
بسم اهلل الرحمن الرحیم





درآمدي بر آراء مالني کالين
هانا سيگال
مهيار علينقي



Segal, Hanna سیگال، هانا ـ
درآمدی بر آراء مالنی کالین/ نویسنده هانا سیگال؛ ترجمه مهیار علینقی
تهران: بینش نو، 1398
224 ص.؛  14/5×21/5 سم
9786006454443
فیپا
Introduction to the work of Melanie Klein, c 1974 :عنوان اصلی
کتاب حاضر قبال تحت عنوان »مکتب روانکاوی مالنی کالین« با ترجمه احمد 
است شده منتشر اردوبادی توسط انتشارات دانشگاه پهلوی در سال 1351
مکتب روانکاوی مالنی کالین
کالین، مالنی، 1882-1960م
Klein, Melanie
روانکاوی
Psychoanalysis
علینقی، مهیار، 1369 - ، مترجم
BF173
150/1957
582٧4٧٧

سرشناسه .....................................................................................................
عنوان و نام پدیدآور ...................

مشخصات نشر ........................................................................................................
مشخصات ظاهری .........................................................................................

شابک .............................................................................................................................
وضعیت فهرست نویسی ........................................................................................................................

یادداشت ..................................
یادداشت ............................

عنوان دیگر ..................................................................................................
موضوع .........................................................................................................

موضوع ..........................................................................................................................
موضوع .......................................................................................................................................

موضوع ..........................................................................................................................
شناسه افزوده ............................................................................................

رده بندی کنگره ...............................................................................................................................
رده بندی دیویی .........................................................................................................................

شماره کتابشناسی ملی ..............................................................................................................

تولید  یا  تکثیر  است.  محفوظ  اثر  این  تمامی حقوق 
فتوکپی، صوت، تصویر  به هر صورت )چاپ،  مجدد آن 
است. ممنوع  ناشر  اجازه  بدون  الکترونیکی(  انتشار  و 

ــک:978-600-6454-44-3 شـــابـ

کوکــب،   بسـت  بن  پاسداران،  تهران، 
34 واحد   ،12 پالک  بینش،  ساختمان 
2 2 8 9 0 8 1 7 : تلـــــــفن

درآمدي بر  آراء مالني کالين
هانا سیگال / مهیار علینقی

مترجم ....................................... مهیار علینقي
طراح جلد ........................... کیوان روشن بین
صفحه آرایي ................... مصطفي مرادي آهني
چاپ اول .............................................. 1398
ناظر چاپ ........................ امیرحسین ندیري
چاپ  ......................................... آبرنگ نوین
تعداد ......................................... 1000 نسخه
قیمت ...................................... 34000 تومان

i n s t a g r a m . c o m / d r . n i m a g h o r b a n i

t . m e / n i m a g h o r b a n i

w w w . b i n e s h - n o . c o m



تقدیم به دوست عزیزم، دکتر مریم محمدی





فهرست مطالب
یادداشت مترجم ................................................................................................... 9
مقدمة دکتر مهين گلبندی ................................................................................... 10
قدردانی............................................................................................................... 21
مقدمة نویسنده .................................................................................................... 22
فصل اول:       آثار نخست مالني کالین........................................................... 28
فصل دوم:       فانتزی........................................................................................ 38
فصل سوم:       موضع پارانوئیدـ  اسکیتزوئید.................................................... 60
فصل چهارم:   رشک......................................................................................... 82
فصل پنجم:       آسیب شناسی روانی موضع پارانوئیدـ  اسکیتزوئید.................. 104
فصل ششم:     موضع افسرده وار....................................................................... 124
فصل هفتم:      دفاع های مانیک......................................................................... 146
فصل هشتم:    ترمیم......................................................................................... 160
فصل نهم:        مراحل اولیه عقده ادیپ............................................................ 176
فصل دهم:      مؤخره ای درباره فن درمان......................................................... 196
فهرست لغات....................................................................................................... 208
کتاب شناسی آثار مالنی کالین )براساس نخستین انتشار آن ها به زبان انگلیسی(...... 216
بعضی نوشته های برجسته در شرح و تفسير آثار کالین................................. 221





یادداشت مترجم

این کتاب، نزدیک به نیم قرن پیش و در سال 1351، توسط استاد فقید، 
دکتر احمد اردوبادی ترجمه شده و از سوی انتشارات دانشگاه شیراز آن 
روزگار منتشر شده است. ترجمه مجدد این کتاب، به گمانم مثل هر ترجمه 
مجددی، نقدی بر ترجمه پیشین خود دارد و اگر بتواند در ارائه و تحویل 
متن اصلی توفیق بیشتری داشته باشد، کار بیهوده ای نبوده است )بگذریم 
که مؤخره کتاب اصلی در ترجمه دکتر اردوبادی نیامده و افزون بر این، 
فعاالن  و  عالقمندان  دسترس  در  ایشان  ترجمه  که  است  سال  سال های 
روانکاوی نیست(. ترجمه این کتاب فارغ از هر چیز دیگر، تالش محقری 

در پاسداشت فعالیت های دکتر اردوبادی فقید و گرامیداشت یاد اوست. 
متاسفانه جستجوهای من در یافتن شرح حال مفصل تری از دکتر اردوبادی 
ناکام ماند و به همین سبب، باید از خوانندگان صاحب اطالع، صمیمانه خواهش 
کنم که در صورت آگاهی دقیق تر از  شرح احوال و آثار دکتر اردوبادی، بر من 
منت گذاشته و صاحب این قلم را از طریق نشر بینش نو مطلع کنند. عجالتا 
آنچه از دکتر اردوبادی می دانیم این است که در سال 1306 و در شهر شیراز 
متولد شد. پدرش محمد جواد تاجر باشی و از اخالف حاج عباس اردوبادی، 
رئیس و کالنتر بازار شیراز و از افراد متنفذ در نهضت تنباکو بود. دکتر اردوبادی 
ورزشکار برجسته ای هم بود و در سطح ملی و بین المللی، مقام های متعددی در 

رشته های گوناگون به دست آورده بود.
دکتر اردوبادی توانست برای ادامه تحصیالت خود در زمینه روان پزشکی، 
در  اقامتش  مقدورات  حد  در  و  سفر  این  در  او  شود.  انگلستان  رهسپار 
انگلستان، به طی دوره های آموزشی در زمینه روانکاوی پرداخت، توسط 
اِما رزنفلد تحلیل شد و توانست با متخصصان برجسته ای از جمله جان 
بالبی و مالنی کالین آشنا شود. تا آنجا که می دانیم، دکتر احمد اردوبادی 
تنها ایرانی ایست که با مالنی کالین دیدار کرده است. دکتر اردوبادی در 

دی ماه سال 1370 درگذشت.



 مقدمـة دکتر مهین گلبندی



هانا سیگال در سال 1918 و در کشور لهستان متولد شد و تحصیالت خود 
او در مؤسسه روانکاوی1  پایان رساند.  به  ادینبرا  را در دانشکده پزشکی 
آموزش دید و در سال 1947 به عنوان روانکاو فارغ التحصیل شد. او دوره 
روانکاوی آموزشی2 خود را با مالنی کالین سپری کرد. به عالوه، سیگال 
چند سالی پس از فراغت از تحصیل و احراز صالحیت حرفه ای اش، برای 
یکی از مراجعان تحلیلی کودک خود از نظارت بالینی3 کالین استفاده کرد. 

پائوال هایمن4 و ژوان ریویِر5، ناظران بالینی او در دوره آموزش بودند.

1. مؤسسه روانکاوی )انجمن روانکاوی بریتانیا( از نخستین مراکز روانکاوی جهان است که 
در سال 1913 تشکیل شد. مالنی کالین، آنا فروید، دانلد وینیکات، ویلفرد بی یان و بسیاری 

دیگر از چهره های برجسته تاریخ روانکاوی از اعضای این انجمن بودند.
2. Training Analysis
3. Supervision
4. پائوال هایمن )1982-1899(: روان پزشک و روانکاو آلمانی. نوشته های او درباره انتقال 
متقابل و اهمیت پرداختن به آن در بستر کار بالینی، تأثیر بسیار زیادی در تلقی امروز ما از 

انتقال متقابل و اهمیت بالینی آن دارد.
همکاران  از  و  بریتانیا  روانکاوی  برجسته  از چهره های   :)1883-1962( ریویر  ژوان   .5
نزدیک مالنی کالین. ریویر توسط ارنست جونز و سپس توسط فروید تحلیل شد و خود، 

دومین روانکاو دانلد وینیکات بود.
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و  مدرس  سمت  به  آموزشی،  دوره  اتمام  از  پس  سال  چهار  سیگال 
روانکاو آموزشی در مؤسسه روانکاوی منسوب شد و در آنجا به آموزش 

نظریه و فن روانکاوی پرداخت.
سیگال از برجسته ترین روانکاوانی است که هم به خاطر شفافیتش در 
ایضاح آراء کالینی مورد احترام خیل بسیاری است و هم به عنوان مؤلفی 

مبرز در بسط و پیش برد نظریه ها و فنونی کالینی شناخته می شود.
کتاب »درآمدی بر آراء مالنی کالین« نخستین کتاب هانا سیگال است 
و امروز، بدل به کتاب آموزشی معیار در مدارس آموزش روانکاوی شده 
است. این کتاب روایتی از کلیت نظریه و فن بالینی کالین در بعد عملی آن 
به دست می دهد. سیگال با ارائه نمونه های بالینی، به شکلی همگون و روشن 
به ایضاح دیدگاه های کالین می پردازد. او قدرت ایده های روانکاوی و باور 
و  روان شناختی  با مشکالت  که  آنانی  فهم  در  را  روانکاوی  اثرگذاری  به 
حاالت سایکوتیک دست به گریبانند، نشان می دهد. این کتاب شاهدی بر 
سهولت حرکت او از نظریه به فن درمان و رجعت دوباره اش به نظریه، آن 

هم به منظور متبادرکردن فهم عمیقی از کار روانکاوانه است.
همان طورکه در این کتاب می بینیم، بررسی تظاهرات گوناگون موضع 
و  نمادپردازی  با  آن  ارتباط  و  افسرده وار  موضع  اسکیتزوئید،  ـ  پارانوئید 
خالقیت و نیز، مداومت در پیگیری خستگی ناپذیر محتوا و کارکرد فانتزی 

ناخودآگاه، در مرکز دیدگاه کالین قرار دارد.
پایه  بر  غایت  به  کالین،  اولیه  آثار  چگونه  که  می دهد  شرح  سیگال 
مفاهیم روانکاوانه فرویدی بنا شده بودند. کالین بازی کودکان را تحلیل 
به سرعت  کودکان  که  دریافت  مشاهداتش  به واسطه  او  می کرد.  تأویل  و 
دستخوش انتقال مثبت و منفی می شوند. او از خالل فعالیت های مختلف 
کودکان متوجه الیه های بدوی درهم تنیده ذهن آنان شد و همین نکته، او 
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را به کشف فانتزی ناخودآگاه بدوی آنان رهنمون کرد.
و  فرافکنی  فرایندهای  به واسطه  کودکان، چگونه  که  داد  نشان  کالین 
درون فکنی، ساختارهای ذهنی درونی و روابط بیرونی خود را می سازند. 
باب کشف ردپای دوران  برداشت های فروید در  مشاهدات کالین مؤید 
نورتیک  بیماران  تحلیل  در  و  بزرگسالی  سنین  در  نوباوگی  و  کودکی 
که  دید  بدوی  فانتزی هایی  کودکان،  تحلیل  در  نیز  کالین  بود.  بزرگسال 
از  برای کالین  یافته های جدید  نوزادوار داشتند.  ابتدایی و  ماهیتی بسیار 
آنجا حاصل شد که دریافت ریشه های عقده ادیپ و سوپرایگو، به نظر به 
دوره ای دورتر و سنینی به مراتب کمتر از آن بر می گردند که پیش از این و 
از جانب فروید فرض شده بود. پس از آن، کالین آراء خود را حول موضع 
این کودکان  متوجه شد که سوپرایگوی  او  افسرده وار صورت بندی کرد. 
پیشابی  و  مقعدی  دهانی،  ویژگی های  و  درنده خوست  و  بدوی  بی اندازه 
بدوی دارد. پس از آن بود که به صورت بندی آراء خود در باب موضع 

پارانوئید ـ اسکیتزوئید پرداخت.
مکانیسم های فرافکنی و درون فکنی تأثیر به سزایی بر کالین داشتند. 
فرض بر این است که کارکرد درون فکنی، خلق دنیای درونی کودک است 
بگذارد.  تأثیر  کودک  بیرونی  واقعیت  بر  که  است  آن  نیز  فرافکنی  کار  و 
غلبه سرکوبی،  از  پیش  و  فرایندها  این  در سراسر  دوپاره سازی  مکانیسم 
بسیار فعال است و از این رو، به نظر می رسد که کودک در کشمکشی دائمی 
برای انسجام و فائق آمدن بر چنین مکانیسم دوپاره سازی قدرتمندی به سر 
می برد. می توان این مکانیسم ها را که نزد کودکان دیده می شوند، در فحوای 

مطالب مربوط به بیماران بزرگسال نیز مشاهده کرد.
سیگال به این مسئله اشاره می کند که کالین توانست با کار در سطحی 
چنین بدوی از دنیای درونی کودک، مفهوم فانتزی ناخودآگاه را بسط دهد. 



14   درآمدی بر آراء مالنی کالین

پویا و همواره فعال است که  فانتزی پدیده ای بدوی،  از نظرگاه کالینی، 
بر واقعیت بیرونی اثر می گذارد و پیوسته با واقعیت بیرونی ارتباط دارد. 
سیگال در باب درک رویکرد فنی به دفاع هایی نظیر مقاومت یا دفاع هایی 
که علیه کسب بینش به کار می روند، بر اهمیت فهم نحوه استفاده کالین 
پافشاری  کالین  کشف  این  اهمیت  بر  او  دارد.  تأکید  فانتزی  مفهوم  از 
می کند که فانتزی در ساختاربخشی به ایگو، سوپر ایگو و رشد شخصیت و 
فعالیت های عالی تر ذهن، نقش بسیار مهمی دارد. سیگال با ارائه نمونه های 
بیرونی  فانتزی فردی و دنیای واقعی  بالینی به ایضاح نحوه تعامل دنیای 
می پردازد. او بر آن است که یک درمانگر بالینی، همواره می بایست منش 
روانکاوانه خود را حفظ کرده و مشخصًا به تعامل میان فانتزی بیمار، که 
فرافکنانه،  با مکانیسم همذات پنداری  فرافکنی شده و  بیرونی  به واقعیت 
مجددًا از سوی بیمار درون فکنی می شود، توجه کند و این تعامل را به 
مثابه دنیایی درنظر بگیرد که انحصارًا توسط فانتزی های بیمار شکل گرفته 
است. این موضوع، فرایندی حیاتی در فهم بیماران در ساحت انتقال متقابل 

است و درک آن، می تواند سر منشأ تغییر باشد.
و  بسط  مثابه  به  می بایست  کالینی  روانکاوی  که  است  آن  بر  سیگال 
گسترشی در نظریه فروید دیده شود که مداقه در شخصیت آدمی و حصول 
دانش درباره آن و تحوالت آن را پیش می کشد. یافته های کالین سبب شد 
تا روانکاوی در فهم و معنادهی به دنیای درونی بیمارانی که به اختالالت 

شدید روانی مبتال هستند، توفیق بیشتری بیابد.
این  تعامل  و  دفاعی  مکانیسم های  بدوی،  فانتزی های  کشف  اهمیت 
ساختار درونی بدوی با دنیای بیرونی از سوی کالین، او را به صورت بندی 
شد.  رهنمون  افسرده وار  و  اسکیتزوئید  ـ  پارانوئید  تحولی  موضع  دو 
مفهوم  است.  معنادار  انتخابی  کالین،  سوی  از  »موضع«  مفهوم  انتخاب 
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موضع، مفهومی غیر از مرحله است که به دوره ای گذرا اشاره دارد. مواضع 
موضوعی،  روابط  فعالیت  که  هستند  ساختارهایی  کلیت  بیانگر  مشخصًا 
فانتزی ها، اضطراب ها و دفاع هایی را در خود جای داده اند و در سراسر 
باز  از انسجام حاصل شده باشد،  زندگی حضور دارند. حتی اگر میزانی 
هم ویژگی های خاص مواضع، بنیان شخصیت انسان را پایه ریزی می کنند. 
به عبارت دیگر، حل و فصل فرایندهایی که در حرکت از یک موضع به 
موضع دیگر دخیلند، هرگز به تمامی محقق نمی شود. برای مثال، در مورد 
کودکی که پا به موضع افسرده وار می گذارد و نمی تواند اضطراب افسرده وار 
و  اسکیتزوئید  ـ  پارارنوئید  موضع  به  واپس روی  احتمال  بیاورد،  تاب  را 
تمسک به مکانیسم ها و فرایندهای ذهنی خاص آن وجود دارد. بنابراین 
موضع افسرده وار هرگز به تمامی جایگزین موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید 
در  دو  این  میان  در  زندگی خود  در طول  افراد  همین رو،  از  و  نمی شود 

نوسان خواهند بود.
و  باشد  موقتی  می تواند  اسکیتزوئید  ـ  پارانوئید  موضع  به  واپس روی 
بسیاری از نوباوگانی که با مشکالتی دیرپا درگیرند، طی موضع افسرده وار، 
با موفقیت به درجه ای از ثبات و رشد دست می یابند. با این حال بعضی 
را  افسرده وار  اضطراب  تحمل  توان  اسکیتزوفرنیک،  بیماران  نظیر  افراد، 
ندارند. کالین نقطه تثبیت اسکیتزوفرنیا را در موضع پارانوئیدـ  اسکیتزوئید 

می داند.
کالین در سال 1946 مقاله دوران سازی به نام »اشاراتی در باب بعضی 
مکانیسم های اسکیتزوئید« منتشر کرد. این نوشته، مقاله ای بسیار مهم بود 
عالم  در  بعدها  که  بر تحوالت خالقانه ای  که  پیش کشید  را  ایده هایی  و 
روانکاوی رخ داد، تأثیر به سزایی داشت. اهمیت این مقاله از آن رو بود 
بر  فراگیر  و  نظریه ای جامع  بتواند  تا  قادر ساخت  را  نخست، کالین  که 



16   درآمدی بر آراء مالنی کالین

مبنای دو موضع تحولی خود، یعنی موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید و موضع 
افسرده وار ابداع کند. او تعامل پیچیده و درهم تنیدگی این دو موضع را پیش 
چشم داشت. به عالوه، یافته های او در مورد موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید 
راه را برای بررسی تمامی ابعاد پدیده های اسکیتزوئید و اسکیتزوفرنیک باز 
کرد. این یافته ها در عین حال، نظرها را به شخصیت نورتیک یا شخصیت 

بهنجار نیز جلب کردند.
تا  که  گشود  سایکوتیک  بیماران  با  کار  برای  راهی  کالین  کشفیات 
هربرت  نام های  به  روانکاوان  از  تن  سه  بود.  نشده  آزموده  این  از  پیش 
یافته های  به کارگیری  پیشگامان  از  بی یان،  هانا سیگال و ویلفرد  رزنفلد1، 
کالین در کار با بیماران اسکیتزوفرنیِک بستری شده بودند. هر سه آنها در 
اتفاق نظر  اسکیتزوفرنیک  بیماران  با  امکان پذیری درمان روانکاوانه  مورد 
داشتند. از یافته های این روانکاوان می توان به این موارد اشاره کرد: تثبیت 
اسکیتزوفرنیا در موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید، تأیید وجود هم ذات پنداری 
فرافکنانه، درد اضطراب های افسرده وار و واپس روی بیماران از این دردها 

به دفاع های مربوط به موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید.
هریک از این سه روانکاو، به نوبه خود، نظریه و فن درمان کالین را 
میان  تمایز  و  افتراق  در  رزنفلد مسئله شکست  مثال،  برای  داد.  گسترش 
عشق و نفرت و میان خود و دیگران را در بیماران اسکیتزوفرنیک کشف 
کرد. آراء او در مقاله ای درباره حاالت سردرگمی2 ]گیجی[ و خودشیفتگی 
شرح و بسط یافتند. پژوهش سیگال که در راستای مقاله کالین با عنوان 
»اهمیت نمادپردازی در رشد ایگو« بود، نشان داد که توفیق در حل و فصل 
اضطراب های افسرده وار در طی موضع افسرده وار، با ظرفیت و توان تفکر 

1. هربرت رزنفلد )1986ـ1910(: روانکاو بریتانیایی. شهرت او در کار تحلیلی با بیماران 
اسکیتزوفرنیک است.

2. Confusion
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نمادین و نیز خالقیت، ارتباط دارد. او دریافت که فقدان نمادپردازی در بیماران 
مبتال به اسکیتزوفرنیا به بروز تفکر عینی و تساوی نمادی1 می انجامد. آراء بی یان 
حول تفاوت میان تجارب بهنجار و نابهنجار در موضع پارانوئیدـ  اسکیتزوئید 
شکل گرفت و سبب شد تا میان هم ذات پنداری فرافکنانه مرضی، که مثاًل 
به کار گرفته می شود، و  به منظور تخلیه محتویات ذهن  در اسکیتزوفرنیا 
ارتباطی  برقراری  برای  آن  از  نوزاد  که  بهنجار،  فرافکنانه  هم ذات پنداری 
استفاده می کند که بر دریافت کننده مؤثر واقع می شود، تمایزی لحاظ کند. 
در این شق دوم، نوزاد نیز به نوبه خود، از این هم ذات پنداری فرافکنانه در 

بستر رشد بهنجار متأثر می شود.
فن  و  نظریه  از  برجسته ای  نمونه  کالین«  آراء  بر  »درآمدی  کتاب 
این  در سراسر  که سیگال  است. همانطور  در رویکرد کالینی  روانکاوی 
کتاب نشان داده است، به هنگام پرداختن به درمان، نظریه در بطن ذهن 
بیرون  دنیای  اینکه  فهم  می گیرد.  قرار  او  تجربه«  »نزدیکی  در  و  روانکاو 
آلوده  نیرومند  فانتزی درونِی همه توان و  فرافکنی  اثر  بر  چگونه می تواند 
شود، به بیماران کمک خواهد کرد تا میان دنیای درونی و دنیای بیرونی 
تمایز قائل شوند و افتراق میان این دو را در یابند. بنابراین انتقال و فرافکنی 
فانتزی درونی به روانکاو، که نماد ساختارهای درونی است، در مرکز توجه 
بلکه در  اکنون نیست؛  اینجا و  به  تنها محدود  انتقال  تعبیر  قرار می گیرد. 
کلیت خود، تعبیر پدیده های مشابهی را که در روابط فعلی بیرونی و روابط 

پیشین بیمار رخ داده و می دهند نیز، شامل می شود.
ایگو را در  توان  فرایندها  این  همان طور که سیگال می گوید: »تحلیل 
ادراک صحیح تر موضوع ها، به آن باز می گرداند و ایگو را قادر می سازد 
تا رابطه موضوعی سازنده تری داشته باشد که همین امر، به نوبه خود، در 

1. Symbolic Equation
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فرایند رشد حائز اهمیت خواهد بود«.
من بر آنم که مطالعه ترجمه فارسی این کتاب، که به قلم آقای مهیار 
علینقی انجام شده است، طرف توجه بسیاری قرار خواهد گرفت که مایلند 

فهم عمیق تری از روان شناسی و کارکرد ذهن آدمی داشته باشند.

دکتر مهين گلبندی1

1. دکتر مهین گلبندی روان درمانگر تحلیلی و عضو حرفه ای کالج روانکاوی و تحلیل 
یونگی، انجمن روان درمانی بریتانیای کبیر )UKCP( و انجمن نظارت بالینی روانکاوانه و 

روان پویشی بریتانیا )BAPPS( است.



دکتر احمد اردوبادی

بانو مالنی کالین و دکتر احمد اردوبادی
لندن سال 1958



پروفسور کارل گوستاو یونگ و دکتر احمد اردوبادی
در منزل یونگ ژوئن 1959



قدردانی
صرف وجود این کتاب، گویای دینی است که به مالنی کالین فقید دارم.

از بیمارانم به خاطر همکاری و همراهیشان در کار تحلیلی سپاسگزارم، به 
خصوص از آنها که به من اجازه دادند از مطالب و مواد درمانشان در این 

متن استفاده کنم.
لندن  روانکاوی  مؤسسه  دانشجویان  از  متمادی  نسل های  وامدار  من 
هستم که با پرسش ها، نقدها و پیشنهادهایشان، محر ک های الزم را برایم 

فراهم کردند.
ویراست نخست این مجلد با حمایت بنیاد مالنی کالین منتشر شد و 
من نیز مرهون کمک های ارزشمند اعضای هیئت امنا، به خصوص خانم بتی 

جوزف و دکتر الیوت َژک قرار گرفتم.
خانم ژان مک گیبن نمایه ویراست نخست را تهیه کرد و در تدارک 

نسخه نهایی دست نوشته کتاب نیز کمک شایانی به من نمود.
همینطور، قدردان همسرم هستم به خاطر کمک ها و حمایتش.



مقدمـة نویسنده



چندین  طی  که  شده  تدوین  سخنرانی هایی  مجموعه  پایه  بر  کتاب  این 
سال، در مؤسسه روانکاوی لندن ایراد شده اند. از آنجا که دانشجویان بارها 
نتیجه رسیدم که  این  به  این سخنرانی ها شده اند،  پیاده شده  خواستار متن 
بهتر آن است تا این سخنرانی ها را ویرایش کنم و در قالب کتابی ارائه دهم.
هدف از برگزاری آن دوره، معرفی دست آوردهای کالین برای نظریه 
دوره  در سال سوم  این سخنرانی ها  که  آنجا  از  بود.  روانکاوانه  درمان  و 
آموزشی ارائه می شد، فرض بر آن بوده که مخاطب اطالع جامعی نسبت به 
آراء و نظریات فروید دارد. در معدودی از سخنرانی ها تنها ممکن بود که 
صورتی ساده شده و کلی از دست آوردهای نظری مالنی کالین ارائه کرد، 
اما از آنجا که نظریه های روانکاوانه برآمده از تجربه بالینی هستند و هدف 
از آنها نیز تنویر داده ها و مواد بالینی است، امید دارم گزارش های بالینیم 

بتوانند آن دست آوردها را به نحو کامل تری متبادر کنند.
غرض از این سخنرانی ها فتح بابی به آراء کالین است و نه جایگزینی 
باشند.  مطالعه  برای  راهنمایی  می توانند  اینها  او.  نوشته های  مطالعه  برای 
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زیاد  بسیار  تعدادشان  می آمد،  اگر  که  نیامده  ارجاعی  هیچ  متن  داخل  در 
انتهای هر فصل ضمیمه  به  مرتبط  از مطالب  فهرستی  می شد؛ در عوض 
شده است1. تنها مورد استثنا مربوط به فصل »آسیب شناسی روانی موضع 
پارانوئید ـ اسکیتزوئید« است که در آن زمینه، دست آوردهای بی یان2 حائز 
جایگاه ویژه ای است و من نیز از واژگان خود او استفاده کرده ام. به عالوه، 
فهرستی از آن دسته آثار خانم کالین که به زبان انگلیسی در دسترس است 
و کتاب شناسی منتخب نوشته های انتقادی درباره آثار او نیز، حسب ترتیب 

تاریخی، به پیوست این کتاب آمده است.
ترتیب فصول بر همان روالی است که در سخنرانی ها اتخاذ شده است. 
است.  آدمی  رشد  مسیر  عکس  روانکاوی  تحول  و  رشد  جهت،  یک  از 
دوران  درباره  کشفیاتی  به  را  فروید  نخست  نورتیک،  بزرگساالن  بررسی 
کودکی و سپس درباره دوران نوزادی رهنمون شد و هر کشفی در باب 
مراحل تحولی پیشین منجر به غنا و تنویر دانش موجود نسبت به مراحل 
بعدی شد. بر همین منوال، مالنی کالین نیز حین کار با کودکان به شواهدی 
سنینی  در  ادیپ و هم سوپر   ایگو،  نشان می داد هم عقده  که  یافت  دست 
بررسی های  دارند؛  پیشتر فرض می شد وجود  آنچه  از  پایین تر  به مراتب 
طرح  به  سپس  و  ادیپ  عقده  ابتدایی  ریشه های  کشف  به  را  او  بیشتر، 
صورت بندی هایش درباره موضع افسرده وار و دست آخر به کشف موضع 
پارانوئید ـ اسکیتزوئید سوق داد. اگر کسی دست آوردهای مالنی کالین را 
حسب ترتیب زمانی آنها دنبال کند، ارتباط آثار او با آثار فروید به مراتب 

1. تنها مقاالتی فهرست خواهند شد که به آثار مالنی کالین پرداخته اند، زیرا ادبیات کالسیک 
تحلیلی در سال های نخست دوره آموزشی در برنامه مطالعاتی دانشجویان گنجانده شده است.
2. ویلفرد بی یان )W. R. Bion( )1979ـ1897(: روانکاو سرشناس بریتانیایی و از شاگردان 
مالنی کالین که بیش از هر چیز، به خاطر آراء بدیعش در تدوین نظریه ای برای تفکر و نیز، 

مطالعه و تحلیل رفتار گروه شناخته می شود. )م.(
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واضح تر خواهد شد و از این رو، می توان بسط و گسترش نظریاتش را در هر 
مرحله دنبال کرد. از سوی دیگر، شروع از نخستین ایام خردسالی و سعی 
در توصیف رشد روانی فرد براساس آنچه امروز در نظریه کالین می بینیم، 
با  به معنای شروع  آن مسیر  آغازیدن در  این حال  با  دارد.  بسیاری  مزایای 
دوره هایی از رشد است که در آنها، پدیده های روانی بیشترین فاصله را با 
تجربه بزرگسال دارند، بیشترین دشواری را پیش پای پژوهشگر می گذارند 
و درنتیجه عجیب نیست که بیش از هر مبحث دیگری محل مناقشه باشند. 
من تصمیم گرفتم هر دو رویکرد را ادغام کنم: در فصل نخست کلیاتی از 
آثار اولیه مالنی کالین به دست می دهم و می کوشم تا چگونگی پیش برد 
کودکان طرح  روانکاوی  کتاب  در  به خصوص  که  نشان دهم  را  نظریاتی 
از آراء او درباره مفهوم  ادامه به توصیف تلویحات برآمده  کرده بود. در 
رها  را  تاریخی  رویکرد  آن  از  پس  پرداخت.  خواهم  ناخودآگاه  فانتزی 
می کنم تا دیدگاه های نهایی کالین در باب رشد روانی را پیش بکشم. با 
این کار دانش الزم را فراهم کرده ایم و نظریه مان به قدر کافی جامع هست 

تا مشروعیت تالش برای ارائه کلیت نظریه کالین را تضمین کند.
ـ  پارانوئید  موضع  در  پدیده هایی  تشریح  به  اختصاص  فصول  اغلب 
باشد  فایده  مفید  می کنم  فکر  و  دارند  افسرده وار2  موضع  و  اسکیتزوئید1 
اگر در همین ابتدا، سعی کنم مراد از اصطالح »موضع« را روشن کنم. به 
یک معنا، موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید و موضع افسرده وار  دوره هایی از 
رشد هستند. می توان آنها را زیربخش های مرحله دهانی دید که اولی سه 
تا چهار ماه نخست از اولین سال زندگی و دومی، نیمه دوم آن را پوشش  
می دهد. ناآگاهی نوزاد از وجود »اشخاص«، رابطه او با موضوع های جزئی 

1. Paranoid ـ Schizoid Position
2. Depressive Position
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ویژگی های  از  پارانوئید،  اضطراب  و  دوپاره سازی  فرایندهای  استیالی  و 
همراه  افسرده وار  موضع  شروع  هستند.  اسکیتزوئید  ـ  پارانوئید  موضع 
با  رابطه  و  است  کامل  شخص  یک  مثابه  به  مادر  تشخیص  و  درک  با 
موضوع های کلی و قوت گرفتن انسجام، دوسوگرایی، اضطراب افسرده وار 
کالین  مالنی  اما  می رود.  شمار  به  آن  ویژگی های  از  گناه،  احساس  و 
اصطالح »موضع« را از این رو برگزید تا تأکید کند که پدیده ای که از آن 
می گوید، صرفا یک »مرحله« یا »دوره« گذرا ـ مثاًل مرحله دهانی ـ نیست؛ 
از روابط موضوعی،  به منظومه خاصی  تلویحًا  او  استفاده  اصطالح مورد 
اضطراب ها و دفاع هایی اشاره می کند که در سراسر زندگی تداوم دارند. 
موضع افسرده وار هرگز به تمامی جای موضع پارانوئید ـ اسکیتزوئید را 
نمی گیرد؛ انسجام به دست آمده هرگز کامل نیست و دفاع هایی که در برابر 
تعارض افسرده وار شکل می گیرند منجر به واپس روی به پدیده پارانوئید 
در  دو  این  میان  در  همواره  آدمی  این طور،  و  اسکیتزوئید خواهند شد  ـ 
به مسائلی )نظیر عقده ادیپ( که در مراحل  نوسان خواهد بود. می توان 
بعد رخ می دهند، در دل الگوی ارتباطی، اضطراب و دفاع های مربوط به 
موضع پارانوئیدـ  اسکیتزوئید یا موضع افسرده وار پرداخت و بر همین مبنا، 
ممکن است دفاع های نورتیک نیز حسب شخصیتی پارانوئید ـ اسکیتزوئید 
یا شخصیتی مانیک ـ افسرده وار دستخوش تغییر شوند. چگونگی انسجام 
شخصیت  ساختار  اساس  و  پایه  افسرده وار،  موضع  در  موضوعی  روابط 
کاهش  و  تنظیم  می دهد،  رخ  بعدی  تحوالت  در  آنچه  می دهد.  را شکل 

تدریجی شدت اضطراب های افسرده وار است.
شخصیت  درون  همواره  افسرده وار  و  پارانوئید  اضطراب های  بعضی 
باقی می مانند. اما وقتی ایگو به قدر کفایت از انسجام برخوردار است و 
با واقعیت  در طول حل و فصل موضع افسرده وار، رابطه به نسبت امنی 
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مکانیسم های  جایگزین  به تدریج  نورتیک  مکانیسم های  می کند،  برقرار 
سایکوتیک می شوند. بر این اساس در دیدگاه کالین، نوُرز کودکانه دفاعی 
در برابر اضطراب های بنیادین پارانوئید و اضطراب های افسرده وار و راهی 
آنهاست. در سایه استمرار آن  این اضطراب ها و حل و فصل  برای مهار 
بودند،  شده  شروع  افسرده وار  موضع  از  که  انسجامی  فرایندهای  دسته 
اضطراب کاهش می یابد و ترمیم، واالیش و خالقیت، به تدریج جایگزین 

مکانیسم های دفاعی سایکوتیک و نورتیک خواهند شد.



فصل اول      آثار نخست مالني کالين



در حوزه فن و نظریه روانکاوی، می توان دست آوردهای مالنی کالین را 
به طورکلی به سه دوره متمایز تقسیم کرد.

دوره نخست با مقاله »در باب تحول کودک« آغاز شده و در سال 1932، 
به انتشار کتاب روانکاوی کودکان منتج می شود. کالین طی این دوره مبانی 
تا  را  و سوپرایگو  ادیپ  عقده  پای  رد  و  کرد  پایه ریزی  را  کودک  تحلیل 

ریشه های بدوی تحولی پی گرفت.
دفاعی  مکانیسم های  و  افسرده وار  موضع  مفهوم  ارائه  به  دوم  دوره 
مانیک انجامید که در درجه نخست در مقاله »بحثی در روان زایی حاالت 
مانیک ـ افسرده وار« )1934( و »سوگواری و ارتباط آن با حاالت مانیک ـ 

افسرده وار« )1940( توصیف شده اند.
را موضع  آن  بدوی ترین مراحل می پرداخت که کالین  به  دوره سوم 
پارانوئید ـ اسکیتزوئید خواند و بیش از هرجا، در مقاله »اشاراتی در باب 
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بعضی مکانیسم های اسکیتزوئید« )1946( و کتاب رشک1 و سپاس )1957( 
به صورت بندی آن اقدام کرد.

اساسی  تغییری  موجب   1934 سال  در  موضع ها  مفهوم  صورت بندی 
در افق نظری کالین شد. تا پیش از آن تاریخ، او نیز به تبعیت از فروید 
ساختاری  نظریه  و  لیبیدویی  مراحل  حیث  از  را  یافته هایش  آبراهام2  و 
برای  بعد،  به   1934 سال  از  اما  می کرد،  توصیف  اید  و  ایگو، سوپرایگو 
مواضع  ساختاری  مفهوم  چیز  هر  از  بیش  خود،  یافته های  صورت بندی 
را به کار می برد که خاص خود او بود. مفهوم »موضع« منافاتی با مفهوم 
ایگو، سوپرایگو و اید ندارد و در پی آن است تا ساختار اصلی سوپرایگو، 
ایگو و همین طور، ویژگی ارتباط میان آنها را در قالب موضع پارانوئید ـ 

اسکیتزوئید و موضع افسرده وار تعریف کند.
مایلم این فصل را به آثار مالنی کالین در پیش از سال 1934 اختصاص 
دهم تا نشان دهم که چطور فعالیت هایش از دل نظریه کالسیک فرویدی 
مشتق شد، تمایز آن با نظریه فرویدی از چه نقاطی آغاز شد و چگونه آراء 

اولیه او پیش درآمد صورت بندی های بعدی شدند.
تحلیل  به  دست  اخیر  قرن  دوم  دهه  در  کالین  مالنی  که  هنگامی 
کرد.  اولیه کودک حاصل  درباره رشد  نوینی  زد، دست آوردهای  کودکان 
همان طورکه در رشد علوم دقیقه معمول است، کشفیات نو در پی استفاده 
از ابزاری جدید رخ می دهند و خود می توانند منجر به بهبود و پاالیش آن 
ابزار شوند. در مورد تحلیل کودک، این فن بازی بود که حکم ابزار جدید 
کودک  بازی  حول  فروید  مشاهدات  از  الهام  با  کالین  مالنی  داشت.  را 

1. Envy
جنبش  بنیان گذار  و  فروید  هواداران  برجسته ترین  از  )1925ـ1877(:  آبراهام  کارل   .2

روانکاوی در آلمان. دسته بندی مراحل رشد روانی جنسی از دست آوردهای اوست )م.(.




