اجتناب

اش، در واکنش که خشم یا غم اولیهرسید، مینا الگویی هیجانی دارد؛ به محض ایننظر می

ناامیدی و درماندگی سوق شود، او را به به نیاز به صمیمیت و پذیرش، برانگیخته می

م رسد. زیرا او از یک هیجان اولیه، به دانظر میدهد. این توالِی هیجانی نابارور بهمی

کند.همچنین، افتد، که هیجان اولیه را پنهان میی ناامیدی و درماندگی میهیحانات ثانویه

ماند و با ، در آن نمیافتددرمانگر توجه دارد؛ در حالی که مینا به دام ناامیدی ثانویه می

و  نات اولیهتواند آن را نمادسازی کرده و بین ناامیدی و هیجاکمک درمانگر، می

تر فراهم ای برای تمرکز سریعتمایز قائل شود. توانایی مینا در این مورد، زمینهنیازهایش 

های اصلی او نسبتاً در دسترس هستند.کند، چرا که نگرانیمی  

مدار )مرتبط با دلبستگی و هویت(داستان زندگی / روایت هیجان تاگشایی: 4گام  



 

کند. چهار در اولین جلسه، مینا در مورد موقعیت سخت خود در دوران رشد صحبت می

خواهر دیگرش، در اواسط نوجوانی خانواده را به دلیل بدرفتاری ترک کردند.خواهرانش 

اش را داشتند. در حال حاضر اعضای خانواده و حتی والدینبرای او حکم مهمترین 

کند، خواهرانش به ش ندارد، بلکه او احساس میوضعیت شوهرافسردگی او ارتباطی به 

اند:او خیانت کرده  

ام است. باهاشون احساس صمیمت ام بیشتر مربوط به خانوادهکنم، افسردگیمینا: فکر می

اونها خیلی زود ازدواج کردند، بچه و حتی نوه دارند. در برابر حتی با خواهرانم. کنم،نمی

واج نکردم. این طرف دام ازسالگی 36رسم. من تا ظر میاونها آواره و خونه به دوش به ن

چرخیدم، زندگیم اصالً شبیه اونها نبود.و اون طرف می  

کنی، اونها بیرونت انداختن.درمانگر: اما احساس می  

 مینا:بله، انگار طردم کرده باشند.

 درمانگر: خب، این تنها طرد شدن نیست، بلکه مورد انتقاد قرار گرفتن هم هست.

کنم که خواهر دیگرم این کار مینا: بله، بله. خواهر بزرگم این کار رو نکرد. اما حس می

رو انجام داد. اما در مورد خواهر دیگرم باید بگم؛ ما خیلی صمیمی بودیم. اما االن 

دونم، شاید از کنم. نمیخیلی به هم نزدیک نیستیم و من این موضوع رو درک نمی

دونید..؟یه آدم افسرده باشه، خسته شده. می این که دور و برِ   

گن، تو باید تا حاال کنن. اونها میگی، برات سخته که تاییدت نمیدرمانگر: و تو می

کردی، تو باید....ازدواج می  

گن باالخره باید آروم بگیرم.می مینا:  

داری.کنی، تو رو دور انذاختند. برای همینه که احساس بدی درمانگر: احساس می  

دونم.کنم ولی دلیلش رو نمیمینا: افسرده. گاهی اوقات احساس افسردگی می  

دار و اغلب دردناک بود. مادرش الکی بود و مینا اش مشکلمینا با اعضای خانواده روابط

ا او قطع کردند. پدرش یکی از بازماندگان اردوگاه و سه خواهرش ارتباطشان را ب

ی گر داشت و رابطهاو شخصیتی انتقادی و قضاوتکار اجباری اروپای شرقی بود.

ای از تنبیه بدنی در دوران خاصی با دیگر اعضای خانواده نداشت. مینا خاطره

ساله بود. خانه را ترک کرد تا با خواهر  15وقتی  از اش را به یاد آورد. اوکودکی

تقل شد. ، مسدانشگاهی دبیرستان ووسطی و شوهرش زندگی کند. پس از اتمام دوره

 دید، کهاو اغلب خواهر بزرگتر و برادر شوهرش را چون والدین جایگزینی می

دادند. اش دریافت نکرده بود، را به او میای که والدین اصلیحمایت و عاطفه

مهلک به او ای کردند، ضربههمین دلیل هنگامی که او را به طالق تشویق میبه

اش بود.اعتبار شدن والدینیوارد شد. چون این پیشنهاد معادل با ب  



 

ی برنامه و دستور کار را شامل صورت بندی در مورد مینا، کشِف معنای تجربه و ارائه

شود.نمی  

اش در اصلیبلکه تعمیق تجارب کنونی او را، در جهت یافتن راهی به سوی نگرانی

لحظه اش در کند تا با تمرکز بر تجارب ذهنیگیرد. درمانگر به او کمک میبرمی

ترین ترین و مهماش توجه کرده و دردناکاکنون، به تجارب هیجانی درونی

گیرد. روشن است تمرکز مشارکتی شکل میاش را بیان کند.بدین صورت، تجربه

اش از مطرود شدن و عدم تایید بود، و این احساسات، که خشم او به دلیل آزردگی

پنهان شده بودند.هیجانات غم و اش هیجانات دردناکی بودند که در پس افسردگی

شد که شرم او، اطالعاتی در مورد آنچه که برای او حائز اهمیت بود و موجب می

بندی نمایی که به صورتکرد. قطبمی ارزشی و حقارت کند را ارائهاحساس بی

تاکید بر این ا به احساسات دردناک مینا رساند.کرد، او ردرمانگر را هدایت می

بندی به جای تمرکز بر مفهوم و معنای روایت، میت است که، صورتنکته حائز اه

بر احساسات درمانجو در لحظه و به هنگام بازگویی روایت متمرکز است. واضح 

ترین مسئله خواهران و شوهرش، در نظر اول، مهماست که داستان مینا در مورد 

کند که براحساس بندی به درمانگر و درمانجو پیشنهاد می. صورترسدمیبه نظر 

ارزشی تمرکز کنند.حقارت و بی  

شود؛ مینا در خردسالی و بزرگسالی، اغلب تنها بوده و مورد در اولین جلسه روشن می

سازی کرده و  اش را درونیحمایت قرار نگرفته است. او صدای انتقادگر والدین

 ی احساسی وبیند. او در گذشته، در زمینهگاه خودش را شکست خورده می

 فیزیکی، احساس دوست داشته نشدن، حقارت و ناامیدی داشته اشت:

کنم همه چیز،همین کنم،تا باورم بشه.فکر میقدر این داستان رو برای خودم تعریف میاون

ی اونها خوب نیستم. دوستم ندارند، چون به اندازه مونه.طور هم میجوریه و همین

ی اونها)خواهران( در حال پیشرفته. زندگی من آشفته و به هم ریخته است و زندگ

های مینا را چنین تره. در پایان اولین جلسه، درمانگر گفتهانگار زندگیشون آسون

دهد: انعکاس می  

کنه؛ من کنم، عدم تایید خواهرانت برات دردناکه چون این حس رو ایجاد میفکر می

یفت  زنه، ضعام. انگار صدای خواهرت توی گوشت زنگ میشکست خورده

تونی در برابرش مقاومت کنی.کنه و نمیمی  

دهد:درمانجو پاسخ کی  

روز از 4بله، از پسش بر نمیام. حتی دوست ندارم با کسی صحبت کنم یا کسی رو ببینم. 

رم و اگه کنم. بعد تنها بیرون میها این کار رو میخونه بیرون نرفتم. خیلی وقت

کنم.آشنایی رو ببینم راهم رو کج می  



 

طور که گذرانده و همانی گذشته را چطور ی دوم، درمانگر از مینا پرسید که هفتهجلسه

داد، با او به همدلی ها)و یا عدم فعالیت( و احساساتش را میاو گزارش فعالیت

ی احساساتی نظیر پرداخت. پس از گوش دادن به گزارش و همدلی با او، نشانه

پرسیدن چند سئوال، جلسه را به درمانگر با گی دیده شد. انگیزهحوصلگی و بیبی

ای هدایت کرد که تمرکز بر آنها برای مینا مهم بود.سمت عوامل اصلی  

 درمانگر: من واقعاً به هر چی که بگویی، عالقمندم.

 مینا: درسته

دونم خودت متوجهی، باید در کاری گم بیا این کار رو انجام بدیم. چون میدرمانگر: نمی

یم، پیشرفت کنیم.که شروع کرد  

 مینا: درسته.

درمانگر: اما دوست دارم، بدونم االن چه چیزی بیشتر از همه برات مهمه. یادمه جلسه 

دونم، امروز ت خیلی برات مهم هستند. اما نمیپیش گفتی خواهرها و خانواده

خوای حرف بزنی.نظرت چیه و در مورد چی می  

انجام بدم. اول از یه موضوع واقعی حرف کنم، کلی کار هست که باید مینا: فکر می

ها مدرسه برم و درس بخونم.کار کنم. یا شبخواد زنم؛ دلم میمی  

کنند. در این زمان، دقیقه، در این مورد صحبت می 15درمانگر و درمانجو حدوداً 

پس یه چیزی در مورد » کند؛او را همراهی می های همدالنهدرمانگر با پاسخ

گیر و هیچ کاری انجام ندادن،وجود داره، انگار توی یه چرخهنشستن توی خونه 

دیگه وقتشه از این حالت بیرون بیام و سعی « دهد:مینا جواب می» میافتی

چیزی شبیه » گوید:و درمانگر می«کنم.....دوباره با دیگران ارتباط برقرار کنم

ند، که کدرمانجو داستان روزی را تعریف می«. برقراری ارتباط با دیگران

جارب کند، تمرکزش را به تدوستانش به دیدنش آمده بودند. درمانگر تالش می

 ذهنی و درونی مینا حین مالقات با دوستانش، معطوف کند.

گه؛ دیگه بسمه.درمانگر: بله. انگار یه حسی به آدم می  

 مینا: بله،بله.

گذره؟ من که نظری ندارم.درمانگر: درون تو چی می  

ام.خوام، بخوابم. فقط خستهکنم و فقط میس خستگی میمینا: خب، احسا  

آلود یا چیزی شبیه به آن؟درمانگر: خواب  



 

بله، من احساس خالی شدن -فقط خالی شدن بود به نظر  -مینا:بله، حتی خیلی هم شبیه نبود

کنم.می  

 درمانگر:خالی شدن.

خوام، دراز بکشم.مینا: و فقط می  

کنی.مصرف میدرمانگر: انگار انرژی زیادی   

 مینا: بله.

 درمانگر: و یا دیگه انرژی ندارم.

زنم و به خودم دونید و من فقط.... انگار خودم با تلفن حرف میمینا:بله،بله. می

خوام با کسی تلفنی صحبت کنم. نمی« حرفت رو بزن و گوشی رو بگذار»گم:می

خیلی زود خودم رو از  دونم چراکار سختیه و نمیدونم چه اتفاقی میافته....فقط نمی

کشم.بقیه کنار می  

کند ) ماشه درمانگر اظهارات اخیر مینا را بعنوان نشانگر واکنش مشکل ساز، تعبیر می

درمانگر تاگشایی «. چرا نمی دانم» گیری، سردرگمی، چکان:افراد. واکنش: کناره

کنیم، ببینیم بیا تالش » گوید:کند. او میرا آغاز می ی سیتماتیکفراخوانی کننده

کنم، صحبت کردن راجع به این احساس به میبیشتر به چی شباهت داره. من فکر 

ی مجدد لحظه کند، که درمانجو را در تجربهسپس او تالش می«کنهتو کمک می

گیری با فراخوانی شرایطی که او نسبت به آن واکنش نشان داده کمک کند:کناره  

کنی اند و تو حس میهستی. اونها روی مبل نشسته دوستانت در اتاق نشمین اخب، پس ب

 باید یه چیزی بگی.... یا یه همچنین چیزی؟

کنند:ی مینا را در آن موقعیت کشف میآنها تجربه  

گم که از بودنشون خوشحالم. کمی کنم و بهشون میمینا: خب، من مکالمه رو شروع می

خوریم و....نوشیدنی می  

دقیقاً چه احساسی داری؟ حرفت دلت چیه؟درمانگر: بله، و تو   

شه االن خندد( میام )میبینمتون. اما خستهمینا: یه چیزی شبیه این: خوشحالم که می

با همسرم باشم.  خواد، تنها باشم. منظورم اینه که، مشکلی ندارمبروید؟ دلم می

 وقتی اون هست،حالم خوبه. ما روابط خوبی داریم، اما با اونها....

گفتی؟ اگه خواستی بهشون )دوستان( بگی چه احساسی داری، چی میانگر:اگه میدرم

گفتی؛ احساس خیلی بدی دارم.مجبوربودی..... فکر کنم می  



 

کنم واقعاً چیزی ی حرف زدن ندارم. فکر میام و حوصلهگفتم؛ افسردهمینا: بله،بهشون می

 ندارم،بگم.

؛ که آن روز صبح به سختی لباس پوشیده و سپس او صحبتش را ادامه داد و به یاد آورد

خواست، تنها باشد. درمانگر او را به کشف احساس دردناکش تمام روز دلش می

ی درونی او کند. در این لحظه، روند کشف به تمرکز مستقیم، بر تجربههدایت می

دهد.تغییر مسیر می  

افسردگی بهت دست افته که احساس تونی بگی، چه اتفاقی میدرمانگر: بله؟ پس می

خواهم...ده؟مثل این که من فقط میمی  

ست. انگار خوام، تنها باشم. من فقط خیلی... حس بدیتنها باشم. من فقط می مینا:.....

 انرژی ندارم.

تونستی صدای درون داشته گذره. اگه میمیدرمانگر: بله، خب بیا ببینیم، درونت چه 

چه حسی داری؟گفت؟االن دقیقاً باشی، االن چی می  

اند. امروز این احساسم شدیدتره، واقعاً کنم، احساساتم مردهمینا: گاهی اوقات احساس می

فقط انگار نابود شدم. یه جوری.... غمگین نیستم.  

 درمانگر: یه چیزی شبیه با خاک یکسان شدن....

شمگین دونید، من غمگین نیستم،خمینا: بله، شبیه به اینکه هیچ حسی وجود نداره. می

کند(....نیستم. من فقط )صدایی ایجاد می  

کنی از بین رفتی، انرژی نداری و انگار.... از نظر جسمی چه درمانگر: تو احساس می

 حسی داری؟منظورم اینه که االن چه احساسی داری؟

ام.بله فقط خسته.مینا: فقط خسته  

ام. خسته گفتی؛خواستی در موردش حرف بزنی، میدرمانگر: پس اگه همین االن می

تونی بگی االن کجایی؟می  

دونید؟ انگار هیچ چیز ام، میام. از تالش کردن خستهکنم، از زندگی خستهمینا: فکر می

اش سعی دونید، همهدونم برای چی به دنیا اومدم، میارزش نداره.اصالً نمی

کنم فکر میها خوام باشم. بعضی وقتدونم، چی میکنم، کسی باشم.... اما نمیمی

دونید، خندد( میبه مدرسه برگردم، یه دیپلم دیگه بگیرم و روی دیوار بزنم )می

کار رو انجام بدم؟ هدفم چیه؟چرا دوست دارم این  

خوای این کار رو انجام بدی؟ )تایید درمانگر: هدفت چیه؟ خیلی کار سختیه، چرا می

 همدالنه(



 

ونه تنها باشم. اما یه بخشی از وجودم بهم شم، توی خمینا: بله، من واقعاً خوشحال می

گه؛ امروز روز خوبیه. باید بیرون بری و هوایی تازه کنی.داری زندگیت رو می

 هدر میدی.

از کند که همدلی درمانگر و هدایت مالیم مینا به سمت بیشتر احساسش، به او کمک می

ش دست پیدا ااش حرکت کرده و به تجارب درونیی زندگیداستان بسیار فشرده

گیرد. بندی موردی شکل میکند. بدین صورت، تمرکز در این مرحله از صورت

شود، نشانگرهای مشکالت هنگامی که دنیای هیجانی زندگی مینا کشف می

نمایانند و اطالعاتی جهت پردازشی، احساسات اصلی و نیازهای او خود را می

آید.ه دست میی مشکالت وی که نیاز به درمان دارند بدرک زمینه  

: ایجاد تمرکز مشارکتی و شناسایی هیجان اصلی2یمرحله  

از شش جزء اصلی تشکیل شده که  بندی موردی(،)بخش مرکزی صورت 2ی مرحله

بندی(صورت M( شود. نشانگرنشان داده می MENSITصورت     ی مخففکلمه

دهد، که پیکربندی خاصی را حاالت درمانجو در جلسه و فرایندهایی را نشان می

طلبد.سپس، مداخله با هدف دسترسی به مشکالتای خاص میبرای مداخله , 

گیرد.هیجانات صورت می( N (و نیاز اصلی(E) پردازشی شماتیک هیجان اصلی   

باشند، که مانع دسترسی به طرح هیجانمی       (I) ندهای متوقف کنندهو فرای  (S ثانویه)   

بندی را به شکلی روایی ایجاد(بیان شده و صورت  T شوند. در نهایت تم )اصلی می   

های هیجانی گرده ها را به طرحبندی، محرککند. در پایان این مرحله، روایت صورتمی

گردد.و به پیامدهای رفتاری و مشکالت کنونی باز می زده  

انتقادی که -دو نشانگر اصلی که روند درمان ظاهر شدند، عبارتند از: کار ناتمام و خود

حساسی والدین بودند. اغلب بدرفتاری والدین، هر دوی آنها مرتبط با بدرفتاری هیجانی و ا

طلبد. اما هر موضوعی که بیانگر کار ناتمام است که پرداختن به آن، تالش بیشتری می

گیرد. کشف مشکل کار به کشف آن نائل شود، اساس کار قرار میدرمانجو در جلسه 

اش تنهایی و شرم و های هیجان ناسازگار اصلیناتمام به درمانجو در دستیابی به طرح

کند. او نیازهای اصلی خود حمایت و های فیزیکی، کمک میترس از برخی سوء استفاده

اش، یدی و خشم و فرآیندهای متوقف کنندهی او ناامتایید را شناسایی کرد. هیجانات ثانویه

گیری و خنده بودند. با گذشت زمان، موضوعات اصلی او بیان شدند: در ارتباط با گوشه

کرد، احساس شکست داشت و در رابطه با دیگران عدم خودش بسیار منتقدانه عمل می

افی خوب به اندازه ک»خورد. سرانجام،احساسات اصلی مینا دال بر تایید به چشم می

با اش ، با مشکالت فعلی«مورد تایید قرار نگرفتن» و حساسیتش برای « نبودن



 

ی افسردگی و به هم گره خورده و زمینه خواهرانش )عدم تایید ازدواجش از طرف آنها(

گیری او را فراهم آوردند.گوشه  

ی مینا باید توجه کنیم که در این مرحله، درمانگر برای تمرکز بر احساس شرم و تنهای

دهد)به جای پرداختن به محتوی(. او برای پرداختن به بندی را انجام میچگونه صورت

ترین موضوع را دنبال ترین و تلخغیر مستقیم استفاده کرد و دردناکمحتوی از روشی 

کرد، مشکل او در رابطه با مخالفت و عدم تایید خواهرها و پدرش نمایان شد. او در روند 

» و « ی کافی خوب نبودنبه اندازه»اش، به این نتیجه رسید که حس هتعمیق کشف تجرب

ای است، که خود یکی از عوامل اصلی و اش، ناشی از شرم اولیه«دوست داشتته نشدن

خوانید، باشد.برخی از موارد مطرح شده در جلسات، که در ادامه میپنهان افسرگی او می

دهد.کار را نشان میچگونگی انجام این  

نا از حس امنیت و راحتی به هنگام تنهایی صحبت کرد. او گفت؛ از کتاب خواندن لذت می

ان فوق شد، اما حالتی از هیجانات بی درمانگر متوجه فضای دنج و امن فعالیت برد.می

 نشده از نیز حس کرد.

خوام بگم؛ احساست انگار یه چیزی شبیه ی قبل میدونی، در ارتباط با جلسهدرمانگر: می

خوام خودم رو کنار بکشم.ام و فقط میین بود که: واقعاً اذیت شدها  

خواد از دلم میمینا: بله، این دقیقاً کاریه که ) هر وقت اذیت شدم( تمام زندگیم انجام دادم. 

کنم،بهتره با کسی حرف جور مواقع فکر میتره. اینهمه فاصله بگیرم، چون به نظرم امن

شود. به زا و نیازش به حفاظت از خود نزدیک میک و آسیبی دردنانزم.)او به تجربه

طلبد(رسد این تجربه با دیگران در ارتباط بوده و انجام تکلیف کار ناتمام را مینظر می  

 درمانگر: من نباید آزار ببینم.

دونید، این کار شم. میمینا:خب، اگه مجبور نباشم به حرفهاشون گوش بدم، اذیت هم نمی

ر محافظته ) شناسایی فرایند متوقف کننده(برام یه جو  

ده، چقدر اذیت شدی. انگار درمانگر: محافظت کننده که هست. اما در عین حال نشون می

 دیگه تحمل نداری.

حالت بیرون میام، دوباره گیرم و وقتی از این مینا: بله، منظورم اینه که از همه فاصله می

ه بدم. االن دیگه برام مهم نیست. من فقط )آه کشیدم( تونم ادامبه دست میارم و می توانم رو

خوام....می  

خوام، باهاش مقابله کنم. فقط درمانگر:بله، فهمیدم. یه چیزی شبیه این که دیگه نمی

ست، نه؟همین هم آزارنده کنم،ی امن خودم بمونم. اما فکر میخوام در محدودهمی  

 مینا؟ بله، خیلی زیاد



 

بیشتر در مورد آسیب توضیح بدی؟ چون وجود داشته و مهم به نظر تونی درمانگر: می

رسه.می  

ام گفتن و کارهایی اش به چیزهایی که دیگران و به خصوص، افراد خانوادهمینا: بله، همه

کنم.که انجام دادن فکر می  

کنم.کسی میدرمانگر: من احساس.... بی  

عتماد به نفس ندارم.}عوامل تعیین کنم.امینا: بله، نسبت به اونها احساس حقارت می

ی اصلی و پنهان فقدان حمایت )ترس از ترک شدن و غم( و احساس حقارت) شرم( کننده

شوند{، ظاهر می  

گیری درد مینا، به درک درستی از دلیل اصلی آزردگی او رسیدیم. ما از طریق فرایند پی

و، باور غیرمنطقی یا فیدان مینا از هیجانات دردناک اصلی خود آگاه بود. مشکل اصلی ا

ای از هیجانات دردناک پذیرفته نشده و او برای محافظت به بلکه مجموعه مهارت نبود.

ی اجتناب و نادیده گرفتن احساسات از خود، در برابر آنها بود. پس از واکنش به وسیله

زا و تعمیق هیجان، طرح هیجان اصلی وی، تا حدودی در یک نشانگر واکنش مشکل

ی درمان آشکار شد. همچنین مشخص شد، که انکار احساسات دردناک تدای مرحلهاب

ها و نیاز به تایید و حمایت که در هیجاناتش پنهان شده تنهایی و شرم، به همراه کنش

اش ناامید کرده است. احساس زخمی بودند، او را در دستیابی به نیازهای برآورده نشده

که او بخواهد خود را مانند یک توپ در خودش بپیچاند شد، پذیری موجب میشدن و آسیب

و برای محافظت از خود در آن پنهان شود. این احساسات دردناک پنهان، در نهایت باید 

های قدیمی )که باعث ایجاد این های هیجانی جدید، به موقعیتاز طریق دستیابی به پاسخ

اند( تغییر پیدا کنند.احساسات دردناک  شده  

خواد، تنهام بذاره.)در مورد خواهرش( فقط دلم میمینا:   

« ی کافی خوب نیستمبه اندازهمن » تونم با احساس درمانگر: بله، تنهام بذاره.دیگه نمی

ی گیرم. یه جایی توی خونهکنم و ازش فاصله میم. پس یه جای دنج و امن پیدا میبجنگ

کس، هیچ چیز ازم نخواد. اما یه صدایی اونجا هست. صدای اونها، صدای خودم که هیچ

گه؟ ) درمانگر میواقعاً چی این صدا « ی کافی خوب نیستم.من به اندازه» گه:تو که می

کند(انتقادی تمرکز می-ی درونی خودهبر روی عوامل تعیین کنند  

ام. فقط احساس دونید، من شکست خوردهگه: من شکست خوردم. میدونم. میمینا: نمی

کنم، برای زندگیم همه کاری کردم. منظورم اینه که آدم موفقی بودم. من یک فرد می

کار پیدا نکردم. ام ی تحصیلیی رشتهالتحصیلی در زمینهام، اما بعد از فارغتحصیل کرده

کنه. انگار پذیرش هر چی که اتفاق بیفته و سر راه آدم قرار ام میو این موضوع عصبانی

دهد(بگیره، برای بقیه آسونه. اما به نظر من سخته.) او عدم تایید خواهرش را شرح می  



 

درمانگر: به نحوی خشم و یا لحن مخالفش، باعث میشه احساس حقارت کنی. احساس کنی 

دونم که واقعاً فهمم. ولی میچیز نیستی. پیام را دریافت کردم. اما دلیلش را نمیهیچ 

 آزاردهنده است.

گرفت و جواب اما قبالً وقتی تماس می –دهم جواب نمی –زند مینا: زمانی که او تلفن می

خواد کردم؛ وای خدای من، االن چی میشدم. با خودم فکر میدادم، خیِس عرق میمی

گذاشتم گرفت، خیلی خوب و مهربون بود، گوشی را که میعضی وقتها که تماس میبگه؟ ب

 تا چند هفته ناراحت بودم.

پذیری.درمانگر: پس، تا حدودی نسبت به او آسیب  

خوام. منظورم اینه زنم به این دلیل که اون موفقه و من تاییدش رو میمینا:بله. حدس می

رم. مثل والدینم. منظورم اینه که اونها نیستن، و که خواهرانم تنها چیزی هستن، که دا

ای نداره. چون اونها اصالً بخشی از زندگی من نبودن. ) ظهور تاییدشون هیچ معنی

انتقادی در گفتگو، که در آن خواهر به عنوان منتقد به تصویر کشیده  –نشانگر خود 

، چرا که طرح درمانی شودنمیشود. اما در این مرحله مداخله از طریق تکالیف انجام می

ست(.گیریدر حال شکل  

ی کافی خوب نیستی؟ اولین بار کی این احساس بهت دست داد، که به اندازه درمانگر:  

ام رو به خوبی ی کارهای مدرسهمینا؟ احتماالً، از وقتی بچه بودم. کوچکتر که بودم، همه

خواستم والدینم رو تحت تاثیر قرار کنم، میدادم. ورزشکار خوبی بودم. فکر میانجام می

ها این کار رو دادم. سالبدم. چون این موضوع برای اونها خیلی مهم بود، منم انجامش می

کنه. واقعاً انجام دادم. اما بعد به این نتیجه رسیدم که انگار خیلی هم براشون فرق نمی

بدن و بگن دخترشون ها پز براشون مهم نبود. فقط براشون مهم بود که جلوی همسایه

ی دبیرستان همه چیز برعکس شد. من مردود نشدم، اما ی الف گرفته. اما در دورهنمره

کردم. مواد مخدر خیلی هم ورزش نمیکردم. دیگه تالشی هم برای گرفتن نمره الف نمی

دن. پس چرا باید سخت کردم، اونها به هرحال اهمیتی نمیرو امتحان کردم. چون فکر می

کنم؟ ) نشانگر کار ناتمام ظاهر شد(تالش   

دادن، درسته؟ تو وقتی درمانگر: حتماً برات خیلی سخت بوده، که اونها اهمیت نمی

«کنناونها به من توجه نمی» فهمیدی، سرکشی کردی. فکر کردی:   

مون همین وضع رو مینا: بله، البته فکر کنم، فقط نسبت به من اینجوری نبودن. همه

هاشون شدن، اونا بلد نبودن به بچهدار میخواهرها. والدینمون نباید بچه یداشتیم. همه

مطمئنم که خودشون هم دوران جوانی سخت و ترسناکی داشتن. اما عشق بدن و من 

کردن.) در اینجا احساسات اصلی دونید، اونها دوستمون نداشتن، ازمون مراقبت نمیمی

ه ترکیبی از غمگینی و تنهایی، ترس از تنها شود، کدوست داشته نشدن به وضوح دیده می

 بودن و شرم از دوست داشته نشدن است(



 

کنم، این کلمه احساس دوست داشته نشدنت رو به ی ما، درسته، فکر میدرمانگر: همه

ده.خوبی نشون می  

والدینت دوستت »طوره. وای خدای من، درسته. اگر کسی بپرسه: مینا: قطعاً همین

ام یا مرده. اصالً براشون مهم ه. اصالً فکر نکنم، اونها بدونن من زندهگم نمی« دارن؟

دونید منظورم چیه؟ انگار گفتم، من.... نیست. مثل زنگ خوردن تلفن که نیست. می

ام..... منظورم اینه خواهران دیگرم با پدرم در ارتباط هستند.بوده  

 درمانگر: متوجهم، بله.

که من یه ساله بیکارم و من  دونهزنه. پدرم نمیحرف نمیمینا: هیچکس واقعاً با مادرم 

 وشوهرم هم مشکالت خودمونو داریم. هیچ وقت ازم سراغی نگرفته.

گیت واقعاً مثل جهنم بوده.درمانگر: دوران بچ  

طور بوده.مینا: دوران رشد؟ اوه، مطمئنم همین  

پذیری ) درمانگر او آسیبکنی، درمانگر: بله، بله. جای تعجب نیست که االن احساس می

کند.(را تایید می  

مینا: اما، پس چرا فقط این اثر رو روی من گذاشت و بقیه خواهرهام به نظر بهتر تونستن 

اش بربیان؟ آیا به این دلیل که خیلی زود ازدواج کردن و کسی رو داشتن که عهدهاز 

سالگی و  17گم در سالگی مراقبت کرده؟ خواهر بزر 19دوستشون داشته و ازشون در 

سالگی ازدواج کردند. 19دو خواهر کوچکترم در سن   

محکم و موفق نبوده، چون در دبیرستان و تا ی خواهرانش سپس مینا گفت شاید به اندازه

با کسی ارتباط نداشته و ازدواج نکرده است. بنابراین او با فقدان حمایت ناشی سالگی  20

رزندان ) که خواهرانش داشتند( روبرو بود. ی عاشقانه و عشق به فاز یک رابطه

و در  انتقادی آغاز شده–شود که او به قضاوت پرداخته و روند خود درمانگر متوجه می

شود. در نهایت او به گیری از خانواده )به دلیل عدم تایید آنها( منعکس میآزردگی و کناره

پردازد.انتقاد از خود می  

پرسه بزرگترین مشکلت چیه؟ ی در تو هست. میدرمانگر: خب، پس یک صدای دیگر

ار درست رو انجام دادن، خیلی هم مهم نیست. صدا همیشه وجود نداره و به نظرش کاین 

گه؛ کار خاصی انجام اش میاما یه صدای دیگه هم هست. خیلی آزارنده است. چون همه

بروت رو باال کنی و یه اهاتو گرد میندادی که مستحق حمایت باشی. تو همیشه چشم

تنها راه « به اندازه کافی خوب نیستی»دی، درسته؟ انگار کسی بهت گفته باشه؛ می

جوری که هستم دوست نداری، اگه ای که االن داری اینه که بگی؛ اگه من رو همینچاره

کنی، من فقط....تاییدم نمی  

 مینا: میرم دنبال زندگیم.



 

است.«دارم و میرم خونههامو بر میلهمن تی» دونی، این کمی شبیه درمانگر: می  

خندد(مینا: .....خب، بله،بله. )می  

شه انجام داد.ای میدونم چه کار دیگهدرمانگر: و این ناراحت کننده است، اما نمی  

تره؟مینا:.... چون اونجوری ناراحت کننده  

افسردگی و شم. و این موضوع باعث درمانگر: پس اگه تاییدم نکنند، بیشتر اذیت می

تونی به دست بیاری، هم خوای رو نمیطوری هم تاییدی که میشه. اینگیری میگوشه

« من اون چیزی نیستم، که اونها انتظار دارن، »ده و حس احساس عدم تایید بهت دست می

ی کافی خوب من به اندازه» در تو بیدار میشه و این خودش باعث میشه فکر کنی؛ 

«نیستم.  

خندد(ها صدای دیگر )میمن و میلیون مینا: بله،  

ای وجود داره.....اما صدای دیگهکنند، درمانگر: بله، هیچ کدوم تاییدت نمی  

مینا: بله، و همیشه اونجا بوده، منظورم اینه یه زمانی خیلی حاظر جواب بودم. حمله رو با 

کردم. اما االن...!دادم، از خودم محافظت میحمله جواب می  

اش رو از دست داده و انرژیخب، پس این صدای دیگه، انعطاف بیشتری داره، درمانگر:

کنه که برای مبارزه با این اتفاقات طاقت فرسا خیلی ضعیفه. تنها راهی که حس می

خودت »کنم، تو باید راهی برای گیری و حتی فرار کردنه. اما فکر میبینه، گوشهمی

تی احساس غرور کنی.پیدا کنی و به خاطر هر چه که هس« بودن  

گردم. و کاری که خواد به مدرسه برینه که دلم میکنم. منظورم اخب، من سعی میمینا:

برم رو انجام بدم. شاید احساس بهتری پیدا کنم. اما اگه فایده نداشته باشه، ازش لذت می

ه دردم شه. و این کار ببرای هیچ و پوچ برگشته باشم، فقط یه دیپلم روی دیوار اضافه می

دونید؟خوره. مینمی  

ی هات نزدیک بشی و همهدرمان گر:بله، اما فکر کنم، بیشتر بتونی به دردها و رنج

گیری و کناره گرفتنت از ات رو پیدا کنی، که منبع اصلی گوشهاحساسات حل نشده

بینی نسبت به خواهرانت دلیل آزردگی و خشمت رو پیدا کنی، میدیگرانه. فکر کنم اگه 

ز خشمگینی.نی  

کنم،خشمگین نباشم.مینا:بله، فکر کنم، وجود داره. فقط سعی می  

مونه که بگی؛ من، خودمم و تونه، خیلی مهم باشه. مثل این میدرمانگر:البته، این خشم می

خوام به خاطر اونچه هستم، برام ارزش قائل بشن، نه برای تو، نه برای چیزی که تو می

کنی،باید باشم.فکر می  



 

شم.کنه بیشتر عصبانی مینا: باید باشم، از این که من رو با خواهرانم مقایسه میمی  

کنم، این همون خشم و آزردگیه که درون تو، خونه کرده و باعث درمانگر:بله، فکر می

میشه ازشون فاصله بگیری و حتی دلت نخواد باهاشون غذا بخوری. اما انگار این 

کنه. و ما قصد داریم راه حل گیری تشویق میگوشه آزردگی و خشم حل نشده، تو رو به

 بهتری برای این موضوع پیدا کنیم.

تونم بهش تلفن نکنم؟ اگه بهش زنگ بزنم، ام. میدونم و هنوز هم عصبیمینا: بله، می

خواد دلم نمی ترسم.شم؟ ایا بیشتر ناراحت خواهم شد؟ بیشتر از همین میبیشتر ناراحت می

خوام تونم، این کار رو انجام بدم. نمیجرو بحث بشه. فقط دیگه نمیبهش زنگ بزنم و 

مون حالت اش حالت دفاعی داره. همهخواد، بفهمه. همهفهمه و نمیانجام بدم، چون او نمی

 دفاعی داریم...

ت رو پیدا کنیم. درمانگر: خب، فکر کنم باید راه حل مقابله با احساسات درونی و آزردگی

ده....کنه و بهت اضطراب میتوان هیجانیت رو کم می چون این موضوع  

تونم حسش کنم.، میمینا: مدت زیادی با هم بودیم  

ترسم با هم دعوا خوام باهاش تلفنی صحبت کنم، میگی، من نمیدرمانگر: یعنی داری می

قدر ترسناکه؟ فکر کنم، خشمگین شدن؟کنیم. در این مورد، چه چیزی این  

خواد باهاش  خوام عصبانی باشم. دلم نمیخیلی ترسناک نباشه. فقط نمیمینا: خب، شایدم 

مونه که شما منظور من رو جر و بحث کنم. فقط انرژی ندارم. تقریباً مثل این می

متوجه نشید، بعد من بگم.... تو این رو گفتی یا اون رو گفتی. قبالً این کار رو انجام 

به تو سخت گرفتم، ولی مگه این چیزی رو گه؛ خب، فهمیدم کمی دادم. بعد اون می

خندد( و کنه و میره سراغ زندگیش )میکنه؟ فکرکنه، بعد تلفن رو قطع میحل می

گذارم، سرجام کنه. در حالی که من وقتی گوشی رو میدیگه هم بهش فکر نمی

ریزه. به همین دلیل های اون روزم به هم میی برنامهمونم و همهحرکت میبی

خواد باهاش حرف بزنم.کنم، دلم نمیغکر می  

خوام کسی اونچه که هستم. می خوام حمایت و تاییده به خاطردرمانگر: تنها چیزی که می

خوام تمام مدت زندگیم رو توجیه کنم. احساسی که دارم اینه.من رو درک کنه. نمی  

تونستی من رو یکنم که تو ممینا: بله، دقیقاً همین حس رو دارم. من تقریباً احساس می

خوای باهام حرف خوای؟ چرا حاال میحمایت کنی اما نکردی. حاال ازم چی می

ود، باهام حرف نزدی؟ چرا بزنی؟ چرا تمام این مدت که همسرم در بیمارستان ب

و یه قهوه در تنها بودم، بهم تلفن نکردی و ازم نخواستی با هم بیرون بریم وقتی اونق

 بخوریم؟



 

 ً ام. چون شاید حتی این خوام بهت بگم عصبانیمونه؛ که نمی مثل این میدرمانگر: تقریبا

کنم خیلی رنجیدم و موضوع باعث بشه، دوباره ارتباطمون شروع بشه. فکر می

خیلی بد باهام رفتار شده. )خالصه جلسه(. بله اینجا خشم و رنجش وجود داره که 

خواستم برام کاری رو که می تونستنخوام باهاشون کنار بیام. اونها میدیگه نمی

انجام بدن. اما من رو درک نکردن. االن هم انتظار ندارم درکم کنند. حتی دلم 

خواد سعی کنم.نمی  

« موندیمما باید کنار تو می» مینا: بله، تا امروز هیچ کدومشون نیومدن، بگن: 

شون افتاده دونم،چطور تونستن این کار رو انجام بدن. اگه این اتفاق برای خودنمی

 بود، من حاضر بودم کمکشون کنم و کنارشون باشم....

کنم، عصبانی بودن از کسی که ازش انتظار محبت داری، خیلی درمانگر: اما فکر می

ظورم اینه که شه. منسخت باشه. چون این عصبانیت باعث آشفتگی و پریشانیت می

عشق که من ازت مونه؛ ، احساس کنی بهت خیانت شده. مثل این میقابل درک

تونم، ام. اما نمیخواستم و حاال عصبانیخواستم، اما هیچ وقت نگرفتم. عشق میمی

ها باعث شد ازت ی اینخواست تایید و حمایتم کنی. همهباهاش کنار بیام. دلم می

 فاصله بگیرم.

امیدوارم که دونم که باید کنار بیام. و کنم به هیمن دلیل اینجام. چون میمینا:بله، فکر می

و این کار رو « ام که حرف بزنممن االن آماده» بعد بتونم، تلفن رو بردارم و بگم: 

تونم اونچه که به آرامی و بدون اینکه زیاد هیجانی شوم، انجام بدم. بنابراین می

خواد از روی خشم چیزی بگم.خوام رو راحت بهش بگم.دلم نمیمی  

ی پنهان در حال ی دوم بر عوامل تعیین کنندهلسهبینیم، در پایان جطور که میهمان

برد که ناشی از غفلت شود. مینا از احساسات دردناکی رنج میظهور، تمرکز می

باشد. او احساس دوست داشته نشدن و حقارت دارد و والدین و عدم تایید آنها می

از سوی نسبت به انتقاد و عدم تایید حساس است.او با فقدان حمایت و عدم تایید 

ی کافی خوب با آنها به اندازهخواهران بزرگش و نیز با این احساس که در مقایسه 

های هیجان اصلی او شامل؛ شرم از حقیر کند. طرحنیست، دست و پنجه نرم می

بودن و احساسات مرتبط با دلبستگی دوست داشته نشدن و عدم پذیرش بودن، 

نی اساسی به دلیل عدم حمایت و تایید را باشد. او اظطراب ناشی از ناامنی، نااممی

باشد. در کند. نیاز اصلی او، تایید و حمایت از سوی خود و دیگران میتجربه می

خورد. او میزبان احساسات سازماندهی به چشم می –انتقادی و خود  –مینا خود 

اش است. برای حل این مشکل، تکلیف تعارض حل نشده نسبت به اعضای خانواده

شود. صندلی ، و کار ناتمام، با خواهر و یا والدینش پیشنهاد می –گی، دو دوپار

شود، بستگی بندی موضوعاتی که در جلسات آتی روی آنها کار میمحتوی و زمان

یابد.به شدت، مقدار و نوع نشانگرهایی دارد، که ظهور می  



 

مینا به احساس  انتقادی –در این مرحله، ممکن است درمانگر به این نتیجه برسد؛ خود 

رسد که کار ناتمام او ناشی از شود. همچنین ، بنظر میاش مربوط میشکست

روابط اولیه با والدین و نیز خشم و غم بیان نشده نسبت به پدرش باشد. تمامی اینها 

گذارد.ارزشی وی اثر می –بر حس خود   

: شناسایی نشانگرها برای انجام تکالیف5گام  

کند که در دهد، نشانگرهایی را شناسایی میبه درمانجو گوش میدرمانگر در حالی که 

جلسات آتی بتواند در مورد آنها کار کنند. در اولین جلسه، او دو نشانگر اصلی 

 پنهان را شناسایی کرد:

ای که در آن، بخشی او را انتقادی –)الف( کار ناتمام و بدرفتاری خانواده و )ب( خود 

کند سزاوار پذیرش و تایید نیست و بخش بیند و احساس میشکست خورده می

دیگری که نیاز به پذیرش و تایید دارد. از آنجا که این مسائل در ابتدای درمان 

تر خواهد بود. گفتگوی زیر از شان در مراحل  بعدی آسانروشن شد، شناسایی

اش را ی فقدان حمایت خانوادهانتقادی مینا، در زمینه –ای از خود ه، نمون1ی جلسه

کشد. در این مرحله درمانگر )به جای آغاز گفتگو( تنها به نشانگرها به تصویر می

کند.توجه می  

کنم که بد باشم. اما باور دارم آدم بدی هستم. اما در اعماق وجودم فکر مینا: فکر نمی

، کسی را امها نیستم. من تجاوز نکردهی اینمن مستحق همهکنم آدم بدی باشم. نمی

ام. هیچ کدام از این کارهای احمقانه را انجام ام و از بانک دزدی نکردهنکشته

طوری رفتار کنن.ام. اونها هیچ دلیلی ندارن که با من ایننداده  

گینی. چون درمانگر:پس، یعنی به خاطر انتظاری که ازشون داشتی و برآورده نشده، غم

ام. من آدم بدی نیستم و واقعاً برای اونچه تحق چیزهای بهتریداری میگی: من مس

ها رو دارم.خواستم و به دست نیاوردم،ناراحتم. من لیاقت بیشتر از اینکه می  

طوره.مینا: بله،فکر کنم،همین  

 درمانگر: اما به خاطر اونچه که هرگز دریافت نکردی، ناراحت و خشمگینی

:بلهمینا  

هاست. این احساس چقدر قویه؟گه؛ من لیاقتم بیشتر از ایندرمانگر: اما بخشی از تو می  

ها لیاقت ی ما بیشتر از اینکنم که همهگم. اما بعد فکر میمینا: خب، من این رو می

،داشته باشم و احتماالً هیچ وقت نخواهم داشت، تونستمداریم... و برای اونچه که می

خورم.غصه می  



 

دونی چقدر سزاوارش بودی، حتی اگه اونها این درمانگر: بله، احتمال داره. چون حاال می

جاست که چقدر از این حس رو بتونی حس رو بهت نداده باشن. پس، موضوع این

 از بقیه بگیری.....

تونم انتظار داشته باشم، دیگران خوشحالم کنند. آدم باید از درون کنم که نمیمینا: فکر می

کنم اگه جا اومدم. فکر میحساس خوشحالی داشته باشه. فکر کنم به همین دلیل اینا

ی چیزها دیگه خیلی مهم نباشن. اما یادت نره، بارها از خودم راضی باشم، بقیه

ای، سعی کن باور کنی.بهت گفتن؛ تو یه آدم شکست خورده  

م، عدم تایید به این دلیل کندرمانگر: بله، بنابراین این بخش مهم کارمونه. من فکر می

من یک شکست خورده هستم و تمام عمرم این رو بهم » خیلی دردناکه، حس 

، انرژیت شهکنه. انگار صداش توی سرت باشه. بعد باعث میرو فعال می« گفتن

 تحلیل بره و نتونی در برابرش مقاومت کنی.

کند، سه صحبت می، زمانی که درمانجو در مورد احتمال بازگشت به مدر2یدر جلسه

شود. او به سرعت در مواجه با احتمال انتقادی مجدداً ظاهر می –نشانگر خود 

صندلی را با مینا و  –شود. در این مرحله، درمانگر گفتگوی دو شکست ناامید می

گیرد، اما کند. اگرچه این گفتگو با شخص دیگر صورت میخواهرانش شروع می

رسد. زیرا حساسیت شدید او نسبت به انتقادی به نظر می –چون گفتگوی خود 

ایست که به خواهرانش ی انتقادهای درونی شدهانتقادات خواهرانش، نشان دهنده

شود. انتقادات خواهرها، برای او مخرب هستند، چون منتقد درونی نسبت داده می

کنند.درمانجو را فعال می  

کنم. دیگه هیچ اعتماد به نفسی برام حساس حقارت می، حمایت نشده، من نسبت به آنها ابله

مونه که بگم: خب، باشه. شما خوام بیشتر سعی کنم. مثل این میباقی نمونده، نمی

ی شما خوب نیستم. شما برنده شدین، همین خب، حاال تنهام اندازهبرین. من به 

 بگذارین.

پی « ی کافی خوب نبودناندازهبه » با توجه به این گفتگو، به احساس شرم او مبتنی بر 

بریم و این احساس نگرانی اصلی اوست.می  

کند، اش به انتقاد صحبت می، زمانی که درمانجو در مورد میزان حساسیت3در فصل 

شودتایید می« به اندازه کافی خوب نیستم» خود سازماندهی احساس   

 اسیه؟جا فهمیدی خیلی شکننده و حساسی؟ شبیه چه احسدرمانگر: از ک

شم. بعضی ی کافی اعتماد به نفس ندارم. خیلی زود ناراحت میمینا: شاید چون به اندازه

کنم خیلی پذیرن! براشون مهم نیست. فکر میمیها هم بعضیکنن و ها خوب انتقاد میآدم

کنم که انتقادهای منفی زیادی داشتم و ظرفیتم تموم از خودشون مطمئن. من احساس می



 

رو دوشم سوار شه، مثل وقتی  گذارمل قبل تحملش رو ندارم. دیگه نمیدیگه مثشده.

 دونم.جوونتر بودم، نمی

گی با ای. وقتی میکنی در برابرش شکنندهدرمانگر: خب در واقع، خودت فکر می

 طور در برابرش مقاومت کردی؟انتقادات زیادی روبرو شدی، چه

مینا: ما در مورد والدینمون صحبت کردیم و اینکه اصالً بهمون اهمیت ندادن.به اندازه 

 Aی گرفتیم، اون وقت مجبور بودیم نمرهمی Bی کافی براشون خوب نبودیم. اگه نمره

گرفتیم. تنها چیزهایی که اهمیت داشتن، این رو هم باید می +Aگرفتیم می Aو اگه  بگیریم

ی ما این کنم همهونه رو تمیز کنیم یا کارها رو انجام بدیم. فکر میطوری خبود که چه

ی کافی خوب نبودیم. پدر که هیچ وقت به اندازه منی رو داریم. شاید به همین دلیلحس ناا

 و مادرمون هیچ وقت تاییدمون نکردن.

 درمانگر: نوعی حمایت.

 تونستیم هر کاری رو انجام بدیم. ما جوانان موفقی بودیم.ما خوب بودیم و می  مینا:

گر مطمئن نشود. درماانتقادی به عنوان موضوع اصلی ظاهر می –در این مقطع، خود 

انتقادی، مشکل اصلی است و با عدم تایید والدینش ربط دارد )که مینا  –است که خود 

شود. او گفتگوی برد(، خصوصاً زمانی که نشانگر فوق ظاهر میخاطر آن رنج میبه

 کند.صندلی خالی با والدینش را پیشنهاد می

نیم، پذیری. بیا تصور کدرمانگر: تو هنوز هم در برابر انتقادشون بسیار شکننده و آسیب

خواهیم باهاشون صحبت کینیم. )مینا والدینش را بر روی اونها رو اینجا آوردیم و می

کند. درمانگر این موضوع نشاند، اما به سرعت گفتگو را با پدر آغاز میصندلی خالی می

ی درمانجو با پدرش اهمیت دارد و در ریزی نکرده، بلکه به این دلیل که رابطهرا برنامه

تجارب هیجانی درمانجو وجود داشته و زنده است، این گفتگو آغاز شده  حال حاضر در

 است.(

مینا: باور دارم که من آدم بدی هستم، اما در اعماق وجودم چنین حسی ندارم.... فقط به 

 وقت هم نخواهم داشت.خاطر چیزی ناراحتم، که نداشتم و احتماالً هیچ

 کند( تصور کنی و به او بگوییصندلی میتونی پدرت رو اینجا )اشاره به درمانگر: می

 طور باعث شده، تو احساس کنی که آدم بدی هستی؟که چه

رو نابود کردی. زندگیم رو نابود کردی. هیچ وقت ازم مراقبت  مینا: تو احساسات من

نکردی. هیچ وقت کمکم نکردی. تو هیچ کاری نکردی..... تو فقط بهم غذا دادی و لباس 

س مینا مورد این که او را تحقیر و شیطان خطابش کرده، صحبت سپ)تنم کردی.... 

 کند(.می

 کنن....ده وقتی شیطان خطابش میر: بهش بگو چه حسی به آدم دست میدرمانگ



 

کردم، آدم ود. وقتی بچه بودم، حس بدی بهم داد. همیشه فکر میمینا: خیلی وحشتناک ب

 ام.رم، چون آدم بدیو به جهنم می میرمکردم که میشه. فکر میام. باورم نمیبدی

های هیجان اصلی، سازگار و یا ناسازگار،نیازها، و هیجانات : شناسایی طرح6 – 8گام 

 ثانویه

کند، نقش پدرش را ایفاء کرده و مانند او از ، درمانگر از مینا دعوت می3ی در جسله

او در  خواهرانش خوب نیست.ی کافی و مانند خودش انتقاد کند و بگوید، که او به اندازه

اش را بیان نمود. درمانگر او بازگشت به صندلی خودش، انفعالی عمل کرد و خشم ثانویه

 تر هدایت کرد، و از او پرسید؛ چه احساساتی دارد.را به سمت احساسات پنهان و عمیق

ام مدت شناختم. اون فقط کسی بود که تممینا: خب، شبیه حس تنهایی بود. من پدرم را نمی

یاد بهم گفته باشی دوستم داری. یا کارم توی زد. یادم نمیکم میکشید و کتسرم فریاد می

 ترسم.دونستم که ازت میمدرسه خوب بوده یا.... هر چی. فقط می

من نیاز داشتم که دستت را دور گردنم بیاندازی، بغلم کنی و حداقل یکبار بهم بگی که 

دم،) نیاز اصلی دلبستگی، سپس رو خب انجام می برات مهم هستم، خوبم و کارهام

 خواهد که در نقش دختر جوان احساساتش را به پدرش بگوید(درمانگر از او می

ترسیدم، برای همه چیز کتک بخورم. ترسیدم، به هر دلیلی کتک بخورم. میمن می

بودم، چون ی خاص متنفر هاام مثل جنگ بود. من از مناسبتدونی، تمام دوران کودکیمی

روز مادر شد، خراب میعید دعوای بزرگ خانوادگی پیش اومد. بنابراین همیشه یک 

بار هم که شده به شد. من نیاز داشتم، که برای یکمی شد،همه چیز خرابخراب می

کنم این عنوان یک بچه در آغوش گرفته شوم و یا به من گفته شود، که خوبم. فکر می

 طبیعی است.

 های هیجان اصلییی عوامل متوقف کننده و موانع در دسترسی به طرح: شناسا9گام 

اش کند، تا تجربه، درمانگر، درمانجو را به سمت ایفای نقش پدر هدایت می3ی در جلسه

از تنبیه فیزیکی توسط او را بسنجد. در حین انجام تکایف صندلی خالی پدر، پس از آنکه 

ی و دوست داشته شدن، ارتباط برقرار کرد، تجربهدرمانجو با نیاز خود مبنی بر محافظت 

هیجانی او در صندلی خودش را تنهایی اولیه و ترس، به خشم سازگار نسبت به بدرفتاری 

پدر،تغییر کرد. مینا را به یاد آورد، که به خاطرش خیلی عصبانی شده و پدرش را به 

خندید. تمام این خاطره می )خاطر تنبیه بدنی(، هیتلر خطاب کرده بود. او هنگام بازگویی

قف کرد، خودش را با خنده و تعریف جوک متومدتی که از بدرفتاری و تحقیر صحبت می

اش از اظهار خشم است. درمانگر از او پرسید کرد و همین رفتار او نشانگر ناراحتیمی

 خندید.گفت؛ پدرش را هیتلر نامیده، میآیا خودش متوجه بود، هنگامی که می



 

ش بربیام همین جوک ساخته. کمک کننده است. تونم، از پسها راهی که باهاش میتنمینا: 

شم. و هیچ کاری ازم زنم، افسرده میچون وقتی خیلی جدی راجع بهش حرف می

 دونید، من طنز نیش داری دارم.یاد. به همین خاطر یاد گرفتم بهش بخندم. مینمیبر

ج و تنفر زیادی در تو وجود داره) او قبالً گفته زنم، بخاطر اینه که رندرمانگر: حدس می

 بود که از پدرش متنفر است(

مینا: ) در تکلیف صندلی خالی با پدرش( ازت متنفرم، هیچ شکی ندارم که ازت متنفرم. 

شم، بینم، خشمگین میتمام این سالها ازت متنفر بودم. وقتی تو رو در مراسم خانوادگی می

شم. تو رفتارت جوریه که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده. وقتی فکر خواد اونجا باو دلم نمی

دم. داری که ازم بپرسی کارم رو چطور انجام میکنم، پدرم هستی و تنها تلفن رو برمیمی

 شم.خوره. از این که دوستم نداری، ناراحت میحالم بهم می

ر گیرد. نیاز به عشق، او در پایان این جلسه، مینا متوجه شد که نیاز دارد مورد پذیرش قرا

کرد، اما متوقف کردن نیازها او را به انزوا و پذیر میرا در برابر رنج و درد آسیب

کرد، تا با نادیده گرفتن نیازها از خودش محافظت کند، اما کشاند. او تالش میتنهایی می

دی در او و ناامیانکار نیازش به دوست داشته شدن و پذیرفته شدن، باعث ایجاد حس یاس 

 شد.

دیگری، مسائل  –خود، روابط خود  –ها: روابط خود : شناسایی موضوعات و تم10گام 

 وجودی

، مسائل درون فردی و بین فردی، به وضوح خود را نشان میدهند. 3ی در پایان جلسه

ی او پنهان شده ترین تجربههای دردناکچگونگی رفتار مینا با خود و دیگران در الیه

 –اش را درونی سازی نمود و در حال حاضر روند خود است. او ابتدا انتقادات خانواده

گوید. ارزش بودن او سخن می. صدای منتقد از شکست و بیانتقادی در پیش گرفته است

طور که در ابتدا در مورد خواهرش شناسایی شد، اما این مسئله آشکارا ریشه در همان

 روابط او با والدینش دارد.

شود. در انتقادی و نیاز برای تایید، نیاز او به عشق هم نمایان می –در ارتباط با خود 

تی را یافته است. او آموخته است که چگونه این نیازها را متوقف زندگی او، عشق به سخ

کند. پذیری است و احساس تنهایی مییا زا آنها اجتناب کند، زیرا در برابر آنها بسیار آسیب

مینا آموخته است که چگونه متکی به خود باشد، اما این استقالل، قیمت گزافی دارد. نیاز 

ی او با پدرش ریشه دارد. ارتباط است که در روابط اولیه او به عشق، با کار ناتمامی در

ی او با پدرش است، که حس آزردگی، خشم، دوست موضوع اصلی دیگر درمان، رابطه

کند. مینا: به عنوان یک کودک، نسبت به ارزشی را در او ایجاد مینشدن و بی داشته

بتدا مایل بود، این احساس را بدرفتاری به پدرش بارمتنابهی از خشم را بر دوش کشید.در ا

ارزش گفت : سیلی خوردن طبیعی بود( او احساس بیکوچک بشمارد ) برای مثال می



 

ی اصلی او، هابودن و دوست داشته نشدن را درونی کرده بود. بدین ترتیب، نگرانی

خالی نشان  –صندلی، و در تکلیف صندلی  –خودشان را در تکلیف پردازشی هیجانی دو 

 دادند.

و بندی موردی، ارتباط دادن مشکالت رفتاری مشارکتی روایت صورت –: ساخت 11گام 

 های هیجان اصلیارتباطی با رویدادهای ماشه چکان و طرح

انتقادی متوجه شد، مشکل افسردگی در پاسخ به رفتار  –از طریق تکلیف خود  مینا:

خواهرش ایجاد )عدم تایید ازدواجش( شده است. رفتار خواهرش احساسات اصلی عدم 

اش منجر شد. روشن گیری  و افسردگیتایید و تنها بودن او را فعال کرد، که به گوشه

اری و تجربی مقابله کرد. اش، با توسل به اجتناب رفتاست، که او نیازهای برآورده نشده

ی کافی خوب نبودن و غم ناشی از طرد شدن فقدان احساس شرم او ناشی از به اندازه

ارزش دانستن محبت، پایه و اساس افسردگی او بود. احساسات عمیق شرم او، به دلیل بی

خودش، ناشی از رفتار پدرش با او بود. کار کردن در مورد این مسائل، در مقابله با 

مورد بحث و بررسی قرار  4ی اش، بسیار مهم بود. این موضوع در جلسهسردگیاف

 گرفت. مینا برای مقابله با مشکالتش به جای اجتناب ار آنها، ابراز تمایل نمود.

رسید که با او مشکل کار اش قطع رابطه کرد، اما به نظر نمیاگرچه او با مادر الکی

ی خوبی با درمانگر داشت، تمرکز شفاف و ناتمام داشته باشد. از آنجایی که او رابطه

ی دنبال کردن تجارب زودهنگام بر مسائل او شکل گرفت. بدین ترتیب هر جلسه، بواسطه

ترین ترین و اساسیپی یافتن مهم در EFTفید بود. درمانگران ای پربار و ممینا، جلسه

مشکل درمانجو و تمرکز بر آن هستند. مادر مینا در هیچ یک از جلسات به عنوان هیجان 

کند، تا آنچه که نمایان ای جدید رفتار میاصلی ظاهر نشد. درمانگر در هر جلسه به شیوه

بندی نشود.او به ایجاد تمرکز براساس صورتشود را ببینید. اگر مورد خاصی مشاهده می

 پردازد.می

 : توجه به معانی جدید و نشانگرهای فرایند3ی مرحله

 : شناسایی نشانگرهای تکالیف در حال ظهور12گام 

پردازد. او حاالت کنونی، بندی لحظه به لحظه می، درمانگر به صورت3ی در مرحله

و نشانگرهای خرد که در حین انجام تکالیف  نشانگرهای موجود مرتبط با مسائل. اصلی

کند. در مورد مینا، نشانگرهای تکالیف نسبتاً زود ظاهر کنند را شناسایی میبروز می

 7وقفه بود. در فصل  –شدند و تنها نشانگری که بطور کامل بروز نکرد، نشانگر خود 

یرد، تا از خودش در گمینا و درمانگر متوجه شدند؛ که او جلوی نیاز خود به عشق را می

، در حین 9ی اش محافظت کند. در جلسهبرابر درد و رنج ناشی از نیازهای برآورده نشده

ی خودش را ایفاء که در آن، او نقش شخصیت بازدارنده دیگری، –انجام تکلیف صندلی 

 کرد، به خودش گفت:می



 

خواهی اما اونها نیستند. کنی. تو اونها رو میتو با این احساس بد، داری وقتت رو تلف می

پس بهتره جلوی احساسات رو بگیری تا بهشون نیاز نداشته باشی. این کاریه که من در 

رسم که شم به این نتیجه میناراحت و آزرده میدم. وقتی خیلی از آدمها زندگی انجام می

 از زندگیم، حذفشون کنم.درست مثل کاری که با مادرم کردم.

شود. برای مثال او مانگر متوجه تغییر در پردازش هیجانی مینا میبا پیشرفت درمان، در

طوریکه صدا، حالت بدن و ی رسید، بهاز غم و ناامیدی به سطح پایداری از برانگیختگ

کردند. او با غلبه بر غم، کلماتش احساسات او را در روایتی منسجم به خوبی منتقل می

و دریافت که والدینش در ابراز احساسات  شروع به پردازش معانی هیجانی جدید پرداخت

او نبوده است. درمانگر متوجه احساس رضایت و « بودن بد» مشکل داشتند و موضوع،

اگر چه پدر و » آرامش مینا شد. او فقدان چیزی که او سزاوارش بود، را چنین بیان کرد: 

آنها مادرم به من عشق را نشان نداند، اما به این دلیل نبود که من سزاوارش نبودم. فقط 

طور باید کسی را دونن چهستن و هنوزم نمیدونتوانایی ابراز احساسات نداشتند. اونها نمی

 «دوست داشت

درمانگر متوجه شد که ناامیدی، مانند جلسات اول، دیگر احساس غالب او نیست. قدرت 

تحمل او نسبت به خشم، غم، درد یا آزردگی از پدرش افزایش یافته بود. مفاهیم هیجانی 

من دوست » به جای « شق بورزندجوری عدونستن چهوالدینم نمی» جدید ایجاد شده بود.)

 «.(داشتنی نیستم

 : شناسایی نشانگرهای خرد13گام 

ای که به یافتن راه حل تواند نشانگرهای قطعیهای زمانی مختلف، درمانگر میدر برهه

کنند. این یک فرایند ی بعدی را هدایت میشود، را شناسایی کند، که خود مداخلهمنجر می

دهد. در رخ می EFTطور مداوم در به لحظه است، که بهبندی موردی لحظه صورت

با آنچه که برای درمانجو  بندی عوامل خرد، در رابطه، درمانگر به صورت3ی مرحله

پردازد. برای افتد و آنچه که برای تسهیل فرایند در گام بعدی الزم است، میاتفاق می

کند و تقادی خود را تجربه میمثال، درمانگر متوجه شد هنگامی که مینا اثر صدای ان

دهد. این ماجرا زمانی بیند، با انعطاف بیشتری پاسخ میاش میدگیدر زنتاثیرش را 

و صدایی که به « همیشه برو برای»گوید: درمانجو به منتقد میپیوندد، که وقوع میبه

در  تر شده است.کند در پاسخ به صدای انتقادگر قوی، تجربه می«صدای خود» عنوان 

او یک بازنده » ی ی به چالش کشیدن ایدهاین مرحله مینا به صدای انتقادگر، بوسیله

 دهد.، پاسخ می«است

کردم. پس، حاال دونستم. قبالً باورش نمیدونم که دوستم داشتن. همیشه میمینا: من می

، اما کردم دوستم ندارن که عصبانی باشم، چون فکر میوقتشه که باور کنم. به جای این

نداشتن. این موضوع تنها در مورد من  داشتن رو حاال پذیرفتم که اونها فقط توانایی دوست

طور نبود، که اونها خواهرانم را طور بود. اینکرد، برای خواهرانم هم همینصدق نمی



 

هاشونو دوست داشته طوری که باید والدین بچهدوست داشته باشن، اما من رو نه. فقط اون

 نها نداشتن. هیچ کدوممون رو. اما به هر حال یه احساسی حتماً وجود داشته.باشن، او

: ارزیابی چگونگی تاثیر معانی جدید بر بازسازی روایات جدید و ارتباط دادن 14گام 

 آنها به مشکالت حال حاضر

درمانگر متوجه است، که مینا در حال بازسازی روایات قدیمی است )به عنوان مثال: او 

کند. ایجاد روایتی جدید و منسجم یاری میارزش دوست داشته شدن  را ندارد( و او را در 

کند. او وقتی خشمش را در ، مینا در مورد ارتباطش با والدینش صحبت می10ی در جلسه

د، درمانگر متوجه تغییراتی شد. او با ابراز خشمش، دیگر تنشی که برابر پدرش ابراز کر

کرد. خشم مینا به این در اثر تالش برای عصبانی نشدن به وجود آمده بود، را تجربه نمی

خالی با  –احساس تغییر پیدا کرد؛ که او تنها پدر خوبی نبوده است.در گفتگوی صندلی 

 گوید:پدرش، می

ای که هیچ وقت ما رو کنی پدر خوبی بودی. تو گفتهفکر می من از تو عصبانیم، چون

زدی. روی زمین است. تو تا حد مرگ ما رو می کتک نزدی و این بزرگترین دروغ

کردی وجود داریم، مگه وقتی وقت، احساسی نسبت به ما نشون ندادی. اصالً فکر نمیهیچ

 م.دادیکردیم و کارها رو انجام میباید خونه رو تمیز می

شود و تر میتر و نرمبیند، که مینا در برخورد با پدرش آرامبعد از آن درمانگر می

 گوید:می

کنم. در موردش حرف قدراحساس خشم میدونم، انگار با آمدن به اینجا هم همونمن نمی

کنم پدرم زندگی سختی داشته. کنم، اون رو درک کردم. فکر میزنم و فکر میمی

گذارنده. من مطمئنم که هر کسی  اسارتسال رو در 5وران جنگ بوده و دونید، اون دمی

ً  اسارتکه در   چیزهای وحشتناکی دیده. بوده، حتما

 دهد:خالی مورد خطاب قرار می –دقایقی بعد، مینا او را در تکلیف صندلی 

دونم که درد و رنج زیادی رو در زندگی متحمل شدی و ممکنه به همین دلیل و به من می

ترسی. خاطر چیزهایی که دیدی، خودت رو کنار کشیده باشی. شاید از عشق دادن می

ترسی کسی رو دوست داشته باشی، باهاش صمیمی بشی، چون ممکنه از دستش بدی. می

 فهمیدم.ها رو نمیفهمم. اما وقتی بچه بودم ایناین رو حاال می

ا برای اتفاقاتی که باعث درمانجو هنوز هم پدرش ررفت،طور که جلسه پیش میهمان

کرد. دانست. اما در عین حال با او همدردی میناامیدی و آزردگی او شده بود، مسئول می

دونی، زندگی در اردوگاه تاثیر می» دیدی از مشکالت درونی پدرش رسید:او به درک ج

 که جوونی کنی و خوش بگذرونی، زندانیزیادی روی تو گذاشته. اون موقع به جای این

زدواجت داشته. مطمئنم، جنگی بودی. این ماجرا به وضوح تاثیر ماندگاری بر زندگی و ا



 

کنم، تو و مادرم اولش همدیگه رو دوست داشتین. اما چیز خوب بوده. فکر میاولش همه

شاید به خاطر مشروب خوردن مادرم خشمی که خودت نسبت به زندگی داشتی و در 

طوری رفتار کنی. سرت رو، تصمیم گرفتی ایننهایت فرزندت رو از دست دادی، پ

اش این نیست که احساس باشی و از کسی حمایت نکنی. البته، معنیترجیح بدی سرد و بی

 «دونستی چطور باید این کار رو انجام بدی.خواستی. فکر کنم نمینمی

ن روایت مینا از" من دوست داشتنی نیستم"، به "پدرم )و مادرم( قادر به عشق ورزید

نبودند" )که مشکل اصلی بود(، تغییر شکل پیدا کرد. او پس از پردازش خشم و ناراحتی 

 اش، با پدرش همدردی کرده و او را بهتر درک کرد.و دگرگونی احساس شرم

با ظهور معانی جدید، درمانگر به ارزیابی ارتباط روایت جدید با مشکالت فعلی پرداخت. 

ی میزان پذیری او نشان دهندهحساس شرم و مسئولیتنگرش جدید مینا نسبت به خود و ا

اش برای تغییر و پایان بخشیدن به این احساسات بود. در پایان درمان، مینا معنی آماده

هیجانی جدیدی را خلق کرد. او توانست طرح هیجانی خود را، جایگزین شرم و احساس 

به میدان باز شد، او  داشته نشدن، کند.هنگامی که پای عشق، صمیمیت و پذیرشدوست 

قادر بود به احساس شادی و آرامش دست یابد. او به غم ناشی از دوست داشته نشدن، 

 سازماندهی مجدد پرداخت. –دست یافت و به خود 

درمانگر روایت جدید را، روایتی سازگار و بسیار منسجم یافت. مینا دیگر پدرش را 

درک بهتری از مبارزات درونی او رسیده دانست و به مسئول ناامیدی و آزردگی خود نمی

شد. او با بیان هیجانات قوی و بود. نیاز به دوست داشته شدن، دیگر باعث ناامیدی او نمی

دسترسی به هیجانات جدید، به این نتیجه رسید؛ که ارزش دوست داشته شدن را دارد و 

ه، کنار بیاید توانایی او اش انجام دادتواند با هرآنچه که پدرش در این مرحله از زندگیمی

در برقراری ارتباط با نیازها و محافظت از خود در برابر احساسات نامساعد و همچنین 

نزدیک شدن به خواهرانش، نیز تغییر کرده بود. او در مورد احساسش نسبت به مادرش، 

ه اش را با او حفظ کند و احساس خوبی دارد که او را ترک کرداست فاصلهمیگوید؛ بهتر 

 است. او در این مورد، سازگارانه عمل کرد و درمان پایان یافت.
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