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سخن مترجم
کتاب حاضر یکی از آثار برجستۀ اوتوک رنبرگ و همکارانش (ف رانک یومانس و جان کالرکین) در مؤسسۀ
اختالالت شخصیت دانشگاه ویل کورنل است و نویسندگان در این کتاب مفاهیم پیچیدۀ رواندرمانی
تحلیلی و نظ ریۀ روابط ابژه را با زبانی ساده تش ریح کردهاند .اوتوک رنبرگ در کنار آثار ارزشمند ف راوانی که به
جامعۀ علمی عرضه کرده است در سه زمینه شهرت جهانی دارد:
 -1تلفیق نظ ریات روانشناسی ایگو و نظ ریات کالینی و روابط ابژه.
 -2تدوین رویکردی بهنام رواندرمانی معطوف به انتقال ( )TFPکه ب رای اف راد دچار اختالالت شخصیت
شدید ط راحی شده است و تألیف کتب راهنمای این رویکرد.
 -3توجه به پژوهش در رواندرمانی تحلیلی که به بخشی از این پژوهشها در این کتاب اشاره شده
است.
نقش ک رنبرگ زمانی بیشتر خود را نشان م یدهد که بهیاد داشته باشیم رواندرمانی تحلیلی با دو چالش
بزرگ روبرو است :چالش اول کمبود شواهد پژوهشی در مورد اث ربخشی است که البته بخشی از این نقصان
به دلیل دشواری تصادف یسازی گروههای مورد پژوهش و معضل تک رارپذیری است .ک رنبرگ و همکارانش
با عملیاتی نمودن مفاهیم و تدوین کتب راهنما طی یک دوره تالش مستمر و خستگ یناپذیر توانستند
شواهد پژوهشی مهمی در زمینۀ مؤثر بودن رواندرمانی پ ویا ارایه نمایند .چالش دوم رواندرمانی تحلیلی
این است که بسیاری از بیماران مبتال به اختالل شخصیت شدید و بخصوص اختالل مرزی نم یتوانند
از روشهای تحلیلی کاوشی سود بب رند و بیشتر درمانگ ران به دلیل ضعف ایگوی این بیماران و ناتوانی
در تحمل اضط راب و ناکامی ،روشهای حمایتی را ب رای این گروه از بیماران توصیه م یکنند .رواندرمانی
معطوف به انتقال دقیق ًا ب رای پاسخ به این نیاز تدوین و ط راحی شد و شواهد پژوهشی فعلی نشان م یدهد
این رویکرد در بیماران دچار اختالل شخصیت مرزی مؤثر است .اهمیت این موضوع در آن است که در
حال حاضر بخش مهمی از م راجعین به سیستم خدمات بهداشت روان در بخشهای دولتی و خصوصی
را همین گروه از بیماران تشکیل م یدهند.
در برگردان واژهها تالش نمودم واژههایی نامأنوس به کار نرود و واژۀ جدیدی ارایه نشود ،اما در مورد واژه
 daydاین امر میسر نشد .معادلهای رایج این واژه عبارتاند از جفت و دوگانه .اما هر دو معادل مذکور
به دلیل بار معنایی قبلی مناسب نیستند .جفت معموالً در مورد دو مق ولۀ همسان یا مشابه بهکار م یرود
درحال یکه در  dyadما با بازنمودهای خود و ابژه روبرو هستیم که با واژۀ جفت نم یتوان مفهوم آن را منتقل
کرد .واژه دوگانه شاید از نظر ادبی بیشتر به مفهوم  dyadنزدیک باشد اما باز هم مقوالتی را به ذهن متبادر
م یکند که یک جوهره دو نمودِ متفاوت دارد مثل کارکرد دوگانه ،روش دوگانه ،دوگانگی منش و نظایر آن.
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درحال یکه در واژۀ اصلی منظور دو بازنمود است که هی چیک نسبت به دیگری اصی لتر محسوب نم یشود.
پس از مشورت با تنی چند از همکاران و اساتید (بخصوص استاد بزرگوار جناب دکتر محمد صنعتی) به
این نتیجه رسیدم مناسبت رین معادل واژه "دوتایی" است هرچند واژۀ مأنوسی بهنظر نم یرسد اما با توجه
به اینکه کاربرد پیشین چندانی ندارد م یتواند معادل مناسبتری باشد.
واژۀ مشکلساز دیگر در این کتاب و کتب مشابه object relation ،است که در برخی کتابها روابط
موضوعی و گاهی روابط شیئی ترجمه شده که به هی چوجه مفهوم را نم یرساند ،چ را که منظور از  object
در اینجا اف راد مهم زندگی (بخصوص در اوایل زندگی) است و واضح است که ما با "شی" یا "موضوع"
ارتباط برق رار نم یکنیم .بسیار تالش کردم واژه مناسبی بیایم اما متأسفانه هیچ واژهای که این مفهوم را
بهدرستی منتقل کند نیافتم و به همین دلیل از واژۀ "ابژه" و "روابط ابژه" استفاده کردم که تلفظ ف رانسوی
آن است و با آواشناسی فارسی هماهنگی بیشتری دارد و با آن بهراحتی م یتوان مشتقات دیگری را ساخت.
در پایان الزم به ذکر است که کتاب حاضر یکی از کتب کلیدی در آموزش رواندرمانی معطوف به
انتقال محسوب م یشود و مطالعۀ آن ب رای تمامی درمانگ ران بخصوص کسانی که در حوزۀ درمان تحلیلی
کار م یکنند ،دستیاران روانپزشکی و روانشناسان بالینی مفید خ واهد بود .مثالهای بالینی ارایه شده
مفاهیم را به شکل زنده نمایش م یدهند به درک عمیق این مفاهیم کمک شایانی م یکنند.
دکتر فرزین رضاعی
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مقدمه
تکوین یک شیوۀ درمانی فرآیند بسیار فنی و طوالنی است که م راحل متوالی از معاینة بررسی پاتولوژی
بیمار تا تدوین اصول درمانی و رهنمودهایی ب رای پژوهش تج ربی اث ربخشی درمان در ش رایط مختلف را
شامل م یشود .تحت رهبری ما (مدیر اتو ک رنبرگ ،معاون جان کالرکین و مدیر آموزش ف رانک ای .یومانس)
مؤسسة اختالالت شخصیت بررسی و درمان اختالالت شخصیت شدید را از  1980دنبال کرده است.
وقتی ما این اقدام را شروع کردیم بالینگ ران متخصصی به ما کمک کردند از جمله دکتر آن آپلبام ،استیون
باوئر ،آرتور کار ،پائولینا ک رنبرگ ،هارولد ک وئینگزبرگ ،جان اولدهام و میشل سلزر .در طول این سالها ما با
جذب بالینگ ران متخصص دیگری (م ونیکا کالرسکی ،جیل دیالنی و کِ ی هاران) و همچنین پژوهشگ ران/
بالینگ ران متخصص در آسی بشناسی روانی و رواندرمانی (نیکول کین ،اِوا کالیگور ،دیانا دیام وند ،کارین
انسینک ،مارک لنزنوگر ،کنت لویی ،ک وین میهان ،لینا نورماندین ،مالی اوچیوگروسو و باری استرن) گروه
خود را تق ویت کردهایم .ما از همکاری متخصصین علوم اعصاب از جمله بی .جی .کیسی ،میشل پوسنر
سویگ بهرهمند شدهایم.
و دی وید سیلبر 
نخستین راهنمای درمانی ما ب رای بیماران دچار اختالل سازمان شخصیت مرزی در  1999منتشر شد
(کالرکین و همکاران؛  .)1999اما رویکرد درمانی که ما توصیف م یکنیم یعنی رواندرمانی معطوف به انتقال
( )TFPیک رویکرد ایستا نیست .با افزایش تج ربة درمانی با طیف وسیعی از بیماران دچار آسیب مرزی
و همچنین با گسترش درک ما از پاتولوژی بر اثر پیشرفتهای نظری و دادههای حاصل از مطالعات
عصب -شناختی و رشدی ،خودِ درمان تق ویت شده و با دقت بیشتری تع ریف شده است .هدف اختصاصی
ما همچنان سازماندهی درمان ب رای خودِ اختالل شخصیت است نه عالیم حاصل از ساختار شخصیتی
مرضی .هدف بلندپروازانة گستردة ما تعدیل سازمان و ساختار پایهای شخصیت فرد تحت درمان است.
بهعالوه پیشرفتهای فنی همچنین ما را قادر ساخته متون چاپی را با نمایشهای ویدی ویی از جنب ههای
مختلف درمان هم راه سازیم (به صورت آنالین در  )www.appi.org/yeomansتا سودمندی آموزشی این
اثر افزایش یابد .ما از فتی اوزبی و الکساندر الئو ب رای کمکشان در تهیة ویدیوها و ویکتور گالوم و مرکز
 Psychotherapy.netب رای اجازة بازتولید بخشهایی از ویدیوی  1مصاحبه ساختاری دکتر ک رنبرگ تشکر
م یکنیم .ما از میشل آتنا مورگن و هندریک گرشیوس ب رای بازی ماه رانهشان در نمایشهای ویدی ویی
سپاسگزاریم .همچنین از لیام او بروئین متشک ریم که اجازة استفاده از اثر نقاش یاش در مورد یک دختر
ج وان را بر روی طرح جلد داد .آقای او بروئین که تصویری از ک رنبرگ را کشیده اینک تصویرسازی کتابی
را انجام داده که محور این کار است.
تدوین و پیشرفت درمان اختالالت شخصیت مرزی در طول  25سال گذشته پدیدهای عظیم و
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خارقالعاده بوده است .ما در مؤسسة اختالالت شخصیت این بخت را داشتهایم که تماس ویژهای با دو گروه
دیگر از مدرسین و محققین پژوهشگر این حوزه داشته باشیم .در سالهای اولیه کارهایمان این شانس را
داشتیم که با دکتر مارشال لینهان ارتباط داشته باشیم و از مشاورة او در مورد تدوین اولین درمانمان بهرهمند
شویم که بودجة آن کار به وسیلة مؤسسة ملی سالمت روان تأمین شده بود .ما همچنین از حضور او در
دانشگاهمان در خالل دورة فرصت مطالعاتیش بهرهمند شدیم و این فرصت را داشتیم که رویکرد خود را
با ایدههای در حال رشد او در مورد رفتار درمانی دیالکتیک مقایسه کنیم.
ما همچنین این بخت را داشتهایم که از همکاری با دکتر پیتر ف وناجی و دکتر آنتونی بیتمن ط راحان
و مبدعین رویکرد مبتنی بر ذهنی تسازی ) (mentalizationدر درمان بیماران مرزی بهرهمند شویم .دکتر
ک رنبرگ بهعنوان رئیس انجمن بی نالمللی روانکاوی ( )IPAدر تق ویت رویکرد تج ربی نسبت به درمان
روانکاوانه بیماران نقش اساسی داشته است .او در تدوین ب رنامة آموزشی -پژوهشی ( )RTPنقش داشت
که این ب رنامه ب رای رشد مدرسین و محققین بوسیلة  IPAو کالج دانشگاه لندن ط راحی شده بود .از زمان
شکلگیری نطفة   RTPدکتر ف وناجی و کالرکین به مدت  18سال با هم کارکردند و ایدهها ،دادهها و
ارائههای پاورپ وینت خود را با هم رد و بدل کردند و ساعتهای لذتبخش زیادی را در رابطه با پاتولوژی و
درمان بیماران مرزی با هم سپری کردند.
پیشرفت پژوهشی و بالینی در بهینهت رین حالت خود یک اقدام مشترک است .زمانی که ما اث رات TFP
را در سرزمین آم ریکا تدوین و آزمایش م یکردیم تماسهای همکاری با گروههای دانشگاهی و بالینی در
آلمان ،ات ریش ،کانادا ،هلند ،ایتالیا ،اسپانیا ،سوئیس ،شیلی ،ب ریتانیا ،مکزیک ،برزیل ،دانمارک ،ترکیه ،سوئد،
آرژانتین و است رالیا داشتیم .ما از ط ریق دیدگاهها و اقدامات ویژة دکتر پیتر بوچیم توانستیم یک کارآزمایی
بالینی تصادفی از  TFPرا در م ونیخ آلمان و وین در ات ریش حمایت کنیم (دورینگ و همکاران؛  )2010که
نتایج آن اعتقاد ما را در زمینة اث ربخشی  TFPدر فرهنگهای غ ربی دیگر تق ویت نمود.
ما همچنین از ط ریق کار با  TFPب رای بیماران بزرگسال دچار سازمان شخصیتی مرزی یک راهنمای
درمانی ب رای تعمیم کاربست  TFPب رای بیماران دچار سازمان شخصیتی عال یتر نوشتیم .این کار با
همکاری دکتر اِوا کالیگور (کالیگور و همکاران؛  )2007انجام شد .ما ب رای رسیدگی به نوج وانان دچار سازمان
شخصیتی مرزی با همکاری دکتر لینا نورماندین و دکتر کارین انسینک  TFPرا ب رای این گروه سنی تدوین
کردیم.
در نی ویورک  TFPبهعنوان یک ب رنامة آموزشی پس از فارغالتحصیلی و انتخابی محبوب در دانشگاه
کلمبیا مرکز آموزش و پژوهش روانکاوانه ارائه م یشود .سمینارهای آنالین و گروههای سوپرویژن (نظارت)
امکانات آموزشی را گسترش دادند .واحد  TFPدر تعداد فزایندهای از ب رنامههای آموزش دستیاری روانپزشکی
ارائه م یشود از جمله در کالج پزشکی کورنویل ،مرکز پزشکی النگون  NYUو بیمارستان م ونتسینای.
بهعالوه  TFPدر ب رنامههای تحصیالت تکمیلی در روانشناسی بالینی از جمله ب رنامة دکت را در دانشگاه
ایالتی نی ویورک ،دانشگاه ایالت پنسیلوانیا و دانشگاه الوال تدریس م یشود.
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بناب راین این آخ رین نسخة رویکرد درمانی ما محصول مشترک کاری است که در مؤسسة اختالالت
شخصیت در نی ویورک به وسیلة همکارانمان در ایالت متحده و همکاران بی نالمللی انجام شده که خود
را وقف بهبود درمان بیماران دچار اختالالت شدید شخصیت کردهاند .این اقدام مشترک نه تنها لذتبخش
است بلکه همچنین کاربردپذیری اصول  TFPرا در بسترهای فرهنگی متفاوت تق ویت م یکند و به همین
خاطر ما عمیق ًا از این اف راد سپاسگزاریم.
جامعه هدف این کتاب همة متخصصین بهداشت روان ی است که با اف راد دچار اختالالت شدید تا
متوسط شخصیت کار م یکنند .پژوهشهای ما در مورد بیماران دچار تشخیص اختالل شخصیت مرزی
ب راساس  DSM-IVبوده است (BPD؛ انجمن روانپزشکی آم ریکا  )1994اما در این کتاب ما بر گروه
گستردهتری از بیماران دچار سازمان شخصیت مرزی تمرکز داریم ( .)BPOدر این کتاب اصطالح مرزی
و پاتولوژی مرزی به  BPOبرم یگردد :طبقهای که اختالل شخصیت مرزی با تع ریف محدود را نیز در بر
م یگیرد .ما در این کتاب در مورد پایههای پاتولوژی مرزی (فصول یک و دو) بحث م یکنیم و ارزیابی اولیه
و راهبردها تفکی کها و فنون  TFPرا توضیح م یدهیم (فصول  3تا  .)7در فصول  8تا  10ما بر م راحل
اولیه ،میانی و پایانی درمان طوالن یمدت  TFPتمرکز خ واهیم کرد که هدف آن تغییر شخصیت و عالیم
است .در فصل  11شیوههای مختلف درک سیر تغییر در بیماران مرزی در  TFPرا مرور خ واهیم کرد.
در م راحل اولیة کار ما دکتر ج رالد کلرمن به ما مشورت داد که یک راهنمای درمانی باید اصول مداخله
را با م وارد بالینی بیامیزد تا نشان دهد که این اصول در موقعی تهای نسبت ًا متفاوت قابل اج راست .ما این
توصیة ایشان را به جان خ ریدیم و در س رتاسر این کتاب بحث عمقی از م وارد اف راد را با اصول درمان
ادغام کردیم .با توجه به تنوع اختاللهای شدید شخصیت ،هر بیمار و درمان او منحصر به فرد هستند و
بناب راین ما اصول درمان را در مورد هر موقعیت با هم تلفیق م یکنیم .آفت هر راهنمای درمانی این است
که ممکن است طوری استفاده شود که انگار با وصل کردن تعدادی نقطه شمارهگذاری شد ،م یتوان نقاشی
کشید .کاربرد کلمه به کلمه و کورکورانه این راهنما محصول بیجانی ایجاد خ واهد کرد .در عوض ما تالش
م یکنیم مقدمهای تدارکاتی را توصیف کنیم که به دنبال آن دنیای درونی بیمار به شکلی زنده و اغلب
شدید و در تعامل با درمانگر در طول زمان آشکار م یشود .از این منظر ما از بیمارانی که فرصت درمان را
داشتند و از چیزهایی که به ما یاد دادند سپاسگزاریم .متأسفانه همچنان اختالل شخصیت مرزی و مبتالیان
به آن در معرض سوءتفاهم ،انگ و فقدان منابع درمانی کافی هستند .در اینجا جا دارد از بی و میشل
توسیانی ،پائول توسیانی -انگ ،دکتر وین فرد ک ریست و مرکز منابع اختالالت شخصیت مرزی ب رای کار
خستگ یناپذیرشان در پرداختن به این مشکالت تشکر کنیم.
هدف این کتاب آشنا کردن خ واننده با راهبردها ،تاکتی کها و فنون  TFPاست که در طول زمان در
درمان بیماران دچار اختالل شخصیت مرزی و سازمان شخصیتی مرزی به کار گرفته م یشود .ب رای دستیابی
به این هدف این کتاب هم حاوی اصول درمان است و هم مثالهایی از کاربست اصول در بیماران مشخص
و موقعی تهای منحصر به فرد آنها را ارائه کرده است .این فرآیندی است که هر بالینگری نیاز دارد آن را
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تک رار کند :کاربرد اصول  TFPدر مورد مختصات هر بیمار خاص .این روش درمان پ ویای طوالن یمدت را
توجی هپذیر م یکند؛ درمانی که نم یتوان آن را به شکلی از پیش تعیین شده طی گامهای ثابت در مورد
فردیت هر بیمار به کار گرفت.
ما بسیار مدیون دو نفر از مسئوالن روانپزشکی در کالج پزشکی ویلکورنل هستیم که تحت حمایت و
راهنمای یهای آنها توانستیم کار کنیم :دکتر رابرت میشل و دکتر جک ب راچاس قدردان تالشهای ما بودند
پشتکار ما را تشویق کردند و اشتباهات ما را تحمل نمودند.
ف رانک ا .یومانس
جان ف .کالرکین
اتو ف .ک رنبرگ
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راهنمای ویدیوها
تغییر مهم این آخ رین توصیف درمان ما لحاظ کردن نمایشهای ویدی ویی درمان است .ماهیت فرد ویژة 
رواندرمانی (اختصاصی ب رای هر زوج بیمار -درمانگر) ایجاب م یکند که در مورد نحوة استفاده از مثالهای
ویدی ویی که هم راه این کتاب است توضیحاتی ارائه شود .همچون هر جلسه درمانی واقعی این ویدیوها
نشاندهندة تعامل منحصر بهفردی هستند که دقیق ًا شبیه جلسات دیگر نیستند .اما ما مثالها را کنار
هم گذاشتهایم تا تصویر نسبت ًا روشنی از اصول و فنون درمان را در عمل نشان دهیم .هر جلسه هم راه با
توضیحاتی است که گفتگوها و تعامل داخل جلسه را به مطالب ارائه شده در فصول م ربوط به راهبردها،
تاکتی کها و فنون م رتبط م یسازد .از آنجا که جلسات درمانی فصل مشترک بین مجموعهای از ایدهها و
یک تج ربة مشترک است در ویدیوها ما تالش م یکنیم نیاز درمانگر به تفکر خودبنیاد در مورد آنچه بین
او و بیمار در ج ریان است و نیز ارتباط این تعامل با حال و ه وای بیمار و تج ربة درونی خود درمانگر را
نشان دهیم.
ویدیوی " 1-1توصیف خود و توصیف دیگ ران" را باید پس از فصل  4مشاهده نمود (مرحلة ارزیابی) .این
ویدیو پنجرة مختصری به بخشی از مصاحبة ساختاری م یگشاید؛ زمانی که درمانگر از بیمار م یخ واهد خود
و اف راد دیگر را توصیف کند .این بخش نشان م یدهد که این سؤاالت به ظاهر ساده چقدر دشوار هستند
و نشان م یدهد نوع پاسخهایی که ممکن است از سوی کسی که ساختار درون یاش دستخوش پ راکندگی
ه ویت است چگونه خ واهد بود .بخشهای ویدی ویی دیگر نشاندهندة کاربرد تاکتی کها و فنون  TFPهستند.
ویدیوهای  1-2و ( 1-3ب یطرفی فنی و رویارویی ماه رانه) همچون ویدیوی  1-1از نمایش ویدی ویی انتخاب
شده است که بهطور کامل در  Psychoanalytic Psychotherapyموجود است و آن را م یتوان در آدرس
زیر یافت.http://www.psychotherapy.net/video/psychoanalytic-psychotherapy-otto-kernberg :
این بخشها لحظاتی از درمان را نشان م یدهند که درمانگر اطالعات کافی از فرآیند شفافسازی را به دست
آورده و به سمت رویارویی ماه رانه و تفسیرهای اولیه حرکت کرده است .ویدیوهای مزبور را باید بعد از فصل
 6یعنی فنون درمان مشاهده کرد.
ویدیوهای  1-2و ( 2-2جلسة قبل از تعطیالت) با بتی و دکتر ام ( )Emرا باید پس از فصل 6
مشاهده نمود .توضیحات ارائه شده در پایان این فصل نشان م یدهد که چگونه بخش نخست جلسه
نشانگر تعامل بین بسط دوتایی فعال ،توجه به چارچوب درمان و ارائة یک تفسیر است .این بخش جلسه
همچنین نشان م یدهد چگونه کنترل و تفسیر عاطفه م یتواند به بیمار کمک کند از کنشنمایی به سمت
تعمق (ژرفاندیشی) روی آن پیش رود.
ویدیوهای  1-3و  2-3و ( 3-3طوفان عاطفی) را باید پس از فصل ( 7تاکتی کهای درمان و چالشهای
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بالینی) مشاهده نمود .هر چند همچون سایر ویدیوها عناصر درمان در هم تنیده شدهاند اما این بخش
نشان م یدهد چگونه درمانگر دکتر همیلتون با خطر پایان درمان از سوی بیمار و طوفان عاطفی مقابله
م یکند .دکتر همیلتون به بیمار (کارولین) کمک م یکند تج ربة خود و دیگری را که زی ربنای مشکالت
اوست بسط دهد و کمکاش م یکند از بخشهای دیگری از دنیای درون یاش آگاهی پیدا کند که جدا
افتادهاند و از ط ریق مجاری ارتباطی دیگر اب راز م یشوند.
باید توجه داشت که این ویدیوها مبتنی بر م وارد درمان واقعی هستند اما این م وارد ش رایط زیر را
داشتهاند -1 :کام ً
ال تح ریف شدهاند و  -2بخشهایی از آنها تلفیق شدهاند تا محرمانگی اس رار بیماران
حفظ شود .همة بیمارانی که در این ویدیوها دیده م یشوند بازیگر هستند و بیمار واقعی نیستند و هرگونه
شباهت آنها با بیمار واقعی صرف ًا تصادفی است .خ واننده باید توجه داشته باشد که هرچند بازیگ ران (میشل
آتنا مورگن و ف رانک یومانس) در جلسة پیش از تعطیالت و طوفان عاطفی یکی هستند اما جلسات معرف
دو درمان متفاوت هستند.
 مثال ویدیویی :راهنماهای ویدی ویی که در متن ارائه شدهاند نشاندهندة روایتهایی برحسب عنوان و
زمان هستند.

این ویدیوها را م یتوان به صورت آنالین با جستجو در آدرس  www.appi.org/yeomansو با استفاده
از نرمافزار ویدیو پلیر مشاهده نمود .این ویدیوها با اکثر سیست مهای عامل از جملة سیست مهای عامل
م وبایل  5.1 IOSو آندروید  4.1و باالتر سازگاری دارند.

روایتهای ویدیویی
خ واننده باید بداند که ویدیوهای  2-1و ( 3-1ب یطرفی فنی و رویارویی ماه رانه) ویدیوی  1-2و 2-2
(جلسة پیش از تعطیالت) و ویدیوی  1-3و  2-3و ( 3-3طوفان عاطفی) هر یک معرف جلس های هستند
که به دالیل فنی حاوی انقطاع الزم نیستند .خ واننده باید هر یک از آنها را یک جلسة پیوسته در نظر بگیرد.
فصل  .4مرحله ارزیابی :ارزیابی بالینی و انتخاب درمان

ویدیوی  :1-1توصیف خود و توصیف دیگری ()4:24

فصل  .6فنون درمان :مداخالت لحظه به لحظه و مکانیس مهای تغییر

ویدیوی  :2-1ب یطرفی فنی و رویارویی ماه رانه بخش )9:15( 1
ویدیوی  :3-1ب یطرفی فنی و رویارویی ماه رانه بخش )10:08( 2
ویدیوی  :1-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )9:24( 1
ویدیوی  :2-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )6:12( 2

فصل  .7تاکتی کهای درمان و چالشهای بالینی

ویدیوی  :1-3طوفان عاطفی بخش )9:28( 1
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ویدیوی  :2-3طوفان عاطفی بخش )9:26( 2
ویدیوی  :3-3طوفان عاطفی بخش )10:10( 3

فصل  . 8مرحلة اولیة درمان :امتحان چارچوب ،محدود کردن تکانه و شناسایی دوتای یها

ویدیوی  :1-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )9:24( 1
ویدیوی  :2-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )6:12( 2
ویدیوی  :1-3طوفان عاطفی بخش )9:28( 1
ویدیوی  :2-3طوفان عاطفی بخش )9:26( 2
ویدیوی  :3-3طوفان عاطفی بخش )10:10( 3

فصل  .9مرحلة میانی درمان :حرکت به سمت یکپارچگی هم راه با دورههایی از پسرفت

ویدیوی  :1-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )9:24( 1
ویدیوی  :2-2جلسة پیش از تعطیالت بخش )6:12( 2
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فصل

1

ماهیت سازمان شخصیتی
بهنجار و نابهنجار
مدل اختالالت شخصیت و درمان آن که در این کتاب توصیف شده مبتنی بر نظ ریة روانکاوانه معاصر
روابط اُبژه است که توسط ک رنبرگ ( )1992 ،1984تدوین شد و با پژوهشهای اخیر پدیدارشناسی و
عصب یزیستی بسط یافته است (کالرکین و دپانفیلیس 2013؛ کالرکین و پوسنر 2005؛ دپیو و لنزنوگر
 .)2001قضیة بنیادین در مفهومپردازی روانپ ویشی و درمان بیماران دچار اختالالت شخصیت این است که
رفتارهای قابل مشاهده و آشفتگ یهای ذهنی این بیماران بازتاب ویژگ یهای مرضی ساختارهای روانشناختی
زی ربنایی است و این ساختارها توازنی رضایتبخش بین چالش درونی و بیرونی را برق رار م یکنند که بر
هر فردی تأثیر دارد .در راستای این مفهومپردازی ما ابتدا عالیم و رفتارهای مشهود بیماران دچار اختالل
شخصیت مرزی ( )BPDمرور م یکنیم .به دنبال مرور رفتارهای مشهود مورد بررسی در متون تج ربی ماهیت
شخصیت از دیدگاه روابط اُبژه را در قالب ساختارهای روانی زی ربنایی توصیف م یکنیم که تصور م یشود
هدایتگر رفتارهای مشهود هستند .هم رفتارهای مشهود و هم ساختارهای زی ربنایی ،رویکرد ما را از نظر  
طبقهبندی تشخیصی ب رای پاتولوژی شخصیت ،مسایل ارزیابی و اهداف مداخالت درمان تحت تأثیر ق رار
داده است.
در این فصل ما مرور وسیعی از پاتولوژی مرزی ارائه نم یکنیم زی را این کار در جای دیگری انجام شده
است( .کالرکین و همکاران؛ زیر چاپ) .هدف اصلی ما در این فصل این است که به بالینگر مدلی از
پاتولوژی مرزی را نشان دهیم که ب رای ارزیابی ماه رانه و طرحریزی درمان ضروری است .بالینگر باید تصویری
کلی از پاتولوژی مرزی که در پدیدارشناسی قابل مشاهده است داشته باشد و همچنین مدلی از بازنمودهای
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ذهنی خود و دیگ ران که این بیماران بر اثر تجارب رشدی خود درونی کردهاند .عل یرغم مدلهای ناقص
پاتولوژی مرزی که در این رشته امروزه وجود دارند (لنزنوگر و کالرکین؛  )2005بالینگر باید یک مدل کارآمد
مبتنی بر تج ربه را از این اختالل داشته باشد که او را در مداخالت لحظه به لحظه در تعامل با این بیماران
هدایت کند .بناب راین ما در این فصل ابتدا از منظر پدیدارشناسی و سپس از دیدگاه ساختاری پاتولوژی مرزی
را توصیف م یکنیم.

دو رویکرد در قبال پاتولوژی مرزی
اتو ک رنبرگ و جان گاندرسون پیشگام توصیف پاتولوژی مرزی و تبیین سندرمی هستند که امروزه اختالل
شخصیت مرزی نامیده م یشود و ابتدا در ( DSM-IIIانجمن روانپزشکان آم ریکا  )1980ارایه شد .مفهوم
ساختار شخصیتی پی شاسکیزوف رنیک ،حالتهای مرزی ،منش روانپ ریشانه و شخصیت مرزی از تج ربیات
درمان بالینی با بیمارانی حاصل شد که به شدت آشفته بودند و عالیم متعددی داشتند (ک رنبرگ .)1975
ب رای مثال نایت ( )1954نوعی ضعف ایگو توصیف کرد که منجر به پسرفت شدید در انتقال و نیاز
به تعدیل رویکرد رواندرمانی داشت .ک رنبرگ بر پایة تج ربیاتش با بیماران دچار اختالل شخصیت که
بهعنوان بخشی از پروژة رواندرمانی بنیاد منینگر تحت مطالعه ق رار گرفته بودند ( )1975این بیماران را
دارای ساختار روانشناختی مرضی ثابت و اختصاصی توصیف کرد که با بیماران رواننژند و بیماران طیف
روانپ ریشی متفاوت بودند و این گروه را دچار سازمان شخصیتی مرزی نامید ( .)BPOاین بیماران وقتی در
درمان روانکاوی کالسیک ق رار م یگی رند مستعد از دست دادن واقعی تسنجی و عقاید هذیانی محدود به
انتقال هستند .ک رنبرگ با استفاده از مفاهیم دونی مسازی دفاعی (ف ربرن 1943؛ یاک وبسون 1964 ،1957 ،1954؛
کالین  )1946این بیماران را در قالب پاتولوژی توصیفی و نیز سطح سازمان ساختاری شامل فقدان تحمل
اضط راب ،ضعف کنترل تکانه ،فقدان مجاری واالیشی توسعهیافته (ضعف ایگو) و روابط اُبژه درون یشدة 
مرضی توصیف نمود.
وقتی ک رنبرگ ( )1984 ،1975این بیماران را در قالب پاتولوژی توصیفی و خصوصیات ساختاری توصیف
نمود سایر پژوهشگ ران (گ رینکر و همکاران 1968؛ گاندرسون و ک ولب  )1908از رویکرد کام ً
ال توصیفی ب رای
شناسایی بیماران دچار ع واطف شدید بهخصوص خشم و افسردگی استفاده کردند و زیرگروهی از این بیماران
را توصیف نمودند .بسیاری از خصوصیات توصیفی این بیماران ب رای تدوین تشخیص اختالل شخصیتی
مرزی ب رای نخستین بار در نظام تشخیصی استفاده شد (انجمن روانپزشکی آم ریکا .)1980
در مابقی این فصل ما پاتولوژی مرزی را از دیدگاه روابط ابژه و ساختاری توصیف م یکنیم .در فصل
 2رشد تج ربی رواندرمانی معطوف به انتقال ما این درک ساختاری را با حجم روزافزون پژوهشها در مورد
کارکرد رفتاری و عصبی شناختی بیماران دچار پاتولوژی مرزی تلفیق خ واهیم کرد.

فصل   1    1

راجنهبان و راجنهب یتیصخش نامزاس تیهام25

پاتولوژی مرزی :سازمان ساختاری
قضیه بنیادین مفهومپردازی روانپ ویشی و درمان بیماران دچار اختالالت شخصیت این است که رفتارهای
مشهود و آشفتگ یهای ذهنی این بیماران منعک سکنندة خصوصیات مرضی زی ربنای ساختارهای
روانشناختی است .ساختار روانشناختی عبارت است از یک الگوی پایدار و ثابت کارکردهای روانی که
رفتار ،ادراکها و تج ربیات ذهنی فرد را سازمان م یدهد .یک ویژگی محوری ساختار روانشناختی بیماران
دچار اختالالت شدید شخصیت ،ماهیت و شدت یکپارچگی حس آنها در مورد خود و دیگ ران است.
ِ
شدت اختالالت شخصیت ربط دارد (از سطح بهنجار تا رواننژند نوروتیک
سطح سازمان شخصیت که با
و تا مرزی و روانپ ریشانه) تا حدود زیادی به این سطح یکپارچگی و ادغام بستگی دارد.
در نظ ریة روابط ابژه (یاک وبسون 1964؛ ک رنبرگ 1980؛ کالین 1957؛ ماهلر  )1971بر این نکته تأکید
م یشود که سائقهای ( )drivesتوصیف شده توسط زیگموند فروید (لیبیدو و پرخاشگری) همواره در
رابطه با یک دیگری خاص تج ربه م یشوند یعنی اُبژة سائق .روابط ابژهای درون یشده واحدهای ساختاری،
ساختارهای روانشناختی هستند و به سازماندهی انگیزش و رفتار کمک م یکنند .این واحدهای ساختاری
واحدهای متشکل از بازنمودهای خود و بازنمود دیگری هستند که بهوسیلة عاطفه م رتبط و معرف یک
سائق به هم متصل م یشوند (شکل  .)1-1این واحدهای خود -دیگری و عاطفة متصلکنندة آنها را
دوتای یهای روابط اُبژه م ینامیم .باید توجه داشت که خود و اُبژه در این دوتای یها بازنمودهای درونی دقیقی
از کل خود یا کل دیگری نیستند و همچنین بازنمودهای صحیحی از تعامل واقعی در گذشته به حساب
نم یآیند بلکه بازنمودهایی از خود و دیگری هستند که در لحظات پرعاطفة اختصاصی در سیر رشد اولیه
تج ربه شده و درونی شدهاند و سپس بهوسیلة نیروهای درونی مانند ع واطف و خیالپردازیهای اولیه
پردازش شدهاند.

دوتایی روابط ابژه
شکل .1-1زی ربنای نظری رواندرمانی معطوف به انتقال :نظ ریة روابط اُبژه.
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رشد بهنجار شخصیت و انح رافات آن
پاتولوژی مرزی وقتی بهتر فهمیده م یشود که با مفهوم روشن عملکرد شخصیت بهنجار مقایسه شود .در
هر دو ارزیابی (فصل  4مرحلة ارزیابی) و درمانگر رواندرمانی معطوف به انتقال ( )TFPپیوسته عملکرد
بیمار را با فرد دارای سطح بهنجار سازمان شخصیتی مقایسه م یکند .اهداف درمانی طی گامهای متوالیِ
کمک به بیمار ب رای پیشرفت از عملکرد شخصیتی نابهنجار به سمت عملکرد بهنجار حاصل م یشود
(جدول .)1-1
شخصیت تلفیقی است از الگوهای رفتاری با ریشههای مزاجی ،قابلی تهای شناختی ،منش و نظامهای
ارزشی درون یشده (ک رنبرگ و کالیگور  .)2005منظور از مزاج ( )tem peramentاستعداد سرشتی نسبت به
الگویی از واکنشها در قبال محرکهای درونی و محیطی است که شامل شدت ،آهنگ و آستانة پاسخهای
عاطفی م یشود .آستانة سرشتی ب رای فعالسازی ع واطف پاداشده ،لذتبخش و مثبت و ع واطف منفی و
دردناک معرف مه مت رین پی وند بین جنب ههای روانشناختی و زیستی شخصیت به شمار م یآید (ک رنبرگ
 .)1994شدت ،نوع و طیف ع واطفی که توسط کودکان در توالی رشد تج ربه م یشوند در فهم سازمان
شخصیتی مرزی حائز اهمیت است .جای شگفتی ندارد که عاطفه با بافتار م راقبت کودک ارتباط دارد
(کوچانسکا  .)2001الگوهای دلبستگی بین مادر و کودکان ک مسن و سال (در حد  14ماهگی) با نمایش
عاطفی در ش رایط آزمایشگاهی م رتبط بوده است .در این ش رایط به مرور زمان کودک ایمن کمتر خشمگین
م یشود در حالی که کودکان ناایمن ع واطف منفی بیشتری را نشان م یدهند.
فرآیندهای شناختی نقش اساسی در ادراک واقعیت و سازماندهی رفتار نسبت به اهداف بیانشده بازی
م یکنند .فرآیندهای شناختی همچنین در رشد و تعدیل پاسخهای عاطفی نقش اساسی دارند .بازنمودهای
شناختی عاطفه بر آستانة فعالسازی عاطفه تأثیر م یگذارند .این فرآیندهای شناختی در تح ّول حاالت
عاطفی ابتدایی و پیشرفت آنها به سمت تج ربیات هیجانی پیچیده نقش مهمی ایفا م یکنند .با ادغام
یادگیری حاصل از الگوهای ارایه شده توسط م راقبین و استعداد سرشتی ،توانایی شناختی ب رای تنظیم توجه
و کنترل هدفمند شکل م یگیرد.
منش -تظاهر رفتاری ه ویت -یک سازمان پ ویای الگوهای رفتاری است که مشخصة هر فرد بهخصوص
به حساب م یآیند .منش شامل سطح و می زان سازماندهی الگوهای رفتاری و می زان انعطافپذیری یا
انعطافناپذیری رفتارها در موقعی تهای محیطی مختلف است .منش منعک سکنندة  اث رات یکپارچگی
روابط درون یشدة ب یشمار بین خود و دیگ ران است که در الگوهای درونی رفتار نقش داشتهاند .پیامد ذهنی
منش ساختار ه ویت است یعنی ادغام همة بازنمودهای خود این واحدهای دوتایی درون خودپندارة پیچیده
و باثبات که با ادغام بازنمودهای ابژه در مفاهیم یکپارچة دیگ ران مهم ارتباط دارد .منش و ه ویت جنب ههای
تکمی لکنندة یکدیگر هستند .ه ویت شامل مفهوم یا مفاهیم فرد از خود یا دیگری ساختاری روانشناختی
ف راهم م یکند که سازماندهی پ ویای منش را تعیین م یکند.
درون یسازی روابط اُبژة  مهم به یک ساختار ذهنی اساس یتر از نظام یکپارچة  ارزشهای اخالقی
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واقعی تسنجی

دفاعها

درجات متغیری از همدلی هم راه با مالکهای ادراک صحیح خود در مقابل غیرخود ،بیرون در ادراک درست از خود در مقابل غیرخود ،بیرون در
اجتماعی واقعیت؛ درجاتی از سردرگمی و مقابل درون؛ همدلی با مالکهای اجتماعی واقعیت مقابل درون؛ همدلی با مالکهای اجتماعی واقعیت
تح ریف در خود و غیر خود ،درون و بیرون

استفاده از دفاعهای پیشرفتهت ر؛ انعطافناپذیری

استفاده از دفاعهای پیشرفته؛ انعطافپذیری

استفاده از دفاعهای ابتدایی

هویت

سازمان رواننژند (نوروتیک)

سازمان بهنجار

حس نامنسجم از خود و دیگ ران؛ سرمایهگذاری حس منسجم از خود و دیگران اما یک عنصر از زندگی حس یکپارچه از خود و دیگ ران؛ سرمایهگذاری در کار،
روانی کام ً
ال ادغام نشده است؛ سرمایهگذاری در کار ،روابط و تف ریحات
ضعیف بر روی کار ،روابط و تف ریحات
روابط و تفریحات

سازمان مرزی

جدول  .1-1جنبههای سطح سازمان شخصیت
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م یانجامد که در نظ ریة روانکاوی به شکلگیری سوپر ایگو منجر م یشود .در رشد پاتولوژی مرزی آشفتگی
این ساختار طبعات بالینی ،درمانی و پی شآگهی مهمی دارد.

سازمان شخصیتی بهنجار
فرد دچار سازمان شخصیتی بهنجار قبل از همه مفهوم یکپارچه و منسجمی از خود و دیگ ران مهم زندگیش
دارد که در مفهوم ه ویت او جذب شده است .این مفهوم شامل حس منسجم درونی از خود و رفتاری است که
منعک سکنندة انسجام خود است .این حس منسجم از خود پایة عزت نفس ،شادکامی ،توانایی لذت بردن از
روابط با دیگ ران و تعهد به کار و حس تداوم در طول زمان است .حس منسجم و یکپارچه از خود در تحقق
توانای یها ،تمایالت و اهداف بلندمدت فرد نقش دارد .به همین ت رتیب مفهوم یکپارچه و منسجم از دیگ ران
در ارزیابی واقعبینانة دیگ ران شامل همدلی و مهارت اجتماعی نقش دارد و بناب راین در توانایی فرد ب رای تعامل
و ارتباط موفق نقش ایفا م یکند .حس یکپارچه از خود و دیگ ران در ظرفیت فرد ب رای استقالل بالغانه نقش
دارد که این ظرفیت در توانایی فرد ب رای برق راری تعهد هیجانی نسبت به دیگ ران و در عین حال انسجام و
خودمختاری خود نقش دارد .ظرفیت فرد ب رای برق راری روابط عاشقانة باثبات و صمیمانه و ادغام گ رایشهای
شهوی و شفقت در این روابط پیامد دیگری از ه ویت منسجم محسوب م یشود.
خصوصیت ساختاری دوم سازمان شخصیتی بهنجار ،وجود طیف گستردهای از تج ربیات عاطفی
است .فرد دچار سازمان شخصیتی بهنجار توانایی تج ربة طیفی از ع واطف پیچیده و تنظی مشده را بدون
از دست دادن کنترل تکانه دارد .این ظرفیت هم با ه ویت و هم با سطح مکانیس مهای دفاعی فرد ارتباط
دارد .مکانیس مهای دفاعی جنب ههایی از دستگاه روانشناختی فرد هستند که به وی کمک م یکنند بین
اضط راب م رتبط با تعارضات درون خود (بین احساسات محب تآمیز و احساسات نفرتآمیز یا بین امیال
قوی و منعهای درونی بر علیه این امیال) یا بین می لهای درونی و مقتضیات بیرونی تعادلی برق رار کند.
ه ویت منسجم هم راه با دفاعهای روانشناختی به فرد امکان م یدهد ع واطف شدید را در بافتاری از بنیان
مستحکم و پیوستة تج ربة درون یشده تج ربه کند که به فرد کمک م یکند عاطفه را بفهمد و آن را جذب
کند .ب رای اف راد دچار اختالالت شخصیت ،عنصر ابتدایی پایة درمان ف راهم کردن محیطی است که در آن
درمانگر بتواند به نگهداشت ع واطف شدید اقدام کند .ع واطفی که بیمار در نگهداشت آنها و هضم نمادین
آنها از ط ریق زبان مشکل دارد.
ویژگی سوم سازمان شخصیتی بهنجار وجود یک نظام یکپارچه از ارزشهای درون یشده است .نظام
پختة ارزشهای درونی با ریشههای رشدی آن در ارزشها و منعهای والدین بهصورت غیرقابل انعطاف به
منعهای والدین متصل نشده است بلکه نظامی پایدار ،فردویژه و مستقل از روابط بیرونی با دیگ ران است
خود را نشان م یدهد این ساختار درونی از ارزشها به شکل حس مسئ ولی تپذیری شخصی ،توانایی
خودارزیابی واقعبینانه و خودانتقادگری و تصمی مگیری انعطافپذیر و هم راه با تعهد به معیارها ،ارزشها و
آرمانها خود را نشان م یدهد.
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عوامل رشدی

دوتای یهای روابط اُبژة درون یشده ،واحدهای ساختاری روان هستند .در سیر رشد نوزاد ،دوتای یهای درونی
متعددی بر پایة تج ربیات توأم با ع واطف شدید شکل م یگی رند .این دوتای یها به پیشگونة تج ربة فرد از
خود و دیگری تبدیل م یشوند .شکل  1-2چندین دوتایی غالب را در میان دوتای یهای محتمل دیگر نشان
م یدهد که عموم ًا در سیر رشد ،درونی م یشوند.
نظ ریة روابط اُبژه م یگوید که تلفیق مزاج کودک و تج ربة تعاملهای توأم با ع واطف شدید با م راقبین
در محیط در رشد کودک اهمیت اساسی دارد .تعامالت اولیه بین کودک و م راقب ،عناصر عملیاتی در
درون یسازی تدریجی بازنمود دنیای بیرونی توسط کودک هستند .این تعاملها به شیوهای درونی م یشوند
که تحت تأثیر مزاج کودک ق رار م یگی رند .اینها هم شامل عناصر ب رانگیختگی عاطفی و هم شامل عناصر
ادراکی -شناختی هستند .تعامل بهینة کودک -م راقب فضایی توأم با م راقبت و پرورش ب رای کودک ف راهم
م یکند که در آن او م راقب را بهعنوان فردی بامحبت م یشناسد که درک درستی از نیازهایش دارد و
نیازهایش در یک تبادل ریتمیک ارضاکننده برآورده م یشوند (گرگلی و واتسون  .)1996در این بافتار کودک
دلبستگی ایمنی به م راقب شکل م یدهد و روایت درونی منسجمی در مورد خود و دیگ ران شکل م یدهد
که هم راه با انتظارات لذتبخش و مثبتی است مبنی بر این که ایمن است و از وی م راقبت م یشود .این
دلبستگی ایمن به کودک کمک م یکند با تج ربیات منفی (لحظات ناراحتی و درد) که بخش الینفک مسیر
رشد هستند کنار بیاید.
در طول دورههای نسبت ًا آرام هم راه با شدت کم ع واطف ،کودک محیط پی رامون را با توسل عمومی به
یادگیری شناختی بسته به سن و سطح رشد عصبی شناخت یاش درک م یکند .برعکس ،کودک همچنین
دورههایی از توأم با ع واطف شدید را تج ربه م یکند .این ع واطف م ربوط به نیازها یا میل به لذت هستند
("من نیاز به کمک دارم"" ،من بیشتر م یخ واهم") یا ترسها یا تمایالت ف رار از رنج ("م را از آن چیز دور
کن") .ع واطف کودک شدید هستند زی را ع واطف ،این کارکرد زیستی را دارند که به پستانداران بالغ کمک
کنند از ط ریق جستجوی لذت /پرورش و اجتناب از آسیب و نشان دادن نیازها از ط ریق اب راز عاطفی به
م راقب ،بقایشان را حفظ کنند .تج ربة معمول لذت یا ارضا زمانی اتفاق م یافتد که کودک به شدت گرسنه
است و مادر حضور دارد و پاسخ م یدهد؛ در حالی که تج ربة معمول درد یا ناکامی زمانی بروز م یکند که
م راقب به هر دلیلی به نیاز احساس شدة کودک پاسخ نم یدهد.
در خالل زندگی اولیة کودک هنوز بستر وسیعی از تج ربیات درونی شده وجود ندارد و شدت این
لحظات به وسیلة بستر وسیع درونی شدة تج ربیات تعدیل نم یشود.
این دورههای اوج شدت عاطفی دربرگی رندة خود در ارتباط با دیگری هستند و در آنها ساختارهای
حافظة سرشار از عاطفه در روا ِن رو به رشد پایهریزی م یشود (شکل  .)1-2همانطور که ک رنبرگ م یگوید
( )1992تج ربیات اوج عاطفه م یتوانند درون یسازی روابط اُبژة ابتدایی را که حول محور پاداشدهی یا کام ً
ال
خوب یا تج ربیات آزارنده یا کام ً
ال بد سازمانیافتهاند را تسهیل کند .به عبارت دیگر تج ربه خود و ابژه
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مثالها
خود گرسنه محروم= S1
دیگری سادیستیک (آزارگر) محرومکننده = O1

ترس = a1
خود گرسنه و سپس ارضا شده = S2
دیگری پاسخده آرمانی = O2
عشق = a2
خود کنترلکننده قدرتمند = S3
دیگری ضعیف بردهوار = O3
غضب = a 3

شکل  1-2دنیای درونی کودک

 =Aعاطفه؛  =Oبازنمودهای اُبژه؛  =Sبازنمودهای خود
زمانی که کودک در حالت اوج عاطفه است از شدتی برخوردار است که پایهریزی ساختارهای حافظة عاطفه
را تسهیل م یکند .این ساختارهای حافظة سرشار از عاطفه بر رشد نظام انگیزشی فرد اثر م یگذارند؛ زی را
در حاالت عاطفة شدید کودک احتماالً آن چیزی را درونی م یکند که ب رای بقا اهمیت دارد یعنی به دست
آوردن آن چیزی که مورد نیاز است و اجتناب از چیز تهدیدکننده یا دردناک.
در ارتباط با دوتای یهای روابط اُبژه ،تج ربیات رضایتبخش کودک شامل تصویر آرمانی از یک دیگری
پرورشدهندة ب ینقص و یک خودِ خرسند ارضا شده است و تج ربیات ناکامکننده شامل تصویری کام ً
ال
منفی از یک دیگری محرومکننده یا حتی سادیستیک و خودِ نیازمند ،درمانده و مضطرب است .این
تصویرها بازنمود لحظات اختصاصی در زمان هستند و نه کلیت یا تداوم اُبژه؛ هرچند در ساختارهای
حافظه به صورت بازنمود ناقص یک واقعیت بزرگتر کدگذاری م یشوند .این سیستم به گونهای است که
کودکی که م راقباش عموم ًا توجهکننده و دلسوز است ممکن است در عین حال بهدلیل تج ربۀ ناکافی
یا محرومیت موقت تصاویری از اُبژة محرومکننده و سادیستیک را درونی سازد .به همین شکل کودکی که
م راقباش عموم ًا ب یتوجه یا بدرفتار است ممکن است تج ربیات نادر رضایتبخش و ارضاکنندهای داشته
باشد که در تلفیق با تمایل ب رای ارضا منجر به ایجاد تصویر درونی شده از یک ابژه دلسوز و بامحبت
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شود .گسیختگی در تعامل کودک -م راقب منجر به انح راف از این مسیر رشدی بهینه م یشود و م یتواند
سبب شود تج ربیات منفی نقش غالبتری را در ذهن رو به رشد به عهده بگی رند .مفهوم خود و دیگری از
همان اوایل کودکی رشد م یکند و به ظهور زبان و رمزگردانی خاط رات معنایی یا اخباری (اطالعات عینی در
مورد جهان) و دورهای (تج ربة مجدد رویدادهای گذشته) بستگی دارد .حافظة سرگذشتی به نوعی از حافظة 
دورهای (اپیزودیک) اطالق م یشود که مفهوم دی رپا و شخصی از داستان فرد را در طول زمان شکل م یدهد
(نلسون و فیووش  .)2004در رشد بازنمود خود توالی خاصی وجود دارد به این ت رتیب که از ارزیاب یهای
غیرواقعبینانة مثبت یا منفی هم راه با تفکر همه یا هیچ در کودکی به سمت پیدایش ارزیاب یهای مثبت و
منفی هم راه با توانایی ادغام خصیصههای متضاد در اواسط یا اواخر کودکی پیش م یرود (هارتر .)1999
گسیختگی در روابط بین کودک و م راقبین و /یا وجود تروما (آسیب) اث رات عمیقی بر مفهوم رو به
رشد خود و دیگری دارد (هارتر  .)1999سوء رفتار جنسی اولیه در سابقة برخی بیماران مرزی وجود دارد
و غفلت م راقبین ،ب یتفاوتی آنها و فقدان همدلی به عنوان ع وامل اضافی شناخته شده است که با اث رات
زیانبار عمیقی هم راهند (سیچتی 1990؛ وستن  .)1993کودکانی که در این محی طهای آشفته بزرگ م یشوند
دلبستگ یهای ناایمنی با م راقبین اصلی شکل م یدهند (سیچتی و همکاران 1994؛ وستن  )1993که در
رشد توانایی کنترل هدفمند و خودتنظیمی تداخل ایجاد م یکند و در این حالت درون یسازی مفهوم خود
و دیگری بر اثر ع واطف منفی شدید و عملیات دفاعی که سیستم اطالعاتی را در تالش ب رای اجتناب از
درد و رنج تح ریف م یکند مختل م یشود   .

جنب ههای انگیزشی :عواطف و روابط ابژة درونی
ع واطف خصلتهای ذاتی هستند که در م راحل اولیة رشد انسان پدیدار م یشوند .تج ربیات عاطفی منفی
و مثبت که تحت کنترل ع وامل ژنتیک و سرشتی هستند به تدریج در قالب سائقهای ( )driveوسیعتر
و از جمله انگیزشها سازماندهی م یشوند .بهطوری که ع واطف م رتبط با دوتای یهای روابط اختصاصی
درون بخشهای منفی و مثبت وسیعتر تجمع م ییابند .ع واطف ارضاکننده و لذتبخش به صورت لیبیدو
و ع واطف منفی ،دردناک ،آزاردهنده به عنوان پرخاشگری سازماندهی م یشوند .مجموعه روابط ابژه درونی
فرد که تحت کنترل ع واطف ،رشد و بروز پیدا م یکنند ب راساس تعامالتی که تج ربه م یشوند و سپس
به وسیلة فرآیندهای خیالپردازیهای ناخودآگاه بسط م ییابند؛ این روابط در حافظه رسوخ کرده و دنیای
درونی ابژهای فرد را تشکیل م یدهند؛ این دنیای درونی شامل تصاویری از بازنمودهای ابژه و خود هم راه با
بار عاطفی آنها است .بناب راین ع واطف واحدهای ساختاری سائقها هستند و نشاندهندة فعال شدن سائقها
در بستر روابط ابژه درون یشدة بهخصوص محسوب م یشوند.
در ج ریان رشد شیرخ وار تج ربههای متعدد با بار عاطفی به گونهای درونی م یشوند که بخشی از روان با
این تصاویر آرمانی شده مبتنی بر تج ربة رضایتبخش از یک سو و بخش دیگر ب راساس تصاویر خصمانه
و آزاردهندة منفی از سوی دیگر شکل م یگیرد .در م راحل اولیة رشد جدا شدن فعال این بخشها در درون
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روان صورت م یگیرد (شکل .)1-3
ِ
کودکی که رشد طبیعی دارد در طول چند سال اول زندگی ،این بازنمودهای اف راطی خوب و بد خود
و دیگ ران به تدریج ادغام م یشوند که منجر به شکلگیری بازنمودهای درونی از خود و ابژهها م یشود که
پیچیدهتر و واقعبینانهتر است (اذعان به این واقعیت که هر فردی ملغمهای از خصایص خوب و بد است
و در زمانهایی ممکن است ارضاکننده و در زمانهای دیگر ناکامکننده باشد) (شکل .)1-4
در بیمارانی که پاتولوژی مرزی پیدا م یکنند این فرآیند ادغام تکامل پیدا نم یکند و انشقاق پایدارتری
بین بخشهای آرمانی شده و آزاررسان تج ربههای با اوج عاطفی به صورت ساختار درونروانی مرضی
باثبات باقی م یماند (شکل  .)1-3دوتای یهایی نظیر آن چه در شکل  1-2دیده م یشود نقش بارزی در
این ساختار روانی دونیم شده بازی م یکنند :خودِ محروم شدة گرسنه ممکن است به عنوان یک ق ربانی
در ارتباط با دیگری محرومکننده و سادیستیک تج ربه شود و خودِ گرسنه و سپس ارضاشده ممکن است
به عنوان ابژهای کام ً
ال دوست داشته شده توسط دیگری پاسخده و ایدهآل تج ربه گردد .این جداسازی،
بازنمودهای آرمانی شدۀ سرشار از احساسات عاشقانه و گرم نسبت به ابژهای که فرد آن را ارضاکننده
م یداند را از بازنمودهای منفی هم راه با ع واطفی نظیر اضط راب ،غضب و نفرت محافظت م یکند .یک
جنبه از نظ ریة روابط ابژه که آن را از روانشناس یهای شناخت یتر متمایز م یکند این تأکید است که این
بازنمودها صرف ًا تصاویر شناختی نیستند بلکه در عین حال با ع واطف ابتدایی شدید م رتبط هستند از
1
جمله نفرت از ابژة محرومکننده.
نفرت طبق تع ریف عبارت است از میل به تخ ریب؛ بناب راین جدایی بخشهای خوب و بد ،در این
سازمان روانی ابتدایی ضروری است تا بازنمودهای آرمانی خود و ابژه از خطر تخ ریب به وسیلة نفرت هم راه
با ابژههای بد محافظت شوند .این جداسازی مکانیسم درونی دونی مسازی است که پارادایم مکانیس مهای
دفاعی ابتدایی محسوب م یشود و در پاتولوژی مرزی محوری است .هرچند این دونی مسازی بنیادین
ع واطف در اردوگاههای بهشدت متضاد ب رای انطباق خوب با پیچیدگی واقعیت بیرونی به فرد کمک
نم یکند ،اما مختصری اضط راب را تسکین م یدهد و نخستین گام در سازماندهی ملغمة سردرگم کنندهای
از ع واطفی است که فرد در واکنش به دنیا تج ربه م یکند؛ به همین دلیل ممکن است رها کردن آن زمانی
که فرآیند تغییر ،این سیستم را زیر سؤال ق رار م یدهد سخت باشد.
مالنی کالین ( )1946این دنیای درونی دو نی مشده را موضع پارانوئید -اسکیزوئید م ینامید که مشخصة 
ال خوب و کام ً
آن بازنمودهای درونی کام ً
ال بد است .ویژگی اسکیزوئید این موضع از ماهیت دونیم شدة آن
برم یآید .کیفیت پارانوئید حاصل گ رایش فرد به ف رافکنی ابژه آزاررسان بد به ابژههای بیرونی و در نتیجه
ه راس از پرخاش از سوی بیرون است .بناب راین این ساختار روانی مانعی ب رای در ب رابر صمیمیت است زی را
نزدیک شدن به فرد دیگر به معنای نزدیک شدن به منبع احتمالی پرخاشگری است .در سیر رشد طبیعی،
اف راد از موضع اسکیزوئید -پارانوئید دونیم شده عبور م یکنند و به ساختار یکپارچه و ظ ریفتر روانی
 - .1اصطالح "دیگری" به اف راد زندگی فرد برم یگردد .اصطالح بازنمود ابژه به بازنمود ابژه ع واطف و سائقها در ذهن اطالق م یشود .بازنمود
ابژه از تج ربه با دیگ ران مشتق م یشود اما دقیق ًا متناظر با واقعیت عینی آنها نیست.
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ال خوب یا کام ً
شکل  1-3سازماندهی دونی مشده :خودآگاهی بازنمودهای درونی کام ً
ال بد
 =Oبازنمود ابژه؛  =Sبازنمود خود

شکل  1-4سازماندهی بهنجار :ادغام با آگاهی از پیچیدگی
 =Oبازنمود ابژه؛  =Sبازنمود خود

