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سپید:دیدگاه شخصی شما نسبت به مرگ چیست؟
  فکر می کنم موجودات زنده و از آن جمله انسان آفریده  شده اند و به دنیا 
می آیند که زندگی کنند و انسان به خاطر اندیشه و خالقیتش می تواند، خوب 
زندگی کند. گرچه زندگی هر فرد محدود و نسبتا کوتاه است ولی کل زندگی 
در جهان ادامه دارد؛ بنابراین اصل بر میل به بقا و هراس از مرگ بوده. در 
غرب و شرق همواره همین مرگ محوری غالب بوده. از اسطوره گیلگمش 
تا حماسه های هومر و تراژدی های یونانی. ولی در غرب از رنسانس به بعد 
به تدریج جوامع مدرن تمرکز بر مرگ را کنار گذاشتند و از اندیشه های رواقی 
و اپیکوری و فلسفه غربی که بر مرگ متمرکز بود، فاصله گرفتند و رو به 
زندگی و آینده آوردند. درواقع این زمانی است که انسان به مسائل اجتماعی 
خودش بیشتر توجه پیدا می کند و به مسئله پیشرفت و ساختن آینده ای بهتر 
و امن تر و شاداب تر توجه می کند، مدرنیته چنین نگاهی دارد و باید بتواند به 

آینده نگاه کند و برای این منظور تا حدودی مرگ انکار شد. 
بیشتر جوامع شرقی، هنوز از این چرخه مرگ محوری خالص نشده اند! ذهن 
ما هنوز بر مرگ و فنا متمرکز است و کمتر به آینده بهتر می اندیشیم. با این 
باور روزهایمان می گذرد که چون نمی دانیم تا کی زنده هستیم و تقدیرمان 
چیست، چرا به فردای نیامده بیندیشیم! بنابراین کمتر به صورت جدی به آینده 
فکر می کنیم. در لحظه و با احساس ناامنی و بی اعتمادی زندگی می کنیم و 
برای مرگ و از دست دادن سوگواریم و ناشاد! واقعیت این است که مرگ همه 
موجودات زنده، محتوم است و باید به عنوان بخشی از واقعیت زندگی پذیرفته 
شود ولی در ضمن زندگی در این جهان زمینی هم بخشی از نعمتی است که 
باید قدر و ارزشش را دانست و برای آن تالش کرد و تمام علم پزشکی که 
ما وارد آن شده ایم برای حفظ و بهبود شرایط این زندگی است؛ بنابراین در 
جایگاه یک پزشک من همواره در برابر مرگ، پاسدار زندگی هستم. در اکثر 
کتاب ها و نوشته های من، مرگ و هراس از آن، مسئله اصلی است که انسان 
بر اساس نگرش خود به آن به زندگی و جهان خود شکل می دهد؛ بنابراین 
در روانکاوی و روان درمانی هم اضطراب و ناامنی انسان در جدایی، از دست 
دادن تنهایی و باالخره تحلیل نهایی هراس از مرگ و نابودی است. انسان دائم 
مسئله مرگ را در ذهن دارد، زمانی که می خواهد از مادر فاصله بگیرد و مستقل 
شود، زمانی که در پی رابطه و ازدواج است یا می خواهد بچه دار شود، زمان 
گرسنگی و فقر، زمان جنگ و صلح، زمانی که پی دانستن و کشف و اختراع 
است یا اسلحه می سازد و تولید می کند و در پی قدرت است  یا می خواهد 
نامی از او در این جهان باقی بماند، در پشت همه این ها گوشه چشمی به 
مرگ دارد! می شود به شکل مثبت به آن پرداخت و جهان انسانی را شکوفا 

کرد یا منزوی و تارک دنیا شد!
سپید: از مرگ می ترسید؟

بله من هم مانند دیگر آدم هایی که زندگی را فرصتی برای زیستن و ساختن می دانند، 
مرگ را دوست ندارم، مگر زمان فرتوتی و ناتوانی که زندگی گونه ای مردگی 
است. من زندگی غیرفعال را دوست ندارم ولی به پیشواز مرگ هم نمی روم.
سپید: پس علت عالقه شما به صادق هدایت چیست که به پیشواز مرگ 
رفت و خودکشی کرد؟ چون یکسری از افراد می گویند اگر یک روانپزشک 
کتاب زنده به گور صادق هدایت را می خواند متوجه می شد که او می خواسته 
خودکشی کند چون در تمام کتاب، داستان خودکشی خودش را بیان کرده.
درست به همین علت نام آن کتاب »صادق هدایت و هراس از مرگ« 
است. می توان آثار یک نویسنده را سطحی خواند و بی توجه به رفتار 
)context( فرهنگی- اجتماعی اش برداشت های کلی داشت! هدایت 
در »زنده به گور« تحت تأثیر سوررئالیست های فرانسوی است که 
تا حدودی مرگ اندیش بودند و خودکشی کم وبیش، سبک زندگی 
آن ها شده بود. من غریزه مرگ فروید را هم نمی پذیرم. مرگ اندیشی 
و مرگ خواهی، فرهنگی و القایی است؛ مانند آنچه در این مبارزات 
و بمب گذاری های انتحاری می بینیم یا در جنگ ها مثال در جنگ 
جهانی دوم که شعار فاشیست ها »زنده باد مرگ بود«! ولی حتی اگر 
»زنده به گور« یا »بوف کور« را با دقت بخوانند، می توانند »هراس از 
مرگ« را البه الی سطرها و حرف های راوی دریابند. فکر می کنم 
از مرگ  بیش ازحد، هراس  به مرگ فکر می کنند  زیاد  آنهایی که 
دور  برای  می کردند  که گمان  اپیکورین ها  و  رواقیون  مثل  دارند! 
کردن این هراس از خود، باید مرتب به مرگ فکر کنند! که موفق 
هم نبودند. هدایت را به این دلیل انتخاب کردم که نشان دهم کسی 
که به هر حال در 50 سالگی خودکشی کرده، چقدر با هراس از 
مرگ درگیر بوده و در ضمن چقدر می خواسته جهانی را که در 

آن می زیسته تغییر دهد.
 او در بیشتر سال های زندگی اش، یک ناراضی بود تا افسرده. کسی 
که افسرده است، از چیزی لذت نمی برد، به مرگ ومیر فکر می کند 
و دنیا را هیچ و پوچ می داند و ناامید و درمانده است، معموال به 
تغییر شرایط زندگی نمی اندیشد چه رسد به آنکه این همه خود را 
به درودیوار جهان بزند و بنویسد و خرافه ستیزی کند. کسی که 
افسرده  وقتی  که  می داند  داشته،  سروکار  افسرده  واقعا  بیماران  با 
هستند، نه چیزی در این دنیا، برای آنها اهمیت دارد و نه عالقه ای 
به چیزی دارند و چیزی به آنها لذت نمی دهد؛ اما برای یک مؤلف 
وقتی چیزی را خلق می کند، برایش بسیار هیجان انگیز و لذت بخش 
است. هدایت در سال های پایانی عمرش، به سوی افسردگی رانده 
شد که شرح چگونگی اش را در مقاله ای نوشته ام که در حوصله این 

گفت وگو نیست.

هراس از مرگ

دیدگاه

تمام بچگی من در اصفهان گذشت. اصفهان از معدود شهرهایی 
بود که مسلمان ها، مسیحی ها و یهودی ها در کنار هم و به 
صلح و صفا زندگی می کردند. اول فروردین 1324 در اصفهان 
متولد شدم. دوران کودکی و نوجوانی ام در اصفهان گذشت، 
مقطع ابتدایی را در دبستان هدایت و علیرضا عباسی بودم 

و بعد به دبیرستان سعدی رفتم.
سپید:قدیمی ترین خاطره کودکی تان را به یاد دارید؟

3 سالگی ام را یادم هست. در آن زمان پدرم تجارت می کرد و 
وضع مالی خوبی داشتیم و  خانمی پرستار ما بود که چهره اش 
را خوب به یاد دارم و برادر بزرگم که شیشه شیر من را از 
دستم می قاپید و خودش می خورد را هم به خوبی به یاد دارم.

سپید: از نظر یک روانپزشک به یاد آوردن خاطره ها در 
این سن کم طبیعی است؟

معموال باید در ذهن بماند ولی در بیشتر مواقع فراموش 
می شود و در روان کاوی همان خاطره هاست که دوباره برمی 
گردد. هیچ خاطره ای در ذهن آدم ها از بین نمی رود و قابل 

بازیافت است و برمی گردد.
سپید: این برگشت خاطره های گذشته و فراموش شده 

کمکی به درمان بیماری می کند؟
بله حتماً. من هم روان درمانی خواندم و هم روانپزشکی و 
در روان درمانی این برگشت خاطره ها کمک خیلی بزرگی 
به ما می کند. در اختالالت نوروتیک و اختالالت شخصیتی 
حتی در شیوه های مدرن درمانی جدید هم این متد کمک 

بزرگی به ما می کند.
سپید: به دوران کودکی تان برگردیم چند خواهر و برادر 

داشتید؟
ما در خانواده 6 فرزند بودیم، سه دختر و سه پسر. من فرزند 
پنجم خانواده هستم. در سال های آخر دانشکده پزشکی که 
بودم که متأسفانه یک برادر و خواهر من، به فاصله دو سه 
سال و پدر و مادرم هم در دهه 70 فوت کردند. فعال ما چهار 
نفر هستیم و جز من بقیه خانواده در آمریکا زندگی می کنند.

سپید: در خانواده به درس خواندن تشویق می شدید؟
پدرم در کار تجارت پارچه بود، من 8 سالم بود که ورشکسته 
شد. دوره مصدق بود و شرایط اجتماعی و سیاسی به هم 
ریخته بود و زندگی ما هم به هم ریخت و دوره سختی داشتیم 
ولی با وجود تمام سختی ها پدرم همیشه ما را تشویق می کرد 

که درس بخوانیم و در کنارش یک هنر هم یاد بگیریم. من 
یک دوره نقاشی و مینیاتور کار کردم ولی در نهایت به این 
نتیجه رسیدم که به عرفان و ادبیات عالقه بیشتری دارم. بچه 
مثبت و درس خوانی بودم، برای همین پدرم دوست داشتند 

که من درسم را ادامه بدهم.
سال 1342 دیپلم گرفتم. از سال 1342 تا 1349 دوره پزشکی 
را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گذراندم و بعد طبق 

معمول به سربازی رفتم.
سپید: چرا پزشکی را انتخاب کردید؟

مادرم که مثل همه مادرها آرزو داشت بچه اش پزشک شود 
و از طرفی من پزشک خانوادگی مان راخیلی دوست داشتم 
و همه اینها تأثیر نا خودآگاه شد، ولی من همیشه ادبیات را 

دوست داشتم.
اما اینکه چرا پزشکی را انتخاب کردم؟ چون فکر می کردم 
بدون شناخت بدن، شناخت انسان میسر نمی شود. انسان که 
فقط اندیشه نیست! گرچه فلسفه و عرفان جز این را می گفتند! 
بنابراین برای ورود به این عرصه، پزشکی را انتخاب کردم. 
از اینها گذشته فکر می کردم، دستیابی به بقیه آن مقوالت از 
راه های دیگر هم ممکن بود. ولی آموختن پزشکی، فقط از 
راه دانشکده ممکن می شد. پس آمدم به دانشکده پزشکی 
دانشگاه تهران. به یاد می آورم سال دوم پزشکی بودم و تازه 
برای دانشجویان شهریه گذاشته بودند و ما اعتصاب کرده 
بودیم که طبق قانون اساسی تحصیالت از ابتدایی تا انتهای 
دانشگاه باید مجانی باشد و پرداخت شهریه غیرقانونی بود. 
باالخره گفتند وام بگیرید. دکتر نصیرپور، استاد جراحی در 
بیمارستان سینا و سرپرست دانشجویان بودند، من رفته 
بودم نزد ایشان برای وام، ایشان شبیه سؤال شما را از من 
پرسید با این تفاوت که چرا به رشته پزشکی آمده ای؟ مگر 
نمی دانستی که این رشته خرج دارد؟ گفتم چرا می دانستم 
و در دنباله اش آنچه را برای شما گفتم برای ایشان هم گفتم. 
ولی باور نکرد که یکی با این دالیل به رشته پزشکی آمده 
باشد. معموال افرادی پزشکی می خواندند که شغل محترم و 
مرفهی داشته باشند یا جو اجتماعی و فرهنگی آنها را به رشته 
پزشکی می کشاند ولی برای من متفاوت بود. هدفی بود که 
با فکر و اشتیاق برگزیده بودم. تصمیم گرفته بودم از طریق 
پزشکی، تخصص روانپزشکی بگیرم و روانکاوی را ادامه 
دهم و بخش هایی مثل فلسفه و جامعه شناسی و انسان شناسی 

را در کنار آن مطالعه کنم. علت این بود.
سپید: آیا از رشته ای که دارید راضی هستید؟

بله. بسیارزیاد. فکر می کنم اگر باز هم بخواهم از اول شروع 
کنم دوباره همین رشته را انتخاب خواهم کرد. بااینکه در دوره 
اینترنی خیلی توسط برخی اساتید جراحی آن زمان تشویق 
می شدم که تخصص جراحی بگیرم، ولی به آن کارها که بیشتر 
تکنیکی بودند چندان عالقه نداشتم. آن چیزهای فکری که 
با ذهن ربط داشت برای من جذاب بود و هنوز هم جذاب 
است. روانپزشکی و روانکاوی در مرز بین علوم تجربی و 

علوم انسانی است، در مرز بین بدن و ذهن یا 
مرز زیست شناسی و فرهنگ! همواره زندگی 

حرفه ای و آکادمیک من روی این مرز بوده 
است. هنوز هم به نظرم یکی از جذاب ترین 
حرفه ها و رشته های تحصیلی است. این 

رشته و حرفه برای من، هم کار است 
و هم عالقه و تفریح. شبانه روز هم به 

آن مشغول باشم خسته نمی شوم! 
هیجان انگیز و لذت بخش است.
سپید: همسرتان روانپزشک 
دو  زندگی  هستند، 
جالب  باید  روان درمان 

باشد؟

همسرم خانم دکتر مهدیه معین الغربایی هستند که ایشان 
هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اند و 
با هم واحد روان درمانی و فلوشیپ را راه اندازی کردیم. 
در  خانواده،  فرزند  سه  با  همراه  هم  حاضر  حال  در 
انگلستان هستند و یک دوره تکمیلی درزمینه روان کاوی و 
 Interdiciplinary approach in( روان درمانی تحلیلی
adult psychotherapy( را در تاویستک کلینیک لندن 

می گذرانند. ما زندگی خوبی در کنار هم داریم.
سپید: آیا اینکه شما می توانید روان دیگران را خوب بشناسید 
و احساسات آنها را درک  کنید و احتماالً احساسات منفی 

آنها را متوجه می شوید زندگی شمارا سخت نمی کند؟
در روانکاوی می آموزیم که بتوانیم احساسات منفی دیگران 
را نسبت به خودمان بپذیریم و تاب آوریم. البته این یک 
اصل مهم در هر جامعه مدنی و هر رابطه انسانی متمدنانه و 
همدالنه ای است که به احساسات دیگران توجه داشته باشیم 
و انتقادپذیر بشویم و بفهمیم که دیگران  هم ممکن است ما 
را تائید نکنند. باید بتوانیم این را تحمل کنیم و بپذیریم وگرنه 

زندگی بسیار سخت خواهد بود.
سپید: برای ادامه تحصیل بورسیه شدید؟

من با هزینه شخصی برای ادامه تحصیالت در سال 1353 
به لندن سفر کردم. در آنجا به دلیل تألیفاتی که داشتم از 
امتحان ورودی به دستیاری معاف شدم و برای شغلی در 
بیمارستان النگرو )Longrove Hospital( در حومه لندن 
)Epsom( درخواست دادم و پذیرفته شدم و از آن موقع 
رزیدنتی روانپزشکی من شروع شد، ابتدا در بیمارستان النگرو 
و بعدازآن به انستیتو روانپزشکی لندن و بیمارستان مودزلی 
 )Institute of psychiatry and The Maudsley(
 Middlessex رفتم. بعد در روتیشن بیمارستان میدل سکس
Hospital Psychiatric Rotation پذیرفته شدم که 
مجموعه ای از چند بیمارستان بود؛ سپید: چه سالی به ایران 

برگشتید؟
در سال 1985 میالدی که می شود 1364 شمسی تصمیم 
گرفتم به ایران برگردم. زمانی که به ایران برگشتم جنگ بود، 
خیلی ها هم تعجب می کردند که چرا من در زمان جنگ 
برگشته ام! به هرحال عالقه به بازگشت به وطن داشتم و فکر 
می کردم شاید بتوانم با آموزش روانپزشکی و تالش برای ایجاد 
دوره های روان درمانی به خصوص آموزش روان درمانی های 
تحلیلی و گروه درمانی تأثیری بر روانپزشکی ایران داشته باشم. 

البته مسئله پدر و مادرم هم بی تأثیر نبود.
در آن زمان پس ازاینکه مدارک تخصصی من در وزارتخانه 
ارزشیابی شده بود و جلسه مصاحبه و گزینشی هم در 
ستاد انقالب فرهنگی برگزار شد، دانشگاه تهران، دانشگاه 
شهید بهشتی و دانشگاه ایران به من پیشنهاد کردند در این 
دانشگاه ها کارکنم و باالخره چون در دانشگاه تهران پزشکی 
خوانده بودم و ازآنجا فارغ التحصیل شده بودم، این دانشگاه 

را انتخاب کردم.

سپید: چرا بیمارستان روزبه را انتخاب کردید ؟ 
 شاید هم به این دلیل که بیمارستان روزبه، بیمارستان مادر 
در روانپزشکی ایران بود و بیشتر اساتیدش در آن زمان 
مانند دکتر هاراتون داویدیان، دکتر ایزدی، دکتر میر سپاسی 
و دکتر سلیمی اشکوری عضو کالج روانپزشکان انگلستان 
بودند یا مانند استاد دکتر طریقتی، دکتر نراقی، دکتر دانشمند 
و ... تحصیلکرده انگلیس بودند به هرحال همان رویکردی را 
داشتند که کم وبیش در تخصص روانپزشکی انگلیس معمول 
بود؛ بنابراین از آذرماه 1364 روانپزشکی پدیدار شناختی و 
دارویی را در بیمارستان روزبه و روان درمانی و گروه درمانی 
تحلیلی را زیر موشک باران تهران، 30 سال پیش در میدان 
محسنی شروع کردم! آن اشتیاق همراه با ناامنی، برای من 

بسیار خاطره انگیز است.
سپید: حاال چرا روانپزشکی ؟

در مورد روانپزشکی، خانواده ام موافق نبودند. خودم عالقه مند 
شدم و شاید از اواخر دبیرستان تصمیم گرفتم. در دبیرستان به 
ادبیات و عرفان و فلسفه عالقه مند شده بودم و دستی به قلم 
هم داشتم، مقاله، قصه و نمایشنامه و نقد می نوشتم که در 
تمامی دوران دانشجویی و جوانی ام ادامه داشت و هنوز به 
مقاله نویسی و نقد و تحلیل فرهنگی ادامه می دهم. در دورانی 
که دانشجوی پزشکی بودم نوشته ها را با اسم مستعار منتشر 
می کردم. عاشق هنر، به خصوص تئاتر بودم و البته فلسفه. 
این عالقه، کم کم رسید به عالقه به شناخت انسان! شاید اگر 
پزشکی و روانپزشکی نبود، فلسفه می خواندم یا روانشناسی 
یا انسان شناسی! تئاتر و سینما را هم خیلی دوست داشتم. 
هنوز هم این عالقه ها با من است و همراه با پزشکی و 

روانکاوی در آنها پرسه می زنم.
سپید:  سال 64 به ایران برگشتید به بیمارستان روزبه رفتید. 

چه سمت های اجرایی داشتید؟
در آذرماه سال 64 که کارم را در روزبه شروع کردم، چند ماه 
بعد، اگر اشتباه نکنم  دکتر هاراتون داویدیان که استاد گروه 
روانپزشکی و مدیر گروه بودند، کسالت قلبی داشتند، فکر 
کنم دکتر نراقی هم که رئیس بیمارستان بودند، انگلیس رفته 
بودند، رئیس دانشگاه که دکترباستان حق بودند با من صحبت 
کردند که رئیس بیمارستان و مدیر گروه شوم. به ایشان گفتم 
که من تازه به ایران آمده ام، حدود 11- 12 سال از ایران دور 
بوده ام، خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی چیزها را نمی دانم، 
نه با قوانین تازه، آشنایی کامل دارم و نه با آدم ها و روابط 
و مراکز قدرت و نمی دانم که چطور یک استادیار تازه وارد 
می تواند مدیر اساتید پیشکسوت شود؛ بنابراین اآلن آمادگی 
برای کار اجرایی ندارم و قبول نکردم و از ایشان خواستم 
اجازه دهند فعال آموزش بدهم و طبابت کنم که فکر کنم در 
نهایت پذیرفتن رئیس بیمارستان شوم و چند ماهی کارهای 
مدیر گروه را که استاد دکتر داویدیان بودند، انجام می دادم تا 
ایشان بازنشسته شدند و من مدیر گروه روانپزشکی شدم. 
کار پرمشغله و پردردسری بود. زمان جنگ بود و کمبود 
اعضای هیئت علمی و بودجه و امکانات، در نظر داشته باشید 
که در دانشگاه و وزارتخانه به بیمارستان های روانی کمترین 
توجه را داشتند و البته به مسائل روانی جامعه به طورکلی! 
به هرحال این کار اجرایی را در زمان جنگ شروع کردم که 

کار بسیار دشواری بود.  
سپید: چقدر در زندگی شخصی خود از تکنیک های 

روانپزشکی و روان درمانی استفاده می کنید؟
وقتی شغلی دارید که سال های سال با آن زندگی کرده اید و 
به آن عالقه دارید، بخشی از وجود و هویت شما می شود؛ 
بنابراین بی آنکه لزوما تعمد و نیت آگاهانه ای داشته باشید، به 
هر حال بخشی از ذهنیت، دستگاه روانی و اندیشه و رفتار 
شما تحت تأثیر آن خواهد بود. اگر پزشک باشید یا معلم، 
قصاب یا نانوا، باالخره هر شغلی، اندیشه و رفتار خاص 
خودش را دارد. بی تأثیر نیست؛ اما نه اینکه در هر رابطه ای 
بالفاصله به تحلیل افراد بپردازم  یا به آنها برچسب بیماری 
بزنم در نوشته ها و تحلیل های روانکاوانه هنر و ادبیات به شدت 
احتراز دارم که روی اختالالت روانی مؤلفین تأکید کنم، اثر 
خالق آنها در نظرم بوده تا بخواهم برچسب بزنم. ولی طبیعی 
است تا آنجا که آگاهم، به رفتار خودم و دیگران توجه دارم.

با محمد صنعتی پیشکسوت روانپزشکی

روانکاوی
 برای من 

هیجان انگیز
 است

  حمیده طاهری

محمد صنعتی  روانپزشک، نویسنده، منتقد ادبی 
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
او در سال ۱۳۲4 در شهرستان اصفهان متولد شد. 
تحصیالت ابتدایی را در دبستان هدایت در سال 
۱۳۳۰ و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان سعدی 
گذراند و در سال ۱۳4۲ موفق به اخذ مدرک دیپلم 
شد. تحصیالت عالی خود را در سال ۱۳4۲ در 
رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
آغاز کرده و در سال ۱۳49 فارغ التحصیل شد.   
وی هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار 
گروه روانپزشکی در بیمارستان روزبه و دانشگاه 
علوم پزشکی تهران مشغول به کار است. صنعتی 
همچنین رئیس واحد روان درمانی در بیمارستان 
روزبه و نیز مسئول کمیته روان درمانی در انجمن 
روانپزشکان ایران است. او چندین جلد کتاب با 
نگاه روانکاوی به ادبیات دارد از جمله ، »صادق 
هدایت و هراس از مرگ: بوف کور، تاریخ فرهنگی 
و اسطوره کشی، ساخت شکنی روان تحلیلگرانه 
و  هنر  در  روانشناختی  تحلیل های  بوف کور« 
ادبیات و جنب و جوش های ایستا، ساموئل بکت 
تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای 
تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت. روان درمانی 
پویشی کوتاه مدت،»اسطوره و خرافه« »چشم نگاه 

و تصویر«


