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در این مورد چندین معیار وجود ی مهم است. امساله انروانکاو یان بخشیدن به یک تحلیل در ذهن همهمعیارهای پا

 .کنمپیشنهاد میمتفاوت به این مساله  رویکردی نمدر این نوشته ها موافقیم. ی ما با آندارد که همه

یر ی از شکه ماهیتا تجربه ،تر جدایی راشرایط قدیمیلیل برای بیمار ی یک تحکه خاتمه اینطور مشاهده شده اغلب

ر د بر عواطفی که بچهاست  داللتیکار من به من نشان داده که این موضوع کند. دوباره فعال می ،است 4گرفته شدن

این همه در  کند؛ وتجربه میگیرند، نوزادی در اوج قرار می یاولیه هایتعارض کهآن زمان  ،از شیر گرفته شدن بازهِ

ل از ام که قببر همین اساس من به این نتیجه رسیده شوند.مجددا احیا میزیادی با شدت با پایان یک تحلیل  مواجهه

 یسال زندگ نهای تجربه شده در طول اولیها و اضطرابکه آیا تعارض بپرسم خاتمه بخشیدن به یک تحلیل از خودم

 قرار گرفته است؟ 5د تحلیل و جرح و تعدیلموربه قدر کفایت  یان درماندر جر

است:  اضطراب هدایت کرده 1مرا به تمایز بین دو ریخت (5341، 5341، 5341، 5335کار من بر رشد اولیه )کالین، 

ظهور  "اسکیزوئید _ موضع پارانوئید"های حیات غالب است و در که در طول اولین ماه، 7اضطراب گزند و آسیب

ظهور  "وارموضع افسرده"رسد و در اولین سال زندگی به اوج می یحدودا در میانه که 1وارکند؛ و اضطراب افسردهمی

 د و آسیباش اضطراب گزنزندگی خارج رحمینوزاد در همان آغاز ام که افزون بر این من به این نتیجه رسیدهکند. می

بر  هنگامای نابحمله ی تولد به مثابهبیرونی، به این صورت که تجربهکند: تجربه می را از  هر دو منبع درونی و بیرونی

ی ی فروید از غریزهی اوست، که به گفتهو درونی، به جهت تهدیدی که متوجه موجودیت زندهشود؛ او دریافت می

همین ترس است که من آن را ترس از مرگ.  _اندازد می گاه من ترس از نابودی را به جریانخیزد، و در نرمیمرگ ب

 دانم.ی اضطراب میعلت اولیه

ار به واضطراب افسردهو ت؛ ی ایگو احساس شوند مربوط اساضطراب گزند و آسیب اساسا به خطراتی که تهدید کننده

راب اضطمربوط است. از طریق پرخاشگریِ خود سوژه،  ی عشق احساس شوند، ابتدائای ابژهخطراتی که تهدید کننده

ی انسجام رو به رشد، عشق به این صورت که در نتیجهآورد؛ ایگو سر بر می 3وار از خالل فرآیندهای همگراسازِافسرده

همچنین درجاتی شوند. تر مینزدیکها در روان نوزاد به همدیگر های خوب و بد ابژهو نفرت، و به همان نسبت جنبه

های باشد. احساسات و اضطرابسازی مادر به عنوان فردی کامل میهای درونیشرطیکی از پیش از این انسجام
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های گزند و از آن پس اضطرابوار(. رسند )یعنی موضع افسردهی سال اول زندگی به اوج میوار حدودا در نیمهافسرده

 کنند.هرچند که همچنان نقشی مهم ایفا مییابد، آسیب کاهش می

خورانه و سادیستیک امیال آدم یوارده بر ابژه به واسطه آسیبِ  وار احساس گناِه ناشی ازدر پیوند با اضطراب افسرده

ی عشق آسیب دیده، برای مراقبت و احیای ابژه 5باشد برای مرمّتآورد تا نیرویی احساس گناه سر بر میوجود دارد. 

 دهد. نیرویی که احساسات عشق را عمق بخشیده و روابط با ابژه را گسترش می آن؛

چه آن بیرونی و  ،ی مادر استاش را که سینهی عشقکند که اولین ابژههنگام از شیر گرفته شدن نوزاد احساس می

این اتفاق افتاده است. ی نفرت، پرخاشگری و طمع او ز دست داده، و این همه در نتیجها شده را،ی درونی ابژه چه

آن رنج رساند. می 2سوگواری یرا به مرتبه و وی کرده وار او را وخیمشود که از شیر گرفته شدن احساسات افسردهمی

ی به نوبه ی کهبینش است، 4نسبت به واقعیت روانی نوزاد جزء الیتجزی بینش رو به رشدوار در موضع افسرده 3نهادین

ا ابژه، ی روابط باز طریق تطابق رو به رشد با واقعیت و گسترش دامنهسزا دارد. در فهم بهتر دنیای بیرون سهمی ب خود

توان اش، که میهای خوب درونی شدهوار، و به درجاتی استقرار ابژههای افسردهنوزاد قادر به مبارزه و کاهش اضطراب

 شود. می ،است گر سوپرایگوکننده و مراقبتکمکی گفت جنبه

 نوزادی از دید من، این در اوایلسوگواری مطرح کرده است.  ی ضروری از عملبخش عیت را به عنوانفروید سنجش واق

ی و در ادامهگیرد؛ شکل میوار موضع افسرده بر اندوه نهادین در برای چیرگی تالش درت که سنجش واقعیت اس

مل ام که موفقیت در عمن دریافتهشوند. فرآیندهای ابتدایی دوباره زنده میزندگی هرآنجا که سوگی تجربه گردد، این 

از فروید و آبراهام وابسته است )آنطور که در ایگو فردی که فوت شده  5نه فقط به استقرار سوگواری در بزرگساالن

احساس  اینطور در اوایل نوزادیکه او است،  ی عشقاولین ابژه 1یوابسته به استقرار دوبارهبلکه همچنین (، ایمآموخته

 شده است. یا نابود و مورد خطر قرار گرفته نگرهای ویرای تکانهبواسطه شده که

شوند، احساسات گزند و آسیب وار در خالل اولین سال زندگی نهاده میهای اساسی در تقابل با موضع افسردهاگرچه گام

شده و  ها از رهگذر نِوروز نوزادی جرح و تعدیلاین اضطرابشد.  ی کودکی تکرار خواهندوار در تمام عرصهو افسرده

ایی درخور رشد کرده و درجاتی از استقرار هی نهفتگی دفاعو به طور طبیعی با آغاز دورهشود، عمدتا بر آن غلبه می

شده و از شدت بخش حاصل ی رضایتو روابط ابژه 7ی تناسلیی مرحلهاین نشانگر آن است که طلیعهشود. می حاصل

 ی ادیپ کاسته شده است.عقده

با خطراتی  یبای استخراج کنم؛ این تعریف که اضطراب گزند و آسحاال باید از تعریفی که چندی پیش ارائه دادم نتیجه

ار با خطراتی که احساس شود وی ایگو هستند مرتبط است، و اضطراب افسردهکنندهکه احساس شود تهدید

ای هی تمام وضعیتمندم بیان کنم که این دو ریخت اضطراب دربرگیرندهعالقهی عشق هستند. ی ابژهکنندهتهدید
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 شدن، ترس ازبنابراین، ترس از بلعیده شدن، از مسموم شدن، از اخته گذرد. اضطرابی است که کودک از خالل آن می

 های مرتبطی اضطرابگیرند؛ و کلیهتحت لوای اضطراب گزند و آسیب قرار میبدن،  "درونِ "از  مورد حمله واقع شدن

ر وار به صورت مفهومی از یکدیگهای گزند و آسیب و افسردهبا اینکه اضطرابوار هستند. های عشق ماهیتا افسردهبا ابژه

به عنوان مثال من ترس از اختگی را، که اضطرابی عمده در مردان . انددرآمیخته لحاظ بالینی غالبا جدا هستند، اما به

ه وار در آمیخته است که ببا اضطراب افسرده این ترس اینطورام. ت، به عنوان اضطراب گزند و آسیب در نظر گرفتهاس

احساسی که در بنیان خود ترس از ناتوانی در بارور کردن برد؛ تواند زنی را بارور کند راه میاین احساس که وی نمی

ت. ش اساهای سادیستیکی تکانهکردن صدمات وارده به او در نتیجهاش و همینطور ناتوانی در ترمیم مادر مورد عشق

در  عمده اضطراب حال بهانجامد. یادآوری کنم که ناتوانی جنسی اغلب به افسردگی شدید در مردان می بینمالزم می

بدن دارد حمله کند، هایی که وی در بخواهد به بدن او و بچهزده ترس دختر از اینکه مبادا مادر وحشتزنان بپردازیم. 

با این حال، از آنجا که این ترس بر اضطراب زنانه است، محتوایی گزند و آسیب دارد.  نکه در نگاه من وضعیت بنیادی

ی پس دربرگیرنده _دارد  کند در درونشهایی که او احساس مییعنی بچه _های عشق او داللت دارد نابودیِ ابژه

 . وار نیز هستدههایی قوی از اضطراب افسرمولفه

 دتابایست عموار میهای گزند و آسیب و افسردهمطابق با فرض من، این یک پیش شرط رشد بهنجار است که اضطراب

کاهش یافته و متعادل شده باشند. با این امید که توضیحاتی که تا اینجا آوردم شفاف بوده باشد باید بگویم که رویکرد 

 های گزند واضطرابتوان از قرار زیر دانست: را می ،چه بزرگساالن و چه کودکان ،تحلیل ی خاتمه بخشیِ من به مساله

های جربهتحلیل شدن اولین ت مستلزم کاهش یافته باشند، و این از منظر من بایست به قدر کفایتوار میآسیب و افسرده

 سوگواری است. 

 ریام ی منمراحل رشد هم برگردد، که این در معیار تازه تریندر ادامه باید بگویم که تحلیل حتی اگر به ابتدایی

به عبارت بیمار مورد نظر خواهد بود.  2و ساختار 5سختیبه  وابستهزیادی  تا حدی کار همچنان بنیادی است، نتیجه

یز نهای درمان روانکاوی را ایم، مجبوریم محدودیتهایی که در نظریه و فن درمان داشتهبا وجود تمام پیشرفتدیگر، 

 مد نظر داشته باشیم.

تر شناخته شده مرتبط ئه دادم با معیارهای پیشاآید این است چه مقدار از این رویکردی که ارسوالی که پیش می

، کردن ، ظرفیت عشق ورزی، روابط با ابژه و کار3خواهیگرجنسهمچون استقرار توانایی جنسی و د است؛ معیارهایی

های هتمام این جنبهای متناسبی ترکیب شده باشد. ایگو که در ثبات روان نقش داشته و با دفاع ای ازمشخصات ویژهو 

ای بر ظرفیت عشق با مالحظهاست.  وار در ارتباطی کاملهای گزند و آسیب و افسردهتعدیل اضطراب جرح و تحول با

ای هکنند که اضطرابها تنها در شرایطی آزادانه رشد میکه اینورزیدن و روابط با ابژه، به راحتی قابل تشخیص است 

مینه این ز در. شودمی تربا لحاظ کردن تحول ایگو این نظرگاه پیچیدهنباشند.  وار بیش از اندازهگزند و آسیب و افسرده

در عمق  اما من معتقدم که توسعه .5خیص واقعیتو در تش 4شود، رشد در ثباترده میمعموال بر دو جنبه تاکید گزا
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و  2فانتزی حیاتِیک شخصیت عمیق و کامل پربار بودن  در 5زادیک عنصر درونایگو نیز به همان اندازه مهم است. 

نوزادی جرح  وارِها به نظر من متضمن این است که موضع افسردهاین مشخصهی عواطف است. ی آزادانهظرفیت تجربه

ولیه های او تعدیل شده، به این معنی که تمام پیوستار عشق و نفرت، اضطراب، اندوه و احساس گناه در ارتباط با ابژه

شکست در جرح و تعدیل موضع ها درآمیخته است. این تحول عاطفی با ماهیت دفاع بارها و بارها تجربه شده است.

 قعواطف و حیات فانتزی، و تعوی مستلزم حبس کردن هایی کهی دفاعا غلبهوار در ارتباطی ناگسستنی است بافسرده

و  ، اگرچه با میزانی از ثباتاماری کردهگذنام 3"های مانیکدفاع"هایی، که من تحت عنوان چنین دفاع هستند. بینش

های کاهش اضطراب اگر ما در خالل تحلیل درگراید. می 4با این حال به سطحی شدنقدرت ایگو ناسازگار نیست، 

 5تقوّر دهای مانیک موفق شویم یکی از نتایج حاصله افزایش وار، و مطابق با آن در کاهش دفاعگزند و آسیب و افسرده

 ایگو خواهد بود. 1عمق و به همان نسبت در

-احساساتی دردناک به وجود آورده و اضطراب ی یک تحلیل به ناچارحتی اگر نتایج رضایت بخشی حاصل شود، خاتمه

 رفقداِن نمود یافته دی تجربهزمانی که سوگواری است.  یاین قرار گرفتن در مرتبه و ا زنده خواهد کرد؛های ابتدایی ر

کر من فد، بیمار مجبور است بخشی از عمل سوگواری را خودش به تنهایی به دوش بکشد. پایان یک تحلیل روی دا

 ود؛شهای بیشتری حاصل میی یک تحلیل بهبودیکه اغلب بعد از خاتمه این توضیحی بر این حقیقت استکنم می

ی من را در نظر داشته باشیم قابل اینکه تا چه حد این موضوع احتمال رخداد دارد اگر معیار پیشنهاد شده حال

یمار باشند، ب وار عمدتا تعدیل یافتهافسردههای گزند و آسیب و تنها در صورتی که اضطرابشود. تر میبینیپیش

یت. واقع ی ازای است بر سنجشکه این خود داللت دوباره، به دوش بکشد خود قسمت نهایی عمل سوگواری راتواند می

میل کند، به نظر من خیلی کمک  پایان تواند رو بهرسیم که یک تحلیل میبا این احوال وقتی ما به این نتیجه می

کند تا درد این به او کمک میمار در میان بگذاریم. با بی تری درمان را چند ماه پیشت که تاریخ خاتمهکننده اس

اجتناب ناپذیر جدایی را مادامی که هنوز در تحلیل است مورد جرح و تعدیل قرار داده و از آن بکاهد، و همینطور راهی 

 برساند.  آمیزی موفقیتسیاق خودش به انجام ری را بهدهد تا عمل سوگواپیش پای او قرار می

که  است استوار فرضبر این پیش ام که معیاری که من پیشنهادیِ منمن در طول این مقاله این مطلب را روشن کرده

-جرح و تعدیل اضطراب و شامل ذهن استهای ترین الیهترین مراحل رشد و عمیقابتدایی به گردیل مستلزم عقبتحل

 باشد.می وارو آسیب و افسردههای گزند 

. در طول یک تحلیل روانکاو معموال به عنوان یک سازدگیری راجع به فن درمان رهنمون میاین مرا به یک نتیجه

ود شسازی به عنوان دفاعی در برابر اضطراب گزند و آسیب به کار برده میآلایده. گرددنمایان می 7آل شدهی ایدهچهره

به این  _سازی مفرط فرصت دهد که دوام یابد آلگر به ایدهحقیقت این است که اگر تحلیلهمان است.  1و برآیند

بت به همان نسهایی به عمل آورد. بهبودی احتماال خواهد توانست _اش اساسا بر انتقال مثبت باشد معنی که او تکیه
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تنها از طریق تحلیل انتقال منفی پا به پای انتقال این ولی چنین گفت.  نیز توان در مورد هر رواندرمانی موفقیمی

گر مطابق با آنچه در رشد ابتدایی در جریان درمان، تحلیلکند. ی خود کاهش پیدا میاست که اضطراب از ریشه مثبت

، 5؛ استراچی5323)کالین،  باشدوضعیت انتقال میهای مختلفی در بازنمایی چهره ی شده مستعدسازبیمار درونی

است؛ با تمام سایه  را درونی کرده آلای ایدهچهره هایی دیگر، و زمان2ای آزاردهندهچهره هاییاو زمان و(. 5334

 این مابین.  ها و درجاتِ روشن

ابند، یشوند و نهایت امر در طول تحلیل کاهش میوار تجربه میهای گزند و آسیب و افسردهبه همان نسبت که اضطراب

مختلف  هایبین جنبه یگرایی بیشترشود با همگر به نوعی همراه میهای مختلف تحلیلبین جنبه شتربی 3گراییهم

حتی  _شوند آور دستخوشِ تغییری بنیادی در ذهن بیمار میهای رعبترین چهرهبه عبارت دیگر ابتداییسوپرایگو. 

توانند به تنها در شرایطی می _آل های ایدهمتفاوت با ابژه _ 4های خوبابژه. یابندگفت آنها از پایه بهبود میتوان می

های آل کاهش یابد، تکانههای آزاردهنده و ایدهقوی بین چهره 5سازیصورتی امن در ذهن مستقر گردند که دوپاره

فیت رظچنین پیشرفتی در عشق کاهش یابد.  تر شده و نفرت با وساطتپرخاشگرانه و لیبیدینال به همدیگر نزدیک

گیرند کاهش یافته من، از اوان نوزادی ریشه میسازی، که در نظر فرآیندهای دوپاره که دهدگواهی می 1گراسازیهم

های مثبت به قدر کفایت استقرار یافتند ما محق هستیم فکر هرگاه این چهرهو انسجام ایگو در ژرفا حاصل شده است. 

 بیانجامد. نیز هایی حادنیست، هرچند که ممکن است به احیای اضطراب ی یک تحلیل نارسکنیم که خاتمه

 

 

 

                                                      
1. Strachey 
2. Persecutory 
3. Synthesis 
4. Good Objects 
5. Splitting 
6. Capacity to Synthesize 


