والدين سلطهجو

«چرا نميگذارند مستقل شوم؟»
در اينجا ميخواهيم به والدين سلطهجو بپردازيم كه بهنوعي ديگر عرصه را بر فرزندان خود تنگ ميكنندد و
به آنها آسيب ميزنند .والدين سلطه جو از كودكي تا دوران بزرگسالي فرزندانشان هنوز هم در هدر زميندهاي
ميخواهند تصميمات و انتخابهاي آنها را كنترل كنند .اين تصدميمات مديتواندد تصدميمات مهمدي ن يدر
انتخاب رشته تحصيلي ،شغل ،محل سكونت ،سفر و انتخاب همسر را در بر گيرد.
در اينجا اجازه بدهيد به گفتگويي تخيلي بين فردي بزرگسال و والدين سلطهجويش توجه كنيم .با اينكه در
واقعيت كمتر چنين گفتگويي صورت ميگيرد ،اگر رخ بدهد ميتواند بدينگونه باشد:
فرزند :چرا با من اينطوري رفتار ميكني؟ چرا من هر كاري ميكنم به ن رت غلط ميآيد؟ چرا با مدن ملدل
بچهها رفتار ميكني؟ براي پدرم چه فرقي ميكند كه من حتما دكتر شوم؟ به شما چه ربطي دارد كه من با
چه كسي ازدواج ميكنم؟ كي ميخواهيد اجازه بدهيد من براي خودم زندگي كنم؟ چدرا هدر تصدميمي كده
براي زندگيام ميگيرم خيال ميكنيد خواستم با شما مقابله كنم؟
مادر سلطهجو :تو نميتواني درك كني كه من چه رنجي ميكشم وقتي از من فاصله ميگيري .من نياز دارم
كه تو به من نياز داشته باشي .اين باعث ميشود كه هميشه بخواهي كنار من بماني .من مديترسدم تدو را از
دست بدهم .تو همه زندگي من هستي .ميترسم مبادا در تصميمات زندگيات اشتباه كني .اگر آسيبي به تو
برسد قلب من هزار پاره مي شود .من تو را طوري بزرگ كردم كه تصور كني بدون مشورت با من نميتدواني
تصميم بگيري .من ترجيح مي دهم بميرم ولي تو در تصميماتت اشتباه نكني .من نگران تصميمات غلدط تدو
هستم .ميخواهم تو هميشه به من وابسته باشي .در اين صورت از من دور نخواهي شد.

ادعاي مرسوم والدين سلطهجو« :من هرچه ميگويم به صالح خودت است».
كنترل و هدايت اگر در شرايطي الزم و ضروري باشد به خودي خود بد نيست .مادري كه فرزند دو ساله خود
را كنترل ميكند كه وارد خيابان نشود ،به كودكش لطف ميكند و مدا ايدن مدادر را محتدا مدينداميم ،نده
سلطه جو .رفتار او در جهت تأمين سالمت كودك است كه مبتني بر اصول واقعي است .اين امر زماني كنترل

ناميده ميشود كه ده سال بعد هم زمانيكه فرزند قوه تشخيص و توان عبور از خيابان را دارد ،هنوز مدادر
بخواهد دستش را بگيرد و او را از خيابان رد كند.
اين قبيل بچه ها كه از ابتدا به انجام وظايف و مسئوليتهاي مناسب سدن و موقعيتشدان تشدويش نشددهاندد،
اشتباه را تجربه نكردهاند و از خطر كردن ميترسند ،اغلب بعدها به بزرگساالني بيكفايت و با اعتمادبدهنفد
پايين تبديل ميشوند كه از شكست ميترسند .آنها معموال به پختگي الزم نميرسند و در نوجواني احسدا
ميكنند كه بدون وجود والدينشان كاري از دستشان برنميآيد و اين نهايت خواسته پدر و مادرشان است كه
فرزندشان به آنها وابسته باشد ،بنابراين از اين شرايط براي كنترل ،تاختوتداز و گداه بده بدازي گدرفتن آنهدا
استفاده ميكنند.
والديني كه ميترسند كمكم در زندگي فرزندشان نقشي نداشته باشند و ديگر به آنها نياز نباشد ،براي ايجداد
ح

ناتواني در فرزندشان تال

ميكنند .اين دسته از والدين بهشدت ميترسند كه فرزندانشان بزرگ شوند

و خانه را ترك كنند .مشكل در اينجاست كه بسياري از والدين سلطهجو اگر ح
به آنها نياز ندارند ،احسا

كنند كه فرزندانشان ديگر

پوچي و طرد شدن ميكنند.

آنها براي اينكه هيچگاه كنترل فرزندانشان را از دست ندهند ،بر دخالتهايشان نقاب نگراني ميزنندد .يعندي
اظهار ميدارند كه قصد كنترل ندارند و تنها نگران فرزندانشان هستند .عباراتي ن ير «من ايدن كدار را فقدط
براي خاطر خودت ميكنم» يا «فقط چون دوستت دارم اين كار را ميكدنم» در اصدل همده يدف مفهدوم را
ميرساند و آن اين است كه« :من سعي ميكنم تو را كنترل كنم چدون مديترسدم تدو را از دسدت بددهم و
احسا

ضعف و پوچي كنم .بههمين دليل سعي كردهام تو را جوري بار بياورم كه وابسدته و ترسدو باشدي و

هميشه احسا

كني به من نياز داري».

والديني با روش كنترل مستقيم
بدترين نوع والدين سلطهجو آنهايي هستند كه خيلي مستقيم و بيتعارف فرزندشان را كنترل ميكنند و اين
عبارات را از اين دسته زياد ميشنويم« :يا اين كاري را كه گفتم ميكني يا ديگدر بدا تدو حدرف نمديزندم،».
«ديگر به تو پول نميدهم»« ،ديگر عضو اين خانواده نخواهي بود»« ،اگر اين كار را نكني من سكته ميكنم و
مقصر

تو خواهي بود» يا «تو را از ارث محروم ميكنم ».يعني اين دسته از والدين به خود زحمت توجيده

دخالتهايشان را هم نميدهند.

كنترل مستقيم روشي مداخلهجويانه است و اغلب باعث به وجود آمدن ح

تحقير در فرزند ميشود ،چراكه

ميپندارد هميشه بايد مطيع و فرمانبردار والدينش باشد وگرنه بهنوعي تهديد خواهد شد .درخواست آنان از
فرزندشان بيشتر حكم اخطار و اتمام حجت را دارد تا پيشنهاد يا تقاضا و فرزند متوجه ميشود كه خواسته و
عقيده او هيچ جايگاه و ارزشي ندارد و بدينترتيب توازن بسيار نابرابر قدرت در اين رابطه بهوضوح قابل رؤيت
است.
مايكل سي و شش ساله كه مردي جذاب و خو سيما و مسئول بخشي از يف شركت تبليغاتي بدود ،نمونده
بارزي از اين دسته از فرزندان است .دليل مراجعه او اين بود كه بعد از شش سال ازدواج عاشقانه با همسر ،
زندگي مشتركشان در حال از هم پاشيدن بود چون همسر و والدينش بهشددت بدا هدم درگيدري و اخدتالف
داشتند.
او ميگفت« :مشكل ما از زماني شروع شد كه من از پدر و مادرم جدا شددم و بدراي زنددگي بدا همسدرم بده
كاليفرنيا آمدم .در ابتدا مادرم تصور ميكرد كه اين جدايي موقت است اما زمانيكه به او گفتم بده كاليفرنيدا
آمدهام تا اينجا ساكن شوم و با دختر مورد عالقهام ازدواج كنم ،او دست به كار شد و شروع كدرد بده اشدكال
مختلف فشار آوردن به من كه برگردم».
از او خواستم درباره آن فشارها بيشتر توضيح بدهد.
گفت« :بدترين قسمت قضيه يف سال بعد از ازدواجمان بود كه من و همسرم قصدد داشدتيم بدراي سدالگرد
ازدواج والدينم به بوستون برويم و متأسفانه همسرم دچار آنفوالنزاي شديدي شد .حالش خيلي بد بود و من
نميخواستم او را تنها بگذارم .بنابراين به مادرم تلفن زدم تا به او بگويم سفرمان لغو شده .اولدش هدايهداي
گريه كرد و بعد از آن گفت كه اگر براي اين مهماني نروم ،او خواهد مرد .پ

ناچار شدم بده تنهدايي بده آن

سفر بروم .صبح روز مهماني به خانه والدينم رسيدم اما آنها با ديدن من به اصرار و التمدا

افتادندد كده آن

هفته را آنجا در كنارشان بمانم ،اما من فرداي مهماني دوباره به كاليفرنيا برگشتم .يف روز بعد پدرم به مدن
تلفن زد و گفت" :تو مي خواهي مادرت را بكُشي؟ او تمام شب را بيدار بود و تا صبح گريه كرد .من ميترسم
مادرت سكته كند»".
از او پرسيدم آيا هيچگاه به رفتارهاي والدينش اعتراض كرده است؟
گفت« :اي كا

اين كار را كرده بودم .هر بار كه پدر و مدادرم همسدرم را مديرنجاندندد ،از او مديخواسدتم

سكوت كند ،احساسشان را درك كند و موقعيت مرا بفهمد .خدايا ،عجب آدم ناداني بودم! چقدر اشتباه كردم!

پدر و مادرم همسرم را زير بمباران كجخلقي و بدرفتاريهايشان گرفته بودند و من هم ظاهرا با سكوتم با آنها
همراهي ميكردم».
جرم مايكل تنها اين بود كه تصميم گرفته بود از پدر و مادر
احسا

جدا و مسدتقل شدود .در مقابدل ،آنهدا دچدار

وحشت شده بودند و براي بازگرداندن او از تدابيري استفاده ميكردند كده ايدنگونده والددين در آن

استاد هستند ،عك العملهايي مانند محروم كردن مايكل از عشش و توجهشان و تماشاي استيصال او.
مانند بسياري از والدين سلطهجو ،والدين مايكل هم بسيار خودمحور بودند .آنها بده جداي اينكده از تصدميم
مايكل براي مستقل شدن استقبال كنند و آن را نشدانه تواندايي خدود در تربيدت صدحيح پسرشدان بدانندد،
برعك

آن را نشانهاي از ضعف خود در تربيت مايكل ميدانستند .عاليش مايكل برايشان كامال بياهميت بود.

از ن ر آنها مايكل براي به دست آوردن شغل بهتر به كاليفرنيا نرفته بود ،بلكه تنها به اين دليل رفته بدود كده
آنها را تنبيه كند .به ن ر والدين مايكل ،پسرشان به دليل عشش ازدواج نكرده بود ،بلكه فقط به قصد لجبازي
با آنها ازدواج كرده بود ،همسر مايكل واقعا آنفوالنزا نگرفته بود ،بلكه به اين بيماري ت اهر ميكرد تا مايكل را
از آنها دور نگه دارد و افكاري ن ير اين.
والدين مايكل او را در منگنه گذاشته بودند تا بين آنها و همسر

يكي را انتخاب كند .در ابتدا كه مايكل به

من مراجعه كرد ،تصور مي كرد مشكلش ازدواجش است كه به خطر افتاده ،اما خيلي طول نكشيد تدا دريابدد
كه در اصل مشكالت او در ازدواجش بهايي است كه براي مستقل شدن به والدينش ميپردازد.
براي والدين سلطهجو ،ازدواج فرزند تهديدي جدي به حساب ميآيد .آنها همسر فرزندشان را به چشم رقيبي
نگاه ميكنند كه آمده است تا جاي آنها را بگيرد و نهايتا اين برداشتهداي غلدط بده نبدردي بدين والددين و
همسر فرزندشان منجر ميشود.
برخي از والدين با همسر فرزندشان با متلف و ناديده گرفتن و تمسخر و پيشبيني اينكه اين ازدواج شكست
خواهد خورد ،روبهرو ميشوند.

«چرا من خودم را به والدينم فروختم؟»
تقريبا در همه جوامع ،پول زبان قدرت است و در دست والدين سلطهجو هم پول ميتواند ابزاري براي كنترل
فرزندان باشد .بسياري از والدين سمي از پولشان براي وابسته نگده داشدتن فرزنددان بده خودشدان اسدتفاده
ميكنند.

زمانيكه تانيا به دفتر من مراجعه كرد ،نگرانيهاي زيادي داشت .در چهل و يف سالگي مشدكل اضدافه وزن
داشت ،از كار

ناراضي بود دو ازدواج ناموفش را پشت سر گذاشته بود و همچنين داراي دو فرزند بود .او هم

مي خواست وزنش را كم كند و هم شغلش را عوض كند و هم به زندگيا
اگر مرد مناسب زندگيا

جهت دهد .از طرفي معتقد بدود

را بيابد ،همه مشكالتش حل ميشود .بهمرور در طي جلساتمان متوجه شدم كده

او خيال ميكند هميشه بايد مردي در زندگيا

باشد تا از او مراقبت كند ولي حاال هيچك

را ندارد.

وقتي از او پرسيدم چنين باوري را از كجا آورده است ،جواب داد« :مسلما دليلش شوهرم نيست .او آدم قوي
و محكمي نبود و در اصل من از او مراقبت مي كردم .با همسر اولم درست بعد از كالج آشنا شددم .بدا پددر و
مادر

زندگي مي كرد و با اينكه بيست و هفت سالش بود هنوز نميدانست ميخواهد براي آيندها

چهكار

كند ،اما خيلي خو قيافه و عاششپيشه بود و من خيلي دوستش داشتم .پدرم اصال با اين ازدواج موافش نبود
اما بهن رم ته دلش خوشحال بود ميخواهم با كسي ازدواج كنم كه هنوز بيكار و بالتكليف بود .باالخره پدرم
با ازدواجمان موافقت كرد و به ما گفت كه يف مدت از لحاظ مالي ما را تدأمين مديكندد تدا همسدرم شدغل
مناسبي براي خود

دست و پا كند و اگر شغلي پيدا نكرد ،خود

در محيط كار

پيشنهاد پدرم خيلي عالي بود و ما پذيرفتيم و ازدواج كرديم .پدرم با اين كار

او را استخدام ميكند.

به ن ر همه اطرافيان ،پدري

نمونه آمد ولي در اصل ميخواست به زندگي ما تسلط داشته باشد .او از ن ر مالي ما را خيلي حمايت ميكرد
ولي درعوض به ما ميگفت كه چطور زندگي كنيم ،چه تصميمهايي بگيريم ،كجا برويم و كجا ندرويم .حتدي
اسم بچههايمان را هم پدرم انتخاب كرد .در آن ايام من خانهنشين شده بودم و دو فرزندم را بزرگ ميكدردم
ولي متأسفانه واقعيت اين بود كه من هنوز به پول پدرم متكي بودم».
از تانيا پرسيدم آيا ارتباطي بين حمايت پدر

و اينكه خيال ميكند بايد مردي در زندگيا

باشدد تدا از او

مراقبت كند ،ميبيند؟
جواب داد« :بدون شف پدرم قويترين مرد زندگي من بوده ،بهخصوص وقتي من بچه بودم او واقعا مهربان و
دوستداشتني بود اما هرچه بزرگتر و مستقلتر ميشدم و ميخواستم خودم در مورد كارهايم ن ر بددهم و
تصميم گيري كنم ،او بيشتر واكنش نشان ميداد و ميخواست كنترلم كندد .اگدر بدا كارهدا يدا تصدميماتش
مخالفت ميكردم ،سرم داد ميكشيد و با من عصباني و خشن برخورد ميكرد يا با اسدمهداي بددي صددايم
ميكرد .وقتي وارد دبيرستان شدم ،شروع كرد با پولش من را بازي دادن .بعضي وقتها خيلي دست و دلبداز
بود و گاهي براي خريدن وسايل مدرسه ميبايست التما

مي كردم تا به من پول بدهدد .رفتارهدايش هديچ

معلوم نبود .خيلي سعي ميكردم دليل رفتارهاي متغير

را بفهمم ولي هيچوقت سر در نياوردم».

ارتبا تانيا با پدر
پدر

مانند مسابقه اتومبيلراني بود .هرقدر هم تانيا با سرعت ميراند ،باز پدر

برندده بدود.

از پول هم براي تشويش استفاده ميكرد و هم براي تنبيه ،در حداليكده هديچ منطقدي هدم در علدت

رفتارهايش وجو د نداشت .تانيا از رفتارهاي پدر

گيج و حيران بود و اين وضع تا دوران بزرگسالي او ادامده

داشت.
تانيا ميگفت« :همسرم را تشويش كردم با پدرم كار كند .بعد از آن ديگر كنترل ما كامال در دست پدرم قدرار
گرفت و آنقدر در اين كار زيادهروي كرد كه همسرم كالفه شد و كار كردن با پدرم را رها كرد .از ن ر پددرم
همسر من آدم بيخاصيتي بود .بهخصوص بعد از اينكه از كار كردن با پدرم دست كشيد و كار ديگدري پيددا
كرد ،از ن ر پدرم از قبل هم بهدردنخورتر بود .رابطهشان كه خراب شد ،پدرم شروع كرد به تهديدد مدن كده
ديگر از ن ر مالي حمايتم نخواهد كرد ،اما در كمال ناباوري در مهماني كريسم  ،به من يدف ماشدين ندو و
زيبا هديه داد و در حاليكه جلوي مهمانان كليد آن را به دست من ميداد از من پرسيد آيا دلم نميخواست
شوهرم ملل پدرم ثروتمند بود؟»
پدر تانيا به شيوهاي ظالمانه از پولش براي بازي دادن و كنترل او استفاده ميكرد و با اين كار سدعي داشدت
خود را آدمي قويتر و سخاوتمندتر از داماد
شد ،پدر

نشان بدهد و بعد از اينكه ازدواج تانيا به ورطه طالق كشيده

همچنان با پولش اختيار او را در دست داشت.

«اصال بلدي كاري را درست انجام بدهي؟»
دسته اي از والدين سمي هستند كه همواره سعي ميكنند فرزندشان را درمانده و بديكفايدت نشدان دهندد،
حتي اگر در واقعيت چنين چيزي صحت نداشته باشد.
مارتين مردي چهل و سه ساله ،الغر و كممو ،كه مديرعامل شدركتي كوچدف بدود مديگفدت« :مدن خيلدي
ميترسم .نميفهمم چهام شده .اخيرا خيلي عصبانيام .دلم ميخواهد به همه چيز مشت بكوبم .ديگر كمكدم
از كنترلم خارج مي شود .من هميشه آدمي آرام بودم ولي اخيرا مدام سر همسر و فرزندانم داد ميزندم .سده
هفته پيش كه دوباره عصباني شده بودم چنان با مشت به ديوار كوبيدم كه ديوار گود شد .همينطوري پيش
برود ميترسم به كسي آسيب بزنم».
از او پرسيدم زماني كه به ديوار مشت كوبيد دلش ميخواست چه كسي مخاطب مشت او باشد؟

خنده تلخي كرد و گفت« :جوابش برايم سخت نيست .پدرم .مهم نيست كه من چقدر سخت تال

ميكنم.

او هميشه كاري ميكند كه خيال كنم هر كاري را غلط انجام ميدهم .باورتان ميشود؟ دائدم مدن را جلدوي
كارمندانم كوچف ميكند».
و براي توضيح بيشتر ادامه داد« :هجده سال پيش ،پدرم من را در تجارت خود
بعد هم خود

شريف كرد و البته دو سال

را بازنشسته كرد .يعني اآلن شانزده سال است كه من اين شركت را ميگردانم اما هدر هفتده

سروكله پدرم براي سركشي پيدا ميشود و به اتاق من ميآيد و شروع ميكند به بررسي حساب كتدابهدا و
بعد از آن هم ايراد ميگيرد و مالمت ميكند .وقتي ميآيد شركت ،مقابدل چشدم كارمنددان دنبدال مدن راه
ميافتد و دائم سرم داد ميكشد كه همه چيز دارد به فنا ميرود و من توان گرداندن اين كار را ندارم .من در
سه سال گذشته درآمد شركت را سهبرابر كردهام اما هنوز پدرم از ايراد گرفتن دست برنميدارد».
با اينكه مارتين به پدر

نشان ميداد كه درآمد شركت سهبرابر شده است ،پدر

كامال به اين پيشرفتهدا

بيتوجه بود .به مارتين گفتم كه به ن ر ميرسد موفقيتهاي او و افزايش درآمد شركت براي پدر
تهديدي است كه تواناييهاي خود
تأسي

به منزله

را در اداره شركت زير سؤال ميبرد .ظداهرا تنهدا افتخدار پددر مدارتين

اين شركت و مديريت موفقش در اداره آن بود و حاال بدا عيدبجدويي و ايدراد گدرفتن مديخواسدت

مديريت مارتين را زير سؤال ببرد تا همچنان خود را قدرتمند ببيند.
از مارتين پرسيدم زمانيكه اين اتفاقات ميافتد ،به جز خشم چه نوع احسا

ديگري سراغ او ميآيد؟

گفت« :راستش از گفتنش خجالت ميكشم ،اما هروقت پدرم وارد دفترم ميشود بياختيار احسا

ميكدنم

بچهاي دو ساله هستم .حتي نميتوانم جواب سؤاالتش را بدهم .به تتدهپتده مديافدتم .بعدد پشدت سدر هدم
عذرخواهي ميكنم .خيلي از
احسا

ميترسم .به ن رم آدم خيلي قدرتمندي ميآيد .با اينكه ما همقد و هموزنيم،

ميكنم نصف او هستم .هميشه با نگاه سرد و لحن عيبجويانها

خودم را فرامو

ميكنم».

پدر مارتين سعي ميكرد از طريش شركتش احسا
احسا

طوري به من نگاه ميكند كه من

بهتري در مورد خود

بيكفايتي را به مارتين القا كند و اين كار باعث ميشدد

داشته باشد .او بهخوبي ميدانست براي تضعيف مدارتين كددام دكمدههدا را

فشار دهد.
مدتي طوالني از جلسات درمانمان گذشت تا باالخره مارتين از فكر تغيير دادن پدر
كه رفتارهاي او قابل تغيير نيست بلكه خود
حدودي رفتارهاي پدر

را كنترل كند.

بيرون آمد و پدذيرفت

بايد دكمههاي مناسبي را بيابد تا تنها از طريش آن بتواندد تدا

بازيدادن ،نوع ديگري از كنترل
رو

رفتاري ديگري كه والدين براي كنترل فرزندانشان به كار ميبرند ،روشي غيرمستقيم است كه با بدازي

كردن با احسا

فرزندان صورت ميگيرد و مانند ساير رو ها كامال به اعتمادبهنف

بچه آسيب ميزند .اين

نوع برخورد كه اتفاقا در زندگي روزمدره نيدز بده آن برمديخدوريم ،روشدي اسدت كده در آن فدرد مسدتقيما
درخواستي نميكند اما شما آن كدار را انجدام مديدهيدد .بده شدكل سداده روزمدره ،مدلال مدا از همسدرمان
نميخواهيم براي ما آب بياورد اما به او ميگدوييم اگدر بده آشدپزخانه رفدت ،لطفدا برايمدان آب بيداورد .بده
مهمانانمان در آخر شب نميگوييم منزل ما را ترك كنند بلكه شروع مي كنيم به خميازه كشيدن .اين شكل
از تقاضا به هيچوجه بد و مغرضانه بهن ر نميرسد اما زمانيكه در قالب دستور ،حكم صادر كدردن و كنتدرل
كردن باشد ،از شكل عادي خود خارج ميشود .والدين با ترفندد بدازي دادن معمدوال كنتدرل فرزندانشدان را
بهصورتي تغيير شكل يافته در دست ميگيرند .در اين حالدت فرزنددان ناخودآگداه خواسدتههدا و تصدميمات
والدينشان را اجرا ميكنند ولي نمي توانند دريابند كه چطور همواره بداالخره همده چيدز بده بدرآورده شددن
خواسته والدين ميانجامد.

والديني كه ميخواهند به زور به فرزندشان كمك كنند
بهطور كلي يكي از رايجترين شكل هاي بازي دادن افدراد ،اصدرار بده كمدف كدردن اسدت .ايدن دسدته افدراد
موقعيتهايي را فراهم ميكنند كه در آن شما احسا

كنيد به آنها نياز داريد ،پ

كنار شما ميمانندد و در

قالب كمف به شما ميچسبند .اين افراد ميتوانند دوست ،همسايه ،همكار يا والدينتان باشند.
جيني دختري سي و دو ساله ،موفش ،اجتماعي و تني بازي حرفهاي است .زماني كه بده مدن مراجعده كدرد
عليرغم موفقيتهايش و داشتن شغلي خوب ،دائما در حال دستوپنجه نرم كردن با افسردگي دورهاي بود و
نميدانست چگونه به خود

كمف كند.

بالفاصله از ابتدا شروع كرد به تشريح رابطه خود و مادر
آن هستم برسم ،خيلي سخت تال

و گفت« :من براي اينكه به موقعيتي كه امروز در

كردم .اما مادرم خيال ميكند كه من هنوز نميتوانم حتي بند كفشم را

ببندم .بههمين دليل مي خواهد دائم از كارهاي من اطالع داشته باشد و به من بگويد چه كار كدنم و چگونده
كاري را انجام بدهم .من عاشقش هستم ولي او فرصت نف

كشيدن به من نميدهد و هرچه به او اختيارات

بيشتري دادم ،او حلقه كنترلش را تنگتر و تنگتر كرد .بعضي روزها كه از سر كار برميگردم ،مديبيدنم بدا
كليدي كه دارد به آپارتمان من آمده و تمام وسايل منزل را جابهجا كرده و وسدايل داخدل كشدوها را تغييدر

داده .او به خانه من ميآيد و خانه را ن افت ميكند و بعد مدتي طوالني سر من غر ميزند كه خسته شده .به
من ميگويد اگر او نباشد زندگيام بسيار كليف و نامن م خواهد شد در حاليكه بههيچوجه اينطور نيسدت.
او حتي مي خواهد به زور غذا در دهان من بگذارد .گويي دوست دارد كه به من تلقين كند كه هنوز كدودكي
بيش نيستم».
از جيني پرسيدم آيا هرگز از مادر

تقاضا كرده است كه قدري به او فضاي بيشتري بدهد؟

جواب داد« :من تمام مدت همين را از او ميخواهم اما بالفاصله شروع ميكند به گريه و زاري و ميگويد چه
اشكالي دارد كه مادري به دختر

كمف كند .ماه گذشته براي انجام مسدابقاتي بده سانفرانسيسدكو دعدوت

شده بودم .مادرم از چند روز قبلش زمزمه را شروع كرد كه راه خيلي دور است و خسته ميشوم و نميتدوانم
تنهايي رانندگي كنم و از من خواست كه او را هم با خودم ببرم .وقتي به او گفدتم نيدازي بده كمدف نددارم،
شروع كرد به اوقاتتلخي و اشف ريختن كه ميخواهم دستبهسر

كنم و او را با خودم نَبرم .در حداليكده

اين سفر به من فرصتي ميداد تا چند روز از او دور باشم ،براي اينكه بده نداراحتيا

خاتمده بددهم او را بدا

خودم بردم .چه كار مي توانستم بكنم؟ مادرم است و دوستش دارم ولي بهن رم تلقينداتش دارد بدر مدن اثدر
ميكند .كمكم دارم باور ميكنم كه خودم عرضه هيچ كاري را ندارم .تر

برم داشته و دارم اعتمادبهنفسم را

از دست ميدهم .اين وضع مرا افسرده كرده».
در جلساتمان او را متوجه كردم هربار كه با مادر
را به بازي ميگيرد و با گريه و زاري به او احسا
همان كاري را بكند كه مادر

بر سر انجام كاري مخالفت ميكند ،مادر
گناه ميدهد و اين احسا

احساسات او

باعث مديشدود كده او نهايتدا

ميخواهد.

علت افسردگي بسياري از افراد ريشه در خشم دارد .در اينجا بهدليل اينكه جيندي نمديخواسدت مدادر

را

ناراحت كند و از سويي از او خشمگين بود ،اين احساسات به شكل افسردگي در او بروز كرده بود.
جيني ميگفت كه با بروز اين افسردگي اشتهايش را از دست داده و خوابش نيز كمتر شده و اين خود بهانده
بيشتري به دست مادر

داده است تا هر روز كه او از سر كار برميگردد ،مادر

را در خانها

منت ر ببيند

و سرزنشهاي او را بشنود كه «ببين چه باليدي سدر خدودت آورده اي .مدن بايدد بيشدتر بده تدو برسدم .زيدر
چشمهايت گود شده ».و بعد سعي كند به اصرار غذا در دهان او بگذارد.
به جيني پيشنهاد كردم كه از مادر

بخواهد بهجاي انجام همه اين كارهدا ،مسدتقيما بگويدد كده از او چده

ميخواهد و چه انت اري دارد تا شايد بتوانند بده صدراحت بدا يكدديگر حدرف بزنندد و مسدائل را بدين خدود
حلوفصل كنند.

او در جواب گفت« :كا

مادرم ملال به من بگويد كه دلش برايم تنگ ميشود و ميخواهد زياد من را ببيند

يا اينكه تنهاست .من ميتوانم برنامههايي با او بگذارم كه به هر دوي ما خو

بگذرد و يكديگر را ببينيم ،يدا

ميتوانم كمكش كنم دوستان بيشتري پيدا كند و با آنها به رستوران يا سفر برود».
گاهي والدين متوجه نيستند كه با تحت فشار گذاشتن فرزندانشان براي رسيدن به خواستههايشدان ،آنهدا را
دچار احسا

گناه و سردرگمي ميكنند .در اين مواقع فرزندان ترجيح ميدهند تسليم شوند تا احسا

گناه

كمتري كنند ،ولو اينكه در درازمدت دچار عوارض ديگري شوند.

اعياد و مراسم
يكي از مراجعانم به نام جاناتان ،بيست و هفت سال دارد و در يف سوپرماركت فروشنده بود .او كه بين چهار
خواهر و برادر كوچفترين بود ،برايم از اتفاقي گفت كه در كريسم

گذشته در خانوادهشان افتاده بود.

«سال گذشته از طريش يف مسابقه راديويي دو تا بليت هواپيما براي سفر به آسپن به عالوه هتل مجداني در
ايام كريسم

برنده شدم .اين سفر و اسكي در برفهاي آسپن هميشه آرزوي من بود ولي از آنجاكه از لحاظ

مالي سفري گران بود ،هيچوقت برايم ميسر نشده بود .من خيلي بابت ايدن سدفر هيجدان داشدتم و تصدميم
گرفتم به همراه نامزدم به اين سفر بروم .ما هر دو خيلي كار ميكرديم و ايدن سدفر همدان چيدزي بدود كده
احتياج داشتيم .اما زماني كه برنامه سفرم را به مادرم گفتم ،مانند اين بود كه خبر مرگ كسدي را بده او داده
باشم .چشمهايش پر از اشف شد و لبهايش به لرز

افتاد ،گويي همان لح ه ميخواست بزند زير گريده و

بعد از چند لح ه گفت« :برو ،عزيزم .اميدوارم به شما خو
ديگر از خير مهماني شام كريسم

بگذرد .فقط ممكن است كه بددون تدو مدا هدم

بگذريم چون بدون تو كريسمسي نخواهيم داشت».

از او پرسيدم كه باالخره به سفر آسپن رفت يا نه.
گفت« :بله ،رفتم ولي اي كا

نرفته بودم .آن بدترين سفر زندگيام بود .آنقدر روحيهام خراب بود كه دائدم

در هتل با نامزدم دعوا مي كردم .نصف وقت من در اين سفر پاي تلفن و صحبت با مادر و خدواهر و بدرادرانم
گذشت .تمام مدت داشتم ازشان عذرخواهي ميكردم كه با نبودنم كريسمسشان را خراب كرده بودم».
شايد اگر جاناتان به اين سفر نرفته بود ايام بهتري داشت .والديني ن ير والددين جاناتدان اسدتاد بدازي دادن
فرزندانشان هستند .آنها با ايجاد احسا

گناه در فرزندشان و اشدف و آه و خدود را بده افسدردگي زدن ،او را

وادار ميكنند كه به خواسته آنان عمل كند.

جاناتان ميگفت« :خانواده من همگي براي شام كريسم

در منزل مادرم بودند اما خواهر و برادرانم بارها به

من تلفن زدند كه بگويند مادرمان چقدر از نبودن من دلشكسته است طوري كه بوقلمون كريسم

را قدري

سوزانده .خواهرم با عصبانيت به من زنگ زد و گفت مادرمان هيچگاه نشده غذايي را بسدوزاند و ايدن تقصدير
من است كه با خودخواهي خودم دل او را شكستهام .آن شب خواهرم سه بار ديگر به من زنگ زد تدا بگويدد
من رسم چندساله خانواده را شكستهام .بعد برادرم تلفن زد كه مادرمان تنها ما بچههدا را دارد و مدن چقددر
نمفنشنا

هستم كه او را در ايام كريسم

رها كدردهام و رفتدهام .دوبداره خدواهرم زندگ زد و گفدت كده

مادرمان خيلي آن شب افسرده است و مگر او چند سال ديگر در كنار ما خواهد بود .انگار كه من مادرم را در
بستر مرگ رها كرده و رفته بودم .مادر من هنوز جوان است .در اواسط پنجاه سالگي و بسيار قبراق و سرحال
است و صحبت از مرگ او بسيار بيجا بود .البته من ميدانستم كه اينها همه حرفهاي مادرمان اسدت كده از
دهان خواهر و برادرانم به من زده ميشود ولي مادرم چنان درسي بده مدن داد كده خيدال نمديكدنم ديگدر
هيچوقت كريسم

را غيبت كنم .مادرم خوب درسش را بلد است».

مادر جاناتان به جاي اينكه گفتههدايش را مسدتقيما بده او بگويدد ،بدا بدازي دادن فرزنددان ديگدر
واميداشت كه به جاناتان تلفن كنند و چنين حرفهايي بزنند تا ديگر هو

آنهدا را

سرپيچي از خواسته مادر

بده

سر

نزند.

رو

مادر جاناتان روشي بسيار موذيانه است كه بسياري از مادران سلطهجو و هنرپيشه ،بهخوبي آن را بلدند.

آنها خود را غمگين ،گريان و دلشكسته نشان ميدهند و اين خود كافي است كه احسا

گناه و مسئوليت را

در هر فرزندي شعلهور كند .مادر جاناتان به جاي محكوم كردن پسر  ،نقش مادري فداكار و م لوم را بازي
ميكرد.
براي جاناتان توضيح دادم كه اگر در آن كريسم

به خواهر و برادرانش در كنار يكديگر خو

انتخاب خودشان بوده است .آنها حش نداشتند كريسم
احسا

نگذشته ،اين

و سفر برادرشان را نيز خراب كنند.

گناه جاناتان از باور اشتباه او نشأت ميگرفت ،چراكه به اين نتيجه رسيده بدود كده سدفر

بوده است ،درصورتيكه رفتار خانواده ا

با او خودخواهانه بود .بعد از جلسات متوالي درمدان ،او ديگدر از آن

حالت منفعل خويش درآمده است و در برابر تقاضاهاي غيرمنطقي مادر
متوجه شد با پيروي از اين رو

اشدتباه

بهگونهاي متفاوت عمل ميكند .او

خانوادگي ،بدون شف بعد از ازدواج هم دچار مشكالت زيادي خواهد شد.

مقايسه خواهران و برادران
بعضي از والدين سمي همواره يكي از فرزندانشان را هدف قرار ميدهند و او را با خواهر يدا بدرادر
مي كنند .در اصل هدف آنان اين است كه بچه احسا
جلب محبت والد يا والدينش تال
برمي آيد انجام بدهد تا والد
رفتار را زماني با فرزند

كند به اندازه كافي يا به اندازه مدلال خدواهر

مقايسده
بدراي

نميكند .اين انگيزه در كودك باعث ميشود كده هدر كداري از دسدتش

او را هم به اندازه خواهر

دوست داشته باشد .غالبا ديده شده والد نادان اين

ميكند كه او را قدري مستقل و با اعتمادبهنف

ببيندد و ايدن چيدزي نيسدت كده

باعث خوشحالي والدي سمي بشود كه خواهان فرزندي وابسته است .اين والدين غافل از اين هستند كه ايدن
رو

رفتاري غلط ،اغلب مانع بهوجود آمدن عشش و عالقه عميش و واقعي بين خواهران و برادران ميشدود و

تازه ح
اعتمادبهنف

حسادت و رقابت را هم در آنان دامن ميزند .از آسديبهداي ديگدر ناشدي از ايدن رفتدار ،تضدعيف
كودك است .البته گاهي قصد والدين از اين مقايسه صرفا تشويش كودك ضعيفترشان به تال

بيشتر است اما اين رفتار نهتنها كوچفترين تأثير كارآمدي در تشويش كودك ندارد ،بلكه همان آسديبهداي
ذكر شده را در كودك موجب ميشود.
زماني كه والدين با ترفندهاي مختلف قصد كنترل فرزندان خود را داشته باشند ،فرزندان معموال به دو شدكل
مختلف واكنش نشان ميدهند:
1د عنان اختيار خود را به دست والدين ميسپارند و تسليم ميشوند.
2د زير بار نميروند و به عناد و لجبازي دست ميزنند يا كامال عصيان ميكنند.
تام مردي پنجاه و پنج ساله با ظاهري آراسته ،بسيار خدو لبدا

و صداحب يدف شدركت بدزرگ ندرمافدزار

كامپيوتر است.
او ميگفت« :براي من متأسف نباشيد .من همهچيز در زنددگيام دارم .خاندهاي زيبدا ،كلكسديون اتومبيدل و
درآمدي سرشار .در ظاهر همهچيز فوقالعاده است اما بسياري از مواقع بهشدت احسا
اين احسا

تنهدايي مديكدنم و

خيلي مرا آزار ميدهد .من داراييهاي زيادي دارم اما كسي در زندگيام نيست كه آنهدا را بدا او

سهيم شوم .بعضي اوقات از اينكه عشقي در زندگيام وجود ندارد وحشت ميكنم .ميترسم كه آخدر هدم در
تنهايي از دنيا بروم».
از او پرسيدم خود

در مورد علت تنهاييا

چه ن ري دارد.

گفت « :هروقت زني در زندگي من پيدا شده و حتي گداهي بده مرحلده ازدواج رسديده ،مدن دچدار اضدطراب
شديدي شدهام و به بهانههايي از زير

شانه خالي كردهام .نميدانم چرا ولي اين اتفاق بارهدا افتداده .مدادرم

خيلي دلش ميخواهد من ازدواج كنم .در اصل اين بزرگترين آرزوي اوست .سالهاست سعي ميكندد ايدن
شرايط مهيا شود ولي هنوز اتفاق نيفتاده».
از تام پرسيدم نسبت به فشارهاي مادر

در مورد ازدواج او چه حسي دارد.

گفت« :ذهن مادرم بيش از حد درگير ازدواج من است .او اآلن هشتاد و يف ساله است .البته خيلي قبدراق و
سرحال است و دوستان و معاشران زيادي براي خود

دارد اما بهن رم تمام روز درگير مسائل كار و زنددگي

و روابط شخصي من است .من مادرم را خيلي دوست دارم اما بهدليل طدرز فكدر
دوروبر

هديچوقدت نمديخدواهم

باشم .انگار كه تنها نگراني زندگي او خوشحالي يا ناراحتي من است .هميشه از طريش ابراز نگراندي

مي خواهد من را رام خود

كند و هميشه سعي كرده من را زير سايه خود

نگه دارد ،گويي در ن ر او من

هيچوقت بزرگ نشدهام .تنها دلم مشغولي او اين است كه به من بگويد چگونه زندگي كنم .يعندي اگدر اجدازه
بدهم حتي ميخواهد به جاي من نف

بكشد».

عبارت آخر تام بهترين توصيف او از اين امتزاج بود .مادر
معلوم نبود كداميف چه كسي است .تام فتيله زندگيِ مادر

با استادي تمام ،طوري در او تنيده بود كه گاهي
بود.

در اصل مجرد ماندن تام تا آن سن ،نتيجه ارتبا تنگاتنگ بين او و مادر

بود .مدادري كده فرزندد

را از

كودكي تا جايي تحت كنترل نگه داشته بود كه او را ناخواسته بده لجبدازي بدر عليده خدود واداشدته بدود .او
ميبايستي خود

را از اين رابطه درهمتنيده رها ميكرد .هرچند سالهداي زيدادي از عمدر

بدهتنهدايي و

بدون همسر و فرزند گذشته بود ،تا بيش از اين دير نشده بود ميبايست خدود را از ايدن خفقدان مديرهاندد.
برايش توضيح دادم كه دليل ازدواج نكردن او در اصل لجبازي با مادر

است .خشم زيادي كه از مادر

درون او انباشته شده بود ،تغيير شكل يافته و به صورت انفعالي در قالب گريز از ازدواج براي آزار مادر
كرده بود .به او گفتم در طي همه اين سالها متوجه نبوده كه با لجبازي با مادر
زده است .نتيجه اين عناد تنها ماندن او در پنجاه و پنج سالگي و احسا

در اصل به خود

آرزوي مادر

خواسته قلبي خود
فرامو

بروز
آسيب

تنهايي و افسردگي بود.

به اين نكته ظريف توجه كنيد كه فرار تام از ازدواج در اصل ،طغيان پنهانش عليه مادر
بود و تام بهدليل خشم درونيا

در

بود .ازدواجدي كده

نميخواست او را خوشحال كند ،تا جداييكده در ايدن بدين

را زيرپا گذاشته بود .تام آنقدر غرق انتقام و مقاومت در برابر خواسته مادر

بدود كده

كرده بود در حال صدمه زدن به خود است .او با اين كار تصور ميكرد كه برخالف كنترل مادر عمل

مي كند ولي متوجه نبود كه خود

بيشتر قرباني اين طغيان است .من اين ساز و كار را عصيان معكوو

مينامم.

كنترل از درون قبر
يفبار در يكي از جلسات گروه درماني ،يكي از افراد شركتكننده گفت« :پدر و مادر من هر دو فوت كردهاند
و ديگر هيچ كنترلي روي من ندارند».
يكي ديگر از افراد شركتكننده در جوابش گفت« :درست است كه آنهدا مدردهاندد ،امدا هميشده در فكدر تدو
زندهاند».
و اين واقعيتي محض است كه بند ناف رواني والدين سمي نهتنها از آنسوي اقيانو ها ،بلكه از درون قبر هم
فرزندانشان را كنترل ميكند.
من تاكنون صدها مراجعه داشتهام كه حتي پ

از مرگ والدينشان بهطور ناخودآگاه به باورها و دسدتورهاي

آنها همچنان وفادار مانده بودند.
آقاي اسميت شصت ساله و تاجري موفش با هو

و ذكاوتي فوقالعاده بود .مردي خو فكر و صاحب انديشه

كه از سرمايه و دمودستگاهي خوب برخوردار بود .اولينبار كه او را ديدم ،با وجود ثروت انبوهش در آپارتماني
يف اتاقخوابه زندگي ميكرد و خودرويي بسيار قديمي را ميراند و واقعا يف سنت را هم حساب ميكرد.
روزي را كه آقاي اسميت به ديدنم آمد ،بهخاطر دارم .وقتي از او پرسديدم حدال و روزگدار

چطدور اسدت،

خندهاي بلند سر داد و گفت امروز نزديف بود بهدليل دير رسيدن به يف جلسده تجداري ،معاملدهاي هجدده
ميليوني را از دست بدهد .وقتي دليل تأخير

به آن جلسه را پرسيدم ،متوجه شدم كه او بده مددت بيسدت

دقيقه دنبال محلي مجاني براي پارك خودروا

ميگشته تا ناچار نباشد از پاركينگ پولي ساختمان استفاده

كند .تصور كنيد! او هجده ميليون دالر را به خطر انداخته بود تا فقط چند دالر كمتر خرج كند.
همانطور كه در جلساتمان پيش ميرفتيم و بهدنبال يافتن ريشههاي وسوا گونه مقاومت او در برابدر پدول
خرج كرد ن بوديم ،به اين نتيجه رسيديم كه صداي پدر آقاي اسميت حتي دوازده سال بعد از مرگ ،در سدر
او طنينانداز است.
آقاي اسميت برايم گفت« :پدر و مادر من مهاجران فقيري بودند .من كال در فالكت بزرگ شدم .والدينم بده
من آموختند كه هميشه بترسم .بهخصوص پدرم هميشه به من ميگفت كه دنياي بيرون ،دنيدايي بديرحدم

است و دائم به من تأكيد مي كرد كه اگر مراقب نباشم در آن بيرون ديگران مدرا زنددهزندده خواهندد خدورد.
بهاين ترتيب چنان تصويري از دنياي بيرون در ذهن من شكل گرفت كه باور كردم تنها چيدزي كده در دنيدا
بايد مراقبش باشم خطر است .اين صحبتهاي پدرم حتي بعد از اينكه ازدواج كردم و آدم موفش و ثروتمندي
شدم ،همچنان در من تأثير داشت .او هميشه بابت خرج كردن هر پولي مرا سرزنش ميكرد و گاهي به مدن
مي گفت :اي نادان! باز ولخرجي كردي؟ تو بايد پولهايت را براي روز مبادا پ اندداز كندي .روزهداي سدخت
خواهد آمد و تو به پول احتياج خواهي داشت».
به ن ر مي آمد كه زندگي براي پدر آقاي اسميت محلي براي لذت بردن نيست ،بلكه بدراي سدختي كشديدن
است .پدر او وحشت از فقر و نداري خود

را بر زندگي پسر

منعك

كرده بود .در نتيجه بعدها كه آقاي

اسميت به ثروت و مكنت رسيده بود ،هر زمان مي خواست از ثمره زحماتش لدذت ببدرد ،صدداي پددر

در

گوشش زنگ ميزد كه او را بابت ولخرجي سرزنش ميكرد.
پيشبينيهاي پدر او درباره اتفاقهاي مصيبتباري كه ممكن است در آينده بيفتدد ،مانندد ندواري كهنده در
پخشصوت پيدرپي در ذهنش دور ميزد و تكرار ميشد ،گويي پول فقط وسيلهاي براي محاف ت از خود در
برابر بيپولي و اتفاقات آينده است.
در ادامه جلسات معلوم شد كه دليل طالق همسر آقاي اسميت اين بود كه از حسابپ دادن به او براي هدر
خرج كوچكي كه ميكرد ،خسته شده بود.
او در توجيه طالق همسر

گفت« :من اصال از همسر شان

ندارم .همسرم مرا متهم به خساست مديكدرد.

چه مسخره! او هر دفعه يف كيف گرانقيمت مي خريدد و مدن بيچداره مجبدور بدودم نگدران ورشكسدتگي و
گرفتاريهاي ناشي از ولخرجيهاي او باشم».
در صحبت بيشتر با آقاي اسميت معلوم شد كه موضوع پول تنها مورد اختالف بين او و همسر

نبوده است.

مشكل ديگر آقاي اسميت اين بود كه در بيان احساساتش ضعيف و ناكارآمد بود ،بهويژه در بيدان احساسدات
عاطفي و محبتآميز ،تا جاييكه ديگر همسر

نسبت به او سرد و سرخورده شده بود .اين خصلت از دوران

قبل از ازدواجش در او وجود داشت.
او ميگفت« :هربار كه من با خانمي آشنا ميشدم و او را بيرون مديبدردم ،تعليمدات پددرم در گوشدم صددا
ميكرد كه ميگفت زنها عاشش گول زدن مردها هستند و اگر غافل شوم ،همه آنچه دارم جمع مديكنندد و
با خودشان ميبرند .او اين سخنان را از نوجواني همواره در گو

من تكرار كرده بود .بهن رم بههمين دليدل

بود كه من هميشه بهطرف زنان بيدستوپا جذب ميشدم .خيال ميكردم آنها آنقددر زرندگ نيسدتند كده

بتوانند سر مرا كاله بگذارند و اموالم را ببرند .در ابتدا هميشه به آنها قول ميدادم كه از هر ن ر آنها را تأمين
ميكنم يا دستشان را در شغلي بند خواهم كرد اما هيچوقت اين كار را نميكردم .بهن رم سعي ميكردم قبل
از اينكه به من كلف بزنند ،به آنها كلف بزنم .هميشه از خودم ميپرسيدم آيا واقعا زني وجود دارد كه بتوانم
به او اعتماد كنم؟»
در اين جلسات من مردي را در مقابلم داشتم كه بسيار باهو

و موفش بود اما با اين حال اجازه مديداد كده

نيرويي قدرتمند از درون قبر كنترلش كند .او حتي ميدانست كه اينها همه نتيجه تلقينات و اقدام پدر

به

شستشوي مغزي او است اما باز ناخودآگاه زنداني آموز هاي او بود.
آقاي اسميت در دوران درماني كه با من داشت ،بهشدت تال

كرد محتويات پوسيده ذهن خدود را حالجدي

كند و به دور بريزد و نگرشي تازه نسبت به مسئله پول ،فقر و زنان را جايگزين آنها كند .سرانجام بدر اثدر آن
تحوالت فكري و تغيير نگاهش به مسائلي مانند ماديات ،عشش ،زنان و ازدواج ،اقدام به خريد آپارتماني لوك
و زيبا براي خود كرد كه هنوز هم از خريدن آن احسا
احسا

گناه ميكند اما به او ياد دادهام كه چگونه بده ايدن

گناه بياعتنا باشد و آن را ناديده بگيرد.

احتماال پژواك صداي پدر

كه دائم صحبتهايش را تكرار مي كند ،همواره در سر

ماندگار خواهد بود اما

او ديگر ميداند كه چگونه اين صدا را در خود كماثر كند .هرچند هنوز هم نسبت به زنهدا بدياعتمداد اسدت،
ديگر بهخوبي ميداند كه اين بياعتمادي نتيجه تعليمات پدر

است .او با جديت تمام در مورد اين اعتمداد

كار مي كند و االن در حال برقراري ارتبا و گفتگو با خانمي است كه توجهش را جلب كرده است .در يكدي
از جلسات اخيري كه با هم داشتيم با چشماني اشفآلود به من گفت كه هيچچيدز نمديتواندد از تدر هدا و
ضعفهاي ناشي از شستشوهاي مغزي پدر
گشوده ،پيروزي واقعي را در خود احسا

دفاع كند و اكنون كه چشدمانش را بده روي واقعيدات موجدود
ميكند.

هويتي مستقل
والديني كه از اعتمادبهنفسي سالم برخوردارند و احساسي خوب نسبت به خودشان دارند ،تمايلي بده كنتدرل
فرزندانشان در بزرگسالي ندارند اما اين تمايل در والدين سمي بسيار قوي است و اين نياز عمدتا به اين دليل
است كه آنها خود در كودكي طرد شده يا توجه كافي دريافت نكردهاند و بهطور كلي از زنددگيشدان راضدي
نيستند و اكنون وابستگي فرزندشان به آنها ،ح

مهم بودن آنان را ارضا مديكندد .پد

هرچده فرزندشدان

بزرگتر ميشود ،آنها سعي ميكنند با ترفندهاي مختلف ،اين طناب ارتبا و كنترل را همچنان متصل نگده

دارند .بههمين جهت فرزندان والدين سلطهجو تصويري مغشو

از هويت خود دارند .آنها بهزحمت ميتوانند

خود را از والدينشان جدا ببينند ،گويي نميتوانند بين نيازهاي خودشان و نيازهاي والدينشدان تفداوت قائدل
شوند و در اين زمينه احسا

ناتواني ميكنند.

تصور مي كنم تا اينجا قدري معلوم شده باشد كه والدين سمي چه آسديبهدايي بده سدالمت فرزنددان خدود
ميزنند.
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