
 .بسیار خوشحالم که امروز با شما هستم

ستفانو و من دو سال است که در این مشاغل هستیم و تجربه 

می توانم بگویم که . های جدًا خاصی را از سر گذرانده ایم 

این تجارب به همان اندازه باارزش و پربار بوده اند که 

 .گیج کننده

 سرکار رفتن و با روانکاوان و کاندیداهای بسیاری از

 .مناطق جهان مالقات کردن ، بسیار لذت بخش است

توسعۀ شناخت از روانکاوی ، حمایت و مطرح کردن  IPAنقش 

چه برای ما به عنوان فرد و  –روانکاوی به عنوان یک علم 

چه برای این رشته به طور کلی و ایجاد امکان برای تولد 

این در واقع کاری است که من شخصًا . روانکاوان جدید است

ر این دو سال گذشته عماًل غرق در آن بوده ام ، به خصوص د

برای آماده کردن این کنگره ، برقراری ارتباطات و 

 .مسئولیت مهم گروه های جدید بین المللی

ستفانو و من مایل بودیم که . و باالخره کنگره فرارسید

کنگره بیش از اندازه گران نباشد و بیشترین امکان را 

دل افکار در فضایی آرام و الهام بخش برای مالقات و تبا

آنجا که مسئله .ایجاد کند؛ حدودًا شبیه به فضای دانشگاهی 

مالی مطرح است خیلی موفق نبوده ایم و هزینه ها سنگینتر 

اما برگزاری کنگره ایی در این . از آن شد که می خواستیم

اما باور .ابعاد در آمریکا ، عمالً هزینه های سنگینی دارد

که ما همۀ تالشمان را کردیم تا هزینه ها را پایین کنید 

نگهداریم و واقعیت این است که بخشی از هزینۀ نام نویسی 

 .را هم به صورت یارانه پرداخت کردیم

آنجا که به نکته دوم مربوط می شود، واقعًا احساس می کنم 

که در ایجاد فضایی که می خواستیم موفق بودیم؛ آنهم در 

. د گویی بوستون و فضایی به این زیباییشهری به خوش آم

تشکر صمیمانۀ ما از کار خارق العادۀ کمیتۀ برنامه ریزی 

 .محلی را بپذیرید

و طبیعتًا دیگر این بسته به تک تک ماست که از فرصت مالقات 

لهام گرفتن و الهام ، آموختن و درمیان گذاشتن مطالب وا

 .استفاده کنیم بخشیدن

کنگره و تمامی سال گذشته بسیار  من در چند ماه قبل از

اینکه امروز باز . دربارۀ گروه های بوستون سخن گفته ام 



هم آن را مطرح کنم مثل تکان دادن آبنبات در مقابل 

کودکانی است که آب نبات ندارند ؛ چراکه اگر اسم خود را 

برای شرکت در گروه های بوستون ننوشته اید، دیگر برای 

اما مایلم به هر حال به شما اطالع  .این کار دیر شده است

گروه در بوستون داریم که از قبل از کنگره  02دهم که ما 

از طریق اینترنت به اطالع شما رسانده شده است و بعد از 

به نظر می رسد که هر یک از . هر نطق اصلی برگزار می شوند

حال آنها این . خاص خود را یافته است" شخصیت " گروه ها 

ارند که در فضایی خصوصی تر و مختص به خودشان فرصت را د

 .به مدت سه روز به گفتگو بنشینند

است و به شدت  IPAگروه های بوستون ایدۀ جدیدی برای کنگرۀ 

 .کنجکاوم که کارکرد آن را ببینم

در دوسال گذشته افتخار داشتم که با گروه خارق العادۀ 

، کمیتۀ برنامه ریزی بوستون به سرپرستی سرجیونیک

نمایندگی دییتربرگین از اروپا ، کلودیا بورنشتاین از 

آمریکای التین ، هاریت بارلچت از آمریکای شمالی و مارکو 

همۀ آنها نه تنها بسیار . ، همکاری کنم IPSOپوساداس از 

سخت کوش ، هوشمند و خالق اند که بسیار هم گرم و گیرا و 

رو و چه ما دوران خوشی را چه رو در . پر از طنز هستند

 .آنالین با هم گذراندیم

آخرین گردهمایی ما تبدیل به ماجرای عجیبی شد ، چرا که 

بخشی از گروه ناچار شد به دلیل طوفان و برفی سهمگین که 

دلم . امروز تصورش هم مشکل است ، ما را زودتر ترک کند

امروز که به برنامۀ . برای کارکردن با شما تنگ خواهد شد

نم  ، فکر می کنم که نتیجۀ کار ، خارق پیش رو نگاه می ک

می دانم که سرجیو اطالعات بیشتری دربارۀ . العاده است 

 .برنامه به شما خواهد داد

یکی از اصلی ترین هدفهای ستفانو و من در طول این دوره 

حتمًا متوجه شده . به اعضاء است  IPAهمانا نزدیک تر کردن 

ادی را کاماًل خالی اید که تالش کرده ایم زمان جلسۀ اقتص

بگذاریم تا با هیچ برنامۀ دیگری هم زمان نباشد چرا که 

 .امیدواریم همۀ اعضاء در این جلسه شرکت کنند

جلسه اقتصادی ممکن است به نظر خیلی خشک بیاید اما در 

عمل فرصتی یگانه است برای دیدار و در جریان سازمان دهی 



ربارۀ انجمن های قرار گرفتن و مطرح کردن نظرات و افکار د

 .روانکاوی

ما امسال سنت جدیدی را آغاز می کنیم وبه کسانی که بعد 

از کنگرۀ پراگ به ما پیوسته اند طی مراسمی خوش آمد می 

مطلب جدید دیگر، معرفی برندۀ جایزۀ مربوط به . گوییم

مراسم ادای احترامی هم به رابرت . ویدئو خواهد بود

ورود به این دو مراسم برای . والرشتاین برگزار خواهد شد 

. همه آزاد است و در ابتدای جلسۀ اقتصادی اجرا خواهند شد

 !خواهش میکنم که در این جلسات شرکت کنید

 .موضوع کنگره ، جهان در حال تغییر است

این واقعیت که ما در جهانی در حال تغییر زندگی می کنیم 

م که فکر می کن. بر کنگره های ما نیز تأثیر گذاشته است

برای بسیاری از ما شرکت در کنگره های بین المللی به 

معنای این است که می توانیم دربارۀ مسایل بالینی به 

گونه ایی صحبت کنیم که شاید در کشورهای محل کارمان ممکن 

 .نباشد

در این جهان در حال تغییر اما، ما ناگهان همگی به هم  

صویر با موبایل مرتبط شده ایم آنهم از طریق ضبط صدا و ت

ها و با شبکه های اجتماعی که دایمًا ما را وسوسه می کنند 

در نتیجه کنگره . تا حریم خصوصی خود را فدای آنها کنیم

 .ها هم دیگر آن فضاهای امن پیشین نیستند

قابل اعتماد بودن و حفظ حریم خصوصی قلب و مرکز حرفۀ 

ساخته آنچه از روانکاوی این ابزار قدرتمند را . ماست 

است همانا این باور است که آنچه در اتاق درمان گفته می 

جلب اعتماد مراجعان و ایجاد آن : شود همانجا می ماند

 .اتاق چهار دیواری که هیچ چیز از آن نشت نمی کند

در عین حال ما با این دوگانگی روبرو هستیم که از سوی 

ت که دیگر تبادالت بالینی با همکاراِن آشنا به نظریه هاس

منظور اینکه تجربه . منجر به پیشرفت علم روانکاوی می شود

های بالینی است که اغلب ما را به جلو می راند و موجب 

ضبط گفتگوها در کنگره البته ، . پیشرفت تفکرمان می شود

برای حفظ حریم رازداری در کنگرۀ قبل، . اکیدًا ممنوع است

اینبار ، . ورود به برخی جلسات فقط مختص به اعضاء بود

به جای آن در . تصمیم گرفته ایم که درها را باز بگذاریم 



جلسات با موضوع بالینی همه می بایست فرم های مربوط به 

 .حفظ رازداری را امضاء کنند

اما براین باورم که بر مسألۀ رازداری می بایست بیش از 

 .این پافشاری کنیم 

ز قبل به یک معنا ما براین باوریم که این مسأله ا

اما به نظر من رازداری و اهمیت آن می . پذیرفته شده است 

) بایست مرتبًا یادآوری شود و همچنین ، سایر اصول اخالقی 

Ethics  . ) و رازداری در جهانی در حال تغییر ، از راههای

غیر قابل شناسایی و از طریق تکنولوژی ها و ابزار 

یکی از . ودارتباطی جدید، دائمًا به چالش کشیده می ش

فرستادن .اینها به عنوان مثال استفاده از ایمیل است 

ایمیل بسیار آسان است و بسیاری از مراجعان که به ما 

ایمیل می فرستند، متوجه نیستند که دسترسی به ایمیل های 

 .دیگران تا چه اندازه آسان شده است

من بر این باورم که ارزش و در واقع حق داشتن یک اتاق 

یزی است که ما باید به مراجعان و به دیگران هم خصوصی چ

 . منتقل کنیم 

گسترش دانش دربارۀ  IPAهمانگونه که گفتم ، یکی از نقشهای 

ق ایجاد یکی از راههای این کار از طری. روانکاوی است 

یادآور بازسازی خارق العادۀ  وبسایت است و مایلم اینجا

ریاست رومولو  باشم که توسط کمیتۀ وبسایت به IPAوبسایت 

وبسایت خود گویای این وضعیت . پترینی انجام شده است 

جدید است در نتیجه از همۀ شما دعوت می کنم که اگر تا به 

 .حال این کار را نکرده اید حتمًا سری به وبسایت ما بزنید

در اینجا می خواهم از اعضای کمیتۀ خدمات ارتباطی به 

من خود بسیار مشتاق . ریاست پرودی گورکشون نیز یاد کنم

برای توسعه و  IPAتحقق یافتن کتابخانۀ منابع و َمرجع های 

 .اطالعات عمومی هستم که به زودی راه خواهد افتاد

این کمیته در این کنگره سه کارگاه نیز برگزار می کند که 

 .مایلم توجه شما را به آنها جلب کنم
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ار تصویری در تغییرات ساختاری بخش ارتباطات ، ما نیروی ک

هنکه ایجاد کردیم، که به ما این  را به ریاست آنجال موس

فرصت را می دهد که ببینیم دیگران چه نگاهی به روانکاوی 

دارند و هرکدام از ما چگونه تصویری از روانکاوی ارائه 

کار این گروه بسیار جالب است و شما این فرصت . می دهیم

بیشتر در این باره  تصویر روانکاویرا دارید که در پانل 

 .  بشنوید

ر ضمن کمیتۀ جدیدی به نام کمیتۀ اطالعات برای عموم ما د

کمیتۀ جوانی است . به ریاست دیوید زیدلو ایجاد کرده ایم 

می تواند به  IPAاما از همین حاال درک کرده است که چگونه 

روانکاوان کمک کند تا دسترسی عموم مردم به آنها آسانتر 

مردمی که مراجعان آیندۀ ما و یا نسل بعدی  -شود

درعین حال که نمی خواهیم به هیچ . روانکاوان خواهند بود

وجه کاری را انجام دهیم که انجمن ها خود بسیار مؤثرتر 

به زبان خودشان و با حساسیت الزم به ) انجام می دهند 

تالش خواهیم کرد که منابع و امکانات ( فرهنگ های خودشان 

 .مؤثر برای توسعه و معرفی روانکاوی را مهیا کنیم

کار نیروی شبکه های اجتماعی به ریاست الخاندرو نگی هم 

مثل فیس بوک  –رسانه های اجتماعی . در همین زمینه است 

در بعضی فرهنگ ها بسیار جا افتاده تر از  -یا توییتر

برخی از فرهنگ های دیگرند؛ اما ساده لوحانه است اگر 

فرصتهای ارتباط جمعی ناشی از این ابزار را نادیده 

نیروی کار ما رسانه های اجتماعی متفاوت را . ریمبگی

تجربه کرده و به دنبال یافتن بهترین امکان در این جهانی 

است که برای بسیاری از ما ناشناخته اما برای فرزندان و 

اجتماعی  -نوه های ما همچون بخش عمده ایی از جهان شخصی

 .شان به حساب می آید

است که به شدت به کنگره  و این طبیعتًا ، یکی از موضوعاتی

بوستون مربوط است چرا که نمونۀ عملی جهان در حال تغییری 

 . است که ما در آن زندگی می کنیم

زمینۀ دیگر و کمیتۀ مربوط به آن که من افتخار همکاری 

نزدیک با آن را داشتم گروه ها ی جدید بین المللی به 

حمایت  IPAهمانطور که گفتم هدف .ریاست ماریا ترزا هوک است

بسیار گفته شده است که . از تولد روانکاوان جدید است 

روانکاوی از مد افتاده است و ممکن است در برخی جوامع 



صحت هم داشته باشد و انواع درمانهای دیگر در آنجاها مد 

شده باشد ، اما عالقه به روانکاوی بسیار جدی است به خصوص 

مریکای التین و در مناطقی مثل اروپای شرقی ، آسیا ، آ

ممکن است برای برخی این سوء تفاهم وجود . خاورمیانه 

برای خود مأموریتی در این مناطق قائل  IPAداشته باشد که 

این قاعدۀ ماست . است اما در حقیقت ماجرا کامالً برعکس است

که وقتی گروهی ابراز عالقه می کند که گروه روانکاوی 

باید به این خواسته  INGجدیدی تشکیل دهد             

 .توجه کند

آنچه در حقیقت دارد اتفاق می افتد ، این نوع تقاضا ها 

گرسنگی برای روانکاوی و . دریافت می کند IPAاست که 

را به این حوزه های جدید وارد  IPAاشتیاق به آن است که 

 .می کند

آنهایی که نقش حامی گروه های مطالعاتی جدید به آنها 

سئولیتی بزرگ ، بی اندازه مهم و بسیار محول شده است م

 .پیچیده برعهده دارند

اینجا مسئله تنها تدریس روانکاوی ، انتقال تفکر 

روانکاوانه و کمک به ایجاد هویت روانکاوانه نیست ؛ ما 

می باید در عین حال به گروه های مطالعاتی کمک کنیم تا 

، انجمن خود را با عوامل الزم ، از جمله هیئت رئیسه 

کمیته آموزشی ، کمیتۀ اصول اخالقی ، کمیتۀ علمی و از این 

این تشکالت باید با توجه به قوانین و . قبیل ، تشکیل دهند

قواعد باشد و همانگونه شکل بگیرد که یک ساختار 

 . دموکراتیک ، به معنای حقیقی شکل می گیرد

حال باید فرهنگ . این کار خود به اندازۀ کافی پیچیده هست

و اینکه این فرهنگ محلی ، تاریخ و حکومتش ، یعنی  محلی

واقعیت بیرونی ، چگونه بر واقعیت درونی یعنی پویایی 

 .گروه تأثیر می گذارند را نیز درک کنیم

در عین حال کمیتۀ حامی باید موضعی را حفظ کند که تفکر 

در باب عملکرد پویای گروه و عملکرد خود کمیتۀ حامی را 

 .نیز ممکن کند

ن به معنای حفظ موضع ضلع سوم است در میان فشارهای ای

 .عاطفی قوی و انتقالها میان اعضای گروه مطالعاتی



به عنوان حامی باید در عین حال به خاطر داشته باشید که 

هستید و می  IPAشما نمایندۀ خودتان نیستید بلکه نمایندۀ 

 .را به گروه جدید منتقل کنید IPAباید فرهنگ 

م  که شما متوجه هستید که چگونه تمرکز بر بر این باور

این گروه و مکانیزم های سازمانی اش ، که ستفانو و من 

برآن اصرار داریم ،در اینجا هم بسیار کارآمد است و 

هم آنرا بسیار جدی می گیرد و فعاالنه با آن  INGکمیته 

تالش ما انتقال این درک است که چگونه . همکاری می کند

روه بر کار در گروه مطالعاتی تأثیر می مکانیزم های گ

گذارند؛ این موضوع باید هم به حامی ها و هم به اعضاء 

 .گروه مطالعاتی منتقل شود

 INGپیچیدگی نقش حامی و انتقال دانش و شناخت از کمیتۀ 

از حاال با همۀ حامیان شخصًا   ING. بسیار قابل توجه است 

شود، در جریان مالقات می کند تا از تجربۀ آنها مطلع 

وضعیت گروه های مطالعاتی قرار گیرد و حامیان را با 

 .یکدیگر آشنا کند تا بتوانند از تجارب هم استفاده کنند

دارد کار خارق العاده ایی انجام می دهد و من  INGکمیتۀ 

می خواهم از همۀ اعضاء آن و تک تک حامیان که اینهمه وقت 

 .برای این کار می گذارند، تشکر کنم

ما امروز می توانیم نتیجۀ همۀ این زحمات را در این 

مرکز تایوانی برای توسعۀ روانکاوی : کنگره ببینیم چراکه 

 .امروز به گروه مطالعاتی تایوان تبدیل شده است

 .است Psikeگروه مطالعاتی ترکیه امروز انجمن موقت 

بلوهوریزونت ، ) گروه مطالعاتی روانکاوی میناس گرایس 

 .مروز انجمن موقت استا( برزیل

انجمن روانکاوانه برای تحقیقات و کارآموزی روانکاوان 

SPRF  (پاریس ) تشکیل دهنده  انجمن شاخه ای" امروز به

 .  تبدیل شده است"

تشکیل  انجمن شاخه ای" وانه مسکو هم به انجمن روانکا

 .تبدیل شده است" دهنده 

روانکاوی انجمن روانکاوانۀ صربیا امروز انجمن موقت 

 .صربیا است



من این افتخار را داشتم که به ژاپن ، چین و هند سفر کنم 

تا اطالعات بیشتری دربارۀ وضعیت روانکاوی این کشورها در 

آسیا انجمن های قدیمی و انجمن . سال گذشته، به دست آورم

های جدید دارد و انجمن هایی در حال شکل گیری ودیدن کار 

ا و آشنا شدن با همکاران آسیایی روانکاوانه در آن کشوره

 .بسیار خوشایند بود

اگر عالقمندید که دربارۀ رشد روانکاوی در این مناطق 

بیشتر بدانید، سه هیئت به این مطالب می پردازند که می 

 .تواند برای شما جالب باشد

 :گشودن روانکاوی به کشورهای جدید و فرهنگ های نو

اتاق .) یکای التین و چینچشم اندازی از اروپای شرقی ، آمر

 (وستین  –داگالس 

تفکراتی دربارۀ استفاده : زندگی در جهانی در حال تغییر

 (سیپرت  -1-اتاق الیت هاوس) از اسکایپ در روانکاوی 

-0-اتاق الیت هاوس) توسعه روانکاوی در فضای آسیایی 

 (سیپرت

همانطور که قباًل اشاره کردم ، اکنون دیگر به ما بستگی 

که از فرصت مالقات ، تبادل ، آموزش و الهام گرفتن  دارد

 .از یکدیگر استفاده کنیم

قبل از آمدن به بوستون ، در استکهلم با جوانی صحبت کردم 

که به شدت به هیجان آمده بود چراکه داشت موضوع انتقال و 

شوق شادمانه اش مرا به . انتقال متقابل را درک می کرد

انداخت آن هنگام که وارد این یاد شوق و کنجکاوی خودم 

حوزه شدم و حال امیدوارم که همۀ ما همین احساس شوق و 

شگفت زدگی را در این روزهایی که با هم می گذرانیم ، 

 . تجربه کنیم

 

      

 

  

 


