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 ؟روانكاوى چيست

اين رشـته توسـط فرويـد در فاصـله     . در عين حال نظريه اى در باب ذهن انسان و عمل درمان استروانكاوى  
بنيان گذاشته شد و همچنان، توسط روانكاوان در اقصى نقاط جهان به رشد خود ادامه  1935و 1885سالهاى 
 :روانكاوى چهار حوزه اصلى كاربرد دارد. ميدهد

 ملكرد ذهنبه عنوان نظريه در باب چگونگى ع  ) 1

  به عنوان روش درمان براى مشكالت روانى ) 2
 به عنوان روش تحقيق و )3

  به عنوان راهى براى نگرش به پديده هاى اجتماعى همچون ادبيات، هنـر، سـينما، پرفرمـانس، سياسـتها و     ) 4
 .گروهها    

  
  ؟درمان روانكاوانه براي چيست

آنهايى است كه احساس ميكنند اسـير مشـكالت روانـى تكـرار     روانكاوى و روان درمانيهاى روانكاوانه براى  
شونده هستند كه مانع از آن مى شود كه بالقوه بتوانند شادمانى را با زوج خود، خانواده يا دوستان تجربه كنند 

تشويش، عدم توانايى در ابـراز خـود و   . يا در كار و وظايف روزمره خود به موفقيت يا رضايت خاطر دست يابند
اين مناقشات منجر به مشكالتى در رابطه با ديگـران ميشـود و   . دگى اغلب عاليم مناقشات درونى هستندافسر

ريشـه ايـن   . در صورت درمان نشدن ميتواند تأثير بسزايي بر انتخابـات شخصـى و حرفـه اى مـا داشـته باشـد      
همـين دليـل اسـت كـه      مشكالت اغلب عميقتر از آن است كه آگاهى معمولى ما بتواند به آن دست يابد و به

 .بدون روان درمانى غير قابل حل تلقى ميشوند

به كمك يك تحليلگر و متخصص است كه بيمار ميتواند بينشى جديد نسبت به بخشهايى از ناخودآگاهش 
صحبت با يك روانكاو، فضاى امنى است كه به بيمار كمك ميكند تا . بيايد كه باعث بروز اين اختالالت ميشوند

افكـار و احساسـات؛ خـاطرات و    (يشتر نسبت به بخشهايى از جهان ناشناخته درونـش آگـاهى بيابـد    بيشتر و ب
و در نتيجه دردهاى روانى اش را تسكين بخشد، در جهت رشد شخصيتى قدم بردارد و به نوعى آگاهى ) روياها

در زنـدگى را دنبـال    از خود دست يابد كه اعتماد به نفس بيمار را تقويت مى كند و اجازه ميدهد كه اهدافش
 .اين نتايج مثبت روانكاوى تداوم دارد و حتى بسيار بعد از اتمام تحليل منجر به رشد بيشتر بيمار ميشود. كند
  

  هايشكشفهاى عمده فرويد و نوآورى

 
در برداشـت كـه در    فرويد در حال كار با بيماران هيستريك دريافت كه عوارض دردناك آنهـا مفهـومى را   

در طول گذر زمان متوجه شد كـه همـه عـوارض روان نژندانـه پيامهـايى      . عين حال هم نهان بود و هم آشكار
درمـان از طريـق   "اين كشف منجر بـه ايجـاد   . بودند حامل محتواى روانى سركوب شده و در نتيجه ناخودآگاه
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فرويد بيمارانش را شش روز در هفته . منقلب كردفرويد شد كه فرآيند رابطه ميان بيمار و درمانگر را  "صحبت
فرويد بيمـارانش را  . ميديد و به آنچه دراز كشيده بر روى ديوان به او ميگفتند گوش فرا ميداد و پاسخ ميگفت

دعوت ميكرد كه هر چه به ذهنشان مى آيد بگويند و از اين طريق با تداعيهايى روبرو شد كـه او را بـه سـمت    
كودكى و آرزوها و تخيالت منجر به مناقشات ناخودآگاه راهبرى ميكرد؛ به محض اينكـه  تجارب سركوب شده 

ايـن رونـد نـه    . اين مناقشات به بخش آگاه مى آمدند امكان تحليل آنها فراهم ميشد و عوارض از ميان ميرفت
منجر به رشـد نظريـه   تنها روشى قدرتمند براى درمان بلكه ابزار مؤثرى براى مطالعه روان انسان شد كه نهايتاٌ 

اين روند در سالهاى اخير منجر به مطالعات مشترك و . ظريف و پيچيده روانكاوى در باب عملكرد ذهن نيز شد
 .تطبيقى در رشته جديد عصب ـ روانكاوى نيز شده است

  
 :كشفهاى اوليه فرويد او را به سمت مفاهيم جديد پيشگامانه اى سوق داد

 
فراتر از آنچه به آن آگاهى داريم و حتى فراتـر از بخـش پـيش آگـاه مـا اسـت؛        زندگى روانى ؛ناخودآگاه •

بخش عمده اي از ذهن ما ناخودآگاه است و دستيابي بـه  . هرآنچه پس از تفكر، درباره اش به آگاهى مى رسيم
 .اين بخش تنها از طريق روانكاوي ميسر است

ت، مشخصه آنها اميال پر شور، غرايض رام نشده تجربيات ابتداي كودكي ملقمه اي از تخيل و واقعيت اس •
به عنوان مثال، گرسنگي ميل به بلعيدن همه چيز را تحريـك ميكنـد و در عـين    . و تشويشهاي كودكانه است

ميل به كنترل كردن يا ميل به استقالل مرتبط با وحشت از بـه  . حال وحشت از بلعيده شدن توسط ديگران را
ن است؛ جدا شدن از يك پرستار با اهميت ميتواند منجر به بى پناهي، بيچارگي بازي گرفته شدن و يا رها شد

و بى كسي شود؛ دوست داشتن يكي از والدين ممكن است با خطـر از دسـت دادن عشـق آن ديگـري همـراه      
در نتيجه، ميلها و آرزوهاي سنين كودكي از يك طرف و ترسها از طرف ديگر ميتواند منجر بـه مناقشـه   . باشد
 .غير قابل حل شود كه سركوب شده و تبديل به ناخودآگاه ميشوداي 

 erotogenic به باور فرويد، بلوغ تدريجي عملكردهاي جسمي در اطراف بخشهاى: رشد روان ـ جنسي   •

كه همراه با لذتها و ترسهاي تجربه شده در رابطه با شخصِ مراقبش ) دهان، مقعد، آالت تناسلي(شكل ميگيرد 
 .ميباشد و اينهاست كه ساختار رشد ذهن كودك را شكل ميدهد) پرستار( 

كودك در چهـار تـا شـش سـالگي نسـبت بـه ذات جنسـي روابـط         . عقده اديپ، عقده همه نوروزهاست  •
حس حسادت و رقابت بروز ميكند و بايـد بـه آنهـا    . والدينش آگاهي مى يابد، روابطي كه او از آن محروم است

چه كسي مذكر و چـه كسـي مؤنـث     :يد به پرسشهايي از اين قبيل نيز پرداخته شودپرداخته شود و همزمان با
است، چه كسي ميتواند چه كسي را دوست داشته باشد و با چه كسي ازدواج كند، كودكان چگونه به وجـود و  

. جام دهـد به دنيا مى آيند و كودك در مقايسه با بزرگسال چه كارهايي را ميتواند و چه كارهايي را نميتواند ان
در پـايين بـه بخـش    (نتيجه اين پرسشهاي چالش برانگيز مشخصه ذهن بزرگسال و فرا ـ من را شكل ميدهد   

 ).ايگو، ايد و سوپر ايگو توجه كنيد

سركوب نيرويي است كه تخيالت خطرناك ناخودآگاه و مربوط به بخشهاي حل نشده مناقشات كـودكي    •
 .را نگهداري ميكند
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اغلب اوقات روياها برآورنده آرزوها يا تخيالت كودكانه جنسي هستند و . ده آرزوها هستندرويا ها برآوردن  •
نيـاز بـه تحليـل دارنـد تـا      ) به صورت صحنه هاي بي معنا، غريب يا بى ربط(چون جامه مبدل به تن ميكنند 

 .معناى ناخودآگاه آنها فاش شود؛ فرويد تفسير رويا را شاهراهى به ناخودآگاه ناميد

انتقال تمايل هميشه حاضر ذهن انسان است براي بررسي و شناسايي موقعيتهاي جديد آن هم از طريق   •
در روانكاوي انتقال هنگامي رخ ميدهد كه بيمار به تحليلگرش همچون تجسم يكي از . الگوهاي تجارب كودكي

فضايي كه گويي همان فضاي والدين مينگرد و در نتيجه ميتواند مناقشات يا تراماهاي اصلي كودكى اش را در 
 .رابطه كودك ـ والد است دوباره تجربه كند

تداعي آزاد، بروز تفكرات، احساسات و تخيالت است هنگـامي كـه توسـط ممنوعيتهـايي از نـوع تـرس،         •
 .منع و مهار نشده اند) در بخش هسته روش روانكاوانه و محيط آن ببينيد(احساس گناه يا شرم 

 :ر ايگو؛ خود، نهاد و فراخودايگو، ايد و سوپ  •

ايگو محل اصلي استقرار آگاهي است؛ همان عامل ذهن كـه باعـث سـركوب اسـت و انـواع تكانـه هـا و          ـ
 .تمايالت را قبل از آنكه تبديل به عمل شوند ادغام و تحكيم ميكند

دوران ايد بخش ناخودآگاه ذهن است؛ قلمرو آنچه سـركوب شـده اسـت و ردپـاي خـاطرات ناشـناخته        - 
 .كودكي

سوپرايگو راهنماي ذهن و آگاهي است؛ نگهدارنده ممنوعيتهايي كه بايد حفظ شود و آرمانهايي كه بايـد    -
 .برايشان تالش شود

  
رشته ها و مكاتب مختلـف  : كشفهاي عمده و افزوده شده ها به نظريات روانكاوانه بعد از فرويد

 رروانكاوي معاص

تنها با چنـد فرضـيه نظـري    ) 1939-1856(زيگموند فرويد . هاي كالسيك و فرويدى هاي معاصرفرويدى
تكانه جنسي : نظريه تكانه اوليه(زندگي روان با نيروي دو تكانه اوليه : يك الگوي ذهني را تبيين كرد بنيادين 

 ).و مرگ يا جنسيت و تهاجمو تكانه حفظ جان يا بقاء خود، نظريه تكانه دوم فرويد همانا تكانه هاى زندگى 

ها بيانگر تقاضاهاي جسم از ذهن هستند و خود را از طريق مطرح كردن آرزوها و نيازهايي بيـان  اين تكانه
 .مى كنند كه در جستجوي اُبژه خاصي هستند تا به رضايت خاطر دست يابند

  كـل ذهـن را سـاختار    ) طه هـا از جمله نمادينه كردن اُبژه هاى مهم و راب(رد پاي اين عملكردهاي متقابل 
در اولين الگـوي  . بخشد و تشكالت هر چه پيچيده ترى ميسازد كه اغلب به سه بخش عمده تقسيم ميشودمى

اش فرويد اين نظام را ناخودآگاه، پـيش آگـاه و آگـاه ناميـد؛ در الگـوي سـاختاري       )مكان نگارانه(توپوگرافيك 
 .دومش او ايگو، ايد و سوپرايگو را مطرح كرد

اصـل لـذت تنظـيم    ) وضـعيت  ثابـت نگاهداشـتن   (ساختارهاي ذهن، نيرو و يا انرژي تكانه را با توجـه بـه   
، اقتصـاد  ) هاتكانه(فرا روانشناسى، نظريه مربوط به ذهن است كه كار كرد روانى را در رابطه با پويايى . ميكنند

 .آن بيان مى كند) ساختارى(و جنبه هاى موضوعى ) انرژى(
 
و مكتب روانكاوى بوداپست بر اهميت پرداختن و بازشـناختن تروماهـاى   ) 1873-1933(شَنُدر فرنتزى • 

  ابهـام  "فرزنـد و همچنـين تـأثير نـوعى     -واقعى دوران كودكى پافشارى دارند و مشخصه هاى رابطه اوليه مادر
ه شدت بـر رشـد روانـى و در    كه ب) ابهام ميان وابستگى مهربانانه كودك و نياز هاى جنسى بزرگسال( "هازبان
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تمركز فرنتزى بر روندهاى متقابل و ميان فردى ما بين بيمار . گذاردهاى روانى تأثير مىهاى بعد بر آسيبسال
در مالقـات تحليلگرانـه   ) تحليـل خـود  (و تحليلگر و همچنين نقش حساس صداقت تحليلگر و كار درونى اش 

ببينيـد  (كانون جديد توجه روانكاوى فرانسوى و مكتب ارتبـاطى شـد   اخيراً كار فرنتزى ارزيابى دوباره و . است
 ).تردر پايين "روانكاوى ارتباطى"روانكاوى فرانسوى و 

و ديگران كانون توجه خود را ) 1884-1970(، هاينز هارتمن ) 1895-1982(آنافرويد . روانشناسى ايگو  •
خص آن در دفاع هاى ناخودآگاه و تـأثيرات مهاركننـده   بر عملكرد آگاه و ناخودآگاه ايگو قرار دادند و نقش مش

هارتمن از منطقه بى مناقشه ايگو ميگويد كه وظـايف اصـلى رابـر عهـده دارد؛ از جملـه      . اش بر روندهاى روان
هشيارى، كنترل محركها، تفكر منطقـى، سـخن گـويى، ادراكـات حسـى و آزمـودن واقعيـت ـــ كـه همگـى           

بـا  . روان نژندانـه منجـر شـوند    ــانند در مرحله بعدى به مناقشات عصبى عملكردهاى حياتى هستند و مى تو
تحليل مداوم و اصولى دفاع هاى بيمار، روانكاوى مى خواهد خود يا ايگو را تقويـت كنـد تـا توانمنـدى اش در     

 هارتمن ژنتيك و. جهت كنترل غريضه ها، حل مناقشات و توان تحمل ناكاميها و عواطف دردناك ، بيشتر شود
 .جنبه تطابق را نيز به چهار نقطه نظر فرا روانشناسى فرويد اضافه كرد

ابتـداى كـودكى را همچـون سـرآغازى     ) 1882-1960(مالنـى كاليـن   . كالينى هاى كالسيك و معاصر  •
 .تعريف كرد كه در آن غرايض ابتدايى در فضاى ارتباط با اُبژه تجربه مى شوند

شـود كـه تشويشـهاى تهديدكننـده و     نيرويى مهاجم تجربه مـى  تكانه مرگ هدايت شده به داخل همچون
فرافكنى شده است ، و اين نيروى مهاجم كه در خارج از شخص، مستقر . وحشت از نابودى را موجب مى شود 

. و به دنبال آن وحشت از انتقام جويى مى شـود ) سينه بد( منجر به غرايض مخربى نسبت به اُبژه ناكام كننده 
نگاهى آرمانى دارد و به قصد حمايت موجب انشعاب او از اُبژه بد ) سينه خوب(در مقابل ، به اُبژه رضايت بخش 

، ناميـده مـى شـود كـه مشخصـه هـاى آن       "PS"سـكيتزويد،  -اين مرحله نخستين ، موضع پارانويـد . مى شود
توانـايى در حـال   . احساس قدرت مطلق و آرمانى كردن و همچنين فرافكنى و درون فكنى استانشعاب، انكار، 

رشد ايگو در جهت يك پارچگى منجر به تشويش هاى همراه با افسردگى مى شود چـرا كـه غـرايض مخـرب،     
 .سينه خوب را صدمه زده اند و اكنون ميل به ترميم و جبران دارند/ اُبژه

كالينى هاى معاصر بر اين باورند كه اين مراحل، محدود بـه  . نام دارد   "D"رده،اين مرحله دوم موضع افس
 .PS <> D دگرش: دوران كودكى نيست بلكه پويايى متداومى درون ذهن دارد

 
از فرويد و كالين شـروع كـرد و بـا آن هـا     ) 1897-1979(وينفريد بيون  :شاخه بيونى مكتب كالين    • 

او اين نظريه را مطرح كرد كه ذهن كودك . مربوط بود و سپس زبان جديدى را براى نظريه تفكرش ايجاد كرد
كه عوامل بتـا نـام دارنـد، هـيچ مفهـومى      . ، نخست يورش برداشت ها و عواطف حسى خام را تجربه مى كند 

را پذيرفتـه، آن هـا را   ) محتـوا (اين عوامـل بتـا   ) ظرف(ضرورى است كه فرد مراقب . و بايد تخليه شوندندارند 
ذهـن كـودك آن هـا را    . دگرگون و تبديل به عوامل آلفا كند و با اين صورت جديد دوباره به كودك بازگرداند

فاى خود را مى سـازد؛ دسـتگاهى   همراه با عملكرد تبديل كننده آلفا درون فكنى مى كند و نتيجتاٌ عملكرد آل
كه توان نمادينه كردن، به خاطر سپردن، رويا ديدن و انديشه انديشـمندانه را دارد؛ ايـن ذهـن در عـين حـال      

با  اختالالت روانى . زمان و مكان را در مى يابد و تبعيض ميان خودآگاه و ناخودآگاه را ميسر مى كند  مفهوم 
 .انديشيدن، ارتباط برقرار مى كننداختالالت كاركردهاى اصلى ابزار 
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محيط (نشان داد كه چگونه آغوش ) 1896-1971(دونالد وينيكات . شاخه وينيكاتى نظريه ارتباط اُبژه   •
 .مادر به اندازه كافى خوب، به ذهن كودك توان خلق تمثيلهايى از خود و ديگرى را مى دهد ) پذيرا

كودك در فضاى ميانى مابين خود و مادر چيزى را مى يابد و خلق ميكند كه وينيكات آن را اُبـژه انتقـالى   
اين فضاى ميانى يا بالقوه ، مابين واقعيت درونـى  . مى نامد كه هم مادر هست و هم مادر نيست) پتوي ايمني(

اى درونى ترى براى تجربه كردن ذهنى دريافت شده و واقعيت بيرونى عينى دريافت شده است كه همچون فض
زندگى، خلق ايده هاى جديد، تصاوير، فانتزيها و هنر و تشكيل اشكال مختلف فرهنگ، در دسترس فـرد بـاقى   

اگر مادر قادر باشد كه پاسخى همدالنه به حركات خود جوش كودك دهد، او مى تواند تمثيـل يـك   . مى ماند
در عين حال، اگر مادر به طور . ه با توان بازى كردن و خالق بودن را بسازد آنهم همرا (true self) حقيقىخود 

مداوم حركات كودك را با توجه به نيازهاى خودش سوء تعبير كنـد ، خـود حقيقـى كـودك زيـر سـپر خـود        
پنهان مى ماند كه در جهت بقا به كار گرفته مى شود و مى تواند بعدها در زندگى منجر  (false self) دروغين

 .توانى در واقعى بودن شودبه حس نا

مفهوم زبان، (و ايده هايش ) 1901-1981(روانكاوى فرانسوى در مشاجره و فاصله گذارى با ژاك لَكان    •
دعـوت او بـراى   . رونـق گرفـت   ) دست نيـافتنى (فالوس، ميل، و آن ديگرى و مفاهيم تخيلى، نمادين و واقعى 

مفاهيم اصلى نظريه فرويد شد و نهايتاً نقش تعيين كننـده  بازگشت به فرويد منجر به مباحثى جدى و تفصيل 
اين مطالب به نوبه خود پيشبرد نظريه مفهوم جديد . فراروانشناسى فرويدى در درك روان بشر را مشخص كرد

 .اغواگرى، پافشارى بر تكانه زندگى يا مرگ، و نظريه خود شيفتگى در اشكال مختلفش، بسيار مؤثر بود

نظريه تكانه همانا پافشارى است بر جنسيت، فاعليت، زبانِ ميل و كار كـرد سـاختارى    بازشناسايى اهميت
 .عقده اديپ به خصوص در مورد موضع آن سومى و سوميت

و خودآگـاه  ) اوليـه (اينها خود، ما را به ايده روند سومين راهنمايى مى كند كه در آن روند هاى ناخودآگاه 
 .به گونه اى خالقانه در هم مى آميزندبا هم همزيستى مى كنند و ) ثانويه(

بنيان گذاشته شد كـه تمركـزش بـر     )1913-1981( روانشناسى ايگو در آمريكا توسط هاينز كوهات   • 
او بـر نقـش ضـرورى والـد     . نسبت به خود بود به خصوص در رابطه با رشد و تنظـيم خودشـيفتگى   حس فرد 

همدالنه وضعيت خود كـودك، تأكيـد داشـت و همچنـين     در جهت تعكيس ) و بعدها تحليلگر(مراقبت كننده 
و اين بـه معنـاى حمايـت از    . دو قلويى به كودك مى دهد/رخصتى كه در جهت آرمانى كردن انتقالهاى همزاد

با گـذر  . تا زمانى كه كاركردهاى تنظيم كننده اش درونى شوند است به عنوان خود اُبژه ) بعدها بيمار(كودك 
اختارى ايگو، ايد، سوپرايگوى فرويد و همچنين نظريه تكانه اش را رد كـرد و بـه جـاى    زمان، كوهات الگوى س

 .آنها الگوى خود سه جانبه اش را پيشنهاد كرد

در آمريكا پايه گذارى شد و نظريـه تكانـه    ) 1946-2000(روانكاوى ارتباطى، توسط استيون ميچل     • 
رد و به جاى آن نظريه مناقشـه اى ـ ارتبـاطى را پيشـنهاد     فرويد كه ريشه هاى زيست شناسانه داشت را رد ك

شخصـيت،  . كرد كه عملكرد متقابل واقعى، درونى شده و تخيلى با ديگران تأثيرگذار را در هم ادغام مـى كنـد  
بـا توجـه بـه    . ناشى از ساختارهايى است كه بازتاب عملكردهاى متقابل و توقعات از مراقبت كننده اوليه اسـت 

ه اوليه فرد، بودن در رابطه با ديگران است، او تمايل دارد كه در تمام طول زندگى همـين الگوهـاى   اينكه انگيز
روانكاوى در نتيجه، كاوش اين الگوها و قراردادنشان در مقابل آن چيزى . رابطه را بازسازى و يا به عمل درآورد

 .ل گر و بيمار خلق مى شوداست كه به طور خودجوش و اصيل در چيدمان روانكاوانه با همكارى تحلي
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 هسته روش روانكاوانه و چيدمان آن 
 

قاعده اصلى آن دعوت بيمـار اسـت بـه    . روانكاوى، گفتار درمانى بر اساس روش تداعى آزاد است .روش   •
اينكه هر چه به ذهنش مى آيد را مطرح كند بدون هيچ نوع محدوديت از قبيل در نظر گرفتن شرايط، نزاكت، 

طات تعجب آورى را ايجـاد  با پذيرفتن اين قاعده روند فكرى بيمار ارتبا. احساس شرم يا گناه و ديگر مخالفتها
از اين طريـق راه بـه ريشـه    . كرده و رابطه با اميال و دفاعهايى را فاش مى كند كه به آنها آگاهى نداشته است

تحليلگر در حـال  . رخدادها را شكل مى دهد ــهاى ناخودآگاه مناقشات غير قابل حل پيدا مى شود كه انتقال 
ند روانى مشابهى به نام تعليق آزاد توجه مى شود؛ او درعين حال كه گوش دادن به اين تداعيها خود تسليم رو

تداعى معانى خود نيز هست كـه   -گاه گويى در رويايى بيدار  ــانتقال پيامهاى بيمار را دنبال مى كند متوجه 
منسجم كردن اين انواع اطالعات بـراى تحليلگـر يـك كـار درونـى اسـت كـه        . در انتقال متقابل بروز مى كند

يـك فـانتزى   (انتقال متقابل را شكل مى دهد و نهايتاٌ با پديدارى شكلى مشترك و نـو  -رداشت از بروز انتقالب
 .همراه مى شود كه هم تحليلگر و هم بيمار آن را تجربه ميكنند) ناخوآگاه

با كمك مداخالت تحليلگر ـ اغلب به صورت انتقال ـ تفسير آنچـه در اينجـا و آالن جلسـه نشـت ميكنـد،        
به كرات به كار گرفتن اين يافته ها در شرايط مشابه كـه در آن  . رك جديدى از درد بيمار را ميسر مى سازدد

است كه بيمار را بـه طـور    در جهت راه حل كار (working through) مناقشات مشابه بروز مى كند همانا روند
حـل ايـن مناقشـات يـا قـرار      . آورد فزاينده قادر به تشخيص روند تفكرى مى كند كه مناقشات را به سطح مى

دادن آنها در چشم اندازى وسيعتر يا آرام كردنشان ذهن بيمار را از بازدارنده هايش آزاد كرده و فضـا را بـراى   
 .انتخاب هاى جديد باز مى كند

: روشى كه در باال شرح داده شد بهتر است در محيط كالسيك بـه كـار گرفتـه شـود    ). محيط( چيدمان  •
بيمار راحت روى ديوان دراز كشيده است، هرچه به ذهنش مى آيد را مى گويد بدون اين كه ديدن تحليلگـر،  

اين دو نفر اين وضعيت اجازه مى دهد كه هر دوي . كه معموالٌ پشت ديوان نشسته است، حواسش را پرت كند
بيمـار غـرق در   :جهت تحليل و انديشيدن در باب آنچه در جلسه نشت مـى كنـد   كنند، مي كوشش مشتركي 

جهان درونى اش مى شود، خاطرات را زنده ميكند، تجارب مهم را بازبينى، درباره روياها صـحبت مـى كنـد و    
به زندگى بيمار، تاريخ و كـاركرد  فانتزى خلق مى كند كه همگى بخشى از سفر تحليلى اوست كه نور جديدى 

 .دقيقه است 50يا  45 جلسه تحليل معموالٌ . ذهنش مى تاباند

به جهت عمق بخشيدن مداوم به روند تحليلى، جلسات روانكاوى بهتر است كه سه، چهار ويا پنج بار در    
. تعداد كمتر جلسات و يا استفاده از صندلى به جاى ديوان ممكن است گاه ضـرورت داشـته باشـد    ؛هفته باشد

از جمله برنامه هفتگى، دستمزد هر جلسـه و سياسـتهاى مربـوط بـه     (تمامى توافقها بر سر چيدمان يا محيط 
د دوباره مـورد مـذاكره   براى بيمار و تحليلگر، هر دو الزام آور است و هرگونه تغيير مى باي) كنسل كردن جلسه

جدول زمانى براى تحليل به سختى قابل پيش بينى است، به طور متوسط سه تـا پـنج سـال قابـل     . قرار گيرد
بيمار يـا  . انتظار است؛ هرچند كه هر مورد ممكن است براى تكميل نياز به زمان كمتر يا بيشترى داشته باشد

 .ميم به انفصال يا پايان دادن به تحليل بگيرندتحليلگر اما به هر حال در هر لحظه آزادند كه تص
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  )بزرگسال، كودك، گروهها، غيره(روشهاى متفاوت درمان روانكاوانه 
به ) به باال مراجعه كنيد(درمان روانكاوانه كالسيك  .روانكاوى به اشكال مختلف به كار گرفته مى شود    •

گونه اى طراحى شده بود تا به بهترين وجه با ظرفيتهاي بيمار بزرگسال روان نژند با سازگارى معقول نيازهاى 
عليرغم اين، درمان روانكاوانه با تناوب زياد در مورد حوزه وسيعتر آسيبهاى روانى نيز . زندگى و كار، كنار بيايد

 .به كار گرفته مى شود از جمله اختالالت شخصيتي بردرالين يا خودشيفتگى جدى

يك يا دو جلسه (روان ــ پويا با بزرگساالن اغلب با جلسات كمتر همراه است  روانكاوى يا روان ــ درمانىِ •
از جملـه  (اغلب، تمركز آن بر حـل يـك نـوع مشـكل خـاص      . و در چيدمان رو در رو اتفاق مى افتد) در هفته

هر چند كه انتقال و انتقال متقابل هم . ، افسردگى يا اختالل تشويش گونه است )مشكالتى در روابط يا در كار
همچون در روانكاوى رخ مى دهد، اغلب در حاشيه و تفسير نشده باقى مـى مانـد تـا فضـا را بـراى پـرداختن       

وان درمانى روانكاوانه در مرحله بعدى درمان گاه، طرفين ر. مستقيم و حل مشكالت زندگى بيمار خالى بگذارد
 . تصميم به تعمق در تحليل و تجربه روانكاوى با تعداد بيشتر جلسات مى گيرند

افسردگى، تشويش، (و نوجوانان ممكن است مشكالت پايدارى را تجربه كنند ) از خُردى به بعد(كودكان   •
فتار غيرارادى، مشكالت در يـادگيرى، اخـتالل در غـذا    بيخوابى، تهاجم افراطى و بيرحمى، تفكرات وسواسى، ر

و كه مى تواند رشد روانى آنها را به خطر انداختـه و موجـب نگرانـى والـدين، معلمـان      ) خوردن و از اين قبيل
هـاى  از جمله بازى با پيكـره  (براى آنان روشهاى درمانى روانكاوانه مختص سنشان ايجاد شده است . دوستان شود

تحليلگـران  . كه به كودك يا نوجوان اجازه بيان دليل ناراحتى اش را مـى دهـد  ) بازى و نقاشىكوچك، اسباب 
كودك در تشخيص بخش ناخودآگاه پيام هاى بيمارانشان تخصص دارند؛ در نتيجه تحليلگران پاسخ مناسب به 

ظـاهرى پنهـان    اين پيامها داده و به كودك كمك مى كنند تا مناقشات عاطفى و مشكالتى را كه زيـر عاليـم  
 .شده و مانع رشد بيشتر روانى مى شود را حل كنند

 
بـراى بيمـارانى بـا بازدارنـده هـاى      ) به خصوص در اياالت متحده و در فرانسه(روان ــ نمايش روانكاوانه  •

شديد ايجاد شد كه نياز به كمك جهت نمادينه كردن، بيان و شرح مشكالتشان دارنـد تـا جهـان درونشـان را     
فضا يا چيدمان شامل يك رهبر نمايش يا كارگردان است كه كمك مى كند تـا بيمـار صـحنه    . بخشندساختار 

كه مـواد  ) از جمله يك خاطره، يك حس، يا وضعيت موجود(اى را پيشنهاد كند، وارد آن شود و آن را بپردازد 
ت كه نقشهايى را كه او به بيمار با چندين كمك ـ درمانگر يا هنرپيشه همبازى اس . الزم براى كار درمانى است
كاركرد كمك ـ درمانگر اين است كه همدالنه اين نقشها را به عنوان بخـش هـاى    . آنها مى دهد ايفا مى كنند

يا بـه عنـوان اُبـژه تـايين كننـده او،      ) به عنوان مثال، جنبه هاى متفاوت يك مناقشه(مختلف بيمار درك كند 
 .ترجمه كنند) اغلب دفاعي(دن روند اصلي ناخودآگاه معناى پنهان اين نقشها را با نمادينه كر

نمايش امكان آشـكار شـدن مباحـث    . رهبر نمايش مى تواند در هر لحظه نمايش را قطع يا تفسير كند    
هدف، ايجاد بينش بيمـار  . مشكل دار در مقابل بيمار را فراهم و يكپارچگى و درونى شدنشان را آسان مى كند

است و پـرورش فعالسـازى آن و در   ) افكار، احساسات، فانتزيها، روياها و مناقشات(ش نسبت به زندگى درونى ا
هاى مخـتلفش قابـل توجـه و    كه در آن بخش) واسط(روانى ) نمايش درونى(نتيجه وسعت بخشيدن به فضاى 

 .قابل درك مى شوند
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هاى موجود ميـان افـراد   پويايىزوجهاى روانكاوى و روان درمانى خانواده، بينشهاى روانكاوانه را در مورد  •
هاى متفاوت مواضـع و  به كمك روانكاو، جنبه. بندنديك زوج يا خانواده درگير در مناقشات تكرارى، به كار مى

تواند تفسير و تحليـل  انتقالهاى ناسازگار، فرافكنى هاى متقابل و تكرار عملى كردن فانتزى هاى ناخودآگاه مى
غالب ناخودآگاه درباره اينكه ازدواج و زندگى خانوادگى بايد چگونـه باشـد؛ بـه     شود، آن هم با توجه به نظرات

 .اين ترتيب تنشها آرام مى شوند و راههاى جديدى براى انتخابهاى شخصى گشوده مى شوند

از همان تمايل جهان شمول استفاده مى كنند كه اجتماع بـدون  ) عضو 9تا  6اغلب (گروههاى روانكاوى  •
ن وظيفه خاص افراد را در گروههاى كوچك و بزرگ ، به سمت تجربه بازگشت به سطوح ابتدايى ساختار و بدو

كاركرد روانى سوق مى دهد؛ به عنوان مثال، اعتياد به فرمانبردارى از رهبر آرمانى يـا عصـبانى كننـده گـروه،     
و همچنين دفاعهايى در عكس العملهاى فرار ـ مبارزه، تشكيل زوج يا زير مجموعه هاى گروه در جهت انشعاب 

در حالى كه تمركز برخى از گروهها بر مشاركت و عمل متقابل فرد در پويايى گروه در اينجا . مقابل اين روندها
و حال است، برخى ديگر به روندهاى كلى گروه مى پردازند و بـه فرهنـگ خاصـى كـه از طريـق مباحـث آزاد       

: روه روانكـاوى ممكـن اسـت اهـداف متفـاوتي داشـته باشـد       كـار گـ  . بروز مى كند ) معادل تداعى آزاد(شناور 
گروههاى مباحث بالينى . گروههاى روان درمانى وجود دارند و گروههايى كه رشد شخصى را پرورش مى دهند

و همچنين گروههايى كـه تفكـر دربـاره خـود و     ) گروههاى بالينت، كنفرانس تاويستوك(براى مشاغل پزشكى 
 .زرگتر را تشويق مى كنندحل مشكالت در سازمانهاى ب

  
  كارآموزى روانكاوانه

و سازمانهاى تشكيل دهنده اش  IPA كارآموزى جهت روانكاو شدن توسط انجمن بين المللى روانكاوى    
در بسيارى از كشورها اشخاص با توانـايى هـا و تجربـه الزم مـى تواننـد بـراى روانكـاو شـدن         . شودتنظيم مى

در برخى كشورها كار روانكاوى منحصر به حرفه اى هاى مجوزدار همچون پزشكان، كارآموزى ببينند، هر چند 
به نامهاى ايتينگتون، الگـوى  (سه الگوى متفاوت كارآموزى وجود دارد . روانشناسان و مددكاران اجتماعى است

ش در كه همه آنها تحليل شخص كانديدا را الزامـى مـى داننـد و همچنـين شـركت     ) فرانسوى و الگوى اروگوئه
كارآموزى روانكاوى به طور متوسط پـنج تـا   . سمينارهاى نظرى، فنى و بالينى و البته سوپرويژن كار كارآموز را

براى اطالعات بيشـتر بـه   . (ده سال طول مى كشد و با فارغ التحصيلى يا پذيرفته شدن عضويت پايان مى يابد
 ).آدرس وبسايت مراجعه كنيد

  
  تحقيقات روانكاوانه

يد كشف كرد كه بهترين روش براى درك عملكرد ذهن انسان همانا مطالعه دقيق تسلسـل بيـانش   فرو    
ثابـت  . مى باشد يعنى افكار و احساسات، روياها و فانتزيها آن گونه كه در موقعيتهاى خاص ايجـاد مـى شـوند   

رى كـه بـه تحليلگـر    بيمـا . ابزار اصلى تحقيقات روانكاوى اسـت ) باالتر ببينيد(شده است كه روش تداعى آزاد 
كه رد پاى بروز نظرات را بيابد، روايت فـردى خـود از اصـول    ) با حداقل ممنوعيت هاى ممكن(اجازه مى دهد 

به عنوان مثال، تكانه ها و اميال كـه موجـب وحشـت مـى شـوند و      . كلى عملكرد ذهن را به نمايش مى گذارد
فسير ويژه و فردى بينشهاى حال تحت تأثير مناقشات وحشت كه دفاعها را در مقابل اميال به كار مى اندازد،؛ت

حل نشده و ناخودآگاه گذشته؛ يا راه هايى براى مديريت فانتزيها و احساسات جهت حفظ نوعى حس بنيـادى  
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هـم روش درمـان و هـم     ،در نتيجه درك چگونگى عملكرد ذهن فرد به طـور همزمـان  . امنيت و تعادل درونى
 .روش تحقيق روانكاوانه است

تحقيق روانكاوانه از طريق روشى كـه در بـاال توضـيح داده شـد، در طـول سـالها گـروه جديـدى از                
بينشهاى نو در باب كاركرد روانى را شكل بخشيده است كه به صورت رشته ها و مكاتـب گونـاگون روانكـاوى    

طبيقى، دراز مدت و پيگيرانه بعالوه، تحقيقات علمى از طريق مطالعات ت). به باال مراجعه كنيد(مطرح شده اند 
 .موارد، تأثيرگذارى روانكاوى و روان درمانى هاى روانكاوانه را مطرح و اثبات كرده اند

درمـانگر يـا   / عوامل مختلف درمان از جمله سبك مداخله، تعداد جلسات، رابطه ميان بيمار و تحليلگـر     
ى به طور علمى مطالعه شده و منجر بـه اصـالحات و   كاربرد درمان روانكاوانه در موارد متفاوت آسيب هاى روان

منجر به پذيرفته شدن درمان روانكاوى توسط بيمه ) در برخي كشورها(تنظيماتى در برنامه درمان و همچنين 
همچنين پيشرفتهاى قابل تـوجهى در طـرح هـايى كـه هدفشـان      . هاى درمانى و بازپرداخت هزينه شده است

 .ميان كاركرد مغز و ذهن است رخ داده است درك عملكرد و وابستگى متقابل

IPA       تحقيقات روانكاوانه را حمايت مى كند، آن هم از طريق كارآموزى روانكـاوان در روشـهاى تحقيـق
ابتدايى، ايجاد پايگاه داده هاى نتايج تحقيق، به راه انداختن كارهاى جمعى و مباحـث گروهـى، اعطـاء كمـك     

طيف گسترده اى از موضوعات بالينى، تجربى يا مفهومى و همينطور از طريق هزينه به پيشنهادات تحقيقى به 
براى اطالعات بيشتر به بخـش تحقيـق   (گسترش روابط با دانشگاهها و انستيتوهاى تحقيقاتى در سطح جهانى 

 .)اين وبسايت مراجعه كنيد
  

  روانكاوى كاربردى

. آوردمـى  يقترى از فرهنگ و جامعه را به همـراه فرديد باور داشت كه درك روانكاوانه ذهنى، درك عم     
او به تحليل بسـيارى  . شاه اُديپ سوفُكل و هاملت شكسپير از مشهورترين تحليلهاى او هستند تحليلهاى او از 

كار و بـه   از كارهاى ادبى و هنرى يا رفتارهاى اجتماعى از جمله جك گويي، طنز، لغزش زبانى و سرهم بندى 
نتـايج ناشـى از ايـن    . پرداخته است هايى از قبيل تمدن، جنبشهاى مردمى، جنگ و مذهب طور كلى، پديده 

برداشت فرويد توجه طيف وسيعى را متوجه به كارگيرى تفكر روانكاوانه در ادبيات، هنـر يـا سـينما و تحليـل     
 .انتقادى اينها كرد و همينطور به كارگيرى اين تفكر در مردم شناسى و علوم سياسى

 
IPA   اش، سازمان آن و دستورالعملهاي اخالقى)ابر(انجمن بين المللي روانكاوى 
انجمن زير  72. توسط زيگموند فرويد پايه گذارى شد 1910در سال  "IPA" انجمن بين المللى روانكاوى 
وظيفه اين انجمن پيشـبرد روانكـاوى   . كشور دارد 63عضو رسمى در  12000فعاليت مى كنند و   IPA چتر

و ) منطقه اى و سازماندهى كنگره هاى بـين المللـى   ــ به عنوان مثال تشويق تبادالت ميان(ح جهانى در سط
. اين انجمن ارگان اصلى به رسميت شناختن و نظارت بر روانكاران اسـت . تضمين توسعه و توان اين علم است

 .)براى اطالعات بيشتر به درباره ما، در سايت مراجعه كنيد(

قواعد ابتدايى اخالقى را مشخص كرده است كه همه انجمـن هـاى تحـت پوشـش و       IPA كميته اخالقى
اين قواعـد، بازتـاب ارزشـهاى انسـانى، اصـول روانكاوانـه و       . همه اعضا و كانديداهايش را به آن متعهد مى كند

حرمانه بماند و از همه مهمتر اينكه تمامى نقل قول هاى بيمار به تحليلگر بايد كامالً م. تعهدات حرفه اى است
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در صورت بى نظمى و يـا زيـر پـا    . تحليلگر نبايد درگير روابط جنسى يا معامالت مالى خصوصى با بيمار بشود
تمـامى انجمنهـاى   . انجمن روانكاو خود شـكايت كنـد   يگذاردن اين قواعد، بيمار حق دارد كه به كميته اخالق

برجسته اخالقى به وجود آورده اند كه شامل درمـان  قواعد و روشهايى را براى تضمين استاندارهاى  IPA عضو
 .توسط اعضاى انجمن مى شود و تنظيم كننده اقداماتى است كه در صورت شكايت رسمى انجام مى شود

  
  كجا با روانكاوان مالقات كنيم؟

وم باز گردهم آيى هاى مربوط به روانكاوى مدتهاست كه از مرزهاى انسيتيتوها فراتر رفته و به روي عم    
گردهم آيى ها و كنگره هاى روانكاوى از گروههاى وسيعتر مربوط به سالمتى روان براى شركت در . شده است

اينهـا غيـر تحليلگـران از جملـه عالمـان، محققـان، سياسـتمداران، نويسـندگان و         . كنندكنفرانسها دعوت مى
كاوى سخنرانى هاي قابل درك بـراى عمـوم   جوامع روان. هنرمندان را نيز در برنامه اين جلسات قرار مى دهند 

ارائه مى دهند و كنفرانسهاى گروهى و سـخنرانيها را در انسـتيتوهاى روانكاوانـه، دانشـگاهها، كتابخانـه هـا و       
برخى اوقات، نمايشگاههاى هنرى، تاترها يا نمايش فيلم ها، در ابتدا يا انتها، با . كتابفروشى ها برگزار مى كنند

فرصتهاى بسيارى براى نگـاهى اجمـالى بـه    . ندگان و راهنمايى يك روانكاو همراه مى شودبحثى با شركت كن
 .ايده هاى روانكاوانه و يا مالقات با يك تحليلگر وجود دارد

تمامى انستيتو هاى روانكاوانه در صورت تقاضا اطالعاتى را در اختيار افراد قرار مـى دهنـد كـه در صـورت     
  .ارتباط برقرار كنند عالقه بتوانند با روانكاوان

Translated by Toufan Garekani 
از توفان گركاني ترجمه            
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