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»هیچ کدام از اتفاقات گذشته، چه منصفانه باشند و چه غیرمنصفانه، هیچ گاه 
از بین نمی روند.

 خوِد زمان هم، که پدر همه چیز است، نمی تواند جلو آن ها را بگیرد و از 
وقوع مجدد آن ها جلوگیری کند.«1

Pindare .1  )438 قبل از میالد(





مقدمه



ناهشیار1 چیست؟ ناهشیار فقط در اشتباهات لپی یا کنش پریشی ها یا رؤیاهای 
ما متجلی نمی شود، بلکه بسیار مهم تر و عمیق تر است. ناهشیار نیروی حاکمی 
است که ما را در انتخاب همسر، انتخاب شغل که به هویت اجتماعی ما گره 
خورده، و انتخاب محل زندگی مان هدایت می کند. به عبارت دیگر، همة آن 
چیزهایی که تصور می کنیم آگاهانه و هدفمند انتخاب کرده ایم، درحقیقت 
به دست ناهشیارمان و با  ظرافت خاصی به ما تحمیل شده است. با این حال، 
نیرومندتر  بسیار  که  دارد  هم  دیگری  وجه  ناهشیار  که  دریافته ام  به تجربه 
است و موضوع کتاب فعلی است، یعنی تکرار. ناهشیار نیرویی است که 
می تواند ما را به تکرار رفتارهای سالم و خوشایند سوق  دهد _ از این منظر، 
تکراْر سالم است و ناهشیار هم رانة زندگی محسوب می شود. از طرفی، 
ناهشیار ممکن است ما را به تکرار اجبارگونة اشتباهات  قبلی  و رفتارهای 
محکوم به شکستمان  سوق  دهد _ از این منظر تکراْر َمَرضی2 است و ناهشیاْر 
1. L’inconscient (unconscious)
2. Pathologique (pathological)
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رانة مرگ محسوب می شود. اما فارغ از اینکه ناهشیار نیروی زندگی باشد یا 
مرگ، فارغ از اینکه منشأ رفتارهای تکراری خوشایند باشد یا ناخوشایند، تنها 
موضوع مسلم این است که آن چیزی که موجب بروز یا بروز مجدد اتفاقات 
خوشایند یا ناخوشایند می شود و به زندگی ما شکل می دهد ناهشیار است.  
اما تکرار چیست؟ من ترجیح می دهم مفهوم تکرار را نه با تعریف نظری، 
بلکه در قالب مثالی بالینی از جلسة درمان نشان دهم تا ببینیم تکرار چگونه در 
زندگی بیماران نمود می یابد و موجب رنج  آن ها می شود؛ و همچنین ببینیم که 
تکرار چگونه در ذهن درمانگری که به دنبال فهم معنای نهفته در صحبت های 
بیمارش است حضور دارد. پس از ارائة نمونة بالینی، من تعریف کلی خودم 
از تکرار را می گویم و پس از آن، از منظر روانکاوی به این موضوع می پردازم. 





يك مثال باليني كه در آن روانكاو به صحبت هاي 
بيمارش گوش مي دهد و هم زمان مفهوم تكرار را 

در گوشة ذهنش دارد



چندی پیش خانم جوانی به نام راشل برای اولین بار به من مراجعه کرد. این 
خانم وکیل که تنها زندگی می کرد گاهی بی دلیل دچار غم تسکین ناپذیری 
در جریان جلساتمان،  و  به تدریج  بیابد.  را  علتش  نمی توانست  که  می شد 
از  ترس  و  آن ها  متوقف کردن  در  ناتوانی   و  بی دلیلش  گریه های  روی  او 
ماندگار شدن این مشکل تا آخر عمر تأمل کرد. وقتی با من حرف می زد، 
من دو فکر در ذهنم داشتم. در  اینجا باید تأکید کنم که به نظر من وقتی 
روانکاو به بیمار گوش می دهد، باید افکاری در ذهنش داشته باشد. من با 
این گفته موافق نیستم که می گویند ذهن روانکاو باید از هرگونه پیش پندار 
به مراجعش گوش  باید همین طور که  به هیچ وجه. روانکاو  باشد.  خالی 
می دهد فرضیه ها، افکار، سؤاالت و مجموعه ای از پیش فرض های مفیدی 
را در ذهنش مرور کند که حاصل آموخته ها و تجارب بالینی اش است؛ به 
اعتقاد من، این پیش فرض ها »ثمربخش« اند. هرگونه اطالعاتی که از بیمار به 
روانکاو می رسد _ منظورم اطالعات زبانی، فرازبانی و غیرزبانی بیمار است _ 
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از فیلتر دانش نظری و تجارب بالینی روانکاو می گذرد و این غربال اطالعاتی 
برای تشخیص مشکالت بالینی بیمار ضروری است. بنابراین، من همین طور 
که به راشل گوش می دادم دو فکر درمورد تکرار در ذهنم می چرخید: ابتدا 
شناسایی زمان و موقعیت اولین بحران و شناختن بهتر اولین بروز ناراحتی 
در بزرگسالی ، حتی اگر این کار مستلزم بازگشت به دوران کودکی او باشد. 
همیشه یک »اولین بار«ی وجود دارد که در آن نشانه1 ظاهر می شود و شناسایی 
این اولین بروز برای درک علت رنج بیمار بسیار مهم است. همه چیز در همان 
نشانه  که  است  لحظات  در همان  دقیقًا  می افتد چون  اتفاق  ابتدایی  دقایق 
بیشترین نفوذش را دارد و دیگر پاک نمی شود. گویی ظهور اولیة یک نشانه 
اطالعات بیشتری درمورد علت آن می دهد تا ظهورهای بعدی. با این حال، 
روانکاوان اغلب شناسایی منبع مشکل را نادیده می گیرند، در صورتی که برای 
فهم فرایند بیماری کاماًل ضروری است. به اعتقاد من، روانکاوان باید عادت 
کنند که، در همان جلسات ابتدایی، اولین ظهور مشکل را شناسایی کنند. 
همچنین باید بدانیم که مشکل بیمار، تا زمانی که ما روانکاوان معنای واقعی 
آن را به او نگوییم، تکرار خواهد شد. از این منظر باید به یاد داشته باشیم که 
آن چیزی که معنایش در ذهن ما مشخص نباشد همیشه در رفتارهای ما تکرار 
خواهد  شود. و برعکس آن هم صادق است: آن چیزی که معنایش در ذهن ما 
مشخص شده باشد دیگر باز نخواهد گشت. اما معنا دادن به یک مشکل دقیقًا 
به چه معناست؟ معنای یک مشکل یعنی پاسخ دادن به این پرسش: چرا این 
مشکل در آن زمان الزم بود؟ توالی اتفاقات روانی ای که این مشکل را ایجاد 
کرد چه بود؟ این مشکل خودش راه حل چه چیزی بود؟ البته منظورم راه حل 
بد است. اگر روانکاو بتواند به این پرسش ها پاسخ دهد، گام مهمی در یافتن 
معنای مسئله برداشته است. خب، برگردیم به مشکل راشل. اولین فکری که 
به ذهنم آمد این بود که بتوانم بفهمم اولین ناراحتی راشل چه زمانی اتفاق 

1. Le symptôme (symptom)
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افتاده و دفعات بعد در چه زمان هایی تکرار شده است. اگر الگوی تکراری 
نشانه اش را شناسایی می کردم، می توانستم تشخیص دهم که مشکل او به 
بالینی تعلق دارد و درمانمان باید در چه مسیری حرکت کند.  کدام گروه 
دراین باره باید بگویم که من می توانم ماه ها با یک بیمار کار کنم در حالی که 
نشانه اش را  پیشینة  اما  باشم  نداشته  پیشینة خانوادگی اش کاری  به  چندان 
به خوبی بشناسم. حقیقت یک فرد، یعنی آن چیزی که عمیقًا او را تعریف 
می کند، بیشتر آن نشانة تکرارشوندة اوست تا انتظارات یا آرمان های شیک او. 

ناهشیار بیشتر در نشانة بیماری حضور دارد تا در افکار هشیار. 
اندیشة دیگری که در جلسه با راشل و هنگام گوش دادن به صحبت هایش 
تک تک  بپرسم،  سؤال  او  از  جزئیات  درمورد  که  بود  این  رسید  ذهنم  به 
یا  بود؟ صبح  روز  از  زمانی  »چه  ناراحت کننده:  موقعیت های  آن  جزئیات 
بود، در کجای  اگر در خانه  یا در خانه؟  ظهر؟ در چه موقعیتی؟ سر کار 
خانه؟ تنها بودی یا کسی کنارت بود یا داشتی به کسی فکر می کردی؟ وقتی 
در حالت ناامیدی فرو رفتی، بدنت در چه حالتی بود؟« و بسیاری جزئیات 
دقیقی که ظاهرًا بی اهمیت به نظر می رسد. من همیشه به خودم می گویم که 
کلید ماجرا در جزئیات نهفته است و برای اینکه بتوانم تجربة زیستة بیمار 
را حس کنم، باید جزئیات موقعیتی را که مشکل در آن اتفاق افتاده به خوبی 
بشناسم. فقط به لطف این سرنخ هاست که می توانم ذهنم را درون ذهن راشل 
بگذارم و لحظه ای را تصور کنم که او دچار غم شده و آن چیزی را که او 
در سطح هشیار حس می کند حس کنم. خودم را در تخیالتم به جای او 
گذاشتم و رنجی را که او می ُبرد تصور کردم و احتمااًل این شانس را داشتم 
که از این هم فراتر بروم و بتوانم آن چیزی را که او در سطح ناهشیار حس 
می کرد حس کنم. گویی که سطح عوض کردم و از صحنة نشانه به صحنة 
خیالی ناهشیاری رسیدم که به نظرم علت اصلی غم او بود. درواقع، من با 
غرق شدن در صحنة خیالی ناهشیار او می توانم درک کنم که غمگین شدن های 
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راشل انعکاسی از خیال پردازی مدفون شده در ناهشیارش را به سطح هشیار 
می آورد. فقط از طریق دسترسی به این صحنة خیالی  است که می توانم معنای 

نشانة او را بفهمم و آ ن را به خودش بگویم. 
بنابراین، وقتی روانکاو در حال گوش دادن به بیمار است، حاال چه جلسة 
اول باشد و چه جلسات بعدی، از دو اصل مربوط به تکرار تبعیت می کند؛ 
دو اصلی که به روِش شناخت بیمار و تأثیرگذاری مثبت روی او می پردازد. 
گاهی روانکاو ترتیب زمانی مجموعة نشانه های مرضی را نشان می دهد، و 
گاهی خودش را در زندگی درونی بیمار تصور می کند و هیجاناتی را که 
بیمار را دربرگرفته حس می کند و آن خیالی  را که در پِس نشانة بیماری نهفته 

است کشف می کند. 
اصل اول مربوط به بروز اولیة نشانه و تکرار آن است: هر نشانه ای تمایل 
دارد خودبه خود تکرار شود و این تکرار اغلب به خاطر تأثیر قدرتمند اتفاق 
روانکاوان  برای  کاربردی  به شکل  را  اصل  این  بخواهیم  اگر  است.  اولیه 
صورت بندی کنیم، باید این طور بگوییم: هروقت با نِوُرز1 بزرگسال مواجه 
ُشدید، به دنبال نورز اصلی در دوران کودکی  او بگردید؛ نورز بزرگسالی 

تکرار نورز کودکی ست. 
اصل دوم مربوط به معنای نشانه است: یعنی برای کاهش دادن عالئم باید 
معنایی برای آن پیدا کرد و آن را به بیمار گفت. برای یافتن این معنا باید 
خیال پردازی را بازسازی کنید، یعنی صحنة خیالی ناهشیار مربوط به دوران 
کودکی را که علت نشانه است بازسازی کنید. این بازسازی باید براساس این 
فرضیه باشد که برخی از جزئیات صحنة نشانه در صحنة خیالی هم وجود 
دارد و تجربة زیستة دردناک بیمار هم _ درمورد راشل حالت ناراحتی _ در 
آن حضور دارد. می خواهم این مورد را بیشتر توضیح دهم: هیجان دردناکی 
که بیمار اکنون حس می کند هیجانی دوگانه است که با اینکه دردناک است 

1. La névrose (neurosis)
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اما به طور کامل حس نشده است و صحنة خیالی را دوباره به جریان می اندازد. 
درنتیجه، وقتی راشل دربارة گریه هایش صحبت می کرد، من از او پرسیدم: 
»ِکی گریه می کنی؟« و او گفت: »سِر کار هیچ وقت گریه نمی کنم، اما شب ها 
که برمی گردم خونه، گریه می کنم. سعی می کنم یه چیزی بخورم و بعد فقط 
می خوام سریع برم توی تخت خوابم.« در این لحظه، او جزئیات روشنگری را 
به من گفت: او پتویش را دور خودش می پیچد و سرش را با آن می پوشاند 
و در سیاهی شب از تنها یی گریه می کند. عجله برای رفتن به تخت خواب 
و جزئیاتی که درمورد پتویش می گفت ظاهرًا بی  اهمیت اند ولی به من امکان 
می دهد که حس و حالی را که او در زمان رنج هایش دارد احساس کنم. 
همچنین این امکان را بعدها برای من فراهم می کند که وقتی می خواهم در 
فرایند درمان صحنة ناهشیار را بازسازی کنم، وضعیت بدنی مشابهی را در 

ذهنم داشته باشم. 
افزون براین، در این صحنه من باید ناراحتی ای که راشل را از پا درآورده 
شناسایی کنم. اما چنین فرضی محقق نمی شود مگر اینکه بتوانم در سطح هشیار 
آن چیزی را که او حس می کند حس کنم و عالوه  برآن، هیجان ناهشیاری که 
شخصیت اصلی خیال پردازی او را فعال می کند احساس کنم. من می بایست 
ابتدا به شکل ملموس ناراحتی او را حس می کردم و بعد فراتر می رفتم و تجربة 
ناراحتی کودکی ناهشیار او را احساس می کردم. فقط در این مورد باید این 
موضوع را شفاف سازی کنم که راشل در جلسات ابتدایی به من گفت که 
زودتر از موعد معمول به دنیا آمده و به مدت یک ماه در دستگاه بوده و در 
این مدت مادرش بستری بوده و نمی توانسته به او سر بزند، نوازشش کند و در 
آغوشش بگیرد. به این جدایی غم انگیز فکر کردم و فهمیدم که راشل به خودش 
فشار می آورده که به تخت خواب برود و پتویش را دور خودش بپیچد چون 
او نیاز داشته که در گرما، در تنهایی و در تاریکی قرار گیرد تا بتواند آن حس 
ناراحتی ناشی از رهاشدن را دوباره تجربه کند. مِن روانکاو سعی می کردم که 
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این ناراحتی ابتدایی و ناهشیار او را در خودم احساس کنم، ناراحتی ناشی از 
رهاشدگی که راشِل کودک آن را حس نکرده بود چون بیش از حد خشن بود 
که در هشیارِی نابالغ نوزاد ضبط شود. طبیعتًا این همانندسازی هیجانی نه در 

جلسة اول، بلکه در جریان جلسات پرتعداد بعدی اتفاق افتاد. 
من روی جزئیات پتو تمرکز کردم و با راشلی که با ناامیدی دست وپنجه 
نرم می کرد همانندسازی کردم و از آنجا به بعد، با راشِل نوزاِد فرضی هم 
که تحت ضربة روانی رهاشدگی قرار گرفته بود همانندسازی کردم. به طور 
خالصه، برای اینکه روانکاو بتواند آن صحنة خیالی را برای خودش بازنمایی 
کند و معنای نشانة آن را بیابد، باید دو کار را در ذهنش انجام دهد: بازسازی 
صحنه با کاغذ و خودکار در سال اول درمان؛ و بعد از آن که درمان بیشتر 
روانکاو  وقتی  بیمار.  ناهشیاِر  احساس  با  هیجانی  همانندسازی  رفت  پیش 
صحنه را از لحاظ مفهومی بازسازی می کند، این کار را با دانش هشیارش 
انجام می دهد؛ درحالی که وقتی او ناهشیار هیجانی بیمارش را ثبت و ضبط 
می کند، این کار را با دانش ناهشیارش انجام می دهد. در حالت اول، او در 
وضعیت فعال بسط1 نظری است، در حالت دوم در وضعیت فعال دریافت 
حسی ناهشیار بیمارش است که به کمک ناهشیار روانکاو انجام می شود. 
مشخص است که تالش برای حس کردن هیجان ناهشیار بیمار برای کسی 
که کار تحلیلی نمی کند دشوار است و فقط درصورتی امکان پذیر است که 
توانایی  باید  ازجمله  باشد؛  داشته  را  باشد و شرایط الزم  باتجربه  روانکاو 
تصویرسازی و صحنه سازی روایت هایی را که می شوند در خودش پرورش 
داده باشد. این وضعیت نه فقط برای بازسازی ذهنی صحنة خیالی صادق 
به  اغلب  من  است.  صادق  هم  آن  هیجانی  تجربه کردن  برای  بلکه  است، 
خودم می گویم که روانکاو کارگردان سناریوهای خیالی ای است که بیمار 
کنم که  را روشن  این موضوع  باشم  توانسته  امیدوارم  را تحریک می کند. 

1. élaboration (elaboration)
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برای یافتن معنای نشانه فقط کافی نیست که تفکر او را فعال کنید، بلکه باید 
ناهشیارش را هم فعال کنید تا آن چیزی را که او از آن رنج می برد حس کنید 
و هیجاناتش را همراهی کنید، یعنی ابتدا هیجانات هشیار را همراهی کنید، و 

بعد در هیجانات ناهشیار همراهش باشید. 
به طور خالصه، اولین ایده ای که در مواجهه با راشل1 در ذهنم بود یک 
ایدة بالینی بود  و به تکرار آن مشکل در محور زمان مربوط می شد، یعنی 
تعداد دفعاتی که این مشکل رخ داده بود. من اسم این را می گذارم تکرار 
زمانی نشانه. دومین ایدة من یک ایدة فراروان شناختی بود و مربوط می شد 
به بررسی جزئیات صحنة این نشانه و تجربة زیسته و هدف آن بازسازی 
صحنة اصلی در خیال پردازی او بود. این ایده دیگر به تکرار زمانی اشاره 
نداشت، بلکه مربوط به تکرار مکانی خیال پردازی بود: نشانه عبارت  است از 
تکرار هشیارانة صحنة خیالی ناهشیار. به این ترتیب تکرار در فضای روانی 
رخ می دهد: عناصر موجود در فضای ضمیِر هشیاْر عناصر موجود در فضای 
ضمیر ناهشیار را تکرار می کنند. کمی جلوتر به موضوع تکرارهای زمانی و 
مکانی برمی گردیم و برای توصیف آن از تصاویر یک و دو استفاده می کنیم.
موضع روانکاوی نسبت به موضوع تکرار دوگانه است. از یک طرف، 
یا  اتفاق  شاخص های  تا  می کند  نگاه  گذشته،  به  یعنی  عقب،  به  روانکاو 
مشکلی را که روی بیمار تأثیر گذاشته است بیابد. از طرف دیگر، روانکاو به 
جلو نگاه می کند تا چیزی را در صحبت های بیمار بیابد و بتواند در تخیالتش 
بازسازی کند. در  را  امکان، صحنة خیالی  اتفاق، و در صورت  صحنة آن 
حالت اول، روانکاو یک درمانگر بالینی است که عالمت گذاری می کند و 
می شمارد؛ در حالت دوم، او فراروان شناسی است که تخیل می کند، فرضیه 

می سازد و حس می کند.

1. درمان راشل سه سال طول کشید و اکنون تمام شده است. پس از اینکه چندین بار به ضربة روانی 
رهاشدگی دوران کودکی او برگشتیم و روی آن کار کردیم، عالئم او به شکل محسوسی فروکش کرد. 


