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 گفتار مترجمان پیش

هیپنوتیزم ابزار درمانی بسیار کارامدی است که با قرار گرفتن در دستان درمانگری 

مر درمان فراهم آورد. کتاب پیش رو اثر تِورننس  های فراوانی را در ا تواند مزیت توانمند می

یی را در زمینوه  هوا  ینووآور که وی در آن با دیدی عمیوق و ذهنوی خوال ،     باشد یمواتز 

نمایود. ایون    تر درموان تحلیلوی و هیپنووتیزمی ارائوه موی      های قدیمی اجرای برخی شیوه

بالینی وی اسوت   های بدیعی که حاصل سالیان متمادی کار ها همراه سایر تکنیک نوآوری

 در این اثر به نگارش درامده است.

در هیپنوتیزم درمانی عالوه بر جنبه فنی و علمی کوه پیکوره و اسواس کوارن      اساساً 

، جنبه هنری آن از اهمیت بی بدیلی برخوردار است. به عبوارتی،  سازد یمهیپنوتیزمی را 

هیپنووتیزم شورال الزم و   به منظور کاربرد بالینی موفق هیپنوتیزم، تسلط بر جنبوه فنوی   

 تسلط بر جنبه هنری آن شرال کافی خواهد بود.

کوه بوا    باشد یماین کتاب اثری فاخر در زمینه هیپنوتیزم درمانی و درمان تحلیلی  

هوای وسویعی در مسویر درموان پویش روی       رسیدن به درکی عمیق از محتویات آن، افق

است که نکات ظریف و عمیقوی  درمانگر گشوده خواهد شد. تالش مترجمان بر این بوده 

داشته است در نهایتِ امانوت داری و در عوین حوال     ها آنرا که نویسنده سعی در انتقال 

روانی کالم به زبان پارسی برگردانند. در اینجا از جناب آقای دکتور امیرهوشونگ بواقری    

ر که با ریزبینی و دقت فراوان زحمت ویراستاری محتوایی کتاب حاضر را بور خوود همووا   

ساختند کمال امتنان و تشکر را داریم. همچنوین مراتوب سپاسوگزاری خوود را از دکتور      

محمدرضا سرگلزایی که کتاب پیش رو را به مقدمه آموزنده خویش مزین نمودنود اعوالم   

داریم. امید است کوه ایون اثور بتوانود در مسویر ارتقواء بهداشوت روانوی موراجعین و           می

 رمانگران گامی رو به جلو به شمار آید.های د شکوفایی هرچه بیشتر مهارت

 سید ناصر مشیر استخاره    

 سید محمد کاظم طباطبایی

  



 

 

 مقدمه

تیوزم را خوانودم    که اولین کتاب زندگیم راجع به هیپنوتیزم و مانیه 13۶2من از سال 

که همزمان با ورود به دورۀ تخصصی روانپزشوکی   13۱۶درگیر هیپنوتیزم بودم ولی تا سال 

های آموزشی انجمون هیپنووتیزم بوالینی ایوران ثبوت نوام کوردم درک درسوتی از          رهدر دو

دانسوتم و   هیپنوتیزم پیدا نکردم. توا پویش از آن، هیپنووتیزم را یوک قودرت مواورائی موی       

هوای   قلمرویی اسرارآمیز برای آن قائل بودم. با ورود به عرصۀ روانپزشکی، و شرکت در دوره

یپنوتیزم قدرتی اسرارآمیز و مواورایی نیسوت بلکوه تکنیکوی     عملی هیپنوتیزم دریافتم که ه

تواند آن را بیاموزد و به کار ببرد مشروال بور آن کوه درک درسوتی از     است که هر کس می

که برای تدریس در انجمن هیپنوتیزم بالینی دعوت  1321روانشناسی داشته باشد. از سال 

هم که برای یوادگیری هیپنووتیزم    شدم متوجه شدم که بسیاری از روانشناسان و پزشکانی

 شوند دچار همان خطایی هستند که من دچارش بودم! داوطلب می

هیپنوتیزم یک قدرت ماورائی نیست و بوه قلمرویوی اسورارآمیز هوم تعلدوق نودارد،       

هوای هوزار و    کنند، از افسوانه  هیپنوتیزم همان کاری است که قصه گویان بزرگ با ما می

پویچ مثنووی مولووی گرفتوه توا والوت دیسونی و هوالیوود!         ی پیچ در ها قصهیک شب و 

هوا بور    هیپنوتیزم هنر استفاده از قدرت تخیلد آدمی است. این که بدانیم چگونوه فوانتزی  

هوای   های کارآمد و مفید را جوایگزین فوانتزی   گذارند و چگونه فانتزی زندگی ما تأثیر می

 ناکارآمد و مضرد کنیم.

درموانی و   های پیشرفتۀ هیپنوتیزم پنوتیزم: تکنیکهی»نویسندۀ کتاب « واتز ترنس»

برای پیشبرد یک هیپنووتیزم مورثر از ابزارهوای مختلفوی اسوتفاده      « تحلیل هیپنوتیزمی

کرده است. او هم از دیدگاه یونگ بهره برده است، هم از دیدگاه فریتوز پرلوز و ویرجینیوا    

هموان   قواً یدقرموانی و ایون   ساتیر، هم از دیدگاه ژاکوب مورنو و هم از فرآیند شوناخت د 

شوما  »گوویم:   هوای انجمون هیپنووتیزم بوه دانشوجویان موی       چیزی است کوه در کوالس  

توانید یک هیپنوتیزم درمانگر باشید مگر آن که یک رواندرمانگر باشوید، شوما بورای     نمی

کاربرد درست هیپنوتیزم باید هم روانکواوی فرویود را بشناسوید، هوم روانشناسوی آرکوه       



 

 

را و هم درمان شناختی رفتاری را! هیچ راه میوانبرری بورای هیپنوتراپیسوت     تایپال یونگ

 «شدن وجود ندارد!

پیش از این کتاب، هوم در زمینوۀ تیون شناسوی میتولوژیوک کتواب       « تِرنس واتز»

( و 1نوشته است )کتاب شخصیت جنگجو، شخصیت خانه نشین، شخصویت کوون نشوین   

( بنوابر  2شته است )شناخت درموانی سوریع  هم در زمینۀ درمان شناختی رفتاری کتاب نو

این به خوبی توانسته در این کتاب رویکردهوای مختلوف را بورای پیشوبرد یوک درموان       

 هیپنوتیزمی موفق با هم تلفیق نماید.

های فارسوی زبوان قورار     خوشحالم که این کتاب ارزشمند در اختیار هیپنوتراپیست

 .به فارسی ترجمه شوند« ترانس واتز»های  گرفته است و امیدوارم به زودی سایر کتاب

 روانپزشک –دکتر محمدرضا سرگلزایی 

 13۳۱ تابستان
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2 Rapid Cognitive Therapy (With George Philips) 




