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مقدمه دكتر نيما قرباني



از یک محقق حوزه  را  از سخنرانی های خود عبارتی  دنيل دنت در یکی 
نوروساینس در دانشگاه هاروارد با این مضمون نقل می کند: »وقتی روی یک 
نورون کار می کنيم، کار ما نوروساینس است و وقتی روی دو نورون کار 
می کنيم، کار ما روانشناسی است«. این نقل قول خنده حضار را برانگيخت، اما 
در آن حقيقتی نهفته است و آن ارتباط تنگاتنگ مفاهيم روان و ارتباط است. 
هرجا پای ذهن در ميان است، به نوعی پای ارتباط نيز به ميان می آید. در 
نگاه تاریخی به شکل گيری نظریه هایی که در بستر تفکر فروید رشد کرده اند، 
درهم تنيدگی ذهن و ارتباط مشهود است. تحول نظریه های روان پویشی از 
نگاه به دستگاه روانی به عنوان یک پدیده مستقل و قائم به ذات که وابستگی 
به  تدریج  به  دارد،  زیست شناختی  و  جسمانی  فرایندهای  به  تنگاتنگی 
دستگاهی که برای پيوند و ارتباط طراحی شده است، گسترش یافت. ارتباط 
از کنش های نخستين و بنيادی ذهن است. تأکيد بر ارتباط در نظریه هایی که 
با مفهوم پردازی های فروید قرابت دارند، از اهميت مفهوم روابط موضوعی 
است.  شده  منتهی  ذهنيت  بين  مفهوم  نهایت  در  و  دلبستگی  مفهوم   به 
مفهوم ارتباط در هر نظریه روان شناختی از چند منظر اهميتی فراتر از خود 
پدیده ارتباط می یابد و استفن ميچل، نویسنده کتاب حاضر، با طرح مفهوم 
دو  به  کوتاه  نوشتار  این  در  است.  را گشوده  آن  اهميت  باب  ذهنيت  بين 
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به  تفرد  تفرد. داستان تکثر و  اشاره می کنم:  تکثر و  پيامدها  این  از  مورد 
و  ارتباط  داستان  و  هستند  ميچل  مفهوم پردازی های  ميوه های  من،  گمان 
اهميت آن را به داستان پيچيده و زاینده بين ذهنيت می کشاند و در نهایت 
فرافردی،  فرایندهای  قدرت  ناهشيار،  فرایندهای  از  ما  درک  راهگشای 
جدیدی  و  شکل  روان شناختی،  مرزهای  نفوذپذیری  جمعی،  صداهای 
از مفهوم ناهشيار جمعی خواهد بود. مفهوم بين ذهنيت مفهومی است با 
تعاریف و توصيف های متعدد و متفاوت؛ گاهی یک فرایند هشيار قلمداد 
می شود و گاهی ناهشيار، گاهی ذهن خوانی خوانده می شود و گاهی ظرفيت 
همدلی. صرف نظر از توصيفات متعددی که در این خصوص طرح شده، 
به گمان من آنچه مشهود است یکی تأکيد بر ُبعد ذهنی و نه عينی ارتباط، و 
دیگری پيوند مستقيم اذهان با یکدیگر و نه به واسطه رفتار است. بر همين 
اساس، تکثر و تفرد اذهان از مشخصه ها و نتایج مشخص مفهوم بين ذهنيت 
است و آن را در چرخه پویای بی نهایتی قرار می دهد و باب ظهور مجدد 
مفهوم پردازی هایی همچون ناهشيار جمعی را در روانشناسی علمی می گشاید 
بشکافم: را  مفاهيم  این  بيشتر  اندکی  بودند.  شده  منسوخ  دوره ای  در   که 
روانشناسی دو نفره ای که ميچل بنيان گذاری کرد، فهم ما از رابطه درمانی 
و پدیده های انتقال و انتقال متقابل را به تمام دگرگون ساخت، و این مهم در 
این کتاب و کتاب های بسياری در دایره نقد و نظر قرار گرفته است. زمانی که 
ارتباط شکل می گيرد، ما با پدیده بسط و گسترش ذهنيت مواجه خواهيم 
شد. گویی ذهن انسان طوری طراحی شده که هم فطرتًا به ارتباط گرایش 
دارد و هم رشد آن در گرو چنين ارتباطی است. بنابراین، پيوند دو انسان 
خواه در یک خانواده، خواه در فضای درمان، خواه در رابطه دوستی، منجر 
به شکل گيری ذهنيت و هویت تازه ای خواهد شد که به زبان روانشناسی 
گشتالت از جمع آن دو نفر فراتر است و هویت سومی را شکل می دهد 
سازمان  با  مقایسه  در  بيشتری  اثرگذاری  و  وزن  فضاها  از  بسياری  در  که 



مقدمه دكتر نیما قرباني    11 

روانی تک تک آن ها و یا جمع آن ها دارد. از سوی دگر، این هویت سوم 
محصول و مشخصه بی همتای آن دو نفر در رابطه است، بنابراین هم سازمان 
روانی تک تک آن دو تکثر می یابد و هم از سویی این تکثر تفردی با خود 
دارد و بی همتاست، و در عين وابستگی به اعضای این مجموعه فراتر از 
جمع اعضای مجموعه است. بنابراین، مفهوم بيناذهنيت مصداق بارزی از 
شکل گيری هویت های فرافردی توسط افراد در بستر ارتباط با یکدیگر است 
 که نحوه تفکر، رفتار، و احساس تک تک افراد را تحت تأثير قرار می دهد.
یونگ  مفهوم پردازی  با  قرابت هایی  بيناذهنيت  از  مفهوم سازی ای  چنين 
از ناهشيار جمعی دارد، اما سازوکارهای شکل گيری آن را فراتر از مفاهيم 
یونگ می برد. ناهشيار جمعی به عنوان ميراثی مشترک در ميان انسان ها در 
فرهنگ ها و قوم های مختلف، حکایت از وجود سازمان های روان شناختی، 
حظ  آن ها  از  نوعی  به  افراد  تک تک  که  می کند  هویت هایی  و  منش ها، 
بشر  تاریخی  تجربه  بنابراین،  می کنند.  زندگی  آن ها  وجود  در  و  می برند 
در ارتباط های بين ذهنی است که ساخته می شود. مفهوم بين ذهنيت به 
می کند.  امکان پذیر  را  جمعی  منش  یا  صداها  شکل گيری  سازوکار  نوعی 
یا  دو  ضرب  از  ذهنی،  بين  انگيزشی  سيستم  از  ناشی  جمعی  ناهشيار 
بزرگ تر  منشی  و  یکدیگر، هویت  با  آن ها  پویای  ارتباط  از  و  ذهن،  چند 
فکر،  به  آن چنان  فرایند روان شناختی جمعی  این  فراشخصی می آفریند.  و 
ذهن، و هویت تک تک افراد مؤثر در شکل دهی آن و دیگراِن مرتبط گره 
می کند. حفظ  تاریخ  طول  در  را  خود  بقای  که  می یابد  بسط  و   می خورد 
این تکثر در عين حال متفرد و متمایز نيز هست و از آنجاکه حاصل 
 پيوندهای بين ذهنی بی همتایی است، از این روی تشخص و تمایز هم دارد.
اسطوره ها به یک معنا تجلی هویت هایی هستند که به عنوان محصول 
پدیده های بين ذهنی شکل می گيرند و خود مولد تجربه های درون روانی و بين 
شخصی گسترده تری هستند. این اسطوره ها از این منظر واجد مشخصاتی اند. 
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نخست اینکه پرقدرت اند زیرا محصول پيوندهای بين ذهنی اند. براین مبنا از 
ذهن تک تک سازندگان خود قوی ترند و چون هویتی منحصر به فرد می یابند، 
از جمع جبری افراد سازنده آن قدرتی فراتر و متمایزتر می یابند. دوم اینکه 
به دليل ماهيت جمعی شان، به دشواری می توان هویتشان را شناسایی کرد. 
بنابراین، به عنوان مشخصه سوم، ماهيتی ناهشيار دارند.  انسان امروزی در 
فرهنگی زندگی می کند که با هویت و فردیت در سطح جسم انسانی منفرد 
گره خورده است، در نتيجه به دشواری درکی از هویت و فردیت منش های 
جمعی پيدا می کند. بر همين اساس، آنچه یونگ آرکی تایپ می نامد با آنچه 
 به عنوان محصول فرایند بيناذهنيت در اینجا به آن اشاره می کنم، قرابت دارد. 
اما این منش ها و هویت های جمعی که پنهان و پر قدرت و فراشخصی 
عمل می کنند، در مواقعی هویت خود را آشکار می کنند. اینکه آیا چيزی تحت 
عنوان هویت ایرانی، آمریکایی، قشقایی، آذربایجانی، تهرانی، و غيره وجود 
دارد، محل تردید است، و این تردید به گمان من از ماهيت پنهان و پرقدرت 
آن ها و از ذهن شرطی شده انسان به تجسد انسان منفرد در خصوص مفهوم 
شخصيت و هویت ناشی می شود. در عين حال، گاهی شواهدی در تأیيد 
وجود این منش ها و هویت های جمعی ظاهر می شود. یکی از بدیهی ترین 
نشانه های آن، مفهوم توتم است. توتم نمادی از هویت و تشخص گروهی 
که  نمادی  است.  ملت  یک  یا  قبيله،  یک  خانواده،  یک  همچون  آدم ها  از 
یکپارچگی و تشخص آن مجموعه را حفظ می کند، اما خود توتم در سایه 
این هویت یکپارچه متولد شده است. توتم و تابو پدیده هایی جهان شمول اند. 
فروید با بهره گيری از نظریه عقده ادیپ سعی در توضيح این پدیده کرد. برخی 
نيز همچون آلياده توتم را بازنمایی وجه مقدس زندگی انسانی می انگارند.  
صرف نظر از تکاپوی تبيين توتم و تابو، این پدیده همچون پرچم و نشان، 
بيناذهنی می کند که  فرایندهای  از  برخاسته  از تشخص و هویِت  حکایت 
 به یک صدا و منش جمعی پرقدرت، فراشخصی، و ناهشيار بدل می شود.  
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سخن را کوتاه کنم. نظریه استفن ميچل در تاریخ روانکاوی این دستاورد 
زیست شناختی-  منفرِد  انسانِی  هویِت  یک  از  که  است  داشته  ما  برای  را 
روان شناختی فراتر رویم و اهميت تمایز ميان پدیده های زیست شناختی و 
پدیده های روان شناختی را بهتر درک کنيم. چنين شکلی از تکثر و تفرد مشخصه 
پدیده های روان شناختی و نه زیست شناختی، و نتيجه فرایند مهم بين ذهنيت 
است. مفهوم بين ذهنيت تسری و تحميل مرزهای موجود در دنيای عينی و 
زیست شناختی را به پدیده های روان شناختی منضبط می کند و زمينه ظهور 
شکلی از روانشناسی را فراهم می کند که اصول و قواعد آن درهم تنيده و شبيه 
با زیست شناسی اما متمایز از آن است. از وحيد و امير سپاسگزارم که این کتاب 
را برای ترجمه انتخاب کردند و در آرایش و پيرایش آن با صبر و دقت کوشيدند 
 تا امکان درک این مفهوم مهم برای فارسی زبانان فراهم شود. عزمشان افزون.

 نيمـا قربانـی
بهــار 1401
                                                                                     زميـن 



پيشگفتار مترجمان



در سال های اخير، تالش اساتيِد حوزة روانکاوی و روان پویشی در ایران و 
همچنين اقبال متفکران، دانشجویان و مراجعان به این حوزه، روانکاوی را 
با همة دشواری های رقابتی و چنددستگی اش، در جریان اصلی روان درمانی 
ایران، جانی دوباره بخشيده است و این به خودِی خود سبب رواج بيشتر 
دوره های آموزشی، و به تبع آن افزایش سهم ترجمة متوِن روانکاوی به زبان 
فارسی شده است. از سوی دیگر این موج عالقه مندی به مطالعة روانکاوی، 
جریان جدیدی از ترجمة متوِن کالسيک و دست اول را از نظریه پردازان 
متون  ميان  در  وجود،  این  با  است.  انداخته  راه  به  مختلف  رویکردهای 
نوین و جریان سازی همچون »روانکاوی  ترجمه ای حاضر، جای رویکرد 
و  مبدعان  اوِل  دست  متون  کمبوِد  حيث  این  از  و  است  خالی  ارتباطی«، 
شارحان آن، برای مطالعه و پژوهش هرچه بيشتر عالقه مندان روانکاوی در 
ایران محسوس بوده است. برای حفظ اندیشه ورزی و نقد و نظر در حيطة 
روانکاوی، خوانشی تطبيقی )به تعبير شيفر 1979، روانکاوی تطبيقی1( در 
ميان حوزه ها و رویکردهای مختلف روانکاوی مفيد است. از این رو، ترجمة 
متونی از تمامی نگرش های روانکاوانه می تواند به توسعة پژوهش های نظری، 
بالينی و فرهنگ-بنياد کمک نماید. اشتياق مترجمان برای روانکاوی و فهم 

1. Comparative psychoanalysis
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دربرگيرنده تر و عميق تر از رابطة درمانی در روانکاوی، انگيزه ای شد تا به 
بهانة ترجمة این اثر، رهيافتی بدیع از روانکاوِی ارتباطی به جامعة روانکاوی 
ایران معرفی شود و بابی جهت حفظ گفتماِن روانکاوِی ارتباطی در کنار دیگر 

متون کالسيِک شناخته شده در ایران گشوده شود.
بنيان گذاری استفن ميچل از دهة 80 ميالدی در  با  ارتباطی  روانکاوی 
آمریکا آغاز شد و با خوانشی ارتباطی در محورهای اصلی تببين روانکاوی، 
بازنگری نظرگاه روانکاوِی کالسيِک فروید و روابط ابژه را مورد هدف قرار 
داد. در طی 20 سالی که ميچل به پژوهش، مطالعه و تبيين ارتباط نگر از 
ادبيات روانکاوی می پرداخت )پس از ارائة اولين نظریات در سال 1983 با 
همکاری جی گرینبرگ و سپس در تبيين اولين یکپارچه سازی نظریة خود 
در سال 1988(، نگاه وی نيز هم از جنبه نظری و در نهایت کاربست عملی 
و تکنيکی دستخوش تغييراتی شد. ميچل در نهایت کار خود، به تبيين های نو 
از سنت های پيشين روانکاوی )خصوصًا با تاکيد بر نظریات فرنزی، فربرن، 
ساليوان و لووالد( پرداخت؛ ماحصل فعاليت ميچل شفاف تر شدن همگرایی ها 
و واگرایی های بنيان های نظرِی رویکردهای مختلف روانکاوانه و یکپارچه 
ساختن آن ها تحت نگاه روانکاوی ارتباطی بود. جمع بندی مهم ميچل از سير 
فعاليتش در کتاب حاضر، یعنی »ارتباط: از دلبستگی تا بيناذهنيت« به جامعة 

روانکاوی عرضه شده است.
از  فرایندی تدریجی،  از فروید، طی  بعد  به ذکر است روانکاوی  الزم 
و  فردی  به جهان  قائل  تنها  که  عملی  کاربست  و  نظری  مدلسازی  نوعی 
درون روانی بود، به سوی روان شناسی بين شخصی و دونفره تغيير جهت داد. 
فهم ارتباطی ميچل نيز در ادامة همين روند قرار دارد. خوانش های ارتباطی از 
روانکاوی سبب شده تا در نگاه فعاالن این حوزه، جهان مراجع به عنوان یک 
جهان خيالی و گسسته از دیگری نگریسته نشود. با اتخاذ نظرگاه ارتباطی، 
وجوه مختلف تجربة انسانی )اعم از فردی و بين شخصی( در بستر بافت 
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اجتماعی فهم می شود. چنين بازنگری عميقی، تحول مهمی را در فهم ما 
از آسيب شناسی و رابطة درمانی رقم می زند. در شرایط کنونی جهان، چنين 
مواجهه ای با ماهيت تجربة انسانی می تواند به درمانگران تحليلی و پویشی 
فرصتی دهد تا با چشم اندازی چندوجهی و گسترده ، به بافت اجتماعِی افراد 
بنگرند، تأثير و تأثرات بين شخصی را به رسميت بشناسند و فضای پویاتری 

را از طریق نوعی رابطة دوجانبه در فراینِد درمان ایجاد کنند.
در پایان این پيشگفتار مختصر، به نظر مفيد می رسد تا به تجربة ترجمة 
کتاب اشاراتی داشته باشيم. ترجمة کتاب ميچل دو دشواری مهم داشته است. 
نخستين دشواری دور بودن گفتمان روانکاوی معاصر از روانکاوی سنتی 
و روانکاوی ایران است. در یادداشت های مختلف و در مجامع روانکاوی 
شيوة  است؛  غریب  نسبتًا  روانکاوی  یک  ارتباطی  روانکاوی  خارجی، 
که  روانکاوی سنتی چنان  با  مقایسه  در  ارتباطی،  روانکاوان  مفهوم پردازی 
خود ميچل در کتاب یادآور شده است، بسيار متفاوت است و چنين تفاوتی، 
فهم مفاهيم آن را در ارتباط با ایده های سنتی دشوار می کند. مسئلة دیگر، 
پيچيدگی های فلسفی نگاه ارتباطی به روانکاوی است که موجب می شود 
مخاطب برای درک آن، مدام مفروضات اولية خود را بازنگری کرده یا ميان 
ایده های مختلف امتزاج برقرار کند. حال در ميان این ایده ها، ميچل تا حد 
زیادی از آراء هانس لووالد برای تببين نگاه خود بهره برده است؛ و لووالد 
راستا،  است. در همين  اعصار روانکاوی  مؤلفان همة  از دشوارترین  خود 
تاریخ تفکر  پرداخته که در  پيشين  از نظریات روانکاوان  ابعادی  به  ميچل 

روانکاوانه کمترین توجه را دریافت کرده  و بنابراین عمدتًا ناشناخته اند.
چنين ویژگی هایی در کار ميچل دسترسی به مفهوم اراده شده را تا حدی 
دشوار کرده است، با این وجود او از استعاره ها و مثال های بالينی متعددی 
استفاده کرده تا بتواند این مفاهيم را برای مخاطب ملموس تر کند. دشواری 
دیگر ترجمة کتاب زبان سيال ميچل است. لحن ميچل در کتاب و در فصول 
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مختلف متغير است. هنگامی که به آراء لووالد می پردازد، عينًا زبان دشوار و 
کهن او را بر می گزیند و هنگامی که به تشریح ارتباط نگر آراء فربرن می پردازد، 
با همان بداهتی که فربرن برای رابطه در نظر گرفته است، زبانی مستقيم را 
برای تبيين ارتباطی بودن ماهيت امور اتخاذ می کند. در کنار همة این موارد، 
لحن ميچل و جمله بندی های او در کتاب بيش از آن که شبيه به یک نوشتار 
باشد، شبيه نوعی گفتار است؛ گویی ميچل افکار خود را بلند بر زبان آورده 
باشد، یا با دوست و همکاری به گفت وگو نشسته باشد. ترجمة چنين لحنی 
از زبان انگليسی به زبان فارسی نيز پيچيدگی هایی برای ترجمه ایجاد کرده 
بود که مترجمان حداکثر تالش خود را در این موضوع به کار گرفتند تا عالوه 
بر انتقال مضامين، شيوة بالغی و بيان ميچل در کتاب را در ترجمه بازتاب 
دهند؛ نکات مختلف دیگری در ترجمة برخی اصطالحات وجود داشته که 

بعضًا در پاورقی ها بدان پرداخته شده است.
با همة این توضيحات، هر ترجمه و فهم دیگری از متن ميچل ممکن 
و معتبر است و مشتاقانه از پيشنهادها، نظرات و نقدها نسبت به این ترجمه 
استقبال می کنيم و معتقدیم که با همة دشواری های مفهومی مضامين کتاب، 
نارسایی های متن حاضر معطوف به محدودیت های مترجمان است. باری، 
اصالحات  و  محمد صداقت  همراهی  و  همفکری  بدون  ترجمه ای  چنين 
مهم او در متن، احتمااًل حتی قابل ارائه نمی بود و از او بسيار سپاس گزاریم. 
همچنين در ترجمة این کتاب از تشویق و توصيه های آقای دکتر شاهين 
سخی بهره مند بودیم که از ایشان نيز بسيار ممنونيم. مجموعة بينش نو و 
سرکار خانم دکتر ربيعی نيز زحمات زیادی برای ارائة این کتاب کشيده اند 
و با حوصله و دقت فراوانی در مراحل مختلف بازخوانی، بازنگری و انتشار 
کتاب ما را از مشورت و حمایت بی دریغشان برخوردار کردند که از ایشان 
نيز سپاس گزاریم. به عالوه، قدردان همراهی الهه فرجی، فاطمه حسن زاده، 
سمانه ابراهيم نژاد و محمدعلی امينی تهرانی نيز هستيم که در مسير ترجمة 
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کتاب با خوانش نسخه های مختلف ترجمه و نظرات سازندة شان ما را در 
این کار یاری کردند. در نهایت، به طور ویژه از جناب آقای دکتر قربانی 
سپاس گزاریم که نگاه منحصربه فرد و غنی خود را در قالب مقدمة ترجمة 
فارسی این کتاب با ما به اشتراک گذاشتند تا خوانندگان درک بهتری نسبت 

به محتوا و عمق مفهومی روانکاوی ارتباطی داشته باشند.

وحيد قمری، امير حکيم جوادی     
آذر 1400



مقدمه



است.  بوده  محوری  دغدغه ای  روانکاوی  برای  همواره  انسان  رابطه مندی 
عرصة  آسيب شناسی روانی- یعنی روان رنجوری1 – که فروید آن را با تالش 
آن که  از  بيش  بود،  بيرون کشيده  از سيطرة عصب شناسی دورانش  بسيار 
قلمروی رویدادهای جسمانی محض باشد، حيطه ای مرتبط با رویدادهای 
روانی بود. از ميان این رویدادهای روانی نيز، ابتدائًا آن دسته ای مورد توجه 
فروید قرار گرفته بود که به طور عمده به روابط افراد با یکدیگر باز می گشت. 
در نخستين نظریه پردازی های فروید، یعنی اولين نسخة نظریة اغوا،2 آن چه 
که به عنوان نيروی عّلِی ایجادکنندة آسيب روانی تلقی می شد، اثر مسموم 
اغوا، کودک همانند  نظریة نخست  در  بود.  اغواگر  یعنی شخص  دیگری، 
بيرونی )اغواگری  لوحی سفيد در نظر گرفته می شد که به واسطة عوامل 
دیگری( به فساد کشيده می شود؛ اما این نظریه روایتی بسيار ساده انگارانه از 
شکل گيری آسيب روانی ارائه می کرد. از این رو فروید احساس کرد که نياز 
است آرزوها و خواسته های خوِد کودک نيز وارد نظریه شوند. نظریة اغوا 
سرانجام کنار گذاشته شد و در گذر به نظریة دوم فروید، یعنی نظریة غریزه3 

1. Psychoneurosis
2. Seduction theory
3. Ins tinct theory
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)در انواع مختلفش(، دیگراِن مهم1 جای خود را به دیگرانی خيالی2 دادند که 
برون یافت هایی از سائق3های درون زاد محسوب می شدند. با این تحول اما، 
نظریة سائِق فروید عماًل و به ضرورت، هميشه در جایگاه نوعی نظریة روابط 
موضوعی4 باقی ماند که در آن، خيال پردازی5 دربارة دیگران، مهم تر از کنش 

1. Significant others
2. Fantasied others
3. Drive
4. در کتاب حاضر واژة »موضوع« به جای ابژه ترجيح داده شده است. ابژه در ادبيات ترجمه ای فارسی به 
واسطة کاربرد بيشترش در فضای فلسفه، همواره معنایی فلسفی را تداعی می کند. از طرفی در ترجمه های 
فارسی متون روانکاوی، استفاده از موضوع بسامد بيشتری دارد. غير از استدالل بر پایة ميزان تکرار واژة 
موضوع باید به این نکته پرداخت که object در روانکاوی فرویدی، بسيار شيئ انگارانه و عينی است و در 
مفهوم کالسيکش بر هر موجودیت خارجی و واقعی غير از خود فرد داللت دارد. با این وجود باید دقت 
داشت که حتی در تلقی فرویدی از object آن چه که به آن موضوعيت می بخشد، نيروگذاری سوژه بر 
روی آن است. بنابراین در این نقطة صفر می توان چنين پنداشت که object تا موضوع نيروگذاری سوژه 
واقع نشود، اساسًا وجود ندارد؛ بنابراین منظور از موضوع )به جای object( موضوِع ]نيروگذاری های 
ليبيدنال[ سوژه است. از این تعبير کالسيک و مبتنی بر نظریة سائق که بگذریم در تعابير معاصر، بيش 
از هر چيز اهميت ابژه به عنوان یک پدیدة ارتباطی برجسته است. در این تلقی اخير object ها صرفًا 
اشياء و امور غير از سوژه نيستند که موضوع نيروگذاری باشند، بلکه آن ها به منزلة تأثير و تأثرات پيچيدة 
ارتباطی نگریسته می شوند که شامل تجارب عميق مشترک با دیگری اند. این وجه از معنای object در 
 object روانکاوی معاصر مترجمان را به این سو هدایت کرده تا معادلی مفهومی تر، یعنی موضوع را برای
در ترجمه بياورند. با این وجود مخاطب آشنا با ادبيات روانکاونه، چه شيئ ببنيد، چه موضوع و چه 
ابژه، به هر صورت می داند که منظور همان object است. همچنين در کتاب تالش شده تا همواره واژة 
موضوع در معنای تخصصی object به کار رود تا با توجه به معانِی مختلِف این واژه، ابهامی در خوانش 

متن ایجاد نشود-م.
5. در کتاب حاضر واژة fantasy به صورت »فانتزی«، »خيال« و »خيال پردازی« آمده است؛ از این حيث که 
این واژه بارها در کتاب در تقابل با واقعی )real( و واقعيت )reality( به کار برده شده است و معنای کنشی 
آن، یعنی فعل خيال پردازی نيز قابل دریافت است، هر سه ترجمه لحاظ شده است، اما واژة phantasy تنها 
سه بار و در اشاره به نظریة کالین در کتاب آمده که برای تمایزبخشی ميان این دو واژه، دومی به صورت 
انگاره ترجمه شده است. در متون ترجمه ای روانکاوی به فارسی واژة خيال پردازی به عنوان برابری برای 
اصطالح دوم دیده می شود که به نظر، بيشتر بر نوعی کنش فعال داللت دارد که چندان قادر به انتقال 
معنای ناهشيار و پيشينی phantasy در بيان کالین نيست و به fantasy نزدیک تر است. از سوی دیگر هم 
واژة خيالبافی در فارسی بار معنایی مناسبی نداشته و در کنایات، با نوعی داللت بی ارزش پنداشتن خيال 
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در برابر دیگران بود.
بنيان  از  همواره  نظری اش،  ابعاد  مشابه  نيز،  روانکاوی  بالينی  فرایند 
ارتباطی1 بوده است. در این خصوص می توان به خود-کاوی فروید در فراز 
و نشيب دوسوگرایی رابطه با دوستش ویلهلم فليس اشاره کرد. از طرفی، 
ساختار منحصر به فرد چيدمان تحليلی عبارت است از غرِق خویش شدن 
است.  بسيار ساکت  در عين حال  که  مهم،  بسيار  دیگرِی  در حضور یک 
طبيعتًا چنين ساختاری تا حد زیادی از خالل نامه نگاری های فروید با شبه-
روانکاوش، یعنی ویلهلم فليس شکل گرفته است. نامه نگاری، هنری که تا 
حد زیادی به دست فراموشی سپرده شده،2 امکان نوعی خود-تأملی عميق 
را در بافت گفت وگو با یک دیگرِی مهم فراهم می کند؛ یعنی شخصی که در 
عين اهميتش، مزاحم و آزارگر نبوده و البته به شيوة متداول دیگر افراد نيز 

تعامل نمی کند.
نظری  امر، هم در جایگاه  آغاز  از  ارتباط نگری3  آن که  به رغم  بنابراین، 

کاربرد دارد. دليل ترجيح واژة انگاره به دیگر واژگان رایج ترجمه ای برای اصطالح خاص کالین، به 
استنباط مترجمان از محتوای نظریة او باز می گردد؛ phantasy نزد کالین، همان طور که ميچل، بعدها در 
متن کتاب تلویحًا به آن اشاره می کند، نوعی بازنمایی بدوی از غرایز است که مستقل از واقعيت بيرونی 
وجود داشته و مبنایی برای همة افعال روانی است. برای مطالعة بيشتر در این خصوص، نگاه کنيد به فصل 
2 از کتاب Kleinian Theory تأليف کاتالينا برونستاین و فصل 2 کتاب An Introduction to Kleinian Theory اثر 

هانا سيگل؛ همچنين می توانيد به مقالة برجستة سال 1948 سوزان آیزاکس مراجعه کنيد-م.
1. Relational
2. نامه ها و مکاتبات از دیرباز پاره های ادبی برجسته ای محسوب می شدند؛ به شکلی که اساسًا سنت 

مکاتبه یعنی epis tolary در فرهنگ ادبی غرب نوعی ژانر بوده است-م.
3. واژة relationality که در عنوان کتاب نيز مشاهده می شود، در ترجمة پيش رو هر گاه که به معنای کيفيِت 
رابطه داشتن به کار رفته باشد، به صورت »ارتباط« ترجمه شده )مانند عنوان کتاب که به انواع در-رابطه-
بودن اشاره دارد( و در مواقعی که به معنای خاصش در مقام یک نظریه به کار رفته باشد و به اصالت 
رابطه مندی در ميان پدیده ها اشاره کرده باشد، به صورت »ارتباط  نگری« آمده است. منظور از ارتباط نگری، 
فهمی از پدیده ها و مفاهيم است که آن ها را ابتدا به ساکن در ارتباط با یکدیگر می نگرد. باری مفهوم واژة 
relationality همان »ارتباطی بودن« است، لکن این ضبط فارسی، هرچند که به لحاظ مفهومی دقيق است، 
 relational اما به لحاظ روان بودن و تناسب با پاره های مختلف متن مطلوب نيست. در ابتدای کار نيز


