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معرفی نویسنده

کتـاب دربـارۀ خوددرمانگـری  اسـت.  کـوری روان درمانگـر  و نویسـندۀ چنـد  جاسـمین  لـی 

تخصص او در زمینۀ کمک به بزرگ ساالنی است که در کودکی نادیده  گرفته شده یا مورد 

آزار قـرار گرفته انـد. او در دانشـکده ها و مـدارس حرفـه ای تدریس می کند و در فعالیت های 

خصوصـی و آژانس هـای خدمـات انسـانی نیـز  فعالیـت دارد. کـوری مقـاالت متعـددی در 

حـوزۀ روان درمانـی نوشـته اسـت. از جملـه کتاب هـای او التیـام آسـیب روانـی و مـادری کـه 

کم داشـتم است.





که، حتی با وجود مادر، کودکانی   برای 

بی مادر بودند

کاستی ها و با وجود تمام 

دوام آوردند.





کجا بودی مامان؟
اول بار که قدم های نوپایم را تلوتلو خوران می آزمودم

سرخوش مثل جوجه ای که تازه دانسته راز پرواز را

صورتم از لبخندی نو رنگ می گرفت

پشت سرم تو را جستم

 نیافتمت

کجا بودی؟

اول روز که سوار اتوبوس شلوغ و چرک مدرسه شدم

و به بیگانگی قدم می گذاشتم

به شلوغی بچه ها و نگاه خیرۀ بزرگ ها 

و جهانی که برایم غریبه بود

نجستمت آخر

کجا بودی؟

تا روزی که مضحکۀ  بچه ها شدم 

با چشم تر برگشتم و هنوز تلخی کلمات از زنگ نیفتاده بود

به دنبال آغوش آرامت گشتم

و باز تنها ترین شنوندۀ سکوت تو شدم

ک گرفته نبودی تویی که جز در عکس های خا
حتی در خاطرات من

خاطرۀ خالی ام از گرمای دستت، از آغوشت

جای خالی ات در کنارم،  در تمام قاب  عکس ها

دست خالی ام

و شامۀ خالی ترم

خالی از تو



تنها تصویر تو 

رنگ چشمان ُپردردت بود

در حافظۀ من

دردی در کنار هزار پنهان شدۀ دیگر

پنهان، در زیر نقاب دست نیافتنی ات

چشمانت به من بود ولی نمی یافتمش 

گرمایت از قلبم دور بود

مت کردم؟
ُ
کجا گ

کجا جا گذاشتی ام؟

کجا بودی مامان؟

رفتنت برای من بود؟ 

ک                                                                                                                                               - ج. 



تقدیر و تشکر
پیشگفتار
]بخش اول[ چه چیزی از مادر می                خواهیم؟
]1[ مادرانگی 
مادران،                 درختان زندگی 
مامان چیزی است که از آن ساخته شده                ایم 
چه کسی می                تواند مادری کند؟ 
مادر به                قدر کافی خوب 
پیام                های مادر خوب 
کمبود مادری داشتن چه معنایی دارد؟ 
]2[ چهره                های فراوان مادر خوب 
مادر به                منزلۀ منبع 
مادر به                منزلۀ محل دلبستگی 
مادر به                منزلۀ اولین پاسخگو 
مادر به                منزلۀ تنظیمگر 
مادر به منزلۀ پرورش دهنده
مادر به منزلۀ آینه 
مادر به منزلۀ تشویقگر
مادر به منزلۀ مربی 
مادر به منزلۀ محافظ 
مادر به                منزلۀ ستون خانه 
]3[ دلبستگی: اولین شالودۀ ما 
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ما چطور دلبسته می                شویم و دلبستگی ایمن چیست؟ 
چرا دلبستگی این قدر مهم است؟ 

چطور می                توانید بفهمید که آیا به مادرتان دلبستگی ایمن داشته اید یا نه؟ 
گر دلبستگی ایمن نداشته اید چه؟ این موقعیت چه شکلی است؟  ا

ضربه                های روانی مربوط به دلبستگی چه چیزهایی هستند؟ 
شاید دلبستگی ایمنی با مادرتان نداشته اید، ولی آیا منصفانه است که او را مسئول بدانید؟ 

گر در گذشته تنها تا اندازه                ای دلبستگی ایمن داشته اید، آیا هنوز هم می                توانید چنین  ا
دلبستگی                ای را در خودتان پرورش دهید؟ این کار چه کمکی به شما می                کند؟ 

شناخت شخصیت                هایی که به آن ها دلبسته می                شویم 
سبک دلبستگی شما چیست؟ 

آیا ممکن است بیشتر از یک سبک داشته باشید؟ 
آیا رابطه با مادرتان واقعًا بر روابط بعدی شما اثرگذار است؟ 

تغییر الگوهای دلبستگی چقدر سخت است؟ 
]4[ سایر اجزای سازنده 

احساس امنیت و ایمنی 
خانۀ شاد 

وقتی که اشتباهی صورت می                گیرد، می                توان آن                 را درست کرد! 
حس تعلق خاطر 

خویشتن در حال جوانه                زدن 
جایی برای رشدکردن 

حمایت از بچگی                کردن 
لمس                شدن 

عشق وسیلۀ ارتباطی است،                 پیغام است  
]بخش دوم[ وقتی در مادرانگی خطا روی می                دهد 

]5[ مامان کجا بودی؟ 
ئی که بنا بود مادر در آن باشد  خال

نیاز به حضور فیزیکی مادر 
زمانی که مادر از نظر عاطفی غایب باشد چه اتفاقی می افتد؟

چرا مادر تا این اندازه از نظر عاطفی غایب بود؟
کودک غیبت مادر را چطور تعبیر می                کند؟ 

وقتی که فقط مادر در کنارمان است 
چرا بعضی از کودکان بیشتر رنج می                کشند 
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بن                بست دوسویه 
]6[ زندگی                کردن با مادری که از نظر عاطفی غایب است 
آن زن نقابدار چه کسی بود؟ 
یادگیری اندک از مادر 
کمبود آموزش 
ارتباط گم                شده 
مادر مکانیکی 
آیا کسی می                بیند؟ آیا کسی اهمیت می                دهد؟ 
سردرگمی 
درماندگی 
احساس بی                مادری در کودک 
نبود لنگر ثبات 
نبود مادر، نبود خویشتن 
]7[ بی                اعتنایی و آزار عاطفی کودکان 
بی                اعتنایی عاطفی چیست؟ 
آزار                 عاطفی چه فرقی می                کند؟ آیا ممکن  است هر دو وجود داشته باشند؟ 
چنین مادرانی چقدر بد هستند؟ 
اثرات بی                اعتنایی عاطفی دوران کودکی 
تأثیرات دیگر آزار عاطفی

]8[ مادر چه مشکلی دارد؟ 
بهتر از این بلد نیست مادری کند 
از نظر عاطفی سرد و خاموش است 
او هیچ                وقت بزرگ نشده است 
چرا مادر نمی تواند چیزی ببخشد؟ 
آیا او بیماری ذهنی دارد؟ 
مراقب خشم مادر باشید! 
مادر بدذات 
مادرانی که »دیوانه« هستند 
چهرۀ متغیر مادر 
مادرانی که ارتباطاتشان کور شده است 
چیزی که مادر اجازۀ دیدن آن را به خودش نمی                دهد 
]بخش سوم[ زخم                های مادری را التیام بخشیم 
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]9[ فرایند التیام                یابی 
سرپوش                گذاشتن 

کشف                کردن زخم                ها 
بازشناسی »نقص                ها« به                منزلۀ کمبودها 

دست                وپنجه نرم                کردن با احساسات 
یادداشت                نویسی 

قدرت التیام                بخش خشم 
اندوهگین                شدن 

کردن گذشته  رها
]10[ ارتباط                                                 برقرارکردن با انرژی مادر خوب 

آغوش باز برای مادر خوب 
صورت                های نوعی 

کارکردن روی انگاره                ها و نمادها 
کمک                گرفتن از مادر قدسی 

برگرفتن »خوبی                های« مادر خوب 
شانس دوبارۀ یافتِن مادر خوب 

تأمین نیاز به مادرانگی توسط همسر 
تکرارکردن گذشته 

قدرت التیام                بخِش دلبستگی                های ایمن عاشقانه 
مادر خوِب همراه 

]11[ کارکردن روی کودک درون 
مقدمه                ای دربارۀ کارکردن روی کودک درون 

کودک در جایگاه مادر خویش
»کار روی اجزای روانی« 

یا: از کودکی سنگی تا کودکی شیرین داستان مار
موهبت                ها و بارها 

وقتی که کار روی کودک درون پیچیده می                شود 
مشکل کنونی به                خاطر مشکل سابق است 

دل                کندن از مادر 
بهترین مادر خودتان شوید 

ایجاد مکانی امن برای کودک درون 
زماِن با هم بودن 
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کارکردن با پیام                های مادر خوب 
التیام                دادن کودکی که دوست                 داشته                 نشده 
تغییردادن ذهنتان 
]12[ روان                درمانی: مسائل مادران و نیازهای مادرانگی 
همانندی                ها با مادر خوب 
مالحظات بخصوص در درمان دلبستگی                محور 
لمس                کردن در درمان 
دوباره مادری                کردن 
از انزوا تا دلبستگی ایمن 
از سرخوردگی تا رضایتمندی 
درمانگر به                منزلۀ »مادر آموزگار« 
توصیه به درمانگران
]13[ سایر گام                های التیام                بخش و راهبردهای عملی
شناسایی »خألهای« خاص
اتخاذ رویکرد پیشگیرانه
خأل پشتیبانی
حاال پشتیبانی بگیرید
حس اعتماد به خود
یافتن قدرتتان
محافظت                کردن از چیزهای ارزشمند
چهره نشان                دادن و دیده                شدن
جایگاه                داشتن در شبکه
هدایت                کردن دنیای عواطف
سبک عاطفی و الگوهای مراقبت
در آغوش                کشیدن نیازها
پرورش ظرفیت برای صمیمیت
خوب لمس                شدن
گاهی از محرومیت خارج                شدن از آ
جذب                کردن خوبی                ها
تمرین خوب مراقبت                کردن از خود
روش های معمول نیروبخش
]14[ تغییردادن داستان
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داستان مادرتان
داستان شما

رقص شما و مادرتان
ارزیابی                 آنچه ممکن است

حفظ رابطه با دوری و دوستی
تقویت مرزبندی                ها

صحبت                کردن از حقیقتتان
ترک                کردن مادر

احساس جدایی درونی
به                سوی رابطه                ای التیام                یافته                تر

آیا باید ببخشم؟
گر من والدین خوبی نداشته ام، آیا خودم می                توانم والد خوبی باشم؟ ا

حفظ                کردن فرایند التیام                یابی/ حفظ                کردن خودتان
آیا هیچ                وقت التیام                یافتن تمام می                شود؟

ضمیمه: سه مادر، سه پیام
پی نوشت ها

منابع
واژه نامه

نمایه
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کتاب مانند کودک است، همان طور که کودک نیاز به یک خانۀ خوب دارد کتاب نیز خانۀ خوب 

می خواهد؛ از صمیم قلبم از متیو لور و نشــر اکســپریمنت سپاسگزارم که چنین خانۀ صمیمانه 

و مراقبت کارشناسانه ای را فراهم آوردند. سال 2016، وقتی که برای ویرایش مبسوط کتاب دعوتم 

کردند بسیار مشعوف شدم. از هشت سال پیش که ویرایش اول کتاب بیرون آمد چیزها آموختم 

و حاال فرصت پیش آمده را غنیمت می شمارم تا خوانندگان ویرایش دوم را در آموخته های خودم 

سهیم کنم. سپاس از َبتیا ُرزنبلوم که از اول تا آخر کتاب کمک کرد تا ویرایش جدید به سرانجام 

برســد؛ ســپاس از آنا ِبن که کمک کرد تا کتاب به زبان های مختلف ترجمه شــود و نسخۀ صوتی 

آن به دست افراد بیشتری برسد.

در تمام این سال ها، افتخار این را داشتم که افراد زیادی من را در جریان زندگی خصوصی 

خــود بگذارنــد و از شــادی ها و یأس هــای دوران خردسالی شــان برایــم بگوینــد. تشــکر از شــما 

که ماجراهای خود را با من در میان گذاشتید و تشکر از آن  مددجویان، دانش آموزان و دوستانی 

عزیزانی که بدون هیچ منتی وقت گذاشتند و در مصاحبه ها شرکت کردند. باشد که بسیاری از 

رنج های شما در این راه و درس هایی که به سختی آموختید کمک کند تا زندگی دیگرانی که در 

این مسیر هستند غنی تر شود.

تقدیر و تشکر



کم داشتم18 که  مادری 

کنون، چیزهای زیادی از مددجویانم آموختم  در خالل این سال ها، از ویرایش اول کتاب تا

و می خواهم از همۀ آن ها و کسانی که با من همکاری کردند نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. 

از شما ممنونم! شما آموزگار و الهام بخش من هستید.

باز هم بر خود الزم می دانم تا از کســانی که کمک کردند تا ویرایش اول منتشــر شــود تشــکر 

ویژه داشته باشم: از سارا لین سویفت، ویلو آرلئنا و ِبتسی کابریک برای بصیرت ها و بازخوردهای 

گذاشتند، از راجی رامان برای پیشنهادهای ویراستاری اش، و از امبر  که در اختیارم  گران قدری 

گروه پشتیبانی آنالین راه اندازی شود )در حال  کرد تا  والوتون برای اشتیاقی که نشان داد و کمک 

حاضر غیرفعال است(.

در آخر می خواهم نهایت تشکر و قدردانی را از کنستانتس هکر، که سال ها درمانگرم بوده 

اســت، داشــته باشــم که تجربۀ مادر خوب را به من ارزانی داشــت و دســت کودک شــیرین درونم 

را گرفــت تــا بروز یابد و شــکوفا شــود. او کســی بــود که مرا صبورانــه و با توانمندی در مســیر التیام 

راهنمایی کرد.



در زندگــی  مــا، تجربیــات معدودی وجــود دارند که به اندازۀ احساســاتی که در قبــال مادرمان داریم 

کــه بــر شــانه هایمان ســنگینی می کننــد. ریشــه های بعضــی از ایــن  عمیــق باشــند، احساســاتی 

گفتاری مان گم شده اند. شاخ و برگ های این تجربه ها  احساسات در زوایای تاریک تجربیات پیشا

کدام به ســویی رفته اند؛ برخی یادآور لحظات آفتابی و درخشــان هســتند و برخی شــاخه های  هر 

دیگر که شکسته شده اند ما را گرفتار لبه های تیز و ِزبرشان می کنند. مادر موضوع ساده ای نیست.  

احساسات ما در مورد مادر، در سطح فرهنگی یا روان شناختی، اغلب غیرمنسجم و گره خورده 

که در روان جمعی و ملی ما  است. مامان و پای سیب نمادهایی اثرگذار در فرهنگ ما1 هستند 

محترم شمرده می شوند، ولی همان طور که می بینیم در سیاست های ملی مان به معانی نهفته در 

پس آن ها بی اعتنایی می شود، مثل مسئلۀ سیاست های مربوط به مستمری خانواده های فقیر )در 

گر واقعًا موضوع مادرانگی برای ما جدی بود،  آمریکا( در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته. ا

کمک های مالی و خانه محور و نیز آموزش بیشتری را برای مادران فراهم می کردیم. ولی در شرایط 

فعلی، درحالی که به مادران جایگاه رفیعی داده ایم، پشــتیبانی الزم را از آن ها به عمل نمی آوریم. 

۱. مراد مؤلف در اینجا فرهنگ آمریکایی است ]مترجم[. 
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گاهیــم. تعــداد کمــی از مــا از ایــن احســاس می گریزیــم که  مــا بزرگ ســاالن از ایــن مســئله آ

بایــد بــه مادر احترام گذاشــت؛ اندک اند کســانی که اذعان نمی کننــد قدر مادران را ندانســته ایم و 

فداکاری هایشــان را نادیــده گرفته ایــم. درعین حــال، بســیاری دیگــر نیز به خاطــر چیزهایی که در 

گذشته از مادرانمان گرفته ایم، به صورت پنهان )یا کم وبیش عیان(، راضی نیستیم و -چه تقصیر 

مــادر باشــد، چه نباشــد- عصبانی هســتیم از اینکه در گذشــته آن هــا موفق نشــده اند جنبه های 

مهمی از نیازهای ما را تأمین کنند و حاال ما داریم هزینۀ آن کمبودها را می پردازیم. 

این ها مسائل حساسی هستند، هم برای مادران و هم برای ما. برخی افراد چون نیاز دارند 

کــه از مادر خــود ناراضی هســتند انتقاد می کننــد. ما را  مــادران را از نقــد مبــرا بداننــد، بــه افرادی 

به خاطر ســرزنش مــادر نکوهش می کنند، طوری که انگار ما مســئولیت رنج هایمان را به شــکلی 

غیرمنصفانه گردن مادر می اندازیم. من انکار نمی کنم که شــاید عده ای از سرزنشــگری استفاده 

می کنند تا حواسشــان را پرت کنند، چون نمی توانند مســئولیت سنگین التیام یافتن را بپذیرند، 

ولــی چیــزی کــه در جایــگاه درمانگــر اغلب شــاهدش هســتم این اســت که افــراد، موقعــی که از 

محافظت از مادرشــان دســت می کشــند، دچار احساس گناه شدیدی می شــوند و در مقابل آن 

مقاومــت می کننــد. انــگار حتی در خلوت ذهنمان نیــز از نقدکردن مادر می ترســیم. ما از تصویر 

درونی مــان از مــادر محافظــت می کنیم؛ با انکار هر چیز که شــاید ناراحت کننده باشــد، از رابطۀ 

شــکننده مان بــا مــادر محافظــت می کنیــم؛ از خودمــان در برابــر ناامیــدی،  خشــم و دردی کــه از 

گاهمان دور نگه داشــته ایم محافظت می کنیــم. همان طور که در فصل های آتی توضیح  ناخودآ

ک کاســتی های مادر را برمال کنند،  خواهــم داد،  عــده ای از افراد جرئت ندارند که حقیقت دردنا

زیرا برای مواجهه با معنای این کاستی آمادگی ندارند. 

هــر رابطــه ای که بــه پیچیدگی رابطۀ مادر و فرزند باشــد دربرگیرندۀ عشــق و نفرت اســت. 

بیشــتر بچه هــای کوچــک، در صورتــی کــه خواســته ها و نیازهایشــان بــرآورده نشــود، لحظاتــی از 

مادرشان احساس نفرت می کنند، با اینکه به خاطر پیوند شکننده شان با او جرئت ندارند چنین 

کودکان نسبت به مادرشان احساس عشق می کنند، حتی  کنند. و تقریبًا تمام  احساسی را ابراز 

گر این عشــق مدفون شــده یا مقابلش دیواری کشــیده شده باشــد. رابرت کارن به  بیانی شیوا در  ا

پژوهش  هایش در باب دلبستگی چنین توضیح می دهد: 
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تقریبـًا تمـام کودکان، حتی کودکان آزاردیده،  عاشـق والدینشـان هسـتند. چنیـن چیزی در 
طبیعت کودک قرار گرفته اسـت. شـاید آن ها صدمه دیده اند، ناامید شـده اند و گرفتار این 
حالت های ویرانگر باشـند که ]مبادا[ امکان رسـیدن به عشـقی را که در حسـرتش هسـتند 
از بیـن  ببرنـد، ولـی دلبسـتگی یعنی عاشـق بودن، حتی دلبسـتگی تـوأم با اضطراب. شـاید 
هر سـال دسـتیابی به این عشـق دشـوارتر شود؛  شاید هر سـال کودک آرزویش را برای برقراری 
ارتباطـی محکـم بیشـتر پس بزنـد، حتـی شـاید ]کـودک[ بـه والدینـش ناسـزا بگویـد و هرگونـه 
عشـق نسـبت بـه آن هـا را انـکار کنـد. ولـی ایـن عشـق سـر جایـش اسـت،  مشـتاق ابرازشـدن 

واقعـی و بازگردانده شـدن، مثـل خورشـیدی سـوزان کـه پنهان شـده و هنوز طلـوع نکرده.۱

کارن بخشــی از پیچیدگــی ایــن رابطــه را نشــان می دهــد. از طلــِب عشــق مــادر   کلمــات 

گریزی نیست. 

به عالوه، مادرانگی برای کســانی که مادر هســتند موضوع حساســی اســت. در ابتدای کار 

روی این کتاب،  نوشــته هایم را با زنانی که مادر بودند در میان گذاشــتم، ولی متوجه شــدم کمی 

گناه و حالت تدافعی در آن ها وجود دارد. انگار می خواستند بگویند »این همه قدرت  احساس 

برای من قائل نشو. عوامل اثرگذار دیگری هم در زندگی کودک وجود دارند. اینکه بچه ها چه از آب 

ݧً درست است. ما با تفاوت های فردی حیرت انگیزی به  ݧ درمی آیند همه تقصیر من نیست« . کامالݧ

دنیا می آییم. و در کنار آن عوامل دیگری هم بر کودکی فرد اثر می گذارند، مثل ترتیب تولد کودک، 

پیوند او با پدر و کفایتش در جایگاه والد،  تأثیرات محیطی و ژنتیکی بر فیزیولوژی اولیۀ کودک،  

سازوکارهای خانوادگی و رویدادهای مهم در خانواده همچون بیماری جدی، و نگرانی هایی که 

در سطح وسیع تر فرهنگی وجود دارند. 

علی رغــم وجــود چنیــن عواملی، تأثیر مادر بی بدیل اســت. مادری دلســوز، توانــا و مراقب 

ݩً خــود بزرگ تریــن نقص  ݧ ݧ می توانــد ســایر نواقــص را جبــران کنــد و فقــدان چنیــن مــادری احتمــاالݧ

محســوب می شــود، زیرا وقتی مادر کارش که عظیم تر از زندگی و الزمۀ آن اســت را انجام  ندهد، 

کودکان دچار کاستی های چشمگیری در شالوده هایشان می شوند.  

کنم، بلکه توجهم  گناه و مســئولیت را بر ســر او تلنبار  من با تمرکزم بر مادر نمی خواهم 

یافت می کنیــم، با تمام قدرت،  بــه این دلیل اســت که نشــان دهم کیفیــت مادرانگی که ما در

رشــد ما را شــکل می دهد. امیدوارم شناخت این تأثیرات موجب شود درک بهتری از خودمان 


