
در اندرون مِن خستھ دل ندانم کیست
کھ من خموشم و او در فغان و در غوغاست

خواجھ حافظ شیراز

توانایی ھا وشخصیت آدمی, این موجود شگفت آور و پیچیده با ویژگی ھا,
می گیرد و قواممھارت ھا, از پیشامدھا, تجربھ ھا و خاطرات شخصی شکل
تلخ و شیرین,می آید. در رھگذر زندگی, عوامل گوناگونی چون رخدادھای

فراوان می گذارد ومحرومیت ھا, فشارھا بر او مستقیم و غیر مستقیم, تاثیر
ھمیشھ ریشھ دوانده واین تاثیرات و فعل و انفعاالت در جایی از انسان برای

"ضمیر ناخودآگاه"تا پایان عمر, نفس بھ نفس او را ھمراھی می کند. و آن
و در باب آناست کھ سالیان سال دانشمندان و بزرگان بھ وجودش پی برده

پژوھش کرده و می کنند.

اوست. بھ" شخصیت انسان, سلسلھ مراتِب بھ ھم پیوستھ ی عاداِت
بھ سزایی دربیانی روشن تر, عاداِت منحصر بھ فرِد ھر انسانی, نقش

ھستھ ی وجودِی او ایفا می کند."

پروفسور ژولیوس کوول

انگیزترین مقولھرابطھ ی تنگاتنگ آدمی با ضمیر ناخودآگاه یکی از حیرت
آن, بسیاری ازھای روانشناختی می باشد کھ با آشنایی و شناخت و درک

کول",مسائل برای ما روشن می گردد. بھ عقیده ی پروفسور " ژولیوس
بھ بیانیشخصیت انسان, سلسلھ مراتِب بھ ھم پیوستھ ی عادات اوست.

در ھستھ یروشن تر, عادات منحصر بھ فرِد ھر انسانی, نقش بھ سزایی
وجودی او دارد.

از "ضمیرسھیال مجتبایی, مشاور درمانگر, ساکن دیرینھ ی آلمان,
در شناختن آن,ناخودآگاه" بھ ناِم مخصوِص " لوملی" یاد کرده و ما را



توانایی ھا و کاربردھایش یاری می دھد. او در این باب در سایت آلمانی
starkes(ِزلبستِاشتارِکس selbst(مقالھنیرومند""درونمعنایبھ

کھ پریسا خسرویھای علمی و روانشناختی فراوانی بھ زبان آلمانی دارد
کھ مفھوم ضمیرگیلوائی, عھده دار برگرداندن آنھا بھ پارسی ست. باشد

کمکی برای ھم میھنانناخودآگاه و نیروی فوق العاده ی آن در این مقالھ ھا
مسائل گونھ گونو پارسی زبانان گرامی باشد؛ دیدگاه و نگرش آنھا را در

روشن تر کرده و بھ آن وسعت بخشد.

با مھر و احترام
پریسا خسروی گیلوائی

دوسلدورف

تعیین حد و مرز؛ محافظت از کودکان درون

حدودآیا می توانیم در رابطھ با دیگران مرز بگذاریم, حد و
قائل شویم و گاه نھ بگوییم؟

را دوستبرای مرز قائل شدن در روابط باید خود را بشناسیم و خویشتن
خودخواھی ما سرچشمھبداریم. آیا حد و مرز گذاشتن در روابط و نھ گفتن از

خودخواھی کھ ازمی گیرد؟ ما برای شاد بودن و سر پا ماندن, نیاز بھ اندکی
خود دوستی نشأت می گیرد داریم.

باشیم  وخود دوستی کمک می کند برای افراد نزدیک زندگی حضور داشتھ
در برخورد با دیگراناز اعتقادات و موانع موجود رھایی یابیم. ما می توانیم

مھربان و در عین حال موجودی مختار باشیم.

دیگران را جریح و ناراحت می کند؟,آیا تعیین حد و مرز



یا حد و مرز قائل شدن جلوی محبوبیت و جذابیت ما را می گیرد؟ بھ نظر اینآ

مانند تابلویگونھ می آید! چھ کسی حاضر است نھ بشنود؟ واژه ی "نھ"

"ایست" عمل می کند کھ پیام و باِر منفی با خود دارد.

و وابستھ بھ والدین واز کودکی آموختھ ایم؛ آن ھنگام کھ درمانده و ناتوان

حفظ کنیم. ما ازبزرگساالن بودیم ,آموختیم مھر و محبت را بھ ھر قیمتی

آنھا و نیز ازگفتن "نھ" ابا داشتیم, از محرومیت و از دست دادن محبت

کردن و عصبانیجریمھ شدن. عالوه بر این کودکان, ناراحت کردن, ناامید

اعمال, برای کودککردن والدین خود را تاب نمی آورند, چرا کھ این گونھ

احساس گناه و عذاب وجدان بھ ھمراه دارد.

مرز گذاشتن و نھ گفتن ترس ھایی بھ دنبال دارد:

و محبت آنھاـ ترس جریح کردن دیگران, احساس گناه, محرومیت از مھر

ـ رد و نفی شدن, طرد شدن, پیدایش اختالفات, ترک شدن

قضاوت و ارزیابی شدن, ناراحتی وجدانـ محکوم شدن,

دھند؛ در این راه تاآدم ھایی ھستند کھ می خواھند ھمھ چیز را درست انجام

و غمشان یاری وجایی پیش می روند کھ خود را فراموش کرده و ھمھ ی ھم

توانایی مرز گذاشتنھمراھی دیگران می شود. ھمین آدم ھا در روابط انسانی

سوءاستفاده کردهندارند و بدین ترتیب احساس می کنند دیگران از آنھا مدام

و درکشان نمی کنند.



کسی کھ نھ نمی گوید, نھ نمی تواند بشنود. ھر انسانی, " خود" و "من"

دارد. کسی کھ خود را بھ جای پذیرفتن, نفی و رد کند حتما دلیلی برایش دارد.

نمی توانند بھآدم ھایی وجود دارند کھ برای بھ دست آوردن آنچھ کھ خود

دیگری می کنند؛ آنھادیگری ببخشند, خویشتن را تا حِد فنا و نابودی, قربانِی

و نادیده گرفتنمی خواھند فرد سودمند و مفیدی باشند و با قربانی کردن

شدن درخود, حس کمرنگی از ارزشمند بودن, محبت و بھ رسمیت شناختھ

آنھا پدیدار می شود.

آدمی بھ عنوان موجودی اجتماعی نیازھای مخصوص بھ خود

دارد

تعلق داشتنـ احساس ھمبستگی و بھ ھم پیوستگی: عشق و محبت, احساس

و روابط دوستانھ

ـ حس قدرشناسی, بھ رسمیت شناختھ شدن, تایید شدن

ـ احساس اطمینان و امنیت

ـ نیازھای اساسی و غریزی بشری

ـ تحقق بخشیدن بھ وجود و ماھیت خود



در اینجا صحبت از "خود" است؛ ضمیر ناخودآگاه و ھستھ ی وجودی انسان

کھ نامش را "لوملی" می گذارم.

چھارـ پنج ھفتگی درلوملی توانایی نقل کردن دارد, نقل داستان ھایی کھ از

ی تجربیبطن مادر شنیده, تجربھ کرده و آموختھ است. عبارت "حافظھ

تجربیات و نیازھااحساسی" از ھمان جا نشأت می گیرد. لوملی سمبل ھمھ ی

ما خانھ دارد.و خواستھ ھای زندگی ماست کھ از کودکی شکل گرفتھ و در

می دھند؟ فرقیتصور کن چند جزء در ما بھ ھم پیوستھ و کل ما را تشکیل

کار و حرفھ, درنمی کند کجا, در چھ شرایطی و با کھ باشیم. در حوزه ی

و کارھای مازندگی خصوصی, رابطھ ی عاطفی و یا روابط اجتماعی. رفتار

ھمیشگی وجملگی از "خود" ما سرچشمھ می گیرند. ما ھمراه و ھمپای

.دائمی خود ھستیم

وما موجودی ارزشمندیم  و باید نکات با اھمیت را بشناسیم

بیاموزیم:

خود را بشناسیمـ

ـ خود را بی چون و چرا دوست بداریم



 افظت کنیم, نیازھای خود را برآورده کنیم وـ خود را درک کنیم, از خود مح 

آرزوھا را بھ تحقق بپیوندیم.

ھستیم کھ ھمچواگر بھ درستی از خود مراقبت کنیم, مدیر ُمَدبر و کاردانی

با ھمین رسیدگیوالدین خوب از کودکان درون محافظت و نگھداری می کنند.

اعتماد وھا و توجھات بھ کودکان گوناگون درون, بھ رشد و شکوفایی,

نتایج ارزشمند بھاطمینان بھ نفس بیشتر و اتکا بھ خود می رسیم. با این

آرامش وخوشبختی واقعی می رسیم؛ بھ آزادی واقعی, رضایت و خرسندی,

خوریم و جاودانھرھایی و خوشحالی. این گونھ است کھ با "خود" پیوند می

می شویم.

آیا می خواھیم  حد و مرزھا را شناسایی کنیم؟

سفری بھ کشفیاِتتصمیم و خواستھ ی ما از روی عشِق بھ خود ما را راھی

دنیای درون می کند:

ـ براستی من کیستم؟

چھ کاری انجام میـ نیازھای غریزی من کدامند؟ چرا کاری را انجام می دھم؟

دھم و چھ کاری انجام نمی دھم؟



ـ بھ چھ چیزی نیاز دارم؟ بھ چھ چیزی اشتیاق دارم؟ چھ چیزی/ چھ کاری می

توانم؟ چھ چیزی توان و نیرویم را بیش از حد می گیرد؟ نقاط ضعف و قّوت

من کجاست؟

از خود دور میـ چگونھ از خود محافظت می کنم؟ چگونھ استرس و فشار را

کنم؟ چگونھ سبکبال و رھا و شادمان می شوم؟

روابط و زمانیـ حد و مرز من در محدوده ی جسمی, روانی, بازدھی کاری,

و مکانی, دقیقا کجاست؟

حد و مرز گذاشتن برابر است با دفاع از ارزش ھای وجودی

نھ گفتن, اجازه ی رِدـ  بھ خود اجازه ی حد و مرز قائل شدن دادن, اجازه ی

وجدانخواستھ و تقاضای دیگران؛ بدون احساس گناه و ناراحتی

و رشد وـ فضای کافی دادن بھ ارتباط درونی با خویشتن, (خود دوستی

شکوفایی شخصی) و رابطھ با شریک و دوست و افراد دیگر

بودن در تصمیمـ ایجاد تعادل میان نزدیکی و دوری در روابط و نیز مختار

گیری ھا و انجام دادن امور



ـ زمان دادن بھ خود, توقف کردن برای تامل و تمرکز بیشتر

و خیلی موارد دیگر…

اعتماد می کند, خود رااین گونھ تیم گروھی وجود ما بھ مدیِر مدّبری چون ما

کودکان درون کھمحافظ شده می یابد و امور را بھ ما می سپارد. درست مانند

و با خیالیامنیت و اطمینان و مراقبت را نسبت بھ خود احساس می کنند

آسوده بھ والدین خود اعتماد دارند.

در روابط خود تحرک و پویایی بیاوریم

ھمھ چیز درنسبت بھ خود و دیگران رابطھ ای پویا و متحرک داشتھ باشیم.

نیستیم. پذیرش,حال حرکت و تغییر است و ما نیز از این قاعده مستثنی

در اثر تغییراِت زندگی,آمادگی داشتن و انعطاف پذیری (خودآگاه و ناخودآگاه)

زندگی تغییر میما را ھمراھی می کنند. حد و مرزھای ما نیز در درازای

خود را شناسایی کنیمکنند. مدام بر روی این توپ متحرک, ھشیارانھ, جایگاه

.و بدانیم دقیقا کجا ایستاده ایم

مھم ترین و اصلی ترین نکتھ: خود دوستی



با دقت و تمرکز, نشانھ ھای جسم و بدن را دریافت و درک کرده و بھ آنھا

جسمی, حد واعتماد کنیم. ما می توانیم بھ وسیلھ ی احساسات و دریافت

دفاع کنیم.مرزھامان را تعیین کنیم, بھ آنھا حرمت گذاشتھ و از آنھا

درون و تیم گروھیبھ زبان سمبلیک و استعاره می توان گفت برای کودکانـ

وجودمان, فضای کافی, اطمینان و امنیت بھ وجود آوریم.

را دریابیم وبھ آنھا اھمیت دھیم و بھ حرفھاشان گوش فرا دھیم. نیازھاشانـ

آنھا را برطرف سازیم.

می برد.ـ بودن و سر کردن با خود, اعتماد و اتکا بھ نفس را باال

از من است کھ بر من است (از ماست کھ بر ماست)

جا می پیچد و بھوقتی در دل کوه و جنگل فریاد می زنی پژواک صدایت ھمھ

می کنیم. آیا زوج ھاتو باز می گردد, ما این اصل بدیھی را در روابط بررسی

شوند؟ حد وحد و مرز ھای خود را می شناسند؟ آیا می توانند مرز قائل

نیازھا وحدود مشخص کنند و نھ بگویند؟ زوج ھا شخصیت و ویژگی ھا,

زوجین قرابت وھمچنین مرزھای متفاوتی دارند. بھ عنوان مثال برخی از

آنھا براینزدیکی بیشتری طلب می کنند و برخی دیگر فضای آزاد بیشتری.



خود و خوشبختی شان کارھای نیک انجام می دھند. با یکدیگر صحبت می

می توانند و مجازندکنند و با ھم حد و حدود را تعیین می کنند؛ کھ تا کجا

مواقعی می تواندپیش روند و در کجا باید توقف کنند. تابلوی ایست در چنین

کارساز باشد.

و حدود فراترآنچھ کھ در رابطھ ی زوجین بسیار پیش می آید, پا از حد

و روانی در پیگذاشتن است. این گذشتن از حد و مرزھا با خود درد جسمی

را می شکند. حددارد؛ کرامت و شرافت انسانی را جریح می کند و حرمت ھا

و مرز شکستن ھا بھ اشکال گوناگون اتفاق می افتد:

تھمت ھا و مقصر جلوه دادن دیگریـ

ـ تالش برای تغییر دیگران

ـ احترام نگذاشتن بھ فضای آزاد برای دیگری

ـ فشارھای شدید احساسی و روانی/ محرومیت از مھر و محبت

مقابلـ تعیین خودسرانھ ی امور, بدون مالحظھ بھ نیازھای طرف

نپذیرفتنحد و مرزھای خود را نشناختن و مرزھای طرف مقابل راـ

ـ نھ نگفتن , شنیدن نھ را تاب نیاوردن و یا اجازه ندادن

ـ قدرنشناسی و ناسپاسی در ارتباط کالمی

و روشن وچھ خوشبختی بزرگی ست کھ زوجین در رابطھ با یکدیگر ساده

بگویند, چھصمیمی سخن بگویند, از نیازھاشان و آنچھ آزارشان می دھند



چیزی در رابطھ پذیرفتنی و نا پذیرفتنی ست و حد و مرزھاشان کجا و تا

و خشمکجاست. در چنین رابطھ ی شفاف و روشن سوءتفاھم ھا, استرس

و آزادی و اختیارکمتری پیش می آید. در چنین روابط دو نفره, تعیین امور

و حرمت در آنھاانتخاب با آگاھی و ھدفمندانھ وجود دارد. قدردانی و سپاس

مسوولیت,و زندگی روزمره موج می زند. ھر دو طرِف رابطھ, با احساس

اند, خواستھ ھا وآنجا کھ قرارھاشان را گذاشتھ و تصمیمات خود را گرفتھ

کالمی ھمسان ونیازھاشان را بھ ھم گفتھ اند در سایھ ی گفتگو و ارتباط

دوستانھ صورت گرفتھ است.

با آرزوی بھترین ھا برای شما

سھیال مجتبایی/ مشاور و درمانگر

برگردان: پریسا خسروی گیلوائی




