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قدرداني



درک آراء و ايده هايی که در اين کتاب آمده يک سره حاصل تجارب شخصی 
در روانکاوی های خود ما و کار بالينی ماست. از همين رو مايليم تا قدردان 
کمک های ارزنده روانکاوانمان، استنلی لِی و ديويد بِل باشيم که نه تنها ما را به 
لطف و کمکی نواختند که برای زندگی امروزمان به آن متکی هستيم، بلکه با 
اشاره به پويايی های روان خودمان، چشممان را به تمام نمونه ها و مثال هايی 
که نيازمند فهمشان بوديم گشودند. به عالوه فرايند آموزشی ای که گذرانديم 
-که امروز ما را در مقام اهل فن قادر به نگارش اين کتاب می کند- مرهون 
روانکاوان ناظری1 است که در سال های تحصيل و پس از آن داشتيم: ايزابل 
بِرنَمن پيک، پريسيال  ايرما  بِتی ُجِزف،  اِستِر بيک،  مِنزيس، سيدنی کالين، 

روث و جان اشتاينر.
از  به خصوص  ناشر و  از  بايد  اين کتاب  به  برای زايش و جان دادن 
)و  معمول  موانع  رفع  در  آنان  کنيم.  تشکر  فريرُسن  سوزانا  ويراستارمان 
دست  تا  نويسندگان  دست  از  دست نويس  نسخه  سفر  در  که  نامعمول( 

خوانندگان بر سر راه اين کتاب بود، خوش درخشيدند.
البته خوانندگانی هم بودند که در مقام موضوع های درونی و مدت ها 
پيش از آنکه نسخه ای از اين کتاب به دست شما برسد مخاطب ما بودند و 
عالقه فراوانی به کار ما و مباحث اين کتاب -که خود مورد عالقه فراوان 

ماست- نشان دادند.
1. Supervisor
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دست آخر و به اقتفای آيزاک نيوتون، بايد گفت که ما بر شانه غول ها 
ايستاده ايم؛ از همين رو بر ِدين فراوانی که کالين بر ذمه ما دارد معترفيم. او 
آتشی در بيشه انديشه نسل های متمادی روانکاوانی برافروخت که ما تنها دو 
تن از آنانيم. اميدمان بر آن است که بتوانيم در ارائه کار الهام بخش و زاينده ای 

که او کرد، حق مطلب را ادا کنيم و جانب حرمت فرو نگذاريم.





آغاز کالم



معقول است اگر به جهت ارائه مبانی تفکر مالنی کالين، کار را درست از 
آغاز ماجرا شروع کنيم! کالين روانکاوی برجسته و از نخستين روانکاوانی 
بود که به کار با کودکان پرداخت و چارچوب الزم برای درک آشفتگی های 
وخيم ذهنی را پی ريزی کرد و بدين سان، انديشه های فرويد را به شيوه خاص 

خود بسط و گسترش داد.
کمی  شايد  مرموز؟  مردمانی  کيستيم؟  روانکاوان  ما  ميان،  اين  در  اما 
ترسناک؟ که بيش از حد به آنچه فرای مرزهای هشياری قرار دارد عالقمندند؟ 
شايد اينطور باشد... اما آنچه راهبر ماست، نگاهی است که می گويد هرچند 
همه ما انسان ها صاحب ذهنيم، اما از بسياری چيزها درباره ذهن خودمان 
اطالع نداريم. هرچند در اين کتاب عمدتًا بر آثار مالنی کالين تمرکز خواهيم 
داشت، اما اميدواريم که شما خوانندگان از خالل اين سطور ببينيد که ما 

روانکاوان، امروز پيشه و حرفه خود را چگونه می بينيم.

فرهنگ ما روانکاوی و روانکاوان را به شکل سخره آميزی ترسيم 
است  روانکاوی  واقعيت  سِر درک  از  امر  اين  از  بخشی  می کند. 
که  رازآلودی  و  غريب  هاله  گذاشتن  کنار  راستای  در  بخشی  و 
روانکاوی را احاطه کرده است. وودی آلن، کارگردان آمريکايی تبار 
فراوانی  ارجاع های  آثارش  در  داشته،  روانکاوی  تجربه  خود  که 
ساخته های  از  که   )1977( هال  آنی  فيلم  در  دارد.  روانکاوی  به 
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برای روانکاو  به تحليلش،  اشاره  اوست، شخصيت اصلی ضمن 
بازه ای  در  اگر  که  می گويد  او  می کند.  تعيين  خود ضرب االجلی 
يک ساله پيشرفتی در کار تحليل نبيند، راهش را می گيرد و روانه 
پيانو  با کالس  آلن در جايی ديگر روانکاوی را  لوردز1 می شود. 
قياس می کند و طنازانه می گويد که پس از سال ها که فرد مطلقًا هيچ 
تغييری نمی بيند، ناگهان به خودش می آيد و می بيند که می تواند 

پيانو بنوازد.
کسانی که برای روانکاوی مراجعه می کنند اميدوارند به سرعت به 
نتيجه برسند و در پی معجزه می گردند و همين نکته اخير است که 
در قالب سفر زيارتی به لوردز نمادينه شده؛ اما مهم است که دريابند 
که شناخت خود و درک شيوه زيست خود در جهان، آن هم در 
حضور روانکاو، فرايندی تدريجی است. اصل، ميزان خواست ما يا 
در واقع توانايی ما در کشف خودمان است و اين امر برای هر فرد 

با سرعت خاص خود او محقق می شود.

کالين از چهره هايی است که در گسترش روانکاوی پس از جنگ جهانی 
اول سهم به سزايی دارد، اما آراء او برآمده از آرائی است که پيشتر و از سال 
1900 به بعد توسط زيگموند فرويد تهيه و تدوين شد. اين کتاب به آراء فرويد 
)يا همان روانکاوی کالسيک( نيز خواهد پرداخت، اما اشاره به جزئيات را 
تنها منحصر به بخش هايی می کند که در ايضاح چند و چون بسط انديشه های 

کالين و انشعاب آن ها از سرمنشأهای فرويدی شان روشنگر باشند.

1. منطقه ای در جنوب غربی فرانسه که برای بسیاری از مسیحیان مقدس شمرده می شود. از سال 
1885 و پس از ادعای دختری مبنی بر رؤیت مریم مقدس در این منطقه، لوردز به یکی از مهم ترین 
مراکز زیارتی عالم مسیحیت تبدیل شده و معجزاتی نیز به زیارتگاه آن منسوب شده است. )کلیه 

پاورقی ها، به غیر از پاورقی صفحه 63 از مترجم است(.
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هانا سيگال1 که خود از برجسته ترين پيروان مالنی کالين بود، طی يک 
سخنرانی برای مخاطبان عام در سال 2001 در باب اينکه امروز، روانکاوی 

کجای کار است و در چه موضعی قرار دارد گفت:
مسلم است که مِن روانکاو نخست به سراغ آبشخورها و ريشه های 
کار  در  ريشه  کارمان  که  می دانيم  کجاييم؟  اهل  ما  می روم.  حرفه مان 
فرويد دارد. فرويد بود که برای نخستين بار مسئله واقعيت روانی را 
مطرح کرد؛ يعنی اين تصور را پيش کشيد که واقعيت ها و پديده های 
روانی همان قدر واقعی هستند که دنيای مادی واقعی است. برای مثال، 
اين مسئله که من شما را دوست دارم يا از شما متنفرم يا فکر می کنم 
و همان قدر حائز  است  واقعی   دارد، همان قدر  عناد  سِر  من  با  جهان 
اهميت است که واقعيت های فيزيکی کّمی و قابل اندازه گيری واقعی 
و  بررسی  ساختارش  حيث  از  را  روانی  واقعيت  می توان  مهم اند.  و 
و  مشاهده  استنتاج،  قرائنی  به  را  کارکردش  می توان  کرد.  شناسايی 
-همچون پديده های مادی- با دقت بررسی کرد، اما برای اين کار بايد 
شيوه های نوين بررسی را به کار گرفت. واقعيت روانی حائز معنايی 
مثاًل  که  دريافت  بررسی هايش  نخستين  در  فرويد  است.  فهم  قابل 

نشانگان هيستريک حائز معنايی روانی اند و روياها نيز معنايی دارند.
دومين ويژگی متمايز رويکرد ما، اذعان به وجود ساحت ناهشيار است. 
برای مثال معنای يک نشانه هيستريک نه استعاره ای هشيار، که معنايی 
ناهشيار است. پس، از مبانی انديشه ما يکی هم اين است که دنيايی 
روانی در کار است که درون ما وجود دارد و دوم آنکه بخش عمده ای 
از اين دنيا نيز ناهشيار است و ای بسا که چنين باوری در بدايت امر 

عجيب بنمايد.

1. هانا پزنانسکا )سیگال( )2011-1918(: روانکاو بریتانیایی و از شارحان و پیروان برجسته مالنی 
کالین. هانا پزنانسکا اصالتاً اهل لهستان بود و در پی مشکالت داخلی لهستان، ابتدا به فرانسه و از 

آنجا به انگلستان مهاجرت کرد و دوره آموزش روانکاوی را در آن کشور گذراند. 
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بنابراين سومين اصل موضوعه که از دوتای ديگر منتج شده، اهميت 
اساسی نمادپردازی است.

)سيگال، 2007، ص. 74(
حال نمونه زير را در نظر بگيريد:

زن جوانی دچار انقباض و درد مزمن در ناحيه گردن بود. هرچند 
به پزشک مراجعه کرده بود اما معلوم نشد چرا به رغم فيزيوتراپی 
و تجويز دارو، درد گردن کماکان بر جای خود باقی بود. پس از 
که چقدر گرفتاری ها و دردسرهای  دريافت  با دوستش  صحبت 
مختلف »وبال گردنش« شده اند. همان طور که می بينيد محتمل است 
نباشيم )يعنی وقتی  که درد روانی -در صورتی که به آن هشيار 
در  درد جسمانی ظاهر شود.  قالب  در  باشد(-  ناهشيار  درد  اين 
اينجا بارقه ای از آن درد در قالب تعبير استعاری »وبال گردن« شدن 
نمادينه می شود. می توان اين استعاره را طی تحليل يا گاه به شکلی 
خودانگيخته، به عنوان نمادی از کار سخت و مداوم يا مسئوليتی 
طاقت فرسا و نه صرفًا نشانه نوعی بيماری جسمانی حاد تلقی کرد. 
اختالل  در  مشابه  نشانه های  درک  به  عالقه اش  واسطه  به  فرويد 
تبديلی )يا همان هيستريا( شروع به کشف ذهن ناهشيار آدمی کرد.

زيربنايی  ايده هايی  نمادپردازی،  و  ناهشيار  ساحت  روانی،  واقعيت 
که  آرائی  می روند.  شمار  به  روانکاوی  آغاز  نقطه  و  آبشخور  که  هستند 
از مسيرهای ممکن در بسط و  بازتاب يکی  ارائه شده اند،  اين کتاب  در 

گسترش اين ايده های زيربنايی است.
پس چنان که می بينيد، روانکاوی عجالتًا تاريخی مختص خود دارد. راجر 
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ُمنی-کايرل1 )1968( که به واسطه تحليل با زيگموند فرويد و بعد با مالنی 
کالين، بينش منحصر به فردی نسبت به ماجرا دارد، تاريخ مزبور را به سه 

دوره تقريبی تقسيم می کند. 

دوره های تاریخی منی-کایرل:
از دهه نود قرن نوزدهم تا حوالی سال 1930، تأکيد در درجه 1. 

اول بر عقده اديپ بود که تعارض های احساسی بسياری ايجاد 
اين  ناهشيار سرکوب می شد. در  می کرد و غالبًا در ساحت 
تعارض های  درباره  بيشتر  اطالع  کسب  حول  درمان  دوره، 

پنهان به واسطه زدودن سرکوبی سير می کرد.
از حول و حوش سال 1925 تا دهه چهل قرن بيستم، نظرها 2. 

بر تعارضات ميان عشق و نفرت متمرکز شد که يا در رابطه با 
خود و يا در رابطه با ديگری نمود می يافتند.

از سال 1946 به بعد، نظرها به معضالت مربوط به حفاظت 3. 
ناهشيار جلب  ادراک واقعيت در مقابل سوءبرداشت های  از 
شد که موجب مخدوش شدن يا )در مواردی( قطع ارتباط با 
واقعيت بودند و به حاالت و مسائل بيماران روان پريش تن 

می زدند )که البته تا حدودی گريبان گير همه ما هستند(.

مالنی کالين سهم شايانی در دومين دوره داشت و بايد گفت که دوره سوم 
نيز بر پايه يافته ها و آراء متأخر او و تالش های پيروانش بنيان گرفت. روشن 

1. راجر منی-کایرل )1980-1898(: روانکاو و فیلسوف بریتانیایی و از نویسندگان مکتب کالینی. 
منی-کایرل در سال 1919 به مدت 4 سال برای نگارش رساله دکتری اش به وین سفر و برای تحلیل 
به فروید مراجعه کرد. او به واسطه پژوهش های میان رشته ای اش از بنیان گذاران رشته روان شناسی 

اجتماعی نیز به شمار می رود.
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است که دوره نخست با فرويد آغاز شد )و البته اين الگوی کالسيک روانکاوی 
در برخی از قلمروهای جهان روانکاوی هنوز به حيات خود ادامه می دهد(.

چگونه این کتاب را بخوانیم

تا آنجا که امکان داشت، در هر فصل آراء کالين را در قالب پرسش هايی 
ريختيم. پرسشی در آغاز فصل ما را به مبانی و اصولی هدايت می کند که 
پی  در  که  پرسش ها و مسائلی  پرسش وضع کرد و  آن  به  پاسخ  برای  او 
پاسخ های کالين شکل گرفتند، درون مايه فصل بعدی را می سازند. همان طور 
که خواهيد ديد، اين امر ما را به اصول و پاسخ های تازه يا تعديل شده هدايت 
خواهد کرد. بر اين اساس هر فصل در عنوان خود پرسشی بنيادين دارد و 
محتوای فصل، روايتی از چگونگی مواجهه کالين با آن پرسش است و شرح 
می دهد که کالين چگونه به منظور بسط افکار و آراء خود پنجه در پنجه 
پرسش مزبور انداخت. هر فصل کتاب تالشی است برای پوشش دادن به 

يکی از اين گام ها.
اين  کداِم  دهيم  نشان  که  است  آن  شيوه  اين  به کارگيری  در  هدفمان 
اصول بنيادين از آزمون زمان سرفراز بيرون آمدند و کدام ها به محاق رفتند؛ 
بنيادين به دست داد و عيار  اين آراء  از  اينطور می توان فهرستی تجميعی 
موضوعه  اصول  که  داد  نشان خواهد  ما  داستان  را سنجيد.  ماندگاری شان 

کالين چگونه پايه و مايه گرفتند.
به عالوه در پايان هر فصل خالصه مختصری خواهيد ديد و در پايان 
چهار بخش کتاب، فهرستی از منابع برای مطالعه بيشتر فراهم آمده است که 
اگر قصد تعميق برداشتتان از مفاهيم ارائه شده را داريد بتوانيد به عناوين 

مذکور مراجعه کنيد.
فرهنگ نامه ای مشتمل بر لغات و تعبيرات روانکاوانه و فهرست منابع 

مورد استفاده نيز در پايان کتاب قرار داده شده است.





بخش نخست

شيوه هاي نو، واقعيت هاي نو 



بچه ها بازی می کنند، خوش می گذرانند و البته مشکالتی هم در زندگی دارند. 
بنابراين ماجرا همواره به خوبی و خوشی نمی گذرد و کودک بودن آنقدرها هم 
آسان نيست. گذار از کودکی و بزرگ شدن هم کار آسانی نيست. اما اينکه دقيقًا 
چرا گذار از کودکی و بزرگ شدن کاری شاق و پردردسر است و چرا عيش و 
سرخوشی مان مدام نيست و نقصان می پذيرد، سؤالی ژرف است که عمومًا از 
پاسخش بی خبريم. کودکان دنيايی درونی دارند -که همان واقعيت روانی شان 
است- و آن را به معنای دقيق کلمه بازی می کنند، يعنی با بازی به منصه ظهور 
می رسانندش. آن ها با بازی، لذت و دردشان را مجسم می کنند. همان طور که 

مالنی کالين می نويسد:
آغازگر  مقام  در  من  هيجان انگيز  و  جالب  تجارب  بی شمار  از  يکی 
روانکاوی کودکان اين بود که دريافتم حتی کودکان بسيار خردسال نيز 
از ظرفيتی در حصول بينش برخوردارند که بعضًا از ظرفيت بزرگساالن 

به مراتب بيشتر است.
)کالين، 1995، ص.ص. 131-132(

او کار خود را با اين تصور آغاز کرد که درباره دوره های آغازين شکل گيری 
و تکوين ذهن، از بچه ها بيشتر می توان آموخت تا از بزرگساالن.

در زير، نمونه ای از اين نوع کار را به قلم بتی جزف می خوانيم که از پيروان 
کالين بود. آنچه در پی آمده، شرح حال پسری سه ساله است که جزف به 
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منظور حفظ حريم شخصی با نام جی. از او ياد می کند. جی. به شدت اضطراب 
داشت و آنطور که جزف می نويسد: »بسيار کنترل گر و در عين حال غيرقابل 
کنترل« بود. گزيده زير شرح کوتاهی از يکی از جلسات جی. با جزف است. 
جی. در روز پيش از اين جلسه بی قرار بود، داد و فرياد می کرد و لگد می زد و 
می خواست از اتاق بازی بيرون برود. دقت کنيد که جزف چگونه بازی و رفتار 

او را مشاهده و تأويل می کند:

به  بادکنکی در دست،  آدامس  و  اسمارتيز  بسته ای  با  و  بعد  روز 
از  را خورد و يکی  اسمارتيزها  آمد.  اتاق درمان  به  ميل خودش 
آدامس ها را جويد. به او توضيح دادم که ديروز از دست من بسيار 
عصبانی بود اما امروز احساس ديگری دارد و با خودش تنقالتی 
هم آورده است. آدامس را از دهانش خارج کرد و به نرمی در دست 
من گذاشت. بلند شد و رفت سراغ يکی از صندلی های کوچک 
کنار ميز پايه کوتاه بازی و تکانش داد. صندلی زير ميز بود و طبعًا 
واژگون نشد. باز هم تکانش داد و صندلی بر جای خود ثابت بود. 
همين کار را با صندلی های ديگر نيز تکرار کرد. اينطور تأويل کردم 
که از اينکه ديروز دل به تحريک ها و پرخاشگری هايش ندادم و 
از جا درنرفتم و در عوض مثل صندلی ها قرص و محکم ماندم 
و نگذاشتم مرا بهم بريزد، خوشحال است و اين امر خاطرش را 
آسوده می کند. پس از اين سراغ کارهای ديگر رفت و در پايان، 

جلسه را با خداحافظی دوستانه ای ترک کرد.
فکر می کنم جی. چيزی از دنيای درونی و اضطراب هايش را 
نمايان می کند، يعنی سماجتش در مجبور کردن موضوع به وادادن، 
به  اضطرابش  گرفتن  باال  و  نامرادی  هنگام  به  خشمگين شدنش 
هنگام خشم، آن هم به طوری که هم روانکاو و هم اتاق بازی چنان 
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بدل به پديده هايی ترسناک و تهديدکننده می شوند که چاره ای جز 
گريز نمی بيند. )جزف، 2001، ص.ص. 190-191(

مالنی کالين از نخستين روانکاوانی بود که شيوه ای برای تحليل کودکان 
تدوين کرد و کوشيد تا به جای اتکای صرف بر صحبت درباره افکار و 
با  همزمان  تقريبًا  بخواند.  اسباب بازی ها  با  بازی  به  را  آنان  احساساتشان، 
شکل گيری روش کالين، آنا فرويد1 )دختر زيگموند فرويد( شيوه متفاوتی 
درانداخت و از همين رو، رقابتی در اين بين در گرفت که کمابيش تا همين 

امروز ادامه دارد.

1. آنا فروید )1982-1895(: از نخستین روانکاوان کودک. نوشته های او سهم بسیاری در تکوین سنت 
روان شناسی ایگو در آمریکای شمالی داشت.


