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ها را مدام کشف کند. او باید مفاهیم و فنون روانکاوی در صورتی طراوت و تازگی خود را حفظ خواهند کرد که روانکاو آن

اش کنند. برای مثال، باید بتواند از زدهبار از نو شگفتهایی که مسلّم فرضشان کرده هرها و پدیدهبه خود اجازه دهد تا ایده

ً متحیر شود و آنگاه فقط به هنگام [ ۳و از سرسختِی مقاومت][ ۱قدرت پدیدۀ انتقال] حضور فراگیر ذهن ناهشیار، از عمیقا

های نویافته استفاده کند. اگر روانکاو همواره به خود اجازه دهد درمانگر های آشنا برای توصیف این پدیدهبازنگری از نام

شناسدش درس بگیرد. این کرد میچیزی که تصور میدهد تا از آنای باشد که هست، بعضی اوقات فرصتی دست میمبتدی

کارها( دربارۀ شروع تئاتر روانکاوی با نگاهی ویژه به انتقال هاست خطاب به خودم )و دیگر تازهای از اندیشهمقاله مجموعه

یه و فن روانکاوی های نظرقصد ندارم تحلیلی جامع ارائه دهم، چراکه این موضوع تقریباً به همۀ جنبه[. ۳و انتقال متقابل]

شود. نقطۀ شروع بحثم دربارۀ اولین جلسۀ روانکاوی این ایده است که فرایند تحلیل در اولین جلسه تفاوتی با فرایند مربوط می

قدر تحلیل قدر بیمار و تحلیل همانقدر روانکاو است، بیمار همانهای دیگر ندارد: در جلسۀ اول روانکاو همانتحلیل در جلسه

 .هاایر جلسهکه در س

  

 خلق اهمیت روانکاوانه

دهد باید بیمار را تشویق کند تا به معنای تجربۀ خود فکر کند. باید با هرآنچه روانکاو در اولین جلسۀ تحلیل رودررو انجام می

شگفتی ترین چیزها در ذهن بیمار طوری برخورد شود که گویی دیگر بدیهی نیستند؛ برعکس، چیزهای آشنا باید مایۀ بدیهی

ما باشند، باید ما را به فکر فرو ببرند و در موقعیت تحلیلی از نو خلق شوند. افکار و احساسات بیمار و همچنین گذشته و حال 

مند نبوده است. در بافت تحلیلی شکل خاصی تر از آن بهرهکند که پیشیابند. در نتیجه، خود او اهمیتی پیدا میاو اهمیتی تازه می

آید که مختص همان بافت است. برای درمانجو اتاق مشاوره فضایی عمیقاً ساکت است که در آن باید دید میاز مهم بودن پ

صدای خود را بیابد و داستان خود را روایت کند. این صدا صدای افکار اوست، صدایی که شاید پیش از این آن را نشنیده 

 .تواند نقطۀ شروع روانکاوی باشد(ین کشف میباشد. )شاید بیمار متوجه شود که صدایی از خود ندارد. هم

پذیرد. طور که هست بدون قضاوت میهای روانکاو باید این واقعیت را برساند که او بیمار را همانها و حرف نزدنحرف زدن

کند بفهمد شان رقم زدن تحول روانی است. روانکاو سعی میدانند که هدف از مالقاتدر عین حال هم بیمار و هم روانکاو می

قدر کافی از بیماری خواهد بهطور ضمنی از او میتواند تغییر کند، اما همزمان بهکه چرا بیمار چنین است که هست و چرا نمی

خود دست بشوید تا بتواند از روانکاوی بهره بجوید. برای مثال، بیمار اسکیزوئید باید با روانکاو خود وارد رابطه شود تا 

ترین تعامالت انسانی غلبه کند؛ بیمار وسواسی برای کمک گرفتن بابت نشخوارهای فکری د از جزئیبتواند بر وحشت خو



وگوی تحلیلی شود؛ بیمار هیستریک باید مدتی نمایشی را که پایان خود باید قدری از این نشخوارها دست بکشد و وارد گفتبی

یق درآورد تا بتواند عالوه بر بازیگر این نمایش، تماشاگر آن نیز پا کرده به حال تعلدر زندگی خود )و به جای زندگی خود( به

 .باشد

بیند که برای فهمیدن فقط روانکاو را شخصی میروانکاو حتی پیش از جلسۀ اول نیز اُبژۀ احساسات انتقالی بیمار است. بیمار نه

ی آموزش دیده، بلکه او را همچون مادر او و )از طریق فرایندی فعالً ناشناخته( کمک به او در خالص شدن از درد روان

بیند. این امیدها با خود ترس و ، مادر و پدر اُدیپی مورد تمنا و چیزهای دیگری نیز می[۴شفابخش، اُبژۀ گذار دوران کودکی]

 .ناکامی به همراه دارد

تر بگوییم، قات بیماری )یا دقیقطور که بیمار پیش از جلسۀ اول درمانگری )خیالی( دارد، درمانگر هم پیش از اولین مالهمان

هایی همچون صدای بیمار بیماران متعددی( در ذهن خود دارد. به عبارت دیگر، درمانگر قبل از دیدار با بیمار از ویژگی

 عنوان منابعی از احساسات هشیار و ناهشیار نسبت به بیماراش بهدهنده یا رابطۀ خود با بیماران فعلیپشت تلفن، منبع ارجاع

آورد. عالوه بر این انتظاری که از اولین جلسۀ مصاحبه داریم معموالً ها را با خود به اولین جلسۀ تحلیل میاستفاده کرده و آن

فردی هستند که پیشاپیش با نوعی حس تعلیق همراه است. بیمار و روانکاو در آستانۀ قدم گذاشتن به صحنۀ تئاتری بین

حال، کار درمان زمانی مؤثر اینای درونی بیمار و روانکاو( برای آن نوشته شده است. باههای متعددی )نمایشنامهنمایش

هایی یک از آن دو نرسیده باشد. به دنبال این حس اشتیاق، رگهای خلق شود که پیش از این به ذهن هیچنامهافتد که نمایشمی

ای تازه با دنیای بینی مواجههحد زیادی ناشی از پیش از اضطراب نیز وجود دارد. خطری که در دیدار اول وجود دارد تا

درون خود و دنیای درون شخصی دیگر است. دست یازیدن به اعماق ذهن ناهشیار همیشه کار خطرناکی است. روانکاو 

ترسد کند که گویی میگیرد. او با این اضطراب چنان برخورد میکار اغلب این اضطراب را با چیزهای دیگر اشتباه میتازه

 .بیمار درمان را ترک گوید؛ در واقع، ترس روانکاو از آن است که بیمار در درمان بماند

در »مان را توصیف کرد: اخیراً یکی از بیمارانم با وضوحی غیرعادی بخشی از جریان فکر خود پیش از جلسۀ اول مالقات

خواهم شوند؟ چطور باید بیانشان کنم؟ نمیا مایۀ خجالتم میترسم یها میهمان شروع کار باید چقدر از چیزهایی بگویم که از آن

ام، فریبکارم، خودخواهم یا اغواگرم و آنقدر کار کردن با من تجربۀ ناخوشایندی است که خیلی زود فکر کند آنقدر دیوانه

تباه کردم که تصمیم گرفتم طور خودم را رسوا کنم؟ اشای پیدا کند تا از شّر من خالص شود. اصالً ارزشش را دارد اینبهانه

آمد: انگار آدرس ها. به نظر کمی دیوانه میتر بود، شبیه پدربزرگببینمش؟ حرف زدن با او پشت تلفن ناامیدم کرد. کاش مسن

 .«وداغانی است. نکند کارش هم خوب نباشد؟دانست. دفترش در محلۀ دربخودش را نمی

کنم زمانی را برای کار درمان یا تحلیل را با من شروع کند، به او پیشنهاد میخواهد گیرد و میهنگامی که بیماری تماس می

ً به معنی شروع پیدا کنیم. من عمداً از واژۀ مشاوره استفاده می[ ۵مشاوره] کنم تا مشخص کرده باشم که این مالقات لزوما

ای تحلیلی باشد(. این کار ه دارد، تجربهای کنظر از نتیجهمان صرفکاری مستمر نیست )هرچند قصدم این است که مالقات

دانم که بعد از صحبت با بیمار حس خواهم کرد قادر یا مایلم به او کمک کنم یا نه. در میان عوامل کنم زیرا از پیش نمیرا می

ی برایش یا اآید و آیا دغدغهسازند این پرسش هم مطرح است که آیا در کل از بیمار خوشم میمتعددی که این تصمیم را می

 .ای به شخص خودش دارم یا خیرعالقه

حال، من به جز چند مورد استثنایی )مانند بیماران معتاد به اینمهم است که روانکاو تا حدی نگاه تشخیصی هم داشته باشد. با

عموماً از انجام کار  های ارگانیک جدی دارند(الکل یا مواد، افراد سوسیوپات با رفتارهای شدیداً مخرب یا بیمارانی که آسیب

، ۱۹۸۲؛ آگدن، ۱۹۸۰کنم )مقایسه کنید با بویر و جیوواچینی، تحلیلی با بیمارانی با طیف وسیعی از آشفتگی روانی استقبال می

تواند با هر بیمار عالقمند به روانکاوی کار کند. به اعتقاد حال، به نظرم ادعای گزافی است اگر کسی بگوید میبااین(. ۱۹۸۶

شود که روانکاو باید بتواند ایم. گاهی گفته میآید، در حقش جفا کردهگر بپذیریم با بیماری کار کنیم که از او خوشمان نمیمن ا

انتقال منفی خود را تحلیل کند و در نتیجه باید بتواند با هر بیمار مناسب برای روانکاوی کار کند. شاید این دیدگاه روی کاغذ 

قدر کافی سخت هست که نخواهیم عمارت آن را نیز بر شالودۀ انتقال من کار روانکاوی در عمل به درست باشد، اما به باور

متقابلی شدیداً منفی )یا انتقالی شدیداً منفی( بنا کنیم. تجربه به من نشان داده که این موضوع حتی زمانی که روانکاو )یا بیمار( 

کند که از ام که این اخطار در مواردی صدق میهمچنین متوجه شدههاست صادق است. متوجه غیرمنطقی بودن این انتقال

 .نیرومندی در میان است[ ۶همان ابتدای کار پای انتقال یا انتقال متقابل شهوانی]



یا چیزهایی « مرحلۀ سنجش»یا « دورۀ ارزیابی»مان را از سوی دیگر، هنگام صحبت ]حضوری[ با بیمار جلسات نخست

ً منفعل باشد. چنین طور ضمنی یعنی آنها بهکه از نظرم این عبارترانامم، چمثل این نمی که بیمار باید در این فرایند نسبتا

کنند که کارکرد اصلی جلسۀ اول رقم زدن فرایند تحلیل است. ماهیت تعامل در هایی این باور مرا درست منتقل نمیعبارت

کنند. در کند یا حتی دو طرف یکدیگر را ارزیابی میا ارزیابی میجلسۀ اول صرفاً این نیست که یکی از دو طرف دیگری ر

کنند حتی کنند اهمیت تحلیلی خلق کنند، یعنی سعی میذهن من جلسۀ اول در حکم تعاملی است که در آن دو انسان سعی می

است که تعاملی بیافرینم گیری در همان جلسات آغازین را نیز درک کنند. هدف من در دیدار نخست این معنای فرایند تصمیم

 .ای از درمان تحلیلی عرضه کند و از این لحاظ برای او مهم باشدکه به بیمار شّمه

در دورۀ منتهی به نخستین جلسۀ مالقات بسیار باالست، به نظرم [ ۷ناشی از انتقال] با وجود این واقعیت که سطح اضطراب

آرام کند. برعکس، معتقدم کار او این است که به بیمار کمک کند این  در اولین دیدار کار روانکاو این نیست که بیمار را

هایی که با آن حس– های انتقالی خودفرصت مهم را برای شناسایی و درک چیزی تازه دربارۀ افکار، احساسات و حس

 .از دست ندهد –گریبان استبهدست

  

 حفظ تنش روانی در بافت تحلیلی

شود. بیمار را با عنوان دکتر، آقا یا خانم خطاب ول روانکاوی نیز از سالن انتظار شروع میهمچون سایر جلسات، جلسۀ ا

ماند: کنیم. پارادوکس ذاتی این معرفی رسمی از چشم بیمار پنهان نمیکنیم و خودمان را نیز به همین ترتیب معرفی میمی

انسانی است. رسمیت آن بیانگر حرمتی است که برای ترین روابط ترین و در عین حال صمیمیرابطۀ تحلیلی یکی از رسمی

خواهد وانمود و نمی–کند درمانجو و برای فرایند روانکاوی قائلیم. همچنین بیانگر این واقعیت است که روانکاو وانمود نمی

یمیت دهد(. از همان ابتدای کار روشن است که صمکه دوست درمانجو است )کسی برای صحبت با دوستش پول نمی –کند

 .رابطۀ تحلیلی صمیمیت در بافت رسمیت است

یا « بیمار را آرام کنند»شوند تا کار اغلب هنگام مشایعت بیمار از سالن انتظار به اتاق مشاوره وسوسه میروانکاوهای تازه

ا کرده باشید. امیدوارم راحت جای پارک پید»برای مثال، درمانگری برای تلطیف این جّو سنگین گفت «. انسانی رفتار کنند»

نظر از منظر فرایند روانکاوی چنین سخنی مهربانانه نیست. در واقع، از نقطه«. شوداین اطراف جای پارک سخت پیدا می

آنچه در اینجا مد نظر ماست این درمانگر از چند جهت با بیمار خود نامهربان بوده است. اول، او به بیمار این احساس ناهشیار 

تواند در این دنیای خشن روی پای خود بایستد و درمانگر از این بابت که نتوانسته بیمار کودکی است که نمیرا مخابره کرده که 

برد و کند. چنین حرفی بالفاصله بیمار را زیر ِدین روانکاو میآلود میهای زندگی او بکاهد احساس مسئولیتی گناهاز سختی

کند، یعنی به درمانگر در اجتناب از احساسات منفی یاری برساند. همچنین  او را جبران« مهربانی»گذارد تا تحت فشارش می

 .در این حرف درمانگر این پیام نهفته است که او مطمئن نیست درمان ارزش زحمتی را که بیمار به خود داده داشته باشد

–ای که ه خود را به شیوهرباید کبه عالوه این شکل از صحبت نوعی دزدی است، زیرا این فرصت را از چنگ بیمار می

وگوی تحلیلی را آغاز نهایت شکل مختلف گفتتواند به بیپسندد به روانکاو معرفی کند. بیمار میمی –هشیارانه یا ناهشیارانه

سیاق او برای انجام این کار را هیچ درمانجوی دیگری ندارد. نباید با تحمیل محتویات ناهشیار خود فرصت نگارش وکند. سبک

نامۀ تحلیلی را از بیماری که هنوز پایش را به اتاق مشاوره نگذاشته بگیریم. )برای این کار وقت زیاد ین سطرهای نمایشاول

 .های ناهشیار بیمار خواهد شد(پردازیای در صحنۀ خیالاست، چرا که دیر یا زود درمانگر بازیگر ناخواسته

اندازد. ما در مقام روانکاو قصد نداریم یت تجربۀ تحلیلی به اشتباه میو سرانجام، حرفی مانند این بیمار را در خصوص ماه

بخش، اطمینان دادن، هدیه دادن یا کارهایی مانند این اضطراب )خودمان یا بیمارمان( را کاهش دهیم. از با اقدامات آرامش

ظار ما از بیمار هم هست، منطقی نیست فقط کاری است که از خود انتظار داریم بلکه بخشی از انتآنجا که حفظ تنش روانی نه

مان باشد. مهم نیست که دیگر از این واقعه صحبت بشود یا نشود؛ که تالش برای تسکین این تنش سرآغاز رابطۀ تحلیلی

انتقال [ ۸درآوری]عملکند که درمانگر بر خود روا داشته تا از طریق بهطور ناهشیار این واقعیت را حس میدرمانجو به

 .ل با اضطراب خود کنار بیایدمتقاب



های )اغلب ناگفتۀ( زیادی دارد پیرامون این موضوع که بودن در جلسات روانکاوی ها و دغدغهبیمار در جلسۀ نخست پرسش

ها در قالب توضیح دادن یعنی چه، روانکاو بودن یعنی چه و درمانجو بودن یعنی چه. تالش روانکاو برای پاسخ به این پرسش

مکاتب مختلف »درمانی و روانکاوی، تفاوت میان اعی آزاد، کاربرد کاناپه، فراوانی هفتگی جلسات، تفاوت میان روانفرایند تد

گیرد که خود را با زبان خود به روانکاو ثمر است، بلکه همواره این فرصت را از بیمار میفقط بیها نهو مانند این« روانکاوی

یعنی چه، « در روانکاوی بودن»که دهد، شیواترین توضیح روانکاو از اینزیر نشان می طور که مثال بالینیبنمایاند. همان

 .این است که خود مانند یک روانکاو رفتار کند

و تولیدکنندۀ تلویزیون بود، او در جلسۀ اول گفت که خواسته مرا ببیند زیرا شدیداً مضطرب بوده و  ساله۴۲آقای هـ مردی 

که هنگام خواب خفه شود و هنگام وقوع زلزله گیر مرگ داشته است، از جمله ترس از این در خصوص« افکار وسواسی»

نتواند در این دنیا گلیم »اش که ضعف شنوایی متوسطی هم داشت سالهبیفتد و بمیرد. مشغلۀ ذهنی بیمار این بود که دختر شش

آمیز هستند، اما این آگاهی کمکی به تسکین هایش اغراقداند که همۀ ترساو گفت می«. خودش را از آب بیرون بکشد

 .اضطرابش نکرده بود

آقای هـ گفت که از خردسالی مضطرب بوه است. پدرش استاد دانشگاه بوده و همیشه از او ناراضی بود و هر شب مصّرانه 

 .کشیدهبر سر او داد می بیمار« حماقت باورنکردنی»که پدرش هر شب بابت کرده. نتیجه آنمی« کمک»به او در انجام تکالیفش 

کرد باید همیشه آمادۀ روز ازکارافتادگی آید. او احساس میآقای هـ به من گفت که موفقیتش در کار به نظرش غیرواقعی می

های زیادی از مواقعی آورد که با خرج کردن کرد. مثالانداز میآورد پسذرۀ پولی را که به دست میخود باشد. در نتیجه، ذره

شنوم این است که پرداختن پول بابت روانکاوی طرز خطرناکی خالی شده است. من به او گفتم آنچه میحساس کرده بهپول ا

برایش وحشتناک خواهد بود، زیرا معنایش این است که یکی از معدود منابع حمایتی خود را از دست خواهد داد. آقای هـ 

و تصور پرداختن پول بابت روانکاوی برایش مانند حجامت است: یا این باره زیاد فکر کرده است لبخندی زد و گفت در این

 .ریزی خواهد ُمردپیروز خواهد شد یا از شدت خون« درمان»

وقتی آقای هـ را برای بار دوم در سالن انتظار دیدم عرق کرده بود و مانند کسی بود که با نگرانی منتظر من است تا خبر 

های که وارد اتاق مشاوره شد، در حالی که با گامرا به اطالعم برساند. به محض آن –دادگاهمانند حکم یک –نهایت مهمی بی

خواهم به همسرم زنگ بزنم و ام. اگر اشکالی ندارد میکلیدهایم را در ماشین جا گذاشته»رفت گفت سریع به سمت تلفن می

رسد که این تماس برایش در حکم مسئلۀ مرگ و نظر می من گفتم به«. بخواهم کلیدهای زاپاس را بعد از جلسه برایم بیاورد

که آن را از سر خود باز وگو کنیم پیش از آنکنم باید باهم دربارۀ آنچه بین ما در جریان است گفتزندگی است، اما فکر می

ین گذاشته بودم و تابلو راستش را بخواهید این اتفاق زیاد برایم میفتد. ناهارم را روی صندلی عقب ماش»کنیم. او نشست و گفت 

نشده بگذارم. پارکینگ را دیدم که نوشته بود "کلید را داخل ماشین بگذارید". حس خوبی نداشتم که ناهارم را در ماشین قفل

 .«خواستم درهای ماشین باز باشنددرازی کند، برای همین نمیفکر کردم شاید کسی به ناهارم دست

دو کار را باهم کرده است: هم در ماشین را قفل کرده تا کسی به ناهارش دست نزند و هم  رسد هربه آقای هـ گفتم به نظر می

زده شدت وحشتاند بهطبق دستور تابلِو راهنما کلیدها را در ماشین گذاشته. او گفت وقتی متوجه شده کلیدها در ماشین جا مانده

ماس بگیرد. این فکر او را بسیار آرام کرده بود. من این نکته را شده و بالفاصله به این فکر افتاده که از دفتر من با همسرش ت

ام را تصدیق کرد، اما گفت به من زودتر فکر بازگو کردم که در آن لحظه هم به من و هم به همسرش فکر کرده است. او گفته

 .کرده، از همان وقت که تابلو را دیده، چنان که گویی من آن را آنجا نصب کرده باشم

ترسد دیگران اش است. او تقریباً همیشه میـ توضیح داد که درخواستش برای استفاده از تلفن دفتر من نیز عادت همیشگیآقای ه

دهد که او را دوست دارند. برای مثال، در ها به خود اطمینان میاز دستش عصبانی باشند و مدام با تقاضاهای کوچک از آن

ها پرسد که کامالً مسیر رفتن به آنهایی را میگیرد یا نشانی مکانمداد قرض می محل کار بارها از همکارانش پول خرد یا

 .داندرا می

کنم آدم نفهمی است. )به ذهنم رسید که در اینجا عالوه بر ترس، نوعی میل هم دخیل است، او گفت مطمئن است که من فکر می

اش های درونیکرد که دنیای اُبژهرانی را به من معرفی میاما در این مرحله حرف بیمار را قطع نکردم، زیرا داشت بازیگ

دادند(. او در ادامه از والدینش بیشتر گفت. پدرش ده سال پیش از دنیا رفته بود، اما در تمام عمر طوری زندگی را تشکیل می

کرده. وپنجه نرم میکرده بود که انگار اَجلش سررسیده است. پدر از کودکی مشکل کلیوی داشته و با ترس از مرگ دست



ترسیده پدرش هنگام داد کشیدن بر سر او بمیرد. او گفت پدرش گاهی اوقات بسیار مهربان بوده و با وجود بیمار گفت که می

 .ترسیده، او را دوست داشته استها از او میاین واقعیت که بیشتر وقت

ر ماشین جا گذاشته و تقاضای تماس گرفتن از دفتر من کرده است که کلیدها را داز او پرسیدم آیا انتظار داشته من هم بابت این

دانسته چرا هنگام انتظار در سالن دفتر من طور مبهم داشته، اما درست نمیبر سرش داد بزنم. پاسخ داد که این احساس را به

اید و از بیمار در برابر من ]کاری خواسته با همسرش تماس بگیرد تا او بیتا این حد ترسیده بوده. )به ذهنم رسید که بیمار می

 .کرده[ و از من در برابر او محافظت کند(که مادرش در برابر پدرش می

گفت( می« بازیگوشی تلفنی»انتقال )چیزی که آقای هـ به آن [ ۹درآوری]عملهای مختلفی از این بهدر جریان کار تحلیل الیه

که از خود در ای برخورد شود و در نتیجه میلش به اینهمچون پسربچۀ درماندهکه با او آشکار شد، از جمله میل بیمار به این

تواند این کار برابر این احساس محافظت کند که انسانی شدیداً ویرانگر است؛ انسانی که به پدرش آسیب زیادی رسانده و می

که مرا وادار کند شبیه پدرش رفتار کنم، یعنی بابت درآوری انتقال، میل او به این بود عملرا با من هم بکند. دومین جنبۀ این به

ترسید که من این کار را بکنم و سعی داشت به خودش اطمینان دهد که چنین نخواهم حماقتش بر سر او داد بکشم. از طرفی می

کرد، آسوده میبُرد. عالوه بر این، تنبیه شدن او را های سنگینی لذت شهوانی نیز میکرد. از طرف دیگر، از چنین شماتت

که او را تا حد مریض شدن طلبید )اینطور ناهشیار بابت جنایت خیالی در رابطه با پدرش میزیرا این همان چیزی بود که به

گرانۀ پدرش نشانۀ های شدید و کنترلکرد مداخلهعصبانی کرده بود و سرانجام به کشتن داده بود(. از این گذشته، احساس می

کشید همین شکل از عشق را از طور ناهشیار امیدوار بود در سرزنشی که انتظارش را میاست. بیمار بهعشق او به بیمار 

 .عنوان نمادی از فرایند تحلیل عمل کردبارها و بارها در جریان درمان به« بازیگوشی تلفنی»من نیز دریافت کند. ماجرای 

  

 های هشداردهندهداستان

کنم؛ به برداشت ناهشیار بیمار بیمار گوش می« های هشداردهندۀداستان»همان شروع کار به من در جلسۀ مصاحبۀ آغازین از 

( ۲شک با شکست مواجه خواهد شد.)از این حس که روانکاوی کار خطیری است و دالیل او برای این حس که روانکاوی بی

کنم آن را ناشی از انتقال هستم )و سعی میهای اضطراب در واقع، همۀ حرفم این است که در آن جلسه مترصد اولین نشانه

 هایش به شکل خطر ورود به رابطهبرای خودم و بیمار به کالم درآورم(. ماهیت مشکالت درمانجو هرچه که باشد، اضطراب

به  اش به او آموخته است؛ باوررحم و ناهشیار دارد که تجربیات نوزادی و نوباوگیآید. بیمار باوری بیبا درمانگر درمی

کننده، بیش از حد ای با اُبژه دیر یا زود دردناک، ناامیدکننده، سرشار از تحریک، نابودکننده، نامطمئن، خفهکه هر رابطهاین

شده و ... از آب درخواهد آمد. دلیلی وجود ندارد که رابطۀ پیِش رو ]رابطه با روانکاو[ نیز متفاوت با روابط قبلی باشد. جنسی

اش ناگزیر های درونیاین باور خود هم بر حق است و هم بر خطا. از این نظر حق با اوست که دنیای اُبژه البته درمانجو در

اند. از این نظر بر خطاست که بافت روانکاوی با بافت ای در تئاتر تحلیلی تبدیل شدهاز طریق انتقال به نمایش ذهنی زنده

ها و روابط اُبژۀ نوزادی و اند )یعنی بافت فانتزیاش شکل گرفتهای درونیهای که در آن دنیای اُبژهفردی اولیهبین-روانی

 .کودکی( یکی نیست

گوید( باید در پرتو این هشدار ناهشیار به درمانگر گوید )و همچنین نمیهای اول تحلیل میهرآنچه را که درمانجو در ساعت

کند شنید که به چه دلیلی نه روانکاو باید وارد این رابطۀ شوم و پُرخطر شود و نه بیمار. جا دارد تأکید کنم که بیمار احساس می

اندازۀ خود او خطرناک است، و عمدتاً در تالش برای محافظت از روانکاو است که از ورود یز بهروانکاوی برای روانکاو ن

های بیمار از شروع کند برای گنجاندن ترسمثابۀ مخزنی عمل میرود. از این منظر، روانکاو بهبه رابطۀ تحلیلی طفره می

توان بدون فدا کردن زندگی بیمار پذیر است و میدرونی امکان که تغییراین رابطه و همچنین برای گنجاندن امیدهای او به این

دهد که چطور بیمار اش را تغییر داد. نمونۀ زیر از اولین جلسۀ تحلیل نشان میهای درونیهای بیمارگون او به اُبژهدلبستگی

ً ناهشیار خطرات مورد انتظارش را برای خود و درمانگر به  .آوردیشکل نمادین درمدر تالشی غالبا

اش با همسر و فرزندانش پوچ و توخالی است، در کارش احساس مالل آقای ج در اولین جلسۀ مالقات توضیح داد که رابط

کرده است که اش مرا به او معرفی کرده، زیرا فکر میبرد. او گفت متخصص داخلیکند و در کل از زندگی لذت نمیمی

اش وجود دارند هایی در زندگیس اندوه ظاهری آقای ج، به ذهنم رسید شاید لذترغم احساروانکاوی برایش مفید باشد. علی

[ ۱۰ها را از خودش و من پنهان نگه دارد. این خیال به ذهنم خطور کرد که آقای ج یک رابطۀ سّری]که حس کرده باید آن

ک خاطره از عشق دوران کودکی. این دیگر، شاید هم با ی« عالقۀ آتشین»شاید با یک زن، شاید با موسیقی، هنر یا –دارد 



توانم دهد. در نگاه به عقب بهتر میها زائیدۀ شهود نیست، بلکه پاسخی است به تظاهراتی که بیمار از خود بروز میفانتزی

ل ها به من منتقاش و مانند اینببینم که او این برداشت را با انتخاب واژگانش، آهنگ کالمش، شکل راه رفتنش، حاالت چهره

طور ناهشیار احساس کرد. او مانند مردی رفتار کرد که با خود رازی دارد. من حدس زدم )اما به آقای ج نگفتم( که او به

بینی کردم که در نتیجۀ این کند روانکاوی نیز اَشکالی از لذت را در خود دارد که باید آن را کامالً مخفی نگاه داشت، و پیشمی

 .روح خواهد بودها )هم برای او و هم برای من( خشک و بیمدتمان تا کاری، جلساتپنهان

داند که کمک گرفتن او به حال همسر و فرزندانش نیز مفید خواهد بود. بیمار گفت شکی ندارد که الزم است درمان شود و می

زهایی خرید که همۀ اعضای شد با آن چیکند که می که پولی را صرف روانکاویکرد از اینحال، بسیار احساس گناه میبااین

کند شروع روانکاوی برایش در حکم مند شوند. چند دقیقه بعد در همین جلسه گفتم که ظاهراً احساس میخانواده از آن بهره

حال، گفت گاه فکر خیانت به سرش نزده است. بااینای سّری است. او گفت که بسیار به همسرش وفادار است و هیچرابطه

اش حرفی از دهانش پریده بود و بار در صحبت با منشیاین حرف را زدم چون در همان هفته برای اولین عجیب است که من

شده از آن برداشت جنسی کرد. منشی پاسخ مستقیمی به این رابطۀ نامشروع پیشنهادی نداده به قدر کافی دوپهلو بوده که می

بار در چندین سال اخیر زودتر از موعد محل اعث شد برای اولینبود. بیمار گفت که این ماجرا او را بسیار بهم ریخت و ب

 .کارش را ترک کند

  

ترین ای از چیزی را تفسیر کردم که به نظرم سرنخی از اضطراب ناشی از انتقال بود )یعنی در دسترسدر این مثال، من جنبه

ای که بیمار با خود به رابطۀ تحلیلی آورده ر درونیهشیار مربوط به انتقال و مقاومت(. در تئاتمجموعۀ معناهای ناهشیار/پیش

بود که «( رابطۀ سّری»کاری شدیدی وجود داشت. در بطن همین جنبه از تجربه )یعنی بود، انتظار دلبستگی آتشین و مخفی

کار حد دردناک شود و شاید ادامۀ آن غیرممکن گردد. طی چندین سال ازترسد روانکاوی بیشاحساس کردم آقای ج می

اش داشت بفهمد؛ ای که با پرستار بسیار محبوب دوران کودکیروانکاوی، بیمار توانست این احساسات خود را در بافت رابطه

کرد باید از مادرش پنهان نگه دارد. احساسات خشم و گناه و همچنین ترس او از گرفتار طور ناهشیار احساس میعشقی که به

عالقه خود بی های زندگیث شده بود که دفاعی شکل دهد در قالب شخصیتی که به همۀ بخشچنینی باعهای اینشدن در مخمصه

 .کارکردهای دفاعی مهمی در مراحل آغازین تحلیل او داشت« همۀ کارهایش صرفاً تظاهر است»که بود. این

  

 زمان مطرح کردن تفسیر های انتقالی

پرسند آیا درست است که کاوی بریتانیایی عالقمندم، اغلب از من میهای برخاسته از گفتار رواناز آنجا که من به ایده

کنند. این پرسش همیشه مرا متعجب کرده است. کار عجیبی درمانگران کالینی از همان شروع روانکاوی انتقال را تفسیر می

ه دارد که مثالً چنین نیست اگر کسی بخواهد با بیمارش در این خصوص حرف بزند که این رابطۀ تازه )رابطۀ تحلیلی( چ

ایم، جلسۀ طریقی به اضطراب بیمار در انتقال نپرداختهحاصل است. معموالً تا وقتی که بهترسناک، مهیج، ناامیدکننده یا بی

اول برای من چیزی کم دارد. الزم نیست درمانگر کالینی باشید تا با بیمارتان از برداشت فعلی )و همواره غیرقطعی( خود از 

 )۳.(کندی حرف بزنید که دیدار نخست را برای او دشوار میچیز آن

آید موقعیتی است که در آن مقاومت ناشی از انتقال متقابل برای بحث پیرامون اضطراب ناشی از انتقال در آنچه در ادامه می

 .جلسۀ اول وجود دارد

است کند. او در جریان این تقاضا به درمانگر ساله با ]خانم[ درمانگری تماس تلفنی گرفت تا یک جلسۀ مشاوره درخو۳۲مردی 

هایش با دیگران به جایی برسد که با مشت کسی را بزند. آقای ن جدلوکند این خطر وجود دارد که بحثگفت که احساس می

 ترسند.زند و اغلب حتی وقتی عصبانی نیست هم دیگران از او میگفت که مردی تنومند است، با صدایی پُرطنین حرف می

 .گاه به کسی حمله نکرده استها امیدوار است درمانگر از او نترسد چون آدم خطرناکی نیست و هیچاو گفت که با همۀ این

است اما نه  که دید بیمار قامتی متوسط دارد و کالمش پُرفشارزده شد از اینوقتی آقای ن به جلسۀ اول آمد، درمانگر شگفت

پریش فروشی است. او فرزند یک مادر روانوکار موفقی در زمینۀ خردهکه صاحب یک کسب پُرطنین و قلدرمآبانه. آقای ن گفت

بوده و درست قبل از اولین سالگرد تولدش به پرورشگاه سپرده شده بود. او از آن زمان مادر و پدر خود را ندیده بود. بعد از 



سالگی با این زوج  ۱۸را به فرزندی پذیرفتند. او تا  زندگی در پنج پرورشگاه مختلف در پنج سال متوالی، سرانجام زوجی او

 .های نهفتگی و بلوغ او الکلی شدندهایش در سالزندگی کرد و سپس به ارتش پیوست. والدخوانده

طور ضمنی و مردد هشدار داده باره حرفی نزد که بیمار بهتازگی دورۀ آموزش خود را گذرانده بود( در ایندرمانگر )که به

رسد درمانگر این احساس ناهشیار را داشته که صحبت با بهتر است درمانگر کاری به کارش نداشته باشد. به نظر میبود که 

تر شود. همچنین او ترس خود از بیمار را شود بیمار برای درمانگر خطرناکآقای ن دربارۀ ترس از تخریبگری او باعث می

هشدار بیمار فکر کند. )شاید بعضی از درمانگران حتی از مالقات چنین  انکار کرده بود و این موضوع باعث شد نتواند به

های درونی و بیرونی را در قالب عنوان فردی خطرناک برای اُبژهکردند و این تجربۀ بیمار از خودش بهبیماری امتناع می

پریش او باعث شده بود مادرش روان –از منظر واقعیت روانی ناهشیار بیمار–آوردند. هرچه باشدانتقال متقابل به عمل درمی

نداشتنی و احتماالً خطرناک بوده که پنج صاحب پرورشگاه مختلف او را پس زده بودند و شود و او را ترک کند، آنقدر دوست

 .های خود را به سوی الکلی شدن سوق داده بود(والدخوانده

چند روز بعد از جلسۀ پنجم با درمانگرش تماس گرفت و گفت  ای به چهار جلسۀ هفتگی بعدی خود آمد.بیمار با آشفتگی فزاینده

بار مالقات اضطرابش بیشتر و بیشتر شده و حاال به حد غیرقابل تحملی رسیده است. به همین خاطر تصمیم که بعد از هر

 .ها صحبت کندساسگرفته بود درمان را قطع کند. درمانگر به آقای ن توصیه کرده بود یک جلسۀ دیگر بیاید و دربارۀ این اح

در این مرحله بود که درمانگر برای این مورد از من مشورت گرفت. من به او گفتم که بیمار از همان آغاز کار اشاره کرده 

ویژه در بافت انتقال مادرانه( درمانگر را بترساند و به او آسیب بزند. ترس ناهشیار که خشمش )بهکه چقدر وحشت دارد از این

طور غیرمستقیم نشان داده بار در هفته را پیشنهاد کند، هرچند بیمار بهیمار باعث شده بود که به او جلسات یکدرمانگر از ب

تواند از عهدۀ آن برآید. تصمیم ناهشیار درمانگر به حفظ فاصلۀ تری نیاز دارد و میکند به درمان فشردهبود که احساس می

تأیید زده بود که درمانگر )آن هم با دالیلی موجه( او را خطرناک یافته و سرانجام  امن خود از بیمار به این باور آقای ن ُمهر

از دیدن او سر باز خواهد زد. از نظر من آقای ن با درمانگر تماس گرفته بود تا ببیند آیا در جلسۀ گذشته آسیبی دیده یا نه، و 

او را موقتاً مطمئن کرده بود. من این فرضیه را مطرح کردم هم صحبت کنند که درمانگر خواسته بود تا در جلسۀ بعد بااز این

که آقای ن از )اُبژۀ درونی( مادر خود بابت دیوانگی و ناتوانی از دوست داشتن او و ترک کردنش عصبانی است و در عین 

 .ترسد که همین خشم او مادرش را دیوانه کرده و باعث شده باشد او را ترک کندشدت میحال به

« خوبید؟»با این سؤال شروع کرد:  –رفتندکه از سالن انتظار به اتاق مشاوره میحالیدر–جلسۀ بعد از تماس تلفنی را آقای ن 

وقتی به اتاق مشاوره رسیدند گفت که قلبش به تپش افتاده است. درمانگر گفت شاید آقای ن نگران است که جلسۀ قبل او را 

اید از همین حاال این نگرانی را با خود دارد. بیمار بعد از این تفسیر بسیار آرام گرفت. ترسانده یا به او آسیب رسانده باشد و ش

شده شاید بهتر باشد دفعات کمی بعد در همان جلسه درمانگر گفت که چون بیمار در پاسخ به هر جلسه آنقدر مضطرب می

ر ترسناک بوده صحبت کنند. در کمال شگفتی درمانگر، بیشتری در هفته یکدیگر را ببینند تا دربارۀ آنچه ]در جلسات[ برای بیما

نشدۀ انتقال متقابل )اضطرابی وگوی تحلیلی در نتیجۀ اضطراب تحلیلآقای ن از این ایده استقبال کرد. به یک تفسیر، شروع گفت

یا هفت جلسه به تعویق که منجر به ناتوانی درمانگر از فکر کردن یا تفسیر اضطراب ناشی از انتقاِل بیمار شده بود( تا شش 

 .افتاد

  

 [11]فضای تحلیلی

سازد را می« ماتریس ذهن»ای که شود( فضای روانیبا پا گذاشتن به تجربۀ روانکاوی )که از همان مصاحبۀ اولیه آغاز می

فضای شود. به عبارت دیگر، وبیش شبیه فضای تحلیلی میطوری که این فضا کم، به(۱۹۸۶شود )آگدن، تر مینیز بزرگ

های کند. رویدادهایی که تجربۀ بیمار را در رابطه با اُبژهشود که بیمار در آن فکر، احساس و زندگی میتحلیلی فضایی می

تا جایی که –های او به این رویدادها سازند و پاسخاش را میسازند، رویدادهایی که زندگی روزمرهاش میدرونی و بیرونی

یابند. سرانجام، در فضای تحلیلی است که درمانجو طرزی ظریف برای بیمار اهمیت میبه –وندشبه تجربۀ تحلیلی مربوط می

دهد که واسطۀ چیزی رخ میکند، نه در فضای روانی فردی. تکامل این فرایند بهتئاتر درونی و ناهشیار خود را تجربه می

 )۴ .(شناسیم، هرچند محدود به آن نیستانتقالی می به نِوروز انتقالی و سایکوز[ ۱۲برگ دادن]ومعموالً با عنوان شاخ



طور که هر شود بسته به هر زوج تحلیلی ]روانکاو و بیمار[ متفاوت است. همانچیزی تشکیل میکه فضای تحلیلی از چهاین

روانکاو نیز  یابد که فرایند ایجاد فضای بازی برای هر یک از فرزندانش کامالً متفاوت است،مادری )اغلب با شگفتی( درمی

وخوی طور که ُخلقهمان(. ۱۹۸۹کند )گلدبرگ، باید بیاموزد که فرایند خلق فضای تحلیلی برای هر درمانجو فرق می

کند، روانکاو نیز باید به خود اجازه دهد های خاصی از ظرفیت هیجانی مادر را زنده و فعال میفرد هر نوزاد جنبهمنحصربه

ال توسط بیمار خود آفریده/ساخته شود. از آنجا که نوزاد در ُخلق مادر خود نقش دارد، هیچ دو تا هم در واقعیت و هم در خی

نوزادی یک مادر ندارند. به همین ترتیب، هیچ دو بیماری روانکاو واحد ندارند. تجربۀ روانکاو از خود و شیوۀ رفتار او 

نیست: هر روانکاو در جریان هر [ ۱۳ه به هیچ روی ایستا]طرز ظریفی در هر تحلیل متفاوت است. عالوه بر این، این پدیدبه

 .گذاردگیرد، و این به نوبۀ خود بر سیاق تحلیل او تأثیر میتحلیل دستخوش تحول روانی قرار می

کند )محتواهایی که شان تهدید میها را به مکیدن محتواهای ذهنیتر همچون خلئی است که آنفضای تحلیل برای بیماران آشفته

بینند(. یکی از چنین بیماری جلسۀ نخست خود را با بستن من صورت اعضا یا محتویات بدنی میشکلی انضمامی بهن را بهآ

هایش را های رکیک آغاز کرد. من که از این حمله جا خورده بودم تصمیم گرفتم بگذارم او حرفوقفه از حرفبه رگباری بی

باران او بسیار بیشتر از سر اضطراب بود تا خصومت. پس از روشن بود که گلوله کند.بزند و ببینم این کارش با من چه می

کنم اینجا با من بودن برایش آسان نیست. با شنیدن این حرف ساکت شد. سپس گفتم که حدود پنج دقیقه به او گفتم که فکر می

ی از خودش که برای او ارزشی ندارد مایه اش را روی من خالی کرده چون برایش مهم نبوده از بخشکنم کیسۀ زبالهفکر می

ها محافظت کند. بعد از این تری درون خود دارد که حس کرده باید از آنزنم چیزهای مهمبگذارد. همچنین گفتم که حدس می

هایش پریشانه، از خودش بیشتر برایم بگوید. در عوض من هم کمی از آنچه از حرفشکلی روانمداخله بیمار توانست، البته به

 .شدهای بیمار از بودن با من مربوط میفهمیده بودم به او گفتم. تقریباً هر آنچه که گفتم به ترس

  

 های بیمناکپرسش

دهم. برای مثال، ها مستقیم پاسخ میکنند. من به بعضی از اینهای مستقیم مطرح میدرمانجویان اغلب در مالقات اول پرسش

دهم. با های بیمار در خصوص تحصیالتم یا هزینۀ جلساتم پاسخ میبه پرسش( ۱۳۱ص.  ،۱۹۱۳)فروید، « عادی»شکلی به

مکتب »دهم، سؤاالتی از این قبیل که آیا تخصص خاصی دارم، به کدام ها جواب سرراست نمیاین حال، به بیشتر پرسش

هایی دانم یا نه. با چنین پرسشیی را بیماری میگراها، و آیا همجنسکنم یا زنتعلق دارم، آیا بیشتر با مردها کار می« روانکاوی

باره که چطور قرار است به دلیل مشکالت هایی در اینکنم، فانتزیهای بیمار برخورد میمثابۀ ابراز نسبتاً عریان فانتزیبه

ط بر دیگران یا تسلیم گرایی، نیازم به تسلگرایی یا دگرجنسروانی خودم )برای مثال ترسم از زنان یا مردان، ترسم از همجنس

 .ها( از درک او عاجز بمانمشدن در برابر آن

که بین ما چه خواهد گذشت گویم که باید صبر کردن و دیدن اینپرسد، اغلب به او میوقتی بیماری پشت سر هم سؤال می

از آینده را به چنگ آورد که بیمار امیدوار است از طریق پاسخ دادن به سؤاالتش بخشی برایش زیادی خطرناک باشد؛ و این

 .و تنش و فشار همراه با انتظار را دور بزند

کند محتواهای آید که درمانجو سؤال بپرسد تا روانکاو را وادار به پُر کردن فضای تحلیلی کند، زیرا احساس میفراوان پیش می

ست، یا اصوالً چیزی درونش نیست که ارزش، نیازمند محافظت در برابر روانکاو و ... اآور، خطرناک، بیاش شرمدرونی

کنند تا شوند و به این ترتیب درمانگر را وسوسه میبا آن فضای تحلیلی را پُر کند. بعضی از بیماران هم خیلی زود ساکت می

 ها و سایر چیزهای مربوط به خود پُرها، کنجکاویهای خود و در نتیجه با سازمان روانی، زنجیرۀ تداعیفضا را با پرسش

کنم حرف بزنم. در هایی از اضطرابش که احتماالً درکش میکنم با بیمار دربارۀ جنبههایی سعی میکند. من در چنین موقعیت

دهم که برداشتم احتمالی است و هیچ بعید نیست که از بسیاری جهات ناقص باشد. به این ترتیب انجام این کار آشکارا نشان می

 .ها نادرسترسد و کدام بخشهای آنچه گفتم به نظرش درست میدام بخشخواهم بگوید که کاز بیمار می

  

 



 حالآفرینش شرح

یا نه. به نظر من حتی شکل بیان این پرسش نیز « حال بگیریمشرح»شویم که در جلسۀ اول معموالً با این پرسش مواجه می

کنم تا بیمار به ام را می، بلکه همۀ سعی«بگیرم»حال کنم )از طریق سلسله سؤاالتی( از بیمار شرحمهم است. من سعی نمی

بیمار نزد روانکاو آمده تا از او برای درد روانی ( ۵کند.)  حالش را بر من عرضههای هشیار و ناهشیار شرحسیاق خود نسخه

داده شود تا، به هر تواند نامی بر آن بگذارد. باید به او زمان و فضای مورد نیاز خود کمک بگیرد، دردی که اغلب اوقات نمی

ورجلسۀ داند به روانکاو منتقل کند. مهم است که روانکاو با معرفی دستآید، آنچه را که دربارۀ خود میطریقی که از دستش برمی

های بیمار روانکاوی، مخّل تالش« قوانین بنیادین»های درمانی یا وضع گیری، ارائۀ توصیهحالشخصی خود، از جمله شرح

 .(۱۹۸۴؛ همچنین مراجعه کنید به شاپیرو، ۱۹۱۳سه کنید با فروید، نشود )مقای

گوید که ماهیت دردش چیست )و چطور هشیارانه یا ناهشیار انتظار به روانکاو می –هرچقدر هم غیرمستقیم–همچنان که بیمار 

که، به میزانی که بیمار . اول آنشونددارد که این درد در جریان تحلیل بدتر شود(، تجربیات گذشتۀ او به دو طریق مخابره می

ای را )یعنی آنچه را که بیمار های تاریخچهگوید، در واقع شکلی از دادهبه روانکاو از درک خود از ریشۀ مشکالتش می

های ها یا حتی جاانداختگیها، ابهامبیند( عرضه کرده است. در این کار ناگزیر شکافعنوان گذشتۀ خود میهشیارانه به 

ای به یکی از اعضای های زندگی بیمار وجود خواهد داشت. برای مثال، بیمار ممکن است هرگونه اشارهی از تجربهبزرگ

های جنسی خود نزند، یا به هیچ رویدادی قبل از بحران فعلی یا قبل از اش را از قلم بیندازد، حرفی از تجربهخاص خانواده

توانسته به من خواسته و میکنم بیمار آنچه را که میاقعی، زمانی که احساس میاش اشاره نکند. در چنین موهای نوجوانیسال

پرسم که آیا دقت کرده که مثالً هیچ چیزی دربارۀ پدرش نگفته است. )این کار اساساً فرایند پرداختن به رابطۀ گفته، از او می

منظر اضطراب هشیار و ناهشیار بیمار در رابطه با اش از منظر مقاومت است، یعنی از های بیرونی و درونیبیمار با اُبژه

 .ها(اُبژه

مقاومت نیست؛ تمرکز ما بر این است که « پشت»مانند هر اشارۀ دیگری به مقاومت، در اینجا هم دغدغۀ اصلی ما اطالعات 

هایی برای محافظت از که بیمار چه راهترسد چه شود اگر به روانکاو از جنبۀ خاصی از زندگی خود بگوید، و اینبیمار می

)با پرسیدن سؤاالت مستقیم( نوعی لگدمال کردن « حال گرفتنشرح»رو، کار کند. از اینخود در برابر این خطر اختیار می

که اگر بیمار ها و در نتیجه از دست دادن بخش بزرگی از اطالعات مهم برای روانکاو است، برای مثال، درک اینمقاومت

میرد، شود، میبیند، مجروح میهای درونی او خیانت میبگوید چه کسی در دنیای اُبژه« گذشته»جع به از احساسات خود را

اش دست بکشد چطور های درونیکند و الی آخر؛ یا اگر بیمار از دسترسی انحصاری خود به اُبژهشود، حسادت میگم می

 .ها از دست خواهد داداش با این اُبژهکنترل خود را بر رابطه

آید. این انتقال متقابل درمی-هایی است که به قالب تجربۀ انتقالکند دادهدومین شکل از تاریخچۀ شخصی که بیمار عرضه می

ای از روابط اُبژه که در نوزادی و اوایل کودکی شکل گرفته و ساختمان ذهن بیمار است، یعنی مجموعه« گذشتۀ زندۀ»همان 

ای است که کانون لحاظ بافتار زندگی روانی او( ساخته است. به همین خاطر، این گذشتهبه لحاظ محتوا و همبیمار را )هم به

 .توجه تحلیلی ماست

اند. وقتی دنیای تنیدهشدۀ هشیار و گذشتۀ زندۀ ناهشیار، عمیقاً درهمالبته این دو شکل از تاریخچۀ مد نظر ما، یعنی گذشتۀ نمادین

یابد، هم بیمار و هم روانکاو فرصت دارند تا می[ ۱۴االذهانی]انتقال متقابل حیات بین-های درونی بیمار در بافت انتقالابژه

سازند، های درونی بیمار را میمختلف دلبستگی، خصومت، حسادت، رشک و امثالهم را که دنیای اُبژه هایمستقیماً شکل

بافت رابطۀ –در بافتی جدید « قدیمی»رسند، چرا که محتواهای انتقال متقابل به یکدیگر می-تجربه کنند. گذشته و حال در انتقال

 .یابندحیاتی دوباره می –تحلیلی

[« ۱۵انسجام]بی»ام که در در بازۀ زمانی پیرامون )و شامل( نخستین دیدار تحلیلی، بیمار در وضعیتی تهمن به تجربه دریاف

است که در آن ظرفیتی غیرعادی برای تحول روانی وجود دارد. بیشتر اوقات حال و روز بیرونی ( «[۱۶]فروپاشیده»و نه )

یش بوده تفاوت چشمگیری ندارد )البته موارد استثنای زیادی بر زندگی بیمار با آنچه شش ماه، یک سال یا حتی چندین سال پ

آید، دنیای درونی اوست که متفاوت شده؛ ساختار دفاعی این قاعده وجود دارد(. زمانی که بیمار باالخره از پِی درمان برمی

ه دهد ناهشیارانه ظرفیت زیستن کرده موقتاً و به قدرکافی در وضعیت سیالن قرار گرفته که به او اجازکه فرد بر آن تکیه می

متفاوتی را در خود ببیند، یعنی این ظرفیت که دنیای درونی خود را چنان تغییر دهد که در دنیای بیرون خودش را به شکل 



انسجامی را برای تحول روانی که با وضعیت بی« پختگی»از نظر من حیف است که این ( ۶متفاوتی تجربه کند و رفتار کند.)

 .هدر دهیم« گیریحالشرح»جلسۀ نخست همراه است با برگزاری جلسه در قالب  بیمار در

  

 سخن آخر

ها در حکم قاعده، رهنمود یا دستورالعملی برای چگونگی ها گفتم صرفاً چند ایده است. نباید از آنهایی که در این مقاله از آنایده

ها افکار روانکاوانه هستند. آن–طرح شد ماهیت خاصی دارند برگزاری جلسۀ اول استفاده کرد. در عین حال، افکاری که م

کند سازد: آنچه تکنیک روانکاوی را هدایت میهایی )گفتمان( است که تکنیک روانکاوی را میاین بیانگر یکی از دیالکتیک

و در عین حال از اصولی سازد ها را میای از روشتوان گفت روش یا مجموعهطور تقریبی میهاست که بهای از ایدهمجموعه

پذیر بینیبخشد. کار روانکاوی از همان جلسۀ نخست بین دو قطب پیشها انسجام میبرخوردار است که به این مجموعه روش

 .دهددار و شهودی، رخ میمند و خودانگیخته، اسلوبناپذیر، نظامبینیو پیش

صرفاً آماده شدن برای آن. در اولین جلسه با آنچه که برای  اولین جلسۀ روانکاوی حضوری سرآغاز فرایند تحلیل است، نه

شود که پیش از این هرگز نشده. کنیم. درمانجو برای خود اهمیتی قائل میبیمار آشناست دیگر در حکم امر بدیهی برخورد نمی

ا توضیح دادن فرایند تحلیل، وهوایی دارد، آن هم نه بکند به بیمار نشان دهد که بودن در روانکاوی چه حالروانکاو سعی می

درآوری، توصیه عملهای مختلف بهبخشی، شکلبلکه با رفتار کردن همچون یک روانکاو. برای این منظور، نباید با اطمینان

گوید( باید در حکم هشداری گوید )و نمیها تنش روانی را کاهش داد. هرآنچه را که بیمار در جلسۀ نخست میکردن و مانند این

ها وارد این رابطۀ شوم و کند بهتر است آنباره که چرا بیمار احساس میشیار به روانکاو )و به خود بیمار( شنید در اینناه

 .مثابۀ اضطراب ناشی از انتقال و مقاومت بفهمدکند هشدارهای بیمار را بهخطرناک نشوند. روانکاو سعی می

  

 هایادداشت

)۱Thomas H. Ogden ( 

ای است که اولین بار در کتاب یافتۀ مقالهفرانسیسکو است. این مقاله نسخۀ بسطمی انستیتو روانکاوی سنعضو هیئت عل

 .(، منتشر شده است۱۹۸۹اخیر او، سرآغاز تجربه )

شان این هایی استفاده کرد که هدفبرای اشاره به فانتزی« داستان هشداردهنده»از اصطالح ( ۱۹۴۳ااِل فریمن شارپ ))۲(

های غریزی را کنترل کنند. من در این مقاله از این که از طریق هشدارهای شخصی مبنی بر تباهی و تالشی بدن، تکانه است

های ناهشیار بیمار که به خطرات ام: فانتزیهای متفاوت و محدودتری استفاده کردهاصطالح برای اشاره به مجموعه فانتزی

 .(۱۹۶۹کی، مکاتبۀ شخصی، شوند )مکورود به رابطۀ تحلیلی مربوط می

های درمانی قضاوت بالینی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد. موارد بسیاری در عین حال، روانکاو باید در همۀ موقعیت)۳(

یا زیادی بداند، پس تصمیم ( ۸۶، ص. ۱۹۶۹باشد )وینیکات، « باهوش»کند نباید زیادی هست که در آن روانکاو احساس می

 .(۱۹۷۱، ۱۹۶۹؛ وینیکات، ۱۹۶۸های خود نیز حذر کند )مقایسه کنید با بالینت، ترین برداشتبراز محتاطانهگیرد حتی از امی

ً دورۀ حل)۴( به همان –بار و ناهشیار نیست، بلکه از این نظر نیز وفصل معانی انتقالی تعارضدورۀ پایانی درمان صرفا

طوری که بیمار بتواند فضایی را در خود ببیند که در آن زندگی ست، بهفضای تحلیلی ا« جمع شدن»مهم است که دورۀ  –اندازه

ای معادل دیوانه شدن یا از دست دهد. اگر چنین هدفی محقق نشود، پایان روانکاوی تجربهکند و فرایند تحلیل را ادامه میمی

 .کنددادن فضایی خواهد بود که شخص در آن احساس زنده بودن می

شود؛ تدریج از زیر خاک بیرون کشیده میحال بیمار یک موجودیت ایستا نیست که بهد داشته باشیم که شرحمهم است به یا)۵(

ای از برداشت هشیار و ناهشیار بیمار از خودش است و در وضعیتی از تکامل و سیالن مداوم قرار دارد. به تعبیری، بلکه جنبه



عالوه، هرگز نباید فرض کرد که بیمار در شروع کار شود. بهزساخته میتاریخچۀ بیمار در جریان تحلیل پیوسته ساخته و با

توانیم این فرض را مسلّم بپنداریم که ای )یا به عبارتی، حس تاریخی از خود( دارد. به عبارت دیگر، نمیروانکاوی تاریخچه

ه تجربۀ حال خود مرتبط و متصل طوری که گذشتۀ خود را ببیمار به حسی از تداوم خویشتن در گذر زمان دست یافته، به

 .داندمی

توان با وضعیت زیستۀ زوج متأهلی قیاس کرد در جلسۀ اول تحلیل را می( ۱۹۷۷)فوردهام، « انسجامیبی»این وضعیت )۶(

 انسجامی هویت خود )بهای از بیفقط هر یک از دو طرف در برههماهۀ آخر بارداری خود قرار دارد. نهکه در آن زن در سه

انسجام در برند، بلکه این زوج در وضعیتی بیسر میعنوان مرد/زن، بزرگسال/کودک، پسر/دختر، پدر/مادر، شوهر/زن( به

شان تر از آن چیزی است که تا پیش از این ازدواجای هستند که پیچیدهحال آماده شدن برای خلق روابط )درونی و بیرونی( تازه

های درونی و بیرونی خود جا باز کنند تا کوشند در دنیای اُبژهها هشیارانه و ناهشیارانه میساخته. به عبارت دیگر، آنرا می

 .(۱۹۸۱یک خانوادۀ کامل بسازند )مقایسه کنید با برزلتون، 

  

[1]. Transference. 

[2]. Resistance. 

[3]. Countertransference. 

[4]. Childhood transitional object. 

[5] Consultation. 

[6]. Erotic. 

[7]. Transference anxiety. 

[8]. Acting-in. 

[9]. Acting-out. 

[10]. Affair. 

[11]. Analytic space. 

[12]. Elaboration. 

[13]. Static. 

[14]. Intersubjective. 

[15]. De-integrated. 

[16]. Dis-integrated. 

 


