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ؤًسىدٌ سعٓ کسدٌ اعمٕىان حاصل کىد کٍ تمام اعالعات أه کتاب دز شمان اوتطاز دقٕق ي : تذکز
پصضکٓ ي پصضکٓ باضد، ي اعالعات مستبظ با ديش، بسوامٍ ي زيش  عمًمٓ زيانمغابق با معٕازَاْ 

ضدٌ تًسظ ساشمان غرا ي دازيْ  مصسف دازيَا دز شمان اوتطاز دقٕق ي مغابق با معٕازَاْ تعٕٕه
َاْ  َا ي کازبست زفت دأمٓ پژيَص أاالت متحد ي جامعّ عمًمٓ پصضکٓ باضد. اما با تًجٍ بٍ پٕص

َاْ خاظ  ست أه معٕازَاْ دزماوٓ تغٕٕس کىىد. بٍ عاليٌ، ممکه است دز مًقعٕتپصضکٓ، ممکه ا
اود. بٍ دالٔل ذکسضدٌ ي وٕص بٍ أه  وٕاش بٍ اقدامات دزماوٓ خاصٓ باضد کٍ دز أه کتاب گىجاودٌ وطدٌ

کىٕم  وُاد مٓ دَىد، پٕص دلٕل کٍ بسخٓ ايقات دز اوتطاز کتاب خغاَاْ اوساوٓ ي مکاوٕکٓ زخ مٓ
ضان زا  اوىدگان کتاب اش تًصّٕ پصضکاوٓ کٍ مستقٕماً مساقبت اش خًدِ آوان ٔا ٔکٓ اش اعضاْ خاوًادٌخً

 زيْ کىىد. بسعُدٌ دازود پٓ

ؤًسىدٌ َٕچ مىافع مستبظ ٔا تعازض مىافعٓ دز ازتباط با محتًاْ أه کتاب اعالم تعارض منافع: 
 ودازد کٍ اعالم کىد.

َا ي وظسات خًدِ  کىىدِ دٔدگاٌ بٕان« پصضکٓ امسٔکا زات اوجمه زياناوتطا»َاْ مىتطسضدٌ تًسظ  کتاب
ٔا خًدِ « ٔکاامسپصضکٓ  اوتطازات اوجمه زيان» َاْ دٔدگاٌَا ي  اود ي الصاماً باشومأىدِ سٕاست ؤًسىدگان

 وٕستىد.« مسٔکاپصضکٓ ا اوجمه زيان»

  

http://www.appi.org/
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 مترجم حیتوض

 الف.
 يهـا  از معـادل  dynamic psychotherapy يبـرا  معمـوالً  ،یبه زبان فارسـ  یدرمان متون روان ۀترجم در
و  »یشـ یپو روان«از معـادل   psychodynamic يو برا ،»ایپو یدرمان روان« یو گاه »یشیپو یدرمان روان«

 .شود یاستفاده م» پویا روان«گاهی 
و  کیــنامید ک،یــزیف ژهیــعلــوم قــرن نــوزدهم و بــه و ریرا تحــت تــأث dynamicاصــطالح  دیــفرو

اسـت کـه    کیزیفعلم از  يا شاخه )dynamicsعلم دینامیک ( در واقع، به کار برد. آن روز کینامیترمود
هاي علم  رفت . نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدي تحت تأثیر پیشپردازد یمختلف م يروهاین نیب ییایبه پو

بنـدي شـده بـود.     بود که توسط هرمان فـن هلمهـولتز صـورت    1انرژي پایندگیاصل فیزیک و به ویژه 
و فقـط  رود،  هر سیستم فیزیکی همواره ثابت است و از بین نمیمیزان کل انرژي در برمبناي این اصل، 

ارنسـت فـن بروکـه، کـه     گر تبدیل یا از جایی به جاي دیگر منتقل شود. تواند از شکلی به شکل دی می
که بر منتشر کرد را » گفتارهایی در باب فیزیولوژي« 1874دید، در سال  فروید تحت نظر او آموزش می

 اي هسـتند کـه   رژينـ هـاي ا  هاي زنده، و از جمله انسان، سیستم مبناي این اندیشه بود که تمام ارگانیسم
 ها حاکم است. گی انرژي بر آناصل پایند
، تالش کرد تا طرح خـود بـراي   بودو فضاي علمی غالب در آن دوره که تحت تأثیر بروکه  ،فروید

هاي ذهنی را بر این مبنا قرار دهد که روان، ذهـن و شخصـیت انسـان نیـز سیسـتمی از       شناخت پدیده
هاي انرژي، مانند اصـل پاینـدگی    مدیگر سیست و قوانین موجود دراست که همان اصول » انرژي روانی«

» شناسـی علمـی   طرحـی بـراي روان  «این دیدگاه در تـالش اولیـۀ فرویـد در     بر آن حاکم است.انرژي، 
 ،2ثبـات انتروپـی،  هاي ذهنی و روانـی از مفـاهیمی ماننـد     بندي شد که در آن براي تبیین پدیده صورت

گرچه فروید بعدها از ادامـۀ ایـن    بود. کردهاده تنش و مانند آن استفتحریک، ، پایندگی، 3نورونی لَختیِ
، 4گـذاري روانـی   ، مانند انرژي روانی، مایهبرگرفته از همان دیدگاه چنان مفاهیمِ راه منصرف شد، اما هم

 

 

1- conservation of energy 
2- constancy 
3- neuronal inertia 
4- cathexis 



 کاوي باقی ماند. در واژگان روان زنی، واپس و جایی تنش، جابه
بـر   یروان يروهایکنش ن رابطه و برهم ییاش شناسا هدف مه psychodynamics ،توضیحات نیبا ا

 :دنرس یتر به نظر م مناسب ریز يها اصطالحات مرتبط با آن معادل يبرا و است گرید کی
 

dynamics 
 یشناس هی[علم] پو ،یشناس ییای[علم] پو

dynamic 
 یشناخت هیپو ،یشناخت ییایپو

psychodynamics 
 روان یشناس هیروان، [علم] پو یشناس ییای[علم] پو

 یشناس هیپو [علم] روان ،یشناس ییایپو [علم] روان

psychodynamic 
 یشناخت هیپو روان ،یشناخت ییایپو روان

 

 
شـناختی یـا    پویـه  یدرمـان  روان«عنـوان کتـاب    تـر  قیـ دق ي ترجمـه به نظـر متـرجم،    ب،یترت نیا با

کـه   ،»یشـ یپو روان«و  »یشـ یپو« يهـا  مصطلح بودن معادل لیاست اما، به دل» درازمدت یِشناخت ییایپو
، امـا در  هـا  معـادل  ایـن کتـاب از   نیـ در افعالً و رساند،  مفهوم اصلی را می »پویا روان«و » پویا«بیش از 

 استفاده شده است.معناي ذکرشده در این یادداشت، 
 
 ب.

، id بـراي » آن«کاررفته در کتاب، ماننـد   ر نوشتارِ معادل فارسیِ بعضی واژگان تخصصیِ بهمشکلی که د
فارسـی در مـتن بـه معنـاي      ، وجود داشت آن بود که ایـن کلمـاتself  براي » خود«و  egoبراي » من«

شـان از کـاربرد زبـان عمـومی      عمومی خود هم کاربرد داشتند؛ و بنابراین، افتراق دادنِ کاربرد تخصصی
تخصصـی دارنـد،   شد. براي حل این مشکل، به طور قراردادي، هر جا که این واژگان کاربرد  مشکل می

مـن در کـاربرد معمـول زبـانی بـه       از egoدر معناي » من«اند. بنابراین،  قرار گرفته« » در درون عالمت 
 عنوان یک ضمیر جدا شده است.

 
 پ.

تواند به درك متن کتاب کمک کند، متـرجم   رسید افزودن توضیحاتی می اي موارد که به نظر می در پاره
.] در پایـان خـود مشـخص    ه است. این توضـیحات بـا عالمـت [م   کردتوضیحاتی را در پاورقی اضافه 

اند، آن منبع در پایان نوشته ذکر شـده اسـت.    اند. در مواردي که توضیحات از یک منبع منفرد بوده شده
در مواردي که از بیش از یک منبع استفاده شده است، به ناچار و براي حفـظ چـارچوب مـتن، از ذکـر     

 .پوشی شده است منابع چشم
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 مترجممقدمۀ 
 

1معاصر پزشکیِ درمانی در روان روان جایگاه 

 پزشکی بالینی بوده است و بسیاري از پزشکان جوان درمانی بخشی اصلی از روان رواناز قدیم، 
خواهنـد   مـی کننـد کـه    انتخاب مـی به این دلیل پزشکی را  روانهاي دستیاري  برنامهآموزش در 

هاي اخیـر   رفت پیش درمانگرانی توانمند بشوند. روان تاهاي الزم را کسب کنند  دانش و مهارت
 شـده و پزشـکیِ   مـدیریت  داروشناسی و علوم اعصاب، و غلبۀ فزاینـدة مراقبـت   در حوزة روان

راتی پزشـکی تـأثی   هاي سالمت و کـار بـالینی در روان   هاي ارایۀ مراقبت بر نظاممبتنی بر شواهد 
 قسمتیچنان  درمانی هم رغم این تغییرات در عرصۀ سالمت روان، روان عمده داشته است. علی

پزشکان را بـه   دهد و بخشی عمده از کارِ بالینیِ روان پزشکی بالینی را تشکیل می اصلی از روان
 و نهادهـاي نظـارتی   2هـاي اعتباربخشـی   با توجه به این امـر، سـازمان  دهد.  خود اختصاص می

اند تا اطمینان حاصل شـود   هاي دستیاري تعیین کرده را براي برنامهضروریات آموزشی  داقلِح
الزم بـراي مـدیریت   پزشکی، در پایان آمـوزش تخصصـیِ خـود، توانمنـدي      که دستیاران روان

 کنند. میدرمانی، را کسب  کردهاي مختلف روان بیماران خود، با ارایۀ روي

گمونـد فرویـد، پزشـک متخصـص اعصـاب برجسـتۀ اتریشـی،        در آغاز سـدة بیسـتم مـیالدي، زی   
روشـی بـراي درمـان اخـتالالت     «، »بررسـی فراینـدهاي ذهنـی   بـراي   روشـی «کاوي را به عنـوان   روان
گـذاري   پایه» شناختی که در این مسیرها به دست آمده است اي از دانش روان مجموعه«، و »انهنژند روان
پزشـکی و   پـارادایم غالـب در روان  کـاوي بـه    . در نیمۀ نخسـت سـدة بیسـتم، روان   )1923(فروید  کرد

بـه دنبـال عرضـۀ    هـاي بعـد، و    در دههاما شد. تبدیل پزشکی  کرد اصلی در درمان اختالالت روان روي
جان کید  که 1949بعد از سال تر از یک دهه  این وضعیت تغییر کرد. در طی کمپزشکی،  داروهاي روان

 3هـاي  نمونـه  پیش، شداش در درمان بیماران دچار شیدایی  بخش لیتیوم و اثربخشی ثرات آرامشامتوجه 
 

 

منتشر شده است  Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences اي در مجلۀ این مقدمه قبالً در قالب سرمقاله -1
 شود: که ترجمۀ فارسی آن، با اجازة آن مجله، به عنوان مقدمۀ مترجم بازنشر می

Tavakoli S: The place of psychotherapy in contemporary psychiatry. Iran J Psychiatry Behav Sci 8(4): 1-6, 2014 
2- accreditation 
3- prototype 
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پریشـی)،   دارویی براي سایر اختالالت روانی نیز کشـف شـدند. کلرپرومـازین (یـک داروي ضـدروان     
 اي)، و حلقـه  پرامین (یـک ضدافسـردگی سـه    اکسیداز)، ایمی ایپرونیازید (یک داروي مهارکنندة منوآمین

 سـال کشـف شـدند.    10از  تـر  وتاهکاي  دورهدر  شان کلردیازپوکساید (یک داروي بنزودیازپینی) همگی
کشـف   1950لقی و اضـطرابی تـا پایـان دهـۀ     پریشی، خُ هاي دارویی براي اختالالت عمدة روان درمان
 تنهـا انقالبـی در درمـانِ    نه ،1945ـ1957هاي  سال آمده در دست هاي به رفت پیش. )2012(هایمن  شدند

ایـن   شناسـیِ  در سـبب  هاي عصبی دهنده پزشکی ایجاد کرد، بلکه توجه را به نقش انتقال اختالالت روان
هاي ذکرشده، به ویژه در طی نیمۀ دوم سدة بیستم، تالش شد  یافت دست به دنبالِاختالالت جلب کرد. 

نـوینی   پزشکیِ شود و داروهاي روان ارائهشناختی  هاي زیست پزشکی مدل براي تبیین اختالالت روانتا 
ـ « مبانیِپزشکی که تا آن زمان  به بیان دیگر، روانتهیه و عرضه شوند.  فـردي را بـراي    روابـط بـین  » رمِنَ

روي آورد کـه در آن  علمـی  » سخت« کرد رد، اکنون به سمت استفاده از رويب درك مشکالت به کار می
کـرد   در روي ـ شیمیایی تبیین شـوند.  هاي فیزیکی پزشکی با استفاده از مدل شد اختالالت روان سعی می

»هـاي علمـی و    بـا اسـتفاده از روش  هـا را   این مـدل توان  شود که به راحتی می علمی فرض می» سخت
هسـتند.   1اعتمادتر و پایاتر برند، قابل را به کار می» نرم« مبانیهایی که  تجربی سنجید و بنابراین، از مدل

توانند تمام مشکالت دنیا،  کاربردي می فیزیک و شیمیِ کند که در نهایت چنین ادعا می کرد هم این روي
بنابراین، بـراي ایـن کـه دانشـی را بتـوان      . )2000(شی  پزشکی، را حل کنند و از جمله اختالالت روان

بـراي اخـتالالت   نـیم یـا بـراي ایـن کـه روش درمـانی خاصـی را        اعتماد و پایـا تلقـی ک   علمی و قابل
اعتبار آن دانش را بسـنجیم یـا    ،شناسی پژوهشی دقیق پزشکی به کار ببریم، باید با استفاده از روش روان

درمـانی در   موقعیـت و جایگـاه روان   هاي درمانی را تعیین کنیم. در این بافتار، درك اثربخشیِ آن روش
مشـکلِ نبـود شـواهد بـالینی بـراي       در تالش بـراي حـل کـردنِ   شود.  پزشکی معاصر دشوارتر می روان
که اثربخشـیِ   ندهاي دقیق و معتبر انجام شد شناسی روشها، مطالعات متعددي با استفاده از  درمانی روان

ـ رفتـاري، را در درمـان    اختین، ماننـد درمـان شـ   2نامـه  دسـت مدت مبتنی بـر   کوتاههاي  برخی از درمان
معمـول در پزشـکی و    هـاي پـژوهشِ   ایـن حـال، روش  پزشکی مختلف نشان دادند. با  اختالالت روان

، که در شواهد تجربی به عنـوان اسـتاندارد طالیـی شـناخته     شده تصادفی شاهددارِهاي بالینی  کارآزمایی
پویشـیِ   درمـانی روان  هـا، بـه ویـژه روان    درمـانی  توان به سـادگی بـراي ارزیـابی روان    را نمیشوند،  می

(ماننـد اخـتالالت شخصـیت)    و مشکالت  3ها وسیعی از دردنشانه هایی که به طیف درازمدت، یا درمان
هـاي   انجام پژوهش در زمینۀ اثربخشـی روش ر برد. برخی دانشوران معتقدند که گرچه پردازند به کا می

هاي دیگـرِ پزشـکی    تر از حوزه ممکننا خود در ذات تر است، اما برانگیزتر و پیچیده درمانی چالش روان
هاي  ها، و امتناع شرکت شناختی، زمان و هزینۀ الزم براي انجام این پژوهش هاي روش نیست. پیچیدگی
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3- symptom 
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اند که تعـداد مطالعـاتی کـه     درمانی، باعث شده هاي مربوط به روان گذاري در پژوهش دارویی از سرمایه
هاي درازمـدت و پویشـی،    درمانی به ویژه دربارة روان شوند، ها انجام می درمانی در زمینۀ اثربخشی روان
این حوزه معتقدند که  برخی دیگر از دانشورانِ). 2002گابارد و همکاران  ؛2000محدود باشند (هولمز 

در طبابـت  جایگـاه خـود را    پزشـکی مبتنـی بـر شـواهد،    ، در دورة غلبـۀ  خواهـد  درمانی مـی  اگر روان
هـاي معمـول بـراي ارزیـابی      گران باید اصـرار داشـته باشـند کـه روش    ، پژوهشحفظ کندپزشکی  روان

توانند کـاربرد داشـته    درمانی نمی در روان شده تصادفی شاهددارهاي بالینی  اثربخشی درمان و کارآزمایی
هاي مناسبِ دیگري تعریف شـود   معیارها و روشها  درمانی مندي روان براي ارزیابی فایدهباشند؛ و باید 

2003یچ و(استارس.( 
هاي اخیـر، بـه    هاي دارویی گوناگون در دهه داروهاي مختلف و دسته ساخت و عرضۀاما با وجود 

در واقـع، هـیچ   تري داشته باشـند.   اثر بیش خود هاي قبلیِ رسد که این داروهاي جدید از نسل نظر نمی
پـرامین و   هـاي نسـل اول (ماننـد ایمـی     ثرتر از ضدافسـردگی ؤکدام از داروهاي ضدافسردگیِ جدید مـ 

بسـیاري از   ،در نتیجهمعرفی و عرضه شدند نیستند.  1950هاي منوآمین اکسیداز) که در دهۀ  مهارکننده
اثـرات  بـه طـور مشـابه، هنـوز     برند.  اي نمی برند یا هیچ فایده بیماران از داروهاي جدید فایدة کمی می

کشف شد) نیست.  1960تر از کلوزاپین (که در سال  بیش جدید يهاداروم از کداهیچ پریشی  ضدروان
 چنـان  انـد، هـم   عرضـه شـده  کنندة خلق  هاي مختلفی از داروهاي تثبیت هاي گذشته دسته گرچه در سال

در عین حال، هنوز هـیچ درمـان دارویـی     ).2012است (هایمن  اختالل دوقطبی استاندارد درمانِلیتیوم 
برخی از اختالالت مانند  شناسیِ آسیب اي و روان هاي هسته اش براي دردنشانه که اثربخشیوجود ندارد 

ــان ــم،    نقص ــانی در اوتیس ــاعی و زب ــاي اجتم ــانهه ــر    دردنش ــکیزوفرنیا، و عناص ــی در اس ــاي منف ه
 رغـم  شناختی مرکزي در اختالالت شخصیت، نشان داده شده باشد. به عبـارت دیگـر، علـی    آسیب روان
شناسـی و   درمانی در درك سـبب  توان بر نقش روان چنان نمی داروشناسی، هم هاي حوزة روان رفت پیش

هاي بالینی بـراي بسـیاري از اخـتالالت    نماراهعالوه بر آن،  .دپوشی پزشکی چشم درمان اختالالت روان
(مجتبایی  کنند توصیه میهاي دیگر  درمان منفرد یا همراه با درمانبه عنوان  را درمانی پزشکی، روان روان

 .)2008ن الفسو اُ
بـه  » 1پزشـکی امریکـا   انتشارات روان پزشکیِ بالینیِ نامۀ روان درس«مۀ اش در مقد گابارد و همکاران

انگاري در ایـن   پزشکی باعث شکل گرفتن یک دوگانه هاي متعارض در روان کنند که نگاه این اشاره می
درمـانی بـراي    انگـار، روان  دوگانـه  ایـن دیـدگاه   بر اساسِ. )2002(گابارد و همکاران  حوزه شده است

هایی کـه از مغـز    شناختی دارند، و اختالالت و بیماري روان منشاء و خاستگاهمشکالتی کاربرد دارد که 
اما بـر  ). 2004هاي زیستی و دارویی درمان کرد (سینگ و سینگ  گیرند را باید با درمان انسان نشأت می
در سطح و ها در مغز  درمانی ندل انجام داد، روانبعدي، و به ویژه تحقیقاتی که اریک کَاساس مطالعات 
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هـا در   که بـر بـروز ژن   انستاي محیطی د توان تجربه درمانی را می کنند و فرایند روان سیناپسی عمل می
هـاي   د درمـان ها هم، مانن درمانی ). به عبارت دیگر، روان2004گذارند (سینگ و سینگ  بیماران تأثیر می

بعـد از  «گوید  آن طور که لیپوفسکی میکنند.  گذارند به بیماران کمک می دارویی، با اثري که بر مغز می
پویشی و اجتماعی تمرکز داشـت، توجـه    که فقط بر عوامل روان 1‘ودهزدـ مغز’ پزشکیِ اي از روان دوره

معطـوف   3‘ودهزد ـ  ذهـن ’ پزشکیِ وانو ر رادیکال 2باوري مانزیستهاي مخالف آن، مانند  به سمت ایده
ري و لاند  تر داده انگار جاي خود را به دیدگاهی متعادل هاي دوگانه اخیراً این دیدگاه ).2012وین شد (پ

هاي  اي است که در تمام حوزه درمانی مانند بیوشیمی و آناتومی یکی از علوم پایه که بر اساس آن، روان
تــوان درمــانی  درمــانی را مــی بــا ایــن ترتیــب، روان). 2012وین و لــ پزشــکی کــاربرد دارد (پــري روان

 کند. شناختی تعریف کرد که با ایجاد تغییراتی خاص در مغز بیماران به آنان کمک می زیست

 پزشکی درمانی در کار روان روان

پزشـکی،   هـاي دارویـی بـراي اخـتالالت روان     توجه در عرضه و کاربرد درمـان  رفت قابل رغم پیش علی
درصـد از   3حـدود  در هر سـال  دارد. نقشی اصلی پزشکی  چنان در درمان بیماران روان درمانی هم روان

وایسـمن و  (شـوند   درمانی می شناسان و مددکاران اجتماعی روان پزشکان، روان توسط روانمردم امریکا 
پزشـکی   پزشکان جایگاه منحصر به فـردي در درمـان بیمـاران روان    ). با این حال، روان2006همکاران 

تواننـد دارو هـم تجـویز     مـی دهندگان خدمات سالمت روان هستند که  ارائهدارند، چرا که تنها گروه از 
ترکیـب کـردن   توجه بـه ایـن کـه    بدهند. با  ارائهدرمانی را  پارچۀ دارودرمانی و روان یک کنند و درمانِ

پزشـکی کنـونی اسـت، توانمنـدي در      درمانی مشخصۀ عمدة طبابـت در روان  تجویز دارو با انجام روان
در طی آموزش خود کسب باید پزشکان  است که روان یهای چنین خدمتی یکی از توانمندي انجامزمینۀ 
پزشکان  دهند که روان اند، نشان می نجام شدههایی که در کشورهایی مانند امریکا و کانادا ا پیمایشکنند. 

ن و الفسـ اُ). 2004دهنـد (پـایپر    درمانی اختصـاص مـی   بخشی عمده از کار بالینی خود را به انجام روان
پزشـک   درصـد از بیمـارانی کـه توسـط روان     70براي «در مطالعۀ خود مشاهده کردند که اش  همکاران

). به طور مشابه، مطالعـۀ دیگـري نشـان داده    2004(پایپر » شود ام میدرمانی انج شوند، روان ویزیت می
درمانی اختصاص  شان را به انجام روان پزشکان حدود نیمی از زمان کار بالینی درصد از روان 92بود که 

هاي بیمه به این  هاي پرداخت و تمایل شرکت به دنبال تغییرات اخیر در سیاست). 2004دهند (پایپر  می
اي  ، به ویژه در امریکا، پژوهشگران به طـور فزاینـده  مدت را پوشش بدهند هاي دارویی کوتاه تکه ویزی

روندهاي ارایـۀ  ن الفساند. مجتبایی و اُ پزشکان تمرکز کرده درمانی توسط روان بر روند و سیر انجام روان
کردنـد. آنـان   سـطح ملـی بررسـی    در شان در امریکـا   هاي پزشکان را در مطب درمانی توسط روان روان
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پزشکان که شـامل   هاي روان ویزیت، 2004-2005تا  1996ـ1997هاي  گزارش کردند که در فاصلۀ سال
 ). 2008ن الفسمجتبایی و اُدرصد کاهش یافته است ( 9/28درصد به  4/44درمانی بود، از  روان

ا بـه خـود   پزشـکان ر  درمانی هنوز بخشـی عمـده از وقـت روان    به عبارت دیگر، گرچه انجام روان
جـانبیِ کـم، مـدیریت    رس بـودنِ داروهـایی بـا عـوارض      دهد، عواملی ماننـد در دسـت   اختصاص می

 هـاي دارویـیِ   هاي بیمه براي این که فقـط ویزیـت   هاي پرداخت، و تمایل شرکت شده، سیاست مراقبت
شـکان  پز ندرمانی توسط روا هاي اخیر میزان ارایۀ روان مختصر را پوشش بدهند، باعث شده که در سال

). به عالوه، افزایش تعداد بیمارانی که نیاز به خدمات سالمت 2008ن الفسکاهش پیدا کند (مجتبایی و اُ
پزشـکان   بـراي مالقـات بـا روان   پزشکان باعث شده اسـت کـه    روان دارند، در کنار تعداد محدود روان

درمـانی   د کـاهش ارایـۀ روان  عوامل مالی هم در این رون هاي انتظار طوالنی وجود داشته باشد. فهرست
هـاي مختصـر دارویـی     پزشکان از انجـام ویزیـت   در واقع، روانپزشکان نقش داشته است.  توسط روان
، یـک  درمـانی. بـراي مثـال، در امریکـا     توانند به دست بیاورند، تا از راه انجـام روان  تري می درآمد بیش

دالر  150دارویـی را انجـام بدهـد و     دقیقه سه ویزیـت مختصـر   45ـ50تواند در مدت  پزشک می روان
دالر درآمـد   90درمـانی اختصـاص بدهـد،     درآمد داشته باشد، در حالی که اگر همان زمـان را بـه روان  

که بیمـارانی کـه هزینـۀ درمـان را از      دهند می). مطالعات نشان 2008ن الفسخواهد داشت (مجتبایی و اُ
درمانی را دریافت  دارند براي این که خدمت روانترین شانس را  بیشکنند،  جیب خودشان پرداخت می

تـر از بیمـارانی کـه از بیمـۀ همگـانی       کنند هم بیش هاي خصوصی استفاده می کنند. بیمارانی که از بیمه
یک یافتۀ جالب در این ). 2008ن الفسدرمانی بگیرند (مجتبایی و اُ کنند، ممکن است که روان استفاده می

درمـانی انجـام    پزشکان یا بـراي تمـام بیمـاران خـود روان     درصد از روان 40مطالعه آن بود که بیش از 
انگـاري ایـدئولوژیک در    دهندة نوعی دوگانه دادند. این یافته نشان دادند یا براي هیچ کدام انجام نمی می

 »درمـانی  اردوگـاه روان «یـا بـه   پزشکان هستند که  پزشکی معاصر است، یعنی گروه بزرگی از روان روان
 ).2008ن الفس(مجتبایی و اُ »اردوگاه دارودرمانی«ق دارند یا به تعل

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      مـی پزشکی انجام شـده اسـت،    هایی که دربارة کار روان بر اساس پیمایش
چنـان بخشـی    هـم  درمـانی  پزشکان، ایـن روشِ   درمانی توسط روان رغم کاهش اخیر در ارایۀ روان علی

بنـابراین، کسـب توانمنـدي در زمینـۀ انجـام      دهد.  را به خود اختصاص میپزشکی بالینی  عمده از روان
 پزشکی در نظر گرفته شود. ناپذیر از آموزش روان درمانی باید به عنوان بخشی جدایی روان

 پزشکی درمانی در آموزش روان روان

پزشـکان   انکننـدة کـار رو   هاي تعریـف  درمانی یکی از ویژگی گفته شد، روان پیش از اینهمان طور که 
شان  توجه از زمان کار بالینی قابل یپزشکان بخش دهند که روان ها نشان می ). پیمایش2000هولمز است (

). از سوي دیگر، بـه دسـت آوردن دانـش و مهـارت     2004دهند (پایپر  درمانی اختصاص می را به روان
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پزشکی را  شود پزشکان جوان رشتۀ روان درمانی یکی از دالیل اصلی است که باعث می الزم براي روان
انـد، بخشـی    و اُگرُدنیچوك انجـام داده  هاجیپاولواي که  ). در مطالعه2001انتخاب کنند (بیتمن و هولمز 

مهـم در انتخـاب    درمـانی را یکـی از عوامـل    یـادگیري و انجـام روان  پزشـکی   عمده از دسـتیاران روان 
درمـانی را   شان ذکر کردند. عالوه بر این، آنان توانمندي خود در روان پزشکی به عنوان شغل آینده روان

). در زمانۀ اصـالحات  2007 چوكیو اُگرُدن پاولویهاجدانستند ( میاي خود  بخشی اصلی از هویت حرفه
هـاي پرداخـت    تنی بر شواهد، و نظـام شده، پزشکی مب هاي سالمت و غلبۀ مراقبت مدیریت مراقبتنظام 

ایجـاد   را در خـود  پزشـکی تغییراتـی   هـاي دسـتیاري روان   برنامههاي مختصرِ دارویی،  مبتنی بر ویزیت
مـدت را پوشـش    هاي مبتنی بر شواهد کوتـاه  درمانی پویشی درازمدت و روان هاي روان تا درمان اند کرده

درمانی پویشی بخشـی اصـلی از آمـوزش     زمینۀ روان). گرچه آموزش در 2004راویتز و سیلور بدهند (
کردهـا نیـز جزیـی ضـروري از آمـوزش       کسب توانمندي در سـایر روي پزشکی باقی مانده است،  روان
پزشـکی   هاي دستیاري روان ها و نهادهاي اعتباربخشی عموماً برنامه پزشکان است. بنابراین، سازمان روان

کردهاي مختلـف   بتوانند در زمینۀ روي تاتیاران خود فراهم کنند شرایطی را براي دسکنند که  را ملزم می
ضـروریات آمـوزش   «بر اسـاس آخـرین ویراسـت    ). 2004درمانی توانمند شوند (راویتز و سیلور  روان

تصـویب کـرده    »تخصصـی پزشـکی  شوراي اعتباربخشی آموزش «که  »پزشکی تخصصی در رشتۀ روان
اي باشـد کـه در    پزشکی بایـد بـه گونـه    آموزش دستیاران روان) 2014االجرا از اول جوالي  است (الزم

مدت و هـم   هم به شکل کوتاه ـ رفتاري پویشی، و شناختی هاي حمایتی، روان درمانی کاربرد روان«زمینۀ 
وج، گــروه، و نیــز ســایر خــانواده، زهــاي  درمـانی  بــا روان«توانمنــدي کســب کننــد و نیــز » درازمـدت 

آمـوزش   یاعتباربخشـ  يشـورا » (هاي انفرادي مبتنی بر شواهد مواجهۀ کافی داشـته باشـند   درمانی روان
انـواع مختلـف    یـادگیريِ  »پزشـکان  کـالج سـلطنتی روان  «). در انگلـیس هـم   2014ی تخصصـ پزشکی 

درمـانی همـراه    پویشی، روان ـ رفتاري، درمان روان مدت، درمان شناختی درمان کوتاه«درمانی شامل  روان
درمـانی (یعنـی انفـرادي، گروهـی و      هـاي ارایـۀ روان   تمـام عرصـه   دربا دارودرمانی، درمـان حمـایتی   

). الـف 2009پزشـکان   داند (کالج سـلطنتی روان  پزشکی ضروري می را براي فراگیران روان» خانوادگی)
هـاي آمـوزش    تواننـد در دوره  انـد، مـی   را تمام کـرده  پزشکی روان عالوه بر آن، کسانی که آموزش پایۀ

رفتـۀ   کسانی که در دورة آموزش پیشدرمانی است.  ها روان رفته شرکت کنند، که یکی از این دوره پیش
» درمـانی  متخصـص در روان «هاي الزم، به عنـوان   اند، بعد از کسب توانمندي درمانی شرکت کرده روان

 ب).2009پزشکان  انرو یکالج سلطنتشوند ( شناخته می
هـاي   ها وجود دارد. بر اساس برنامـه  هاي آموزشی مشابه این کشورهاي دیگر نیز مدلبسیاري از در 

هاي الزم بـراي   پزشکان، و توانمندي کرد واقعی روان پزشکی در کشورهاي مختلف، عمل آموزشی روان
پزشکی در  ناپذیر از آموزش دستیاري روان توان بخشی انفکاك درمانی را می پزشکان، آموزش روان روان

 ازدرمانگرانـه   شـان، درك روان  تخصصـی  شپزشکی از ابتداي آموز در واقع، دستیاران روانظر گرفت. ن
پارچـۀ   هاي یـک  فرصت استفاده از درمانآموزند، و  هاي بستري و سرپایی، می شان را، در عرصه بیماران
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ی دورة آموزش خـود  شان دارند. عالوه بر آن، در ط درمانی و دارودرمانی را براي کمک به بیماران روان
هاي نظري خاص شرکت کنند، و تجربۀ بالینی مستقیم کـار بـا    اند در دوره موظفدرمانی  در زمینۀ روان

هـاي   تجربـه  ایـن آمـوزش  کننـد.   بیماران را تحت نظارت دقیق اعضاي هیأت علمی باتجربه کسب مـی 
هـاي الزم بـراي انـواع     ا توانمنـدي کند تـ  کند و به آنان کمک می بالینی الزم را براي دستیاران فراهم می

پویشی و حمـایتی، را کسـب کننـد.     ـ رفتاري، روان هاي شناختی درماندرمانی، شامل  کردهاي روان روي
درمـانی،   هـاي انفـرادي، گـروه    شـرایط درمـانی مختلـف ماننـد درمـان     هـا و   عرصـه کردها در  این روي
سطوح مختلفی دستیاران  ازتوانمنديِ موردانتظار ي براروند. اما  درمانی به کار می درمانی و زوج خانواده

 توانمنـدي انجـام  ها مانند درمانِ انفراديِ بیماران غیرپیچیده  تعیین شده است؛ آنان باید در بعضی حوزه
هـاي دسـتیاري،    ، در حالی که ممکن است، برحسب امکانات برنامهکسب کنندرا کردهاي مختلف  روي

عالقـۀ  گر آمـوزش ببیننـد. دسـتیارانی کـه      درمانی فقط به شکل مشاهده دهدرمانی و خانوا در زمینۀ گروه
در  ی کـه از امکانـات تـرین بهـره را    بـیش کننـد کـه    ایـن را پیـدا مـی    درمانی دارند، راه تري به روان بیش

 ببرند. شان است رس دست

 گیري نتیجه

پزشکان است. بسیاري از پزشکان جوان به این دلیل  اي روان درمانی بخشی اساسی از هویت حرفه روان
رمانی را بیاموزند و در آیندة د کنند که بتوانند روان انتخاب میبراي تخصص خود پزشکی را  رشتۀ روان

شـناختی، علـوم    زیست کیِپزش هاي روان هایی که در زمینه رفت با وجود پیششان به کار ببرند.  يا حرفه
انجـام  هـاي بـالینی بـراي اخـتالالت مختلـف      نماراهاعصاب، و دارودرمانی انجـام شـده اسـت، هنـوز     

پزشـکی و   هایی که در رابطـۀ بـین روان   رغم فراز و نشیب کنند. به عالوه، علی درمانی را توصیه می روان
درمـانی   پزشـکان بـه انجـام روان    وانر زیـادي از وقـت   چنان بخشِ همدرمانی وجود داشته است،  روان

عرضـۀ  شـناختی و علـوم اعصـاب،     پزشـکی زیسـت   کند. با در نظر گرفتنِ غلبۀ روان اختصاص پیدا می
هـاي درمـانی مختلـف     روش ـ اثربخشـیِ  هایی که دربـارة هزینـه   پزشکیِ گوناگون، بحث داروهاي روان

مبتنی بر مراقبـت  هاي ارایۀ خدمات که خود  هاي مبتنی بر شواهد در نظام وجود دارد، و تأکید بر درمان
هاي نوین، بـه ویـژه    هاي خود با یافته بین مفاهیم و روش درمانی معاصر باید شده هستند، روان مدیریت

تــري بــا  چنــین، نیــاز بــه انجــام مطالعــات بــیش هــمدر حــوزة علــوم اعصــاب، ارتبــاط برقــرار کنــد. 
درمـانی در درمـانِ اخـتالالت     کردهـاي روان  ويهـاي دقیـق اسـت تـا اثربخشـیِ انـواع ر       شناسی روش
 پزشکی مختلف نشان داده شوند. روان

پزشـکی، مطالعـات    مند کافی دربارة الگوي آموزش و طبابـت روان  در ایران، در نبود اطالعات نظام
ها،  ها و بیمارستان پزشکان، در مطب درمانی توسط روان انجام روانمتعددي الزم است تا سطح و الگوي 

پزشکی (شوراي آمـوزش   در رشتۀ روان کشوري مصوب آموزش. بر اساس آخرین برنامۀ کنندتعیین را 

»17« 



پزشـکی بـه آمـوزش     ، بخشـی عمـده از آمـوزش دسـتیاري روان    )2013و  2007پزشکی و تخصصـی  
شـان در زمینـۀ    رود که دستیاران بعـد از پایـان دورة دسـتیاري    درمانی اختصاص دارد، و انتظار می روان
تـر بـراي    درمانی توانمند شده باشند. با این حال، نیاز به مطالعات بیش کردهاي مختلف روان م رويانجا

درمـانی، و سـطح    ها، و عمـق آمـوزش روان   ها، روش مند در زمینۀ حوزه به دست آوردن اطالعات نظام
 ،شـک  بـی  دارد.مختلف کشور وجود  و مراکز ها توانمندي موردانتظار در پایان دورة دستیاري در برنامه

دهنـدة   ارائـه هاي  پزشکان و سایر گروه درمانی توسط روان ۀ روانئاین اطالعات در زمینۀ میزان اراوجود 
درمـانی   شان، همراه با اطالعاتی دربارة وضعیت فعلی آمـوزش روان  سالمت روان در کار بالینی خدمات

 .اند هاي آینده مفید و الزم ریزي ها براي برنامه در این گروه

 منابع
Accreditation Council for Graduate Medical Education. ACGME Program Requirements 

for Graduate Medical Education in Psychiatry, Effective July 1, 2014. Last Access 
Date: 1/3/2015: 

(http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/400_psychiat
ry_07012014.pdf). 

Bateman A, Holmes J: Psychotherapy training for psychiatrists: hope, resistance and 
reality. Psychiatric Bulletin 25: 124-125, 2001 

Freud S: Two encyclopaedia articles (1923), in The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, Volume 18 (1920-1922): Beyond the 
Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 233-260 

Gabbard GO, Gunderson JG, Fonagy P: The place of psychoanalytic treatments within 
psychiatry. Arch Gen Psychiatry 59(6):505-10, 2002 

Hadjipavlou G, Ogrodniczuk JS: A national survey of Canadian psychiatry residents' 
perceptions of psychotherapy training. Can J Psychiatry 52(11):710-7, 2007 

Holmes J: Fitting the biopsychosocial jigsaw together. Br J Psychiatry 177:93-4, 2000 
Hyman SE: Psychiatric drug discovery: revolution stalled. Sci Transl Med 10;4(155), 2012 
Iranian Council on Graduate Medical Education. Residency Program and Requirements for 

Psychiatric residency Training (in Farsi). (2008). Last Access Date: 1/5/2015  
(http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/264_920_CurriculumTakh_Ravanpezeshki.pdf).. 
Iranian Council on Graduate Medical Education. Residency Program and Requirements for 

Psychiatric residency Training (in Farsi). (2013). Last Access Date: 1/5/2015.  
(http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/CurriculumTakh_Ravanpezeshki92.pdf). 
Mojtabai R, Olfson M: National trends in psychotherapy by office-based psychiatrists. Arch 

Gen Psychiatry 65(8):962-70, 2008 
Parry PI, Levin EC: Pediatric bipolar disorder in an era of "mindless psychiatry".J Trauma 

Dissociation 13(1):51-68, 2012 
Piper WE: Implications of psychotherapy research for psychotherapy training. Can J 

Psychiatry 49(4):221-9, 2004 
Ravitz P, Silver I: Advances in psychotherapy education. Can J Psychiatry 49(4):230-7, 

2004 

»18« 

http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/400_psychiatry_07012014.pdf
http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/400_psychiatry_07012014.pdf
http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/264_920_CurriculumTakh_Ravanpezeshki.pdf
http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/CurriculumTakh_Ravanpezeshki92.pdf


Royal College of Psychiatrists. A Competency Based Curriculum for Specialist Training in 
Psychiatry: Core Module. January 2009. Last Access Date: 1/3/2015. 
(http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Core_February09.pdf). 

Royal College of Psychiatrists. A Competency Based Curriculum for Specialist Training in 
Psychiatry: Specialist Module in Psychotherapy. January 2009. Last Access Date: 
1/3/2015. (http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/1Psychotherapy_Feb09.pdf). 

Shea P: Psychiatry and the Scientific Method. Australasian Psychiatry 8;226-229, 2000 
Singh A, Singh S: Resolution of the polarisation of ideologies and approaches in 

psychiatry. Mens Sana Monogr 2(2):5-32, 2004 
Starcevic V: Psychotherapy in the era of evidence-based medicine. Australas Psychiatry 

September 11:278-281, 2003 
Weissman MM, Verdeli H, Gameroff MJ, Bledsoe SE, Betts K, Mufson L, Fitterling H, 

Wickramaratne P: National survey of psychotherapy training in psychiatry, 
psychology, and social work. Arch Gen Psychiatry 63(8):925-34, 2006 

  

»19« 

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Core_February09.pdf
http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/1Psychotherapy_Feb09.pdf


 
  

»20« 



»21« 

 

 نماي ویدیوهاراه

اي همراه کتاب تهیـه کـرده    فشردهردان، لوح با همکاري اریک آرنولد کارگدر ویراست دوم این کتاب، 
ایـن ویـدیوها بـه    کشید. در ویراست سـوم،   بودم که روش کارِ من با سه بیمار مختلف را به تصویر می

 www.appi.org/Gabbardاینترنتـیِ  جاي آن که در لوح فشرده ارایه شوند، به طـور بـرخط در نشـانی    
م اریک آرنولـد کـارگردانی   ها را ه که آنام  به آن اضافه کردهنیز اند، و دو ویدیوي دیگر  قرار داده شده

درمان کند تا  تالش می کهدهد که بیمار جدیدي است  کرده است. اولین ویدیوي جدید پال را نشان می
دهد که بیماري است که تجربۀ ابتداي  نشان میرا تحت کنترل خود بگیرد، و ویدیوي دیگر مارجري را 

 بـه تصـویر کشـیده   ی جایجدید او در  1اش در ویراست قبلی آمده بود و اکنون در این داستانوارة درمان
 شود. شود که به پایان درمان نزدیک می می

مشـاهده  را اند طرز کار کردنِ بـالینگران باتجربـه    درمانی مشتاق ام که فراگیرانِ روان من متوجه شده
الزام حفظ  روند. اما، هاي انفرادي به کار می هاي این حوزه چگونه در درمان کنند تا ببینند مفاهیم و داده

شود که برآورده کردنِ این درخواست براي اعضاي هیأت علمی که به آنـان آمـوزش    رازداري باعث می
هـا از   داستانوارهاین در تصمیم گرفتم  اشد. براي حفظ رازداريِ بیماران،دهند کاري دشوار و بغرنج ب می

، نقش برِندا را کلی کانکل بازي کرده اسـت.  در داستانوارة ویدیویی اول. کنماي استفاده  بازیگران حرفه
هـاي ویـدیویی    جان فرِیژر بازي کرده است. در داسـتانواره در داستانوارة ویدیوییِ دوم، نقش جورج را 

مایکـل  در داستانوارة ویدیویی چهـارم،  مارجري را بازي کرده است.  سوم و پنجم، شانون امریک نقش
 گوییرك نقش پال را بازي کرده است. مک

اسـتفاده شـده   درمـانی   هایی واقعی از جلسات روان بخشاز ، تمام پنج ویدیوي همراه این کتابدر 
و وضـعیت  واقعی تا بیماران  مبازیگران آموزش دادمن به  .ندا همناسب تغییر داده شد یبه شکلاست که 

در ، کاربا این جلسۀ درمان را، به همان شکلی که در واقعیت اتفاق افتاده بود، به تصویر بکشند.  واقعیِ
با  توجهی ابلبا این بازیگران عمل کردم و با این ترتیب حاصلِ کار آنان شباهت ق» کارگردان«نقش یک 

ام و  هـا را در مـتن اضـافه کـرده     این داسـتانواره  ام. شان کرده درماني پیدا کرده است که ا واقعی بیماران
و گزارشـی   ،ام که خواننده هر کدام از این موردهاي بالینی را در کجاي مطالعۀ متن ببینـد  نهاد کرده پیش

 

 

1- vignette 

http://www.appi.org/Gabbard


کـدام مطالـب کتـاب را     ایـن ویـدیوها  تا براي خواننده روشن کند کـه در   ام عرضه کردههم دربارة آن 
اند که مشـاهدة کـار کـردن مـن بـا       بسیاري از فراگیران به من گفتهها،  در طی این سالکند.  مشاهده می

 ام را بهتر درك کنند.  به آنان کمک کرده است تا بسیاري از نکاتی که در کتاب آورده انبیمار
 
 دینیرا بب ییویدیداستانوارة و: 

 .کند یم یشان معرف ها را با عنوان و طول مدت که در متن آمده است داستانواره ویدیو يها نشانه     
 

و بـا اسـتفاده از    www.appi.org/Gabbardاز نشـانی  توانیـد بـه طـور بـرخط      ویدیوها را مـی این 
از جملـه  هاي عامـل فعلـی،    ایش توسط اغلب سیستمهمراه ببینید. ویدیوها براي نم اجراکنندة ویدیوییِ

 اند. سازي شده بهینههاي همراه،  هاي عامل گوشی سیستم

 هاي ویدیویی داستانواره

 : مداخالت درمانی4فصل 
 )8:30: انتقال شهوانی (1داستانوارة ویدیویی 

 : کار کردن با مقاومت6فصل 
 )7:45( مدیریت مقاومت در درمان: 2 ییویدیداستانوارة و

 )6:57: خط پایان (3داستانوارة ویدیویی 
 )9:36کند ( : بیماري که درمان را کنترل می4داستانوارة ویدیویی 

 درمان وفصل و پایان : حل9فصل 
 )6:33بخشی ( : موضوعات مرتبط با پایان5داستانوارة ویدیویی 
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 ۀ نویسندهمقدم

انـد کـه شـنیده شـوند، درك      کننـد مشـتاق   مراجعه میپویشی  درمانی روان اغلبِ بیمارانی که براي روان
 به رسمیت شناخته شـوند.  همان طور که هستندتا و  به عنوان افرادي یک ، و1شوند، معتبر دانسته شوند

 شـان  کرده و باعـث درمانـدگی   درگیرشان را  ذهن» چیزي«آنان ممکن است احساس کنند که چنین،  هم
پویشـی   کرد روان چیست. روي» چیز«شان کند بفهمند آن  ند تا کمکشود، اما نیاز به یک درمانگر دار می

هـاي اول و دومِ ایـن کتـاب     چنین بیمارانی کامالً مناسب اسـت. ویراسـت  براي رسیدن به نیازهاي این 
بـراي شـروع بـه کـار در زمینـۀ       راهـی منتشر شدند، به عنوان  2010و  2004هاي  مقدماتی، که در سال

هـاي مـرتبط بـا     پزشکی و سایر شـاغالن بـه حرفـه    پویشی، مورد پسند دستیاران روان درمانیِ روان روان
قـرار   داراي پروانۀ کار، و پرسـتاران،  شناسان، مددکاران اجتماعی، مشاورانِ سالمت روان، از جمله روان

کوشـم تـا درمـانگرانِ     ام کـه مـی   د را ادامه دادهدر ویراست سوم این کتاب، من همان سنت خو گرفت.
پویشی مواجه کـنم، و در همـان حـال آنـان را بـه چـالش        کرد روان هاي بنیادینِ روي کار را با جنبه تازه

 شان بیاندیشند. هاي بیماران به شکلی بسیار دقیق دربارة پیچیدگیبکشم تا 
هـاي   آمده در این حوزه و داده دست هاي به رفت اند تا پیش هاي این ویراست بازبینی شده تمام فصل

 محتـاجِ پویشی به شدت  زمانی بود که درمان روانگرچه جدید مرتبط با درمان پویشی را در بر بگیرند. 
، نشان بدهـد  شده دفیهاي شاهددار تصا به شکل تجربی و به وسیلۀ کارآزماییرا  اعتبار خودآن بود که 

افـزایش   دهنـد  پویشـی را نشـان مـی    مـان روان هاي دقیقـی کـه اثربخشـیِ در    اما اخیراً انتشار کارآزمایی
کرد را به فصـل   کننده از این روي حمایت تجربیِ مرتبط با شواهد 2نوشتارگانِمعناداري پیدا کرده است. 

ام. فراگیـر شـدنِ    اضـافه کـرده  » بنـدي  صـورت  ارزیابی، موارد کاربرد و«، 2، و فصل »اصلی مفاهیم«، 1
هاي اجتماعی، و سایر ارتباطات فضـاي سـایبري در    هاي الکترونیکی، رسانه هاي متنی و نامه ارسال پیام

مطـالبی  » درمانی هاي روان وفن فوت«، 3در فصل درمانی نیز این ضرورت را ایجاد کرد تا  روان کاربست
 .کنمن اضافه فراخ شدنِ چارچوب درمادربارة را 

کـه بـه   را شده در این حـوزه   هاي انجام رفت ام تا پیش هاي مختلف این کتاب تغییراتی داده در فصل
کارِ درمانگران پویشی مرتبط است در آن منعکس کنم. عالوه بر آن، مباحث نظـري و تکنیکـی کـه در    
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چنان، به عنوان یک درمانگر، در حـال   ام. من هم تري داده وبسط بیش ویراست اول آمده بود را هم شرح
هـایی کـه    ها خود را در تعـدیل  کنم. این بازبینی هاي مختلف بازبینی می رشد هستم و تفکرم را به شکل

 دهند. تاب انجام شده است نشان میویراست کاین در 
درمانگـاه   کنفـرانس مـوارد بـالینیِ   «در  کـه   جلسات هفتگـی  ام در جربهت از اغلبِ مطالب این کتاب

به دست آمده است. هر صبحِ دارم هاي عمدة سالمت روان  با فراگیرانی از تمام رشته »پزشکی بِیلر روان
ـ   کـه در روان را بـالینی   مسـألۀ یـک   سـالمت روانْ هاي  چهارشنبه، یکی از فراگیرانِ رشته آن  هدرمـانی ب

خوبِ هاي  اصول تکنیکدر زمینۀ بالینی محملی براي تدریس  سألۀدهد و این م می ارائهاست  برخورده
تصـریح و  از پـیش  هاي بالینی، به جـاي ایـن کـه     کنفرانس یک از جلسات اینر در هشود.  درمانی می

پـردازم کـه    ی مـی هـای  و دشواري به مشکالت، خواهد شدمشخص کنم که چه موضوعاتی پوشش داده 
شایعی کـه درمـانگران    1هاي دوراههکرد آموزشی دربارة  . این رويهستندبا آن مواجه در عمل فراگیران 

بـه مـن   مطالـب زیـادي را   جـو دارنـد،    شوند و نیازهایی که به عنوان یک دانش رو می مبتدي با آن روبه
کالت بنویسم، طـوري کـه درمـانگران    ام این کتاب را با در نظر داشتنِ آن مش سعی کردهآموخته است. 

انـد مسـتقیماً در    هاي بالینی بیان شـده  هاي بالینی و اصولی که در آن مثال کنند نمونه میمبتدي احساس 
 ،چنین، هنگام نوشتن این کتـاب  آید. هم درمانی دارند به کارشان می اي که در زمینۀ روان  تجربۀ آموزشی

 اي مـن دربـارة ارزیـابی توانمنـديِ    هـ  ام، و امیدوارم که ایده تهمدیران آموزشی را هم در ذهن خود داش
 هاي آموزشی خودشان مفید باشد. براي آنان در برنامهدستیاران 

 1بنابراین، در فصل پیچیده را به طور جامع پوشش بدهد.  تواند یک درمانِ هیچ متن مختصري نمی
تـر   کنم که بـراي مطالعـۀ دقیـق    ن توصیه می، و به خوانندگاام را به طور مختصر مرور کردهاصول نظري 

کردهـاي مختلـف بـه اخـتالالت      پویشـی و روي  پزشـکی روان  هـاي نظـريِ عمـده در روان    دربارة مدل
 پـنجم ، ویراسـت  2بـالینی  بسـت پویشـی در کار  روان پزشکیِ روانبه کتاب دیگرم، پزشکیِ خاص،  روان

با آمـوزش تدریسـی و جلسـات هفتگـی نظـارت      مطالعۀ این کتاب باید )، مراجعه کنند. 2014(گابارد 
درازمدت هنري است که نیازمند کسب آموزش و تجربـۀ فشـرده    پویشیِ روان درمانیِ همراه باشد. روان

توان امیـدوار بـود کسـی     هاي آموزشی اضافی است که می با کمک این روش تنهادر این زمینه است، و 
 به دست بیاورد.رمان را الزم براي کاربرد این نوع دبتواند توانمندي 

 مسـائل مـالیِ سـالمت روان یـا     مسـائل محدودیت فضا مانع از آن شد که در این کتاب بـه بحـث   
کننـدگانِ] شـخص    که [پرداختبپردازم اي  پویشیِ درازمدت در زمانه درمانی روان موجود در انجام روان

شـده بـه    داده ن که منابع اختصاصشوند. با وجود آ درمانی وارد می رابطۀ روان فضاي خصوصیِثالث به 
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کتاب نیز، توسط گروه مترجمان و زیر نظر مترجم همین کتاب، ترجمه شده و به زودي توسط انتشارات ارجمند منتشـر  این 
 خواهد شد [م].
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توجهی از بیماران دنبـال   چنان تعداد قابل رو به کاهش است، اما همبه طور کلی پزشکی  هاي روان درمان
رازدارانه احسـاس کننـد کـه     ايِ رابطۀ درمانیِ درازمدتی هستند که در فضاي خصوصیِ آن رابطۀ حرفه

، 1دلـی  هـم شـوند ـ    رمان پویشی درازمدت آموخته مـی شوند. به عالوه، اصولی که در کاربرد د درك می
تر در  کلی ی، معانی ناخودآگاه، انتقال، مقاومت، و تأثیر انتقال متقابلِ بالینگر ـ به شکل 2پیمانیِ درمانی هم

کـاربرد  هـاي دارویـی،    ویزیتو  پزشکی بستري هاي روان درماناز جمله ، پزشکی هاي روان تمام درمان
 دارند.

، و در کودکـان و  درمـانی  زوجدرمانی یـا   تواند به شکل گروهی، در خانواده گرچه درمان پویشی می
اختصـاص  سـاالن   درازمدت انفرادي با بزرگ پویشیِ نوجوانان هم به کار برود، این کتاب تنها به درمانِ

کـه در تـألیف ایـن    هاي فضایی بود  ها فراتر از محدودیت این حیطه رد شدن به سایرِ. واداده شده است
ام،  درمانی هم نپرداختـه  چنین، در این کتاب به بحث ترکیب دارو با روان کردم. هم کتاب باید رعایت می

در ایـن کتـاب   » بخش مکمل«در قالب یک  ستمتوان چرا که این موضوع آن چنان گسترده است که نمی
 به آن بپردازم.

کـرد   روي ر متنوع اسـت. اساالن هم درمانی بسی حتی خود درمان پویشی درازمدت انفرادي با بزرگ
از مشـکالت بیمـار و    اوسازي  در آن آموزش دیده است، به نوبۀ خود، نوع مفهوم درمانگراي که  نظري

عالوه بر آن، شخصیت درمانگر هم مهـر   کند. کارگیريِ مداخالت درمانی توسط او را تعیین می نحوة به
زنـد. بنـابراین، محـال اسـت کـه در یـک کتـاب بتـوان تمـام           مـی  دهـد  خود را بر درمانی که انجام می

شـده   ارائـه کردي که در این کتاب  رويپویشیِ درازمدت را پوشش داد.  درمانی روان کردهاي روان روي
و سـنتز  دهندة تکثر امروزيِ موجود در این حـوزه   هاي نظري مختلفی است که نشان است برمبناي مدل

نوعِ درمانی که در این کتاب آموزش داده شده اسـت   .استهومیِ متنوع هاي مف خودم از این چارچوب
درمـانی   سـال تجربـۀ انجـام روان    چهلدهد که در طی بیش از  سبک شخصی من در درمان را نشان می

بسـیاري چیزهـا را از راه آزمـون و خطـا      ،پیدا کـرده اسـت. در طـی ایـن مـدت     کامل تشکل گرفته و 
، و ایـن  هـایی خواهنـد داشـت کـه معتبـر اسـت       با شیوة کار من مخالفـت  برخی خوانندگانام.  آموخته
 پذیرم. ها را کامالً می در دیدگاه موجه هاي تفاوت

ام بـراي   اشـتیاق  . آنـان قدردانی ویژه کنمام  داشتهها  این سالدر  ی کهجویان باید از همکاران و دانش
من شانسِ آن را دارم که در محیطی کـار کـنم   . اند داشتههر روزه زنده نگاه آموزش و درمان بیماران را 

قاعدة هر روزه  طبعیِ پسندیده، و خود را وقف مراقبت از بیماران کردنْ که در آن حمایت متقابل، شوخ
ام تشکر کـنم کـه مطالـب     و فراگیرانِ برجسته  ام به طور خاص از بعضی همکاران مایل ،چنین است. هم

باید دکترهـا   نقش را داشتنداین کسانی که را فراهم کردند. از جملۀ  هاي این کتاب برخی از داستانواره
ل، وِکسکا مبِیزا الئو، رِن کاساو، تربریل هابدي، کریستـ الن چلوستا، گَ ، کیمی براونفعلی، ـ علی اصغر
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اي تـراز   بـازیگر حرفـه   چهـار ام مراتب قدردانی خود را به  عالوه بر آن، مایل رز را نام ببرم.ل راجِنیِو د
جان کالم را ـ ابراز کنم که توانستند   گوییرك و مایکل مک للی کانکک ،جان فرِیژراول ـ شَنون امریک،  

ویـدیوهاي  شـان در   توجـه در تصـویرگري   به میزانی قابـل منتقل کنم، ام  بیماران ازخواستم  میچه  در آن
خاطر مهارت، بردباري، و توجه دقیق بـه جزییـات در    ، بهچنین هم به نمایش بگذارند.همراه این کتاب 

، دکتـر لـورا رابرتـز   بایـد از   ،چنـین  هـم  دانـم.  آقـاي اریـک آرنولـد مـی    دارِ  وام خودم را ،ویدیوهاتهیۀ 
، براي حمایت قاطع و ناشر همراهدافی،  ، و جان مک»پزشکی امریکا انتشارات انجمن روان« سرویراستارِ

در طی تهیۀ کتاب به طور ویژه تشکر کنم. تهیۀ این کتاب هم مانند اغلـبِ  شان  هاي خردمندانه مشورت
هاي متعددي از کتاب را با اشتیاق و  نسخه جیل کرِیگگروهی بوده است.  کارِ حاصلِ هاي تألیفی پروژه

به خـاطر مشـارکت    ،قدردانی خود رامراتب خواهم  در پایان، می .بخش بود انگیزهمهارتی تایپ کرد که 
ـ هن ابراز کـنم   به هالی کریپسپویشی به فراگیران مبتدي،  مندانه دربارة نحوة آموزش درمان رواناندیش

 در کنارم بوده است.» ریلپزشکی بِ کنفرانس موارد بالینی درمانگاه روان«که به عنوان استاد همراه در 
خواهم مراتـب قـدردانی    می شان هستند. بنابراین، ترین آموزگاران درمانگران، بیماران مهم براي روان

شـان   هاي زنـدگی  ترین درگیري این امتیاز را به من دادند که خصوصیام ابراز کنم که  خود را به بیماران
در طـی  شان به من اعتمـاد کردنـد. آنـان     هاي شخصی ها و شکست و در اندوهرا با من درمیان بگذارند 

، دقتدر  ی کهخطاهایتحمل اند. از آنان براي  ختهاستاد و همکارم به من آمو هرسالیان کار من بیش از 
پویشـی   درمانی روان شان در زمانی که هنر روان ري، و براي بردباما هداشت 1ی، و تعبیرشناس ، زمانقضاوت

 کنم. آموختم تشکر می درازمدت را می

 منبع
Gabbard GO: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, 5th Edition. Arlington, VA, 

American Psychiatric Publishing, 2014 
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 مفاهیم اصلی
 
 

 4درازمدت خود که  پویشیِ درمانیِ روان ساله، در آخرین ماه از فرایند 38متخصص  ، زنِالف نمخا
 درمانگرش حرف زد. با ماه طول کشیده بود، دربارة تجربۀ خود از درمان 4سال و 

 قدر طول کشید. این ام درمان فهمم چرا کنم که حاال می فکر می :الفخانم 
 چیست؟ انمنظورت درمانگر:

م را ا شوم که بخش زیادي از وقت کنم، متوجه می حاال که به گذشته نگاه می خوب، :الفخانم 
ایـن را   کشم خجالت میاین کردم که از خودم و از شما فرار کنم.  جا صرف در این

را  ام وقـت  کنم که تـا حـدود یـک سـال اول، اغلـبِ      به شما بگویم، اما احساس می
کردم که شما را تحت تأثیر قرار بدهم تا من را فـردي نسـبتاً سـالم و     این می صرف
را از  موقعیـت طالیـی  ایـن  زمانی متوجه شـدم کـه دارم     اشتنی ببینید. یکد دوست

مـرا، در   توانم کسی را داشته باشم که واقعاً، خوب و بد می که در آن دهم دست می
تـوان   دانم در چه جاي دیگري می نمی و پذیرنده بشناسد. ابطۀ بدون قضاوتیک ر

م بـه  دو شـروع کـر   گذاشتمچنین روزهایی را پیدا کرد. باالخره سپر خودم را پایین 
 چیز را به شما بگویم.  که همه  این

 یادم هست.   درمانگر:
اسـت فقـط    »چیز  همه«کردم  جالب این است که آن چیزي که من فکر می موضوعِ :الفخانم 

کردیـد   ام ام، کمک م رسیدها روان کف هم کردم به طبقۀ تی فکر میشروع کار بود. وق
هـاي تـاریکی وجـود     ها، غارها، و مخفیگاه زیرزمینکف  زیِر آن طبقۀ همدر تا ببینم 
جاهـایی بـرد کـه     مـان مـرا بـه    درمانی نداشتم. روان خبراز وجودشان  اصالًدارد که 

 .خواستم بروم نمی
 واقعاً؟   درمانگر:

ایـن کـار را   م که ا حال خوش جا بروم، اما حاال... خواستم به آن خوب، آن موقع نمی :الف خانم
کـردم   فکـر نمـی  تا پـیش از ایـن   که طوري  ،شناسم می اًعمیق. حاال خودم را ام کرده

ت ممکن شد که شـما چیزهـایی را دربـارة    لخودم به این ع ممکن باشد، و شناخت
ام اسـت کـه    نم اولین بـار در تمـام زنـدگی   دیدم. فکر ک دیدید که خودم نمی من می

»27« 



 پویشی درازمدت درمانی روان مبانی روان       28

مردم چیـزي را   بهکه صرفاً کنم، نه این  خودم زندگی می کنم در پوست احساس می
 .انتظار دارنداز من آنان بدهم که 

 1پویشـی درازمـدت   درمـانی روان  روان توان ارزشِ نمی بیان کرد، اغلب قدردان ارِیمطور که این ب همان
(LTPP)  ن زمان فرد به آ ، مگر زمانی که درمان به پایان خود نزدیک شود و درکامل شناخترا به طور

اغلـب  رونـد درمـان   آور اسـت، و   گذشتۀ این فرایند نگاه کند. وارد شدن به این شکل از درمان دلهـره 
شهودي  چند بسیاري از افراد به طور هر بدهد.فرد احساس امنیت بخواهد به که  استی برخالف جهت

 نـه و  ش را دارنـد انتظارکه دهد  را میپاسخی به خودشان  نه درمانْ ترِ مدت هاي کوتاه ند که شکلدان می
ه آرزو دارند شناخته شـوند،  آن طور ک ،اًعمیقدهد تا بتواند آنان را  کافی می وقت متبحردرمانگر  به روان

کننـدگان   هاي مصرف گزارش( شود تر می رضایت بیماران بیش با افزایشِ مدت درمان ،واقع بشناسد. در
پویشـی درازمـدت    درمـانی  ، روان2ژنتیـک  گراییِ و تقلیل» هاي مقطعی حل راه« ه و زمانۀ). در دور1995

 ارزش خود را حفظ کرده است.چنان  هم
زیـادي دربـارة آن   نادرسـت  هـاي   رداشـت بدرمـان،   نوعاین  و با وجود تداوم محبوبیت حال این با

است:زیر دربارة این درمان شامل موارد  معمول وجود دارد. تصورات غلط 

 پویشی عمدتاً ساکت است. روان درمانگرِ .1
دهد که یک خاطرة   و زمانی رخ می ،عاطفی پرسروصدا 3هايِ پاالیشنتیجۀ درمان در  رفت پیش .2

 شود. ناگهان آشکار می 4زده واپس
 والیتۀ بیمار است.ساین درمان بر سک تمرکز اصلیِ .3
تحریف وضعیت فعلی بر مبناي روابط گذشتۀ بیمار  بیمار نسبت به درمانگرهاي  تمام واکنش .4

 است.
 .)هاي وودي آلن نتیجه است (شبیه درمان قهرمانان فیلم ناپذیر و بی پایان این نوع درمانْ .5
هـا و   احسـاس سـنگی اسـت کـه از     صـورت یـک صـفحۀ سـفید بـا     مثل پویشی  روان درمانگرِ .6

 کند. افشا نمیهیچ چیزي را بیمار  نسبت بهشخصی خود  هاي واکنش
هاي بیمار  قضاوتی دربارة گفتهحامل کند که  اي ابراز نمی پویشی هرگز عقیده روان درمانگرِ .7

 .باشد
 

فرویـد   خـود  نحوة کارحتی  اما کاوي مشتق شده است، از روان درازمدت پویشی گرچه درمان روان
گیر داشـته   چشمتفاوت  وجود دارد پویشی دربارة درمان روان ی کههاي گوناگون هم با این سوءبرداشت

 

 

1- long-term psychodynamic psychotherapy 
2- genetic reductionism 
3- catharsis 
4- repressed 
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بیمـار شـود، از نظـر هیجـانی بـا       درگیـرِ  فعاالنه تر امکان دارد که پویشی معاصر بیش است. درمانگر روان
، وقتـی  داردسـنگی   که صورتی نیست درمانگر منفعل شبیهتصویرش وایی کند، ن حاالت عاطفی بیمار هم
. داردتوجـه   کنـد  او را چگونـه ادراك مـی   یمـار بایـن کـه    درخودش  سهم، و به مفید باشد پرحرف است

 آگاه است. ي بیمار شده گیر و پرسروصدا از گذشتۀ عمیقاً دفن هاي چشم ندرت از رازگشایی به ،چنین هم
ایـن   توانیم یکنیم، م مشخصمعاصر را درازمدت پویشی  درمانی روان هاي روان اگر بخواهیم ویژگی

اي  : مجموعـه ) اسـت 2015سازي فوناگی ( که تا حدودي مبتنی بر مفهوم دهیمبارائه براي آن تعریف را 
انـد و بعضـی    ها به طور خاص براي اختالالت مختلف طراحـی شـده   ها که بعضی از آن درمانی از روان

انسـان و چگـونگی    )سوبژکتیویتۀ( ذهنیتبر درکی موشکافانه از مبتنی تر دارند، و  دیگر شکلی عمومی
این نوع درمان در طیفی از مـداخالت انجـام    تعامل آن با روابط فرد با محیط بیرونی و درونی او است.

است و سـمت دیگـر آن مـداخالت     2یا تعبیري 1شود که یک سمت آن مداخالت ابرازگرانه (بیانی) می
، و معانی 4ها هاي درونیِ رابطه ماییتعارض ناخودآگاه، بازن به درماننوع دالنه است. این  یا هم 3حمایتی
وجـوي   چنین، این درمـان بـه جسـت    پردازد. هم ها هستند می اي که متصل به تجربه و پیچیده 5فردویژه

 این درماندر که هاي مفهومی  مدلپردازد.  و ارتقاي حس اصالت در فرد نیز می» 6خود«حقیقت دربارة 
» خـود « شناسیِ روان، 7نظریۀ بیناذهنیت ،ابژه روابط ، نظریۀ(ایگو) »من« شناسیِ شامل روان برد دارندرکا

 بستگی است. و نظریۀ دل
تکنیک  هفتان درمانی، وتطبیقی فرایند ر مقاالت بر خود در مرور ،)2000راث ( و هیلسن بالگیس

 کند. این متمایز می (CBT)رفتاري  ـ پویشی را از درمان شناختی نروادرمانی  روانرا مشخص کردند که 
 اند. خالصه شده 1ـ1ها در جدول  ویژگی

 
 پویشی درمانی روان ها در روان هاي متمایزکنندة تکنیک ویژگی .1ـ1جدول 

 و ابراز هیجان 8تمرکز بر عاطفه •
 دهد هایی از تجربه انجام می هایی که فرد براي اجتناب از جنبه کاوش کردن در تالش •
 و الگوهاي تکرارشونده 9ها مایه تشخیص دادن بن •
 هاي گذشته تجربه بحث دربارة •
 فردي تمرکز بر روابط بین •
 درمانی تمرکز بر رابطۀ •
 ها ها، و فانتزيرؤیاکاوش در آرزوها،  •

 

 

1- expressive 
2- interpretive 
3- supportive 
4- internal representations of relationships 
5- idiosyncratic 
6- self 
7- intersubjective theory 
8- affect 
9- theme 
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تـر، مـورد اسـتفاده قـرار      تـر یـا بـیش    ها کم بیماران، ممکن است برخی از این ویژگی برحسب نیاز
هایی اسـت کـه بـراي هـر      بر جنبهپویشی تمرکز آن  درمانی روان بگیرند. ویژگیِ شاخص دیگر در روان

اي داشته کـه   دانند که هر بیمار زندگی پویشی می درمانگران روان .تا، فردویژه، و متفاوت است یک بیمار
هـاي فـردي هـر بیمـار      بردهاي درمانی را برحسـب ویژگـی   شبیه هیچ فرد دیگري نیست، و فنون و راه

 کنند. تنظیم می
 فراینـدي بـود بـا پایـان کـامالً بـاز کـه نقطـۀ پایـانیِ          پویشی درازمدت روانزمانی منظور از درمان 

 اند و از ابتدا نقطۀ پایانی جلسه 52تا  40هایی وجود دارند که شامل  مشخصی نداشت، اما امروزه درمان
برنـد   پویشی درازمدت را بـه کـار مـی    حال بسیاري از همان اصول درمان روان مشخصی دارند، و با این

 ). در دورة اسـتیالي 1994؛ وینستون و همکاران 2004سوارتبرگ و همکاران  ؛1997بر و همکاران (بار
هـاي بـا    جلسه باشد، درمان 12تا  8حداکثر تعداد جلسات مجاز  ، که ممکن استشده مراقبت مدیریت

. بنابراین، مبدهیدرمان درازمدت قرار  عمومیاي را قطعاً باید ذیل عنوان  جلسه 52تا  40 1محدود زمانِ
 و  ها از پیش معین اسـت،  تعداد جلسه ها نمحدود، که در آ با زمانِهاي  درمان )1طبقۀ درمان داریم:  دو
د. براي نپایان یابدر زمان خود  که به طور طبیعی اند ریزي شده طرح طوريباز که  با پایانِهاي  درمان )2

 بخواهی بودنِ کامل از دل بخواهی قائل شویم. با آگاهیِ مرزي دل مجبوریمها  ارائۀ تعریفی از این درمان
 طـول بکشـند درمـان   مـاه   6جلسـه یـا    24هایی را که بـیش از   درماندر این کتاب  نقطع، م این نقطۀ
 .گیرم در نظر می درازمدت

پویشـی را تشـکیل    ها و اصول بنیادین وجـود دارنـد کـه اسـاس درمـان روان      اي از نظریه مجموعه
، چـاپ  بـالینی  بسـت پویشی در کار پزشکی روان روانخود، با عنوان  دیگرها را در کتاب  دهند، و آن می

تا این  کنم میارایه ها  آن مروري مختصر برجا  در این ).2014ام (گابارد  مرور کردهبه طور مفصل  ،پنجم
 .)1ـ2را نشان دهم (جدول  شان و کاربردهاي نظري نمفاهیم بنیادی

 
 پویشی درمانی روان اي روان اصول پایه .1ـ2جدول 

 حیات ذهنیِ انسانْ ناخودآگاه است. بخش اصلی •
 دهد.  سال را شکل می هاي دوران کودکی در همراهی با عوامل وراثتی است که شخصیت فرد بزرگ تجربه •
 انتقالِ بیمار نسبت به درمانگر یک منبع اساسی براي [کسب اطالعات دربارة بیمار و] درك او است. •
 کند. کند کمکی ارزشمند می چه بیمار در دیگران القا می انتقال متقابلِ درمانگر به درك آن •
 ز دارد.هاي اصلی است که درمان بر آن تمرک مقاومت بیمار نسبت به فرایند درمان یکی از کانون •
 شوند که غالباً ناخودآگاه هستند. تعیین می 2نیروهایی مرکب و رفتارهاي بیمار کارکردهاي متعددي دارند و به وسیلۀ ها دردنشانه •
 تاییِ خود دست پیدا کند. کند تا به حس اصالت و یک پویشی به بیمار کمک می درمانگرِ روان •

 

 

1- time-limited 
2- complex 
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 پویشی درمانی روان روان اصلیِمفاهیم 

 ناخودآگاه ذهنیِ کارکرد

بـود کـه نظریـه و تکنیکـی را شـرح و بسـط داد کـه بـه          اوفروید ذهن ناخودآگاه را کشف نکرد، امـا  
کـاوي یـا    چنـان در مرکـز روان   ناخودآگـاه هـم   ذهنـیِ  داد. تأکید بر حیات ناخودآگاه اهمیتی اساسی می

 مـا  طرز فکر هاي فروید تاکنون، شتهاز زمان نخستین نو حال، این پویشی قرار دارد. با درمانی روان روان
مـدل  دا بـر  ــــــــ توجه پیدا کرده است. فرویـد ابت  ناخودآگاه تغییر و تکامل قابل ذهنیِ دربارة کارکرد

الیـۀ   هـاي الیـه   مراتبـی از حـوزه   ذهن تمرکز کرد. بر اساس این مدل، ذهن شامل سلسـله  1نگارانۀ مکان
توان به سادگی به آگاهی فرد آورد، اما  محتواي ناخودآگاه را نمی آگاه و ناخودآگاه است. خودآگاه، پیش
 آگاه، به سادگی و با متمرکز کردن توجه فـرد بـه آن، قابـل بازیـابی اسـت. بخـش اصـلی        محتواي پیش

تواننـد   اي است حاوي محتـوایی کـه چـون مـی     تمرکز دارد، که خزانه» ناخودآگاه«بر  یدهاي فرو نوشته
 کرد روي د.نشو زده شده و بیرون از آگاهی فرد نگاه داشته می شکلی پویا واپس به ایجاد تعارض کنند،

 ازو بیـاورد  محتواي ناخودآگاه را به سـطح   کرد سعی میکاوي به این شکل بود که  روان درفروید  اولیۀ
خیلـی  ، تا با این کار بتوان آن محتواي ناخودآگاه را بررسی و درك کرد. فرویـد  بگذراندزنی  واپس سد
هاي  3خاطرات با استفاده از وارهانش 2زداییِ واپسزده در آوردن و]  [از حالت واپسکه  متوجه شد زود

 شود. تغییرات پایدار نمیایجاد باعث  4یندهپاال روان
 بخشـیِ  سه 5ساختاريِ نظریۀبا معرفی  1923ه در سال تر شد، تا این ک پیچیده تدریج مدل فروید به

(سوپرایگو) بود، به حـد نهایـت خـود    » فرامن«، و  (اید) »آن« ، (ایگو)» من«خود براي ذهن، که شامل 
 هـاي پرخاشـگرانه   6جدا از رانهمتمایز و  (ایگو) »من«). در مدل ساختاري، 1961 / 1923رسید (فروید 

ذهـن، ماننـد    (ایگـو) شـامل کارکردهـاي اجرایـیِ    » مـن « شـود. اجـزاي خودآگـاه    ی دانسته مییا جنس
» مـن « هاي ذهنـی اسـت. اجـزاي ناخودآگـاه     هاي ادراکی، و محاسبه داده سازيِ پارچه سازي، یک تصمیم
» آن«که در  يهاي غریزي قدرتمند با رانهمقابله براي عمدتاً شامل سازوکارهاي دفاعی است که  (ایگو)

اي در نظـر گرفتـه    هـاي پایـه   رانـه عنـوان   والیته و پرخاشگري بهس. سکاند تعبیه شده است(اید) انباشته 
 تا جلوي مختـل شـدن کـارکرد فـرد بـه      کندزیادي تالش دفاعی به طور (ایگو) باید » من«شوند، و  می

 ها را بگیرد. این رانه وسیلۀ
 

 

 

1- topographic model 
2- derepression 
3- abreaction 
4- cathartic 
5- structural theory 
6- drive 
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 مدل ساختاري. .1ـ1شکل 
 آگاه در آن نشان داده نشده است. سازيِ شکل، پیش با هدف ساده تذکر.
 .منبع

Reprinted from Gabbard GO: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, 5td Edition. Arlington, VA, 
American Psychiatric Publishing, 2014. Used with permission.  

 
 تمامی ناخودآگـاه اسـت و هـم بـه     (اید) به» آن«نشان داده شده است،  1ـ1طور که در شکل  همان

کنتـرل   (سـوپرایگو) » فـرامن «وسیلۀ عامل سومی بـه نـام    (ایگو) و هم به» من« اجزاي ناخودآگاه وسیلۀ 
والدین و دیگران  هاي اخالقیِ ارزش سازيِ (سوپرایگو) غالباً ناخودآگاه است و درونی» فرامن«شود.  می

و  1ایگـو) آرمانِ » (من« به آرمانِرا  (سوپرایگو) »فرامن«کند. گاهی اوقات  بازنمایی میرا در محیط فرد 
کند که فرد،  کند (یعنی حکم می نهی می ایگو)آرمانِ » (من« د. آرمانِکنن بندي می تقسیم 2وجدان اخالقی

» فـرامنِ «کـه وجـدان اخالقـی یـا      حـالی  در بکنـد)،  نبایـد اش، چـه کارهـایی    بر اساس نظـام ارزشـی  
 انجام بدهد).باید کاري  رد چهکند که ف (یعنی حکم می کند تجویز می 3راستین) ي(سوپرایگو

کنـد. ایـن سـه     ي تعارض ناخودآگاه فـراهم مـی   اي درباره مدل ساختاري زمینه را براي تبیین نظریه
دیگر  (سوپرایگو)، در تعارضی مداوم با یک» فرامن«(ایگو)، و » من« (اید)،» آن«روانی، یعنی  درون عاملِ

هـا منجـر بـه     خاشگري هستند. تعارض بین ایـن عامـل  سکسوالیته و پر 4ریزيِ حول ابراز کردن و برون
دهـد کـه بـراي مهـار کـردنِ ابـراز        شود. این نوع اضطراب هشدار می می 5هشداردهنده ایجاد اضطرابِ

 

 

1- ego ideal 
2- moral conscience 
3- proper superego 
4- discharge 
5- signal anxiety 
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رسـد، نیـاز بـه یـک سـازوکار دفـاعی وجـود دارد.         پرخاشگري یا سکسوالیته، که به نظـر ممنـوع مـی   
به عبارت دیگر، تعارض باعث  شوند. به این شکل ایجاد می نژندانه هاي مرتبط با تعارضِ روان دردنشانه

شود، که خود در نهایـت بـه    که سپس منجر به استفاده از دفاع می شود، ایجاد اضطرابِ هشداردهنده می
(سـوپرایگو) منتهـی   » فـرامن «و  (ایـد) » آن«بـین  یـا   ،(ایگـو) » مـن «(اید) و » آن«اي بین  ایجاد مصالحه

سازي در نظـر گرفـت کـه از سـویی در      توان نوعی مصالحه ، یک دردنشانه را میشود. با این ترتیب می
 کند. یافته ارضا می کند و در همان حال، آن آرزو را در شکل مبدل و تغییرشکل برابر یک آرزو دفاع می

اي فراگیـر پرداختـه    عنـوان پدیـده   بـه تعارض ناخودآگـاه   بهپویشی  در درمان روان چنان گرچه هم
درك مـا از  گـذرد،   ها توسط فروید می بندي این نظریه در طی یک قرنی که از زمان صورتاما  شود، می

شناسـی   روان شـده در حـوزة   هاي انجـام  پژوهشخوش تغییر شده است.  دستفعالیت ذهنی ناخودآگاه 
گسـترده   طوربه را  ،ناخودآگاه است که بخش اصلی حیات ذهنی اي فروید، یعنی این پایه فرضِتجربی 

؛ رایـس و هـافمن   2011؛ گیوراك و همکاران 2013؛ گراس 2015اتکین و همکاران ه است (کردتأیید 
تـر از   شود بـیش  اما، اغلب تحقیقات در این حوزه طوري بوده است که باعث می). 1999ن وست؛ 2014

هـاي   شکل نظامآن که به ناحیۀ خاصی از ذهن یا مغز [به عنوان جایگاه ناخودآگاه] بیاندیشیم، آن را به 
دادها است کـه برخـی از    ها و روي شامل دانش فرد دربارة واقعیت 1اي حافظۀ گزاره اي بشناسیم. حافظه

دانـش دربـارة    2رونـدي ها ممکن است به دلیـل وجـود تعـارض واپـس زده شـده باشـند. حافظـۀ         آن
). 2014(گابـارد   هـا اسـت   بـا انسـان   3منـدي  رابطـه » چگـونگیِ «ـ یا  ـ مثل راندن دوچرخه» چگونگی«

تـوان   شـود را تقریبـاً مـی    ها با عنوان روابـط ابـژة درونـی یـاد مـی      هاي ناخودآگاهی که از آن طرحواره
نوع  شوند. فردي گوناگونی تکرار می هاي بین اي دانست که بارها و بارها در موقعیت يروندهاي  حافظه

هـا،   ها، احساس د و شامل پیوندهاي بین واژهدار 5آمیز ماهیتی تداعی 4]نهفتهدیگري از حافظۀ ضمنی [یا 
 دادها، یا واقعیات است. ها، روي ایده

پویشی مرتبط است از دلِ تمایزِ بـین حافظـۀ    بخش عمدة پژوهش دربارة حافظه که با اندیشۀ روان
؛ گیـوراك و  2013؛ گراس 2014صریح [یا آشکار] و حافظۀ ضمنی [یا نهفته] بیرون آمده است (گابارد 

هـاي مختلفـی در    تـوان [ایـن دو نـوع حافظـه را] راه     )، که مـی 2014؛ رایس و هافمن 2011ران همکا
فرایندهاي سرکوب هیجـان کـه تـوأم بـا تـالش هسـتند صـریح و         کرد به تنظیم هیجانی دانست. روي

در نظـر   ]یا نهفته[آشکارند، در حالی که سازوکارهاي دفاعی ناخودآگاه به عنوان تنظیم هیجانی ضمنی 
و قشـر   6شـکمی پیشـانیِ   شوند. تنظیم هیجانی ضمنی [یا نهفته] از کـنش مهـاريِ قشـر پـیش     رفته میگ

 

 

1- declarative memory 
2- procedural memory 
3- relatedness 
4- implicit memory 
5- associative 
6- ventral prefrontal cortex 
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