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چکیذه
اص آًزب كِ هْنتشيي ٍيظگي داػتبىّبي ؿفيؼي ٍ ػؼيذ ّبؿمويًٌ ،ضدمشداصي اػمو ٍ
ًظشيِ ًٌض ايَاى فًَبطي اص قبثليو ثباليي ثشاي ثشسػي ًٌض دس آحبس ادثي ،ثشخَسداس اػو،
لزا دس ايي هقبلِ چٌذ احش اص ايي دٍ ًَيؼٌذُ ثش هجٌبي ًظشيِ فًَمبطي ثشسػمي هميؿمَد.
فًَبطي آساء هتٌَػي دس ثبة ًٌض دس گشٍُ ػٌي كَدک ٍ ًَرَاى داسد كِ هيتَاى آىّمب
سا دس ػيضدُ هؤلّفِ روغ كشد .اثؼبد ػيضدُگبًِ ًٌض دس ًظشيِ فًَبطي اص ايي قشاس ّؼتٌذ:
كٌؼو رٌبع ،دٍهؼٌبيي ،اًحشاف اص ٌّزبس ،چٌذهؼٌبييّ ،نًَيؼيّ ،نآٍايي ،اثْبمّمبي
ًحَي ،اثْبم دس سٍػبخو رولِ ،اثْبم دس طسف ػبخو ،اخمتطى ٍ اثْمبم طسف ػمبخو ٍ
سٍػبخو ،توبد هؼٌب هيبى سٍػبخو ٍ طسف ػبخو ،تأكيذ آٍايي ،هکمج آٍايمي ،تحشيم
آٍايي(ادغبم ٍ قلت)ً .تبيذ ًـبى هيدّذ ؿفيؼي هْبست ػزيجي دس آفمشيٌؾ اًحمشاف اص
هؼيبس اص ًشيق اًَاع هلبديق آى داسدّ .وچٌيي ّبؿموي تومبد هيمبى سٍػمبخو ٍ طسف
ػبخو سا ثؼيبس ثْتش دشٍساًذُ ٍ ثِ كبس ثشدُ اػو.
کلیذواصگاى :فًَبطيًٌ ،ض كَدک ٍ ًَرَاى ،ؿْشام ؿفيؼي ،ػؼيذ ّبؿوي.
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هقذهه
ؿْشام ؿفيؼي هتَلذ  1349تْشاى ،ثيؿک اص ثضسگبى ػشكمِ ًٌمض كمَدک هحؼمَة
هيؿَد كِ ثٍِيظُ ثب داػتبى «دبؿٌِ ًط» ،ثِ ؿْشت قبثل هطحظِاي سػيذ .حشفِ اكلي
ؿفيؼيٍ ،يشاػتبسي كتبة اػو كِ تب كٌَى ثيؾ اص كذ كتبة سا ٍيشاػتبسي كمشدُ اػمو.
اص رولِ داػتبىّبي ًٌض اٍ كِ داساي ػجکي رذيذ ٍ رزّاة ّؼتٌذ هيتمَاى ثمِ «ػـمق
خبهِاي»( )1383كِ هزوَػِ داػتبى ثلٌمذ ًٌمض هميثبؿمذ ٍ داػمتبى كَتمبُ «گشثمِ دس
رَساة صًبًمِ»( )1385اؿمبسُ كمشد .ؿمفيؼي تمب كٌمَى ثميؾ اص ثيؼمو رمبيضُ ادثمي اص
رـٌَاسُّب ٍ هشاػن هختل دس حَصُ ادثيبت كَدک ٍ ًٌض كَدک دسيبفو كشدُ اػمو .اٍ
ّوچٌيي هجذع ًَػي ًوبيؾ خبفّ ادثي اػو كِ اص آى ،ثب ًبم «داػتبى آح كوذي» يمبد
هيكٌذ .دس ايي ًَع داػتبى ،سٍايتي ًٌض دس قبلت ًوبيؾ ٍ ثب صثمبى ادثمي ٍ تلمَيشي ثمِ
ارشا دسهيآيذ .ؿفيؼي دس ايي ثبسُ خَد سا اص ًَيؼمٌذگبًي چمَى سيٌم السدًمش ٍ همبسک
تَايي هلْن داًؼتِ اػو كِ دس آحبس ايي ًَيؼٌذگبىً ،وبيؾ ٍ ادثيبت دس ّن هيآهيضد .دس
ايي قؼوو ثِ ثشسػي داػتبى دٍ رلذي «دبؿٌِ ًط» ٍ «آٍاصّبي ديٌمِ ثؼمتِ» اٍ كمِ اص
صهشُ ثْتشيي آحبس ًٌض دس ادثيبت كَدک هيثبؿٌذ دشداختِ هميؿمَد« .دبؿمٌِ ًمط» كمِ
ؿبهل هبرشاّبيي دسثبسُ ؿخليتي ثِ ًبم «دبؿٌِ ًط» ،كَدكي  6هبّمِ ٍ خمبسا الؼمبدُ،
هيثبؿذ ،ثب سٍايتي تبصُ ٍ رزّاة ّوشاُ اػمو ٍ هخبًمت سا كمِ دميؾ اص ايمي دس ادثيمبت
كَدک چٌيي ًَع سٍايو ٍ قلِدشداصي سا ًذيذُ ثَد ،ثِؿذّت هززٍة هيػبصد.
ػيذػؼيذ ّبؿوي دس ػبل  1353دس هحلِ رَي ؿَس ؿْشػتبى قن هتَلذ ؿذ .دذس ٍ
هبدس اٍ اّل خٌزيي(ًبحيِاي ثيي تفشؽ ٍ آؿتيبى) ثَدًذ كِ ثِ قن هْبرشت كشدُ ثَدًذ.
ّبؿوي دٍساى دثؼتبى سا دس هذسػِ دبسع ٍ دثيشػتبى سا دس هذسػِ كذس قمن گزساًمذ .اٍ
دس ؿبًضدُ ػبلگي ًَؿتي ًٌض ٍ ػشٍدى ؿؼش ثشاي كَدكبى ٍ ًَرَاًبى سا آغمبص كمشد ٍ دس
 17ػبلگي ػوَ تحشيشيِ هبٌّبهمِ ػمطم ثچمِّمب ؿمذ .ايمي ؿمبػش ٍ ًَيؼمٌذُ كَدكمبى
تحلميطت كبسؿٌبػمي اسؿمذ خمَد سا دس داًـمگبُ آصاد اػمطهي ٍاحمذ كبؿمبى گزساًمذ.
دبيبىًبهِ اٍ تٌظين ٍ تلحيح ديَاى ؿؼش ػطهِ حؼيصادُ آهلمي ًمبم داؿمو كمِ دمغ اص
دفبع ،اص ػَي اًتـبسات «ال الم هين» چبح ٍ هٌتـش ؿذ .هزوَػِ ًٌمض «تمَي دشاًتمض»
هٌتخت خٌذُ داستشيي كتبة ػبل  1390دس رـمٌَاسُ خٌمذُ فمشا ؿمذ..هزوَػمِ ًٌمض
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«هحلِ هيکشٍة خبى» هٌتخت خٌذُ داستشيي كتبة ػبل  1389دس رـٌَاسُ خٌذُ فشا
ٍ ًيض ثشگضيذُ دٍاصدّويي رـٌَاسُ كتبة ػطم ؿذّ .وچٌيي كتبة «فللي دش اص ؿمؼش ٍ
گيطع» ثشگضيذُ ّـتويي رـٌَاسُ كتبة كَدک ٍ ًَرَاى  1378ؿذ .اص ديگش آحبس هْن
اٍ دس حَصُ ًٌض هيتَاى ثِ داػتبى «قلِ ؿٌيذًي دايي رمبى»(هزوَػمِ داػمتبى ًٌمض
ًَرَاى) ٍ ًيض «سٍصّبي صًذگي يک ديکتبتَس ًؼجتبً ثضسگ»(داػتبى ثلٌذ ًٌض ًَرمَاى)ٍ ،
ثچِّبي كطع اٍل رين(هزوَػِ داػتبى ًٌض ًَرَاى) ٍ «ػـق ثب ًبى اهبفِ»(هزوَػمِ
داػتبى ًٌض) اؿبسُ كشد.
هزوَػِ ًٌض «تَي دشاًتض» يکي اص آحبسي اػو كِ ّبؿوي ثب آى ،ثؼميبس هٌمشش ؿمذ.
هزوَػِ داػتبىّبي ًٌضي كِ ثشاي هخبًت كَدک ٍ ًَرمَاى ايزمبد ؿمذُ اػمو .ايمي
هزوَػِ دسثبسُ  10هَهَع اػو كِ ػٌبٍيي توبم داػتبىّب ثذيي گًَِ اػو« :دشاًتض ثبص...
دشاًتض ثؼتِ» كِ دس ربي خمبلي ،هَهمَع آى فلمل اص كتمبة قمشاس داسد .اػبػمبً ّبؿموي
ًٌضدشداص ًيؼو ٍ رَايض هتؼذّدي ّن كِ دس رـٌَاسُّب گشفتِ ،ؿبيذ داليلي ديگش داؿتِ
ثبؿذ هبًٌذ خبلي ثَدىِ ػشيوِ دس حَصُ ًٌض ادثيبت كَدک(هگش چقذس هيتَاى ثمِ فشّمبد
حؼي صادُ ٍ ؿْشام ؿفيؼي ربيضُ داد؟) ٍ يب ًَسچـوي ثَدىِ آحبس اٍّ .بؿوي آًقذس ثمذ اص
هٌبلح ًٌض اػتفبدُ هيكٌذ كِ ؿجِ ًٌض اٍ ًِ ثِ فکبّي ًضديک هيؿَد ٍ ًِ ٍيظگيّمبي
ًٌض سا داسد .دس هزوَػِ داػتبى «تَي دشاًتض» ،كِ خَد ًَيؼٌذُ ّن دس دـو رلذ كتبة
دسثبسُ آى گفتِ «چٌذاى ػش ٍ تِ ًذاسد» ،ؿبّذ ًٌضّبي ثيهضُ ّؼمتين .اٍلميي داػمتبى
كتبة دسثبسُ كطؽ ٍ فَايذ آى اػوًَ .يؼٌذُ ثِ تؼذادي هشة الوخل اؿبسُ هميكٌمذ كمِ
تؼذادي اص آىّب ،اكطً دس صثبى سٍصهشُ ثِ كبس ًويسٍد ٍ .ثمب ايمي همشة الوخملّمب ًتيزمِ
هيگيشد كطؽ حيَاى هفيذي اػو .اٍ ؿجيِ ثِ ًٌضدشداصي كِ دس هَسد فَايذ «خش» گفتِ،
خَاػتِ چٌذ كلوِاي ّن دس هَسد فَايذ كطؽ ثگَيذ .اهب ًِ قذست آى سا داسد كمِ فکمبّي
ايزبد كٌذ ٍ دػو آخش ايي فکبّي سا ثِ هؼبئل هْن ػيبػي -ارتوبػي ديًَذ ثضًمذ ٍ ًمِ
حتّي قذست تؼليق ٍ ًگِ داؿتيِ هخبًت سا داسد .تٌْب ؿبًؼمي كمِ آٍسدُ ايمي اػمو كمِ
داػتبى كَتبُ اػو ٍ ثِ هَقغ كبت هيؿَد.
اص آًزب كِ هْنتشيي ٍيظگي داػتبىّبي ؿفيؼيًٌ ،ضدشداصي اػو ٍ ًظشيِ ًٌض ايمَاى
فًَبطي اص قبثليو ثباليي ثشاي ثشسػي ًٌض دس آحبس ادثي ،ثشخَسداس اػو ،لزا چٌذ احمش اٍ ثمش
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هجٌبي ًظشيِ فًَبطي ثشسػي هيكٌين .فًَبطي ًٌض سا دس ادثيبت داػتبًي كَدک ،دس يمک
ًگبُ كلّي ثِ دٍ قؼوو تجذيل كشدُ اػو كِ ػجبستاًذ اص «اًحشاف اص هؼيبس» ٍ «ثبصيّبي
صثبًي» ٍ ّش يک اص ايي دٍ حمَصُ ،داساي هلمبديقي ّؼمتٌذ .فًَمبطي حمَصُ «اًحمشاف اص
هؼيبس» سا ؿبهل هلبديق اتّلبل كَتبُ ،اثْبم دس سٍػمبخو ،غشاثمو كمَس خيمبل ،تخشيمت
حذع ،ربًذاس اًگبسي ٍ حَادث گشٍتؼک هيداًذ ٍ ،هؼتقذ اػو «ًَيؼٌذُاي كمِ ثتَاًمذ
اص توبم يب ثشخي اص ايي ػٌبكش ،ثب هْبست ٍ ظشافو اػتفبدُكٌذ ،هيتَاًذ ًٌضي دس ادثيمبت
داػتبًي كَدک ثيبفشيٌذ كِ لزّت هضُ آى ،ػبلّب دس دل ٍ رّي كَدک ٍ حتّي ثضسگؼمبل
ثوبًذ»(.)fonagy, 1996: 109
ًِتٌْب دس ػِ احش هَسد ثشسػي دس ايي هقبلِ كِ دس توبم داػتبىّمبي ًٌمضؽ ،هْمبست
ػزيجي دس آفشيٌؾ اًحشاف اص هؼيبس اص ًشيق اًَاع هلبديق آى داسد .هٌظمَس اص اًحمشاف اص
هؼيبس ايي اػو كِ «ًَيؼٌذُ دس ًَع سٍايو خَد ،ثب ظشافو ٍ هْمبست ،دخمل ٍ تلمشّفبتي
اًزبم دّذ .ايي دخل ٍ تلشّفبت هيتَاًذ ؿبهل تغييش صاٍيِ ديذ ٍ سٍايو ثبؿذ ثِ گًَمِاي
كِ ًَيؼٌذُ ثب خَاًٌذُ يمب ؿخلميوّمبي داػمتبى ٍاسد گفموٍگمَ ؿمَد ٍ دس اكمٌطش،
«استجبى فشاداػتبًي يب اتّلبل كَتبُ» ثؼبصد يب دس سٍايو خَد ،اص كَس خيبلي اػتفبدُ كٌمذ
كِ داساي ثشرؼتگي ٍ حيشتآفشيٌي ثشاي خَاًٌذُ ثبؿذ ٍ يب ثب ظشافو ثبال ،اص حذع صدىِ
هخبًت رلَگيشي كٌذ»( .)fonagy, 2001: 86دس صهيٌمِ اتلمبل كَتمبُ ثبيمذ گفمو كمِ
فًَبطي ايي ًظشيِ سا اص ٍيظگيّبي ادثيبت دؼو هذسى اقتجبع كشدُ ٍ ثشاي تَهيح يکمي
اص هلبديق اًحشاف اص هؼيبس ثِ كبس هيثشد .اتّلمبل كَتمبُ ًمَػي صاٍيمِ ديمذ اػمو كمِ دس
داػتبىّبي دؼو هذسى سٍؽ غبلت سٍايو هيثبؿذ كمِ دس آىًَ« ،يؼمٌذُ هَقتمبً داخمل
داػتبى هيؿَد ٍ ثب قْشهبًبى ٍ ؿخليوّبي داػتبى يب خَاًٌذگبى گفوٍگمَ هميكٌمذ ٍ
حتّي دس حبلموّمبي ؿمذيذتش ،ػشًَؿمو ؿخلميوّمبي اكملي داػمتبى سا ّمن ػمَم
هيكٌذ»(س.ک :دبيٌذُ.)149 :1393 ،
اهشي كِ ثشاي هخبل دس داػتبى «ديمَ ديم ثمِ ػمش» اص فشّمبد حؼميصادُ دس حمَصُ
ادثيبت كَدک ،هييبثين .ايي ًَع ؿگشد ،تٌَّػي اػو كِ ًَيؼٌذُ دس اًتخبة صاٍيِ ديذ ثِ
كبس ثشدُ اػو .دس ايي داػتبى ،صاٍيِ ديذ اكلي داػتبى ،ػَم ؿخق داًبي كل اػو ،اهّمب
ايي سٍايو ػَم ؿخق ،اص ًَع ًبهحذٍد آى ًيؼو؛ ثلکِ چيضي ؿجيِ ثِ الگَي سٍايمو دس
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داػتبىّبي دؼو هذسى اػو كِ ًوًَِ اػطي آى سا هيتَاى دس آحبس ػيويي داًـَس هبًٌذ
«رضيشُ ػشگشداًي» ٍ «ػبسثبى ػشگشداى» هطحظِ كشد .دس داػتبى حؼيصادًَُ ،يؼمٌذُ
چٌذ ثبس دس ًي داػتبى ،ثب هخبًجبىاؽ ٍاسد گفوٍگَ هيؿَد ٍ حتّي اص آىّمب ساّکمبسي
ثشاي خشٍد «ثض» اص ثحشاى ،هيخَاّذ.
فًَبطي هؼتقذ اػو «آًزب كِ ًَيؼٌذُ صاٍيِاي سا ثشاي سٍايو داػتبىاؽ ثشهيگضيٌمذ
كِ اًتظبس آى اص ربًت هخبًت ًويسٍدًَ ،ػي ثشرؼتگي ثِ كمبسؽ ثخـميذُ كمِ ّوميي
هيتَاًذ هبيِ التزار ٍ ؿبدي هخبًت گشدد»(.)fonagy and kawagochi, 2006: 209
دس صهيٌِ غشاثو كَس خيبل ،فًَبطي دس كتبة «صثبى دسٍى صثبى» هيگَيذ كمِ يکمي اص
هْنتشيي هختلّبت يک ًٌضدشداص ثبكطثو ٍ خَؽقشيحِ ايي اػو كِ كٌؼودشداصيّبي
اٍ ،ثشاي خَاًٌذُ غشيمت ٍ خَؿمبيٌذ ثبؿمذ»( .)fonagy, 2001: 126دس تومبم آحمبسؽ ،اص
تـجيْبتِ ثؼيبس غشيت ٍ داساي ًگبّي هتٌبػت ثب هَهَع داػتبى اػمتفبدُ كمشدُ اػمو ٍ
ايٌگًَِ ،سٍايو داػتبى سا داساي تبصگي ٍ رزّاثيو ػبختِ:
ٍ ًيض هخبل صيش:
«خَاًذىاؽ ًبرَس ثَد اهّب كذايؾ ديٌِ ثؼتِ ثَد .هخل قبليچمِّمبي آقمبتن
تن ثَد كِ ًخًوب ثَدًذ اهب ساحو هيؿذ سٍيؿمبى خشغلمو صد ٍ ثميخيمبل
ّوِ چيض ؿذ»(ؿفيؼي)34 :1392 ،
ٍ ًيض ًوًَِ صيش:
«ّش كذام اص داًِّبي تؼمجيح صسدسًم اؽ ثمِ اًمذاصُ يمک آثٌجمبتگٌمذُ ٍ
چْبسگَؽ داداؽصادُ ٍ ثشادساى ثَد»(ؿفيؼي)39 :1392 ،
يکي ديگش اص ساُّبي اًحشاف اص ٌّزبس ثِ صػن فًَبطي «تخشيت حذع» اػو .فًَمبطي
تخشيت حذع سا دٍ گًَِ هيداًذ :يک هَسد آى ،صهبًي اػو كِ «سٍايو كشدىِ داػتبى ثِ
گًَِاي ثبؿذ كِ هخبًت كبهطً غبفلگيش ؿَد ٍ اًتظبس دبيبى آى سا ثِ ايي كمَست ًذاؿمتِ
ثبؿذ»(ًَ ٍ .)fonagy, 1996: 119ع ديگش آى«« ،هحمذٍدُ رولمِ ٍ دمبساگشاف» سا دس ثمش
هيگيشد ٍ ًيّ آىًَ ،يؼٌذُ رولِ يب ثٌذ سا ثِ گًَِاي ثِ كبس هيثشد كِ ٍاطگبى هَرَد دس
هحَس ّنًـيٌي كلوبت دس اًتْبي رولِ يب ثٌذ ،هخبًت سا غبفلگيش هيػبصد»(ّومبى) .دس
آحبسؽ ،ثِ ثْتشيي ؿکل ،دبيبىثٌذي ايي ػِ داػتبى سا ثِ گًَِاي تشتيت هيدّمذ كمِ دس
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داػتبى ثِ هخبًت ديؾ اص ايي ّيچ ثحج يب ًـبًِاي دسثبسُ ايي ًتيزمِ اسائمِ ًـمذُ لمزا
هخبًت غبفلگيش هيؿَد .ثشاي ًوًَِ دس داػتبىًَ ،يؼٌذُ دس اًتْبي داػمتبى ثمب ظشافمو
خبكّي دشدُ اص ايي هبرشا ثشهيداسد.
ّوچٌيي دس آحبسؽ ،ثبسّب هحَس ّنًـيٌي رولِّب سا ثِ گًَِاي چيمذُ كمِ خَاًٌمذُ
هيتَاًذ حبدحِاي سا كِ قشاس اػو اتّفبا ثيفتذ ،حمذع ثضًمذ اهمب دس رولمِّمبي دبيمبًي،
ًبگْبى هيفْوذ كِ هٌظَس ًَيؼٌذُ ،ثيبى هَهَػي ديگش ثَدُ اػو.
ثيؿک اػتبد ايي گًَِ اًحشاف اص هؼيبس اػو .دس ثؼميبسي همَاسد دس داػمتبىّمبيؾ،
ايٌگًَِ اػتفبدُ اٍ اص اًحشاف اص هؼيبس ،ثبس ًٌضي ثباليي ايزبد هيكٌذ كمِ ثمشاي هخبًمت
داساي تبصگي اػو چَى ديؾ اص اٍ ،كؼي ثب ايي ثؼبهذ اص ايمي ًمَع اًحمشاف اص هؼيمبس دس
داػتبى اػتفبدُ ًکشدُ اػو.
«ثبثب گفو تٌْب ّؼتيي؟ دختش گفو :ثلِ الجتِ ثب يِ ػَػک گٌذُ كمِ تمَي
آػبًؼَس ثَد ثِ اييًجقِ سػيذم»(ؿفيؼي)12 :1384 ،
ثِ صػن فًَبطي «اثْبم دس سٍػبخو رولِ» صهبًي ايزمبد هميؿمَد كمِ «ًَيؼمٌذُ ،دس
رولِ يب هتي ،اص ٍاطگبى يب ػجبساتي دس اًتْبي رولِ اػتفبدُ كٌذ كِ هَسد اًتظبس هخبًمت
ًيؼو ٍ اًؼزبهي ثب هحَس ّنًـيٌي رولِ ًذاسد اهّب ّويي ػذم اًؼزبم ٍ ثيسثٌي ،ثبػج
تجؼّن هخبًت ٍ التزاد اٍ هيگشدد»( .)fonagy, 2001: 103الجتِّ ثبيمذ دقمو داؿمو كمِ
«هٌظَس فًَبطي اص اثْبم دس ايٌزب ،اثْبم ثِ هؼٌبي ػذم اًؼزبم ٍ حيشت ٍ غبفلگيشي ًبؿمي
اص آى اػو ًِ اثْبم ثِ هؼٌي دػتَسي آى»( .)smith, 2009: 62اص ايي تشفٌذ ،ثب ثؼبهذ ثبال
دس داػتبىّبيؾ اػتفبدُ كشدُ ٍ ػجک ؿخلي اٍ هحؼَة هيؿَد .دس هخمبلّمبي صيمش،
قؼووّبيي كِ ثب خي هـخّق ؿذُاًذ ،داساي اثْبم دس سٍػبخو ّؼتٌذ:
«هيگَيٌذ ّش كغ يک ؿت ثِ هبُ ًگبُ كٌذ ؿبػش هيؿَد هب يمک ثمبس ثمِ
خَسؿيذ ًگبُ كشدين خل ؿذين»(ؿفيؼي)69 :1392 ،
«يک هذت تَي خيبثبى هيهبًن ٍ اص صٍس ػشهب ػ ثغل هيكٌن»(ؿمفيؼي،
)64 :1392
اكٌَى كِ ثحج اص سٍػبخو ٍ طسف ػبخو رولِ اػو ثبيذ گفو كِ يکي اص هْنتشيي
هجبحج قبثل ثشسػي دس داػتبىّبي ًٌض ػؼيذ ّبؿوي هقَلِ توبد هيمبى طسف ػمبخو ٍ
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سٍػبخو اػو .دس ٍاقغ يکي اص ايشادات ًٌضدشداصي اٍ كِ اگش ثخَاّين ثمب ًظشيمِ فًَمبطي
ثيبىاؽ كٌين ،ثِ حَصُ توبد هيبى طسف ػبخو ٍ سٍػبخو ٍاطُ ثبص هيگشدد .ايمي هؤلّفمِ
دس ديذ فًَبطي ثؼيبس هْن اػو .فًَمبطي تومبد هيمبى سٍػمبخو ٍ طسف ػمبخو سا دس دٍ
حَصُ كلوِ ٍ كطم ثشسػي هيكٌذ .ثِ صػن اٍ «گبّي دس داػتبىٍ ،اطُاي ديذا هيؿَد كمِ
اص هٌظش ظبّشي هؼٌبيؾ ٍاهح اػو اهب ثب تَرِ ثِ اػوي كِ ثِ آى ثبصهيگمشدد ،هؼٌمبيي
ثش ػکغ آى هؼٌبي ظبّشي ،ثشاي هخبًت حبكل هيؿمَد كمِ ثميؾتمش ثبػمج خٌمذُ ٍ
توؼخش اٍػو .آًچِ فًَبطي دس ايي هَسد ثيبى كشدُ ،دس ادثيبت هب ٍ دس «ثيبى» ًوَد داسد
ٍ صيش ػٌَاى اػتؼبسُّبي تْکّويِ هيآيذّ .شچٌذ ثشخي هبًٌذ دكتش ؿويؼب هؼتقذًمذ ًمبم
كحيح ايي كٌؼو «هزبص ثِ ػطقِ توبد» اػو .ثشگمشدين ثمِ ّبؿموي ٍ داػمتبى «تمَي
دشاًتض» ،گفتِ ؿذ كِ ّبؿوي ًِتٌْب دس ايي احش كِ دس تومبم آحمبس ًٌمضؽ ،اص ايمي حشثمِ
يؼٌي توبد هيبى سٍػبخو ٍ طسف ػبخو ٍاطُ اػتفبدُ كشدُ اػو .اهب آيمب ايمي اػمتفبدُ،
ثبػج ًٌض ؿذُ؟ ثِ روطت صيش ًگبُ هيكٌين:
«ثب ايي حبل كطؽ حيَاًي اػو كِ دس صًذگي هب اًؼمبىّمب كمبسثشد صيمبدي
داسد ٍ ..اص ايي رْو ايي ًفلک ٍاقؼبً حيَاى هفيذي اػمو .اص خمذهبت اٍ ثمِ
اًؼبىّب ايٌکِ ّشرب كن هيآٍسين اص ًمبم آى ثضسگمَاس هبيمِ هميگمزاسين»(ّبؿموي،
)6 :1383
دس ػجبست ثبال ،دٍ ٍاطُ «ًفلک ٍ ثضسگَاس» ،آيب تَاًؼتِ آى ثبس ًٌضي كِ ّويي ؿمگشد
دس ؿؼش حبفظ يب حتّي ؿؼش ؿبهلَ ايزمبد كمشدُ ،فمشاّن كٌمذ؟ هتأػمفبًِ فًَمبطي دسثمبسُ
كيفيو الصم حلَل ايي هؤلفِ دس آحبسؽ چيضي ًگفتِ(ؿبيذ دس ػخٌشاًيّبيؾ ثبؿذ) .اهب
دػو كن اص آًچِ كِ دس ادثيبت كْي ٍ هؼبكش هب دسثبسُ كبسكشد ايي كٌؼو دس ؿؼش ٍ ًخش
گَيٌذگبى ثشهيآيذ ايي اػو كِ گَيٌمذگبى هَفّمق ،رمبيي اص اػمتؼبسُ تْکويمِ اػمتفبدُ
كشدُاًذ كِ ًٌضي ػيبػي يب هزّجي ايزبد ؿَد ٍ ،هشدم ٍاقؼمبً تومبد هيمبى سٍػمبخو ٍ
طسف ػبخو ٍاطُ سا دسک هيكٌٌذ ٍ آى سا هٌبػت ٍ ٍاقؼيو هيدٌذاسًذ.
فًَبطي دس اداهِ تؼشي هفلّملاؽ اص تومبد هيمبى سٍػمبخو ٍ طسف ػمبخو ،چٌميي
هيگَيذ كِ «گبّي ًيض داهٌِ توبد هيبى سٍػبخو ٍ طسف ػبخو ثِ يمک رولمِ يمب ثٌمذ
هيكـذ كِ ًيّ آى ،هيبى آًچِ گَيٌذُ دس رولِ يب ثٌذ خَد گفتِ ٍ هؼٌبيي كِ هخبًمت
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دسهييبثذ ،توبد اػو .دس ٍاقغ هخبًت هؼٌمبيي هتومبد ثمب هؼٌمبي ظمبّشي رولمِّمب سا
هيفْوذ».
ؿبيذ ثتَاى گفو كِ ّبؿوي ايي هَسد دٍم اص توبد هيبى سٍػمبخو ٍ طسف ػمبخو سا
ثؼيبس ثْتش دشٍساًذُ ٍ ثِ كبس ثشدُ اػو .دس كتبة «تَي دشاًتض» ،دس داػتبى اٍل كِ دسثبسُ
كطؽ اػوًَ ،يؼٌذُ دغ اص ركش كفبت هختل كطؽ كِ هَسد تَرِ اًؼبىّب(ايشاًيّب) دس
هشة الوخلّب اػو ،داػتبى سا ايٌگًَِ هيثٌذد:
«الجتِ ّوِ ايي خذهبتي كِ كطؽّب ثِ هب اًؼبىّمب كمشدُاًمذ ،غيمش اص آى خمذهو
ؿبيبًي اػو كِ دس سػتَساىّبي ثيي ساُ اص هؼبفشيي هحتشم ثِ ػول هيآٍسًمذ»
(ّبؿوي)8 :1383 ،
كبهطً ٍاهح اػو كِ هخبًت ،هٌظَس اص خذهو سػبًي دس سػتَساى سا چيمضي ديگمش ٍ
هتوبد ثب خذهو سػبًي هشػَم دس سػتَساىّب كِ گبسػَىّب ٍ خذهمِ اًزمبم هميدٌّمذ،
هيداًذ .يکي ديگش اص سٍؽّبي اًحشاف اص هؼيبس كِ ثِ صػمن فًَمبطي ،اص ثْتمشيي ساُّمبي
ايزبد ًٌض دس ادثيبت ثِ ٍيظُ ادثيبت داػتبًي كَدک اػو( ،)fonagy, 1996: 115ربًذاس
اًگبسي هيثبؿذ .ؿفيؼي ثِ صيجبئي اص ايي سٍؽ دس آحبسؽ اػتفبدُ كشدُ اػو:
«هبهبى گفو :ايي ػبختوَى ػَػکّبي تٌجليداسُ كِ ثشاي يک ًجقِ ّن
اص آػبًؼَس اػتفبدُ هيكٌي»(ؿفيؼي)12 :1384 ،
تأكيذ آٍايي «ػبصُ يب ػجبستي كِ اص حيج آٍايي ،ثشرؼتِتش اص ػبصُّمبي ديگمش رولمِ
تلفّظ هيؿَد اهّب ّش تأكيذ آٍايياي ًٌضآفشيي ًيؼو .صهمبًي هميتمَاى تأكيمذآٍايي سا اص
هقَلِ ًٌض داًؼو كِ دس ربيي كِ تأكيذ الصم ًيؼو ،ثِ قلذ توؼخش ٍ ًيـمخٌذ تأكيمذ
كٌٌذ ٍ يب اداي گفتبس ٍ گَيؾ خبفّ ٍ ثبهضُ كؼي سا دسآٍسًذ ٍ يب كذاي ثشخي اتّفبقبت سا
اص ًشيممق اػممنّممبي كممَت ،تلَيشػممبصي ًوبيٌممذ»( .)fonagy, 1996: 118ؿممفيؼي دس
داػتبىّبيؾ ،ثِ ػِ كَست دػو ثِ تأكيذ آٍايي هيصًذ :ال  -دس ثؼميبسي همَاسد ،اٍ ثمب
اػن كَت ،دػو ثِ تأكيذ آٍايي هيصًذ كِ اتّفبقبً ايي كبس سا ٌّشهٌذاًِ اًزمبم هميدّمذ ٍ
ثبػج صيجبيي رولِ ٍ ثبس ًٌض آى هيؿَد:
«آقب ٌّذٍاًِ خشت...خشت...خشت ؿکن ثبص كشد ٍ سفو تب آخمش .ػيٌْمَ صيمخ
گشهکي كِ تٌذ ٍ فشص ثبصؽ كٌي»(ؿفيؼي)62 :1392 ،
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«هبهبى كِ قيشيچ قيشيچ ثِ ليَاى دػتوبل هيكـيذ ٍ آى سا ثشا هياًذاخو
رَاة داد :تَة اتبا خَدؿِ(»...ؿفيؼي)4 :1384 ،
«ثبثب توبم ػي تب تخن هشؽ سا ؿکؼو تَي هبّيتبثِ تق تق تمق .ثؼمذ گفمو
ًيوشٍي هخيوي هيؿِ اص ديَاى اؿؼبس ػؼذي ّن كلفوتمش هميؿمِ»(ؿمفيؼي،
)34 :1384
ة -گبّي تأكيذ آٍايي سا اص ساُ رولِّب ٍ ػجبستّبي تؼزّجي يب دشػـي ايزبد هيكٌذ
كِ الجتِّ چٌذاى ثؼبهذي دس آحبس ؿفيؼي ًذاسد:
«گفو :آسُ ديذم...چِ رَسم!»(ؿفيؼي)37 :1392 ،
«تلفبت ًويدُ؟ ّي تلفبت ًويدُ»(ّوبى)45 :
د ٍ -گبّي ّن ثب تکشاس افؼبل يب كلوبت ديگش اص صثبى ؿخليوّبي داػتبى ،دػو ثمِ
تأكيذ آٍايي هيصًذ.
ايي ًَع تأكيذ ثٍِيظُ دس داػتبى «اكجش كخي » اص هزوَػمِ داػمتبى «آٍاصّمبي ديٌمِ
ثؼتِ» ثيؾتش ثِ چـن هيخَسد.
«هيگفو آٍاسُ هيؿَد .هيگفو غشثتي هيؿَد .هميگفمو ّمش ؿمت يمک
ربيي ػش صهيي هيگزاسد .هيگفو ٍلگشد هيؿَد»(ؿفيؼي)68 :1392 ،
ثحج «گشٍتؼک» دس تفکّش فًَبطي اص چٌبى اّويتمي ثشخمَسداس اػمو كمِ دسثمبسُ آى
هيخَاًين« :اگش اص داػتبى ًٌض ادثيبت كَدک ،ربًذاس اًگبسي ٍ گشٍتؼک سا ثگيشين ،ديگش
ّيچ ًٌض دسرِ اٍّلي دس داػتبى كَدک ٍرَد ًذاسد»(.)fonagy, 2001: 59
گشٍتؼک ًَػي ًٌض اػو كِ هوي خٌذاًذى هيّشاػبًذ تب ربئي كِ ربًت هخَف يمب
هٌضرشكٌٌذُ آى ،خٌذُاؽ سا كٌتشل هيكٌذ(كبًلي.)396 :1383 ،
گشٍتؼک احؼبػي هشدد هيبى خٌذُ ٍ تمشع يمب لمزّت ٍ ًفمشت ثمِ هخبًمت اًتقمبل
هيدّذ .افضٍى ثش هَاسد فَا« ،گشٍتؼک دذيذُاي هتٌبقنًوب اػو روغ اًؼمبى ثمب غيمش
اًؼبى ثب تأكيذ ثش رٌجِ هؼخؿذگي اًؼبى يب اًؼبىؿذگي حيَاى ،اغشاا ثب ٍاقؼيو ،خٌذُ
ثب تشع يب لزّت ثب اًضربس .رات آى چٌيي اقتوب هيكٌذ كِ رَاًت ًبّوگَى يب هتجمبيي آى
ّنصهبى رلَُ كٌذ»(.)fonagy, 2001: 118
دس هخبل صيش ،تشع ٍ خٌذُ ثب ّن آهيختِ ؿذُ:
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«هبّي كَچک تَي تٌ ّش ثبس حذٍد ًين هتش ثبالتش اص تٌ هيدشيذ ثبال ٍ
ثبص هيافتبد تَي آة ٍلي دفؼِ آخش دّبى يک گشثِ ٍلگمشد ثمِ رمبي تٌم
هٌتظشؽ ثَد»(ؿفيؼي)9 :1393 ،
هقَلِ ًٌض حشكتي كِ ٍيظگي اكلي ػيٌوبي كطػيک ًٌض رْمبى ًيمض هميثبؿمذ ثمِ
«اػوبل ٍ افؼبلي دس داػتبى اؿبسُ داسد كِ ثبػج ايزبد خٌذُ ٍ ؿبدهبًي گشدًمذ»( smith,
 .)2009: 59دس ايي صهيٌِ ّن اص تجحّش ثباليي ثشخَسداس اػو ٍ كحٌِّبيي سا ثشهيگضيٌمذ
كِ اگشچِ هـبثِ آىّب سا دس ثشخي فيلنّبي ًٌض دًيب ديذُايمن ،اهّمب ثمِ رْمو ايٌکمِ دس
تٌبػت ثب فومبي داػمتبى ٍ اتّفبقمبت آى قمشاس داسًمذ ،داساي تمأحيش هٌبػمجي ثمش هخبًمت
ّؼمتٌذ:
«كتلوّبي هبهبى ّن اص تَي هبّيتبثِ هيدشيذًذ ثبال اهب هبهمبى آًقمذس كمبس
داؿو ٍ ،ػشؽ آًقذس ؿلَؽ ثَد كِ اكمطً حَاػمؾ ًجمَد .ثٌمبثشايي سديم
كتلوّب ّوبًزَس سٍي َّا دـو ٍ سٍ هيكشد تب آى ًمشفؿمبى ّمن ػمش
ؿَد»(ّوبى.)9 :1393 ،
اص ًوًَِّبي اثْبم دس ٍاطگبى ٍ ػجبسات ًيض كِ الجتِّ دس آحبس ؿفيؼي ثؼبهذ چٌذاًي ّمن
ًذاسًذ ،هيتَاى ثِ هَاسد صيش اؿبسُ كشد:
«  ...ؿشٍع هيكشد فحؾّبي چٌذًجقِ ًخبس هب كشدى»(ّوبى)69 :1392 ،
«ثب ايي دػوّب اص ّش ربيي كِ فکش كٌي ًَى كـيذم ثيشٍى»(ّوبى)39 :
«هبدسم هيگفو اكجش هؼتشاش كِ هيسٍي ػشدب ٍاًؼتب»(ّوبى)67 :
«خَدهبى ّن كِ سگ ًذاسين ٍ اكطً اًگبس اؿک ًذاسين»(ّوبى)68 :
يکي ديگش اص ٍيظگيّبي دشثؼبهذ داػتبىّبي ًٌض ّبؿوي ،هقَلِ «دٍ هؼٌبيي» اػو.
ديؾ اص ايي ًيض ثيبى ؿذ كِ دس ًگبُ فًَبطي «دٍ هؼٌبيي ّن هيتَاًذ هشثَى ثِ ٍاطُ ثبؿذ
ٍ ّن يک تشكيت ...اهّب ثشاي ايزبد ثبس ًٌض ،هوي ايٌکِ ايمي دٍ هؼٌمبيي ثبيمذ دس خمذهو
القبي يک كفو هٌفي ثبؿذ ،ثبيذ ايي دٍ هؼٌبيي آًقذس ثبكطثو ثِ كبس سفتِ ثبؿذ كمِ ثمب
آًکِ ثتَاى ثِ ساحتي هؼٌبي ثبًي سا ثِ ػجت ٍرَد قشيٌِّبيي دس كطم دسک كشد ،اهب ثمب
هؼٌبي ظبّش ًيض ثتَاى رولِ سا اص ًظش هؼٌب ٍ اًؼزبم ،دسػو ٍ كحيح يبفو .ثشاي سٍؿمي
ؿذىِ هٌلت اص خَد آحبس ّبؿوي كوک هيگيشين:
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«اگش ثجيٌٌذ يکي اص دػوّبيؾ ثِ ثيوبسي كزي هجتطػو ٍ توبيل ػزيجي
ثِ دصدي داسد ،هيگَيٌذ :هخل كطؽ ّشچِ هيثيٌمذ ،ثشهميداسد»(ّبؿموي،
)7 :1383
ثيوبسي كزي ثشاي دػوّ ،ن هي تَاًمذ ثمِ هؼٌمبي ظمبّشي ثبؿمذ ٍ ّمن ثمِ هؼٌمبي
«دصدي» كِ كٌبيِاي اص آى اػو .ؿشى اٍّل فًَمبطي ثمشاي ايزمبد ًٌمض اص ساُ دٍهؼٌمبيي،
يؼٌي «دس خذهو القبي يک كفو هٌفي ثَدى» دس ايي ػجبست ثشقشاس اػو .اهّب دس ساثٌمِ
ثب ؿشى دٍم چٌذاى هَفّق ًيؼو .اهبفِ كشدىِ رولمِ «توبيمل ػزيجمي ثمِ دصدي داسد»،
ثبػج ؿذُ تٌْب ثتَاى ربًت هؼٌبي ثبًي ٍ هشاد گَيٌذُ سا گشفو ٍ ايٌگًَِ تمطؽ رٌّمي
هخبًت ٍ رٌجِ آؿٌبيي صدايي دٍهؼٌبيي اص هيبى هيسٍد .ؿبيذ اكطً الصم ًجَد ايي رولمِ
سا ركش هيكشد چشاكِ خَد هشة الوخل هَرَد دس كطم ،گَيبي هفَْم «دصدي» اػو.
اگش چٌذ داػتبى اٍل ايمي هزوَػمِ ،تمب حمذّي ػمش ٍ تمِ داسًمذ ،ثمِ ٍاقمغ ثميؾتمش
داػتبىّبي هزوَػِ «تَي دشاًتض» هؼلَم ًيؼمو ثمِ چمِ قلمذي ثيمبى ؿمذُاًمذ ٍ چمِ
هٌظَسي داسًذ .دس داػتبى «اص دفتش خبًشات يک ديَاًمِ» هميخمَاًين كمِ دٍ ديَاًمِ دس
آػبيـگبُ سٍاًي ،سئيغ آػبيـگبُ سا صًذاًي كشدُاًذ ٍ ثِ اٍ هيگَيٌذ كِ كمطؽ اػمو .دس
ّويي هَقغ خبًن دشػتبس ثب يک ثبصسع ثشاي ثبصديذ اص اتباؿبى هيآيٌذ كِ هتَرِ قوميِ
هيؿًَذ .يکي اص دٍ ديَاًِ كِ لجَ ًبم داسد ثِ ديَاًِ ديگش هيگَيذ كِ خبًن دشػمتبس صيمبد
قذقذ هيكٌذ .ثبصسع ثب ؿٌيذى ايي كلوِ هيتشػذ ٍ ثِ دشػتبس هيگَيذ ثْتش اػو ثشًٍذ.
ايي داػتبى ّيچ حشفي ثشاي گفتي ًذاؿتِ ٍ هؼلَم اػو ًَيؼٌذُ تٌْمب خَاػمتِ كمِ
يک داػتبى هتفبٍت ثيبٍسد ٍ چٌذ ًٌض كطهي ػخي يب تقليذي ّمن دس آى ثگٌزبًمذ تمب
كتبة سا دشكٌذًٌ .ض تقليذي اٍ ثِ هقَلِ «اًحشاف اص هؼيبس» ٍ هلذاا «تخشيمت حمذع»
آى ثبصهيگشدد كِ ديؾ اص ايي دس ثشسػي داػتبىّبي ؿْشام ؿمفيؼي ثمِ تفلميل اص آى،
ػخي گفتين .دس ٍاقغ ؿفيؼي اػتبداًِ ثمِ «تخشيمت حمذع» دػمو هميصد حمبل آًکمِ
ّبؿوي قلذ تقليذ داسد.
ثِ رولِ صيش ًگبُ هيكٌين:
«...ثبصسع گفو خزبلو ثکـيذ .ػِ تب هشد گٌذُ ،سئيغ آػبيـگبُ سا صًذاًي
كشدُايذ؟ حتوب ؿطا ًخَسدُايمذ ٍ ...دػمو ثمشد ًمشف كوشثٌمذؽ ،خمبًن
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دشػتبس ثب ًگشاًي گفو :آقمبي ثمبصسع هشاقمت ثبؿميذ ؿملَاستبى دس ًيبيمذ»
(ّبؿوي)11 :1383 ،
تقليذي ثَدىِ ايي تکٌيک ،ثِ خَدي خَد همؼ ًيؼمو چشاكمِ قٌؼمبً حؼمي صادُ ٍ
ؿفيؼي ّن ،ايي ؿگشد سا اص ادثيبت ًٌض دس خبسد گشفتِاًذ .اهّب ايشاد آًزبػو كِ ّبؿموي
ايي ٍيظگي سا دس ايي داػتبىّ ،ويي يک ثبس ٍ دس حبلي كِ داػتبى ّميچ ظشفيتمي ثمشاي
ًٌض ًذاؿتِ ،آٍسدُ اػو .داػتبى ًِ ًٌض اػو ٍ ًِ رذّ .حکبيمو صًمذاًيػمبختيِ سئميغ
آػبيـگبُ تَػّي دٍ صًذاًي اػو كمِ دس اًتْمب ،ثمب فمشاس ػزيمت ٍ غيشهٌٌقمي دشػمتبس ٍ
ثبصسعّ ،وچٌبى صًذاًي هيهبًذ.
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