
  
  
  

  مختصري از تاريخ جنبش روان كاوي

  

آمريكا، اطريش، انگليس، آلمان، ( چهل و دو روانكاو از كشورهاي مختلف 1908درسال   
اولين جلسة خود را تحت عنوان روان شناسان فرويدي در شهر سالزبورگ ) مجارستان و سويس

 Sandorدور فرنزي فرويد به اتفاق سان1910دو سال بعد در سي مارس. آلمان تشكيل دادند

Frenczi تشكيالتي بنام سازمان بين المللي روانكاوي Internationale 

Psychoanalytische Vereinigung (IPV) اين سازمان پس . در شهر نورِنبرگ بنياد نهاد
كه در پي بقدرت رسيدن هيتلر  -از مهاجرت اكثريت قريب به اّتفاق روانكاوان ژرمنيك به آمريكا

ميتوان نهضت روانكاوي را به سه دوره تقسيم . اَ بخود گرفت.پِ.نام اي -صورت گرفت در آلمان
  : كرد

كه طي آن فرويد با پشتيباني عدة معدودي به پايه  (1907-1896)سالهاي تنهائي -الف
  .ريزي شالودة روانكاوي همت گماشت

ائي براي خود در كه طي آن روانكاوي در سويس رخنه كرده ج» كارل گوستاو يونگ«دوران -ب

به 1910يونگ اولين كسي بود كه در سال. كنار روان شناسي تجربي موجود در اين كشور يافت



ولي . در نظر فرويد يونگ وارث بالفصل او بشمار ميرفت. رياست سازمان بين المللي انتخاب شد
فرويد فاصله  چندي نپاييد كه اختالفات نظري آنها منجر به انفصال گرديد و يونگ از روانكاوي

  .بود بنيان نهاد» ماوراء طبيعي«گرفته بتدريج روان شناسي تحليلي خود را كه بر پاية وجهه نظري 

كه با سفر فرويد به آمريكا آغاز شده پس از مهاجرت  (1913-1909)» آمريكائي« دورة  -ج

  .دارد گسترش يافت و تا به امروز ادامه 1936روانكاوان ژرمنيك االصل به اين كشور در

و جاي خود را (1913) پس از جدائي يونگ از فرويد انجمن روانكاوي زوريخ منحل گرديد    
پا بعرصة وجود  Ernest  Jones به انجمن روانكاوي شهر لندن داد كه بهمت ارنست جنز

سازمان هلندي : سپس شاهد ايجاد انجمن هاي ديگري در سراسر دنيا هستيم. نهاد

-1922)، سازمان روانكاوي روسيه(1919)انجمن سويسي روانكاوي،  (1917)روانكاوي

كه (1925)، انجمن روانكاوي ايتاليا(1922)، انجمن روانكاوي هند(1928

، (1927)كار خود را از سر گرفت، انجمن برزيلي روانكاوي1946منحل شده در1938در

گروه هاي  ، تشكل جمعي(1932)، انجمن روانكاوي ژاپن(1926)انجمن روانكاوي پاريس

و باالخره  (1942)، سازمان روانكاوي آرژانتين1934روانكاوي كشورهاي اسكانديناو در

  .1946انجمن روانكاوي بلژيك در 

تنها به هماهنگ ساختن فعاليت هاي انجمن هاي مختلف  (1925-1910)آَ ابتدا .پ.اي   
امروزه كنترل و بازرسي آنها را از اكتفاء ميكرد ولي بتدريج حائز قدرتي روزافزون گرديد تا آنجا كه 

اَ در طول حيات خود بحرانهاي .پ.اي. طريق كميسيونهاي مختلف در سراسر دنيا بر عهده دارد
گوناگوني را پشت سر گذاشته كه از آن جمله است مسالة مجادله انگيز رابطة روان كاوي با علم 

پرسش بر سر . ل داشتجوامع روانكاوي را بخود مشغو1930-1926پزشكي كه در سالهاي
اين بود كه آيا آموزش روانكاوي ميبايستي به پزشكان اختصاص داشته باشد و يا آنكه حرفه اي 

كتاب وي مــوسوم . است اساساً غير پزشكي؟ فرويد از طرفداران قاطع نظرية غير پزشكــي بــود

 )Die Frage der Laienanalyse (1926)مسالة روانكاوي غير پزشكيبـــه 
Question de l’analyse profane)  او  در اين . بهمين منظور نگاشته شده است

كتاب فردي را كه فاقد هرگونه اطالعي از روانكاوي است بعنوان مخاطب خيالي خود در نظر مي 



بدين نحو فرويد نشان ميدهد . آورد و با او به گفتگو نشسته به آموزش روانكاوي به او مي پردازد
  .كاوي هيچگونه نيازي به آموزش پزشكي نداردكه حرفة روان

با شخص فرويد از در مخالفت درآمدند و   اما روانكاوان آمريكائي و در راس آنها ابرَهام بريل   
اَ بر قبول كانديداهائي براي آموزش روانكاوي گذاشتند كه به اخذ مدرك پزشكي .پ.اصل را در اي

  .نائل آمده باشند
وان اروپائي را كه اكثراً مخالف وجهه نظر پزشكي در روانكاوي بودند از اِين مساله روانكا   

  .همكاران آمريكائي آنها متمايز ساخت
از جنگ جهاني دوم به بعد بتدريج دانشگاههاي مختلف در سراسر دنيا به ايجاد رشتة روان    

لذا روان . ت بر آمدشناسي پرداختند و حرفة روان شناس رسميت يافته با روان پزشكي از در رقاب
پزشكي كه همواره روانكاوي را شعبه و بخشي از خود مي انگاشت در مقابل  روان شناسي كه 

كه روانكاوي را حرفه اي , طرفداران فرويد. اكنون مدعي الحاق آن به رشتة خود بود قرار گرفت
  . دناگزير مبارزة خود را به روان شناسي نيز گسترش دادن, غير پزشكي ميدانستند

نهضت روانكاوي لكاني در فرانسه و توسعة ان در اروپا و آمريكاي جنوبي موجب تقويـت وجهه    
آما در حال حاضر بيم آن ميرود كه روانكاوي يك بار ديگر بصورت شعبه اي از . نظر فرويد گرديد

بدان  روان پزشكي در آيد بخصوص كه بعلت بحران اقتصادي افراد براي استفاده از بيمة پزشكي
حال . گرايش دارند كه به روان پزشكان رجوع كرده از پرداخت هزينة روانكاوي خود معاف باشند

آنكه يكي از اصول روانكاوي مبتني بر ضرورت پرداخت هزينة روانكاوي از سوي خود فرد بوده 
  .هرگونه دخالت را از طرف فرد يا مقامي ثالث در حيطة روانكاوي مخالف مباني آن ميداند

عليرغم اختالفاتي كه ميان انجمن ها و سازمان هاي متفاوت روانكاوي در سراسر دنيا وجود    

روانكاوي شخصي  -1: همگي در رعايت دو شرط عمده براي حرفة روانكاو اتفاق نظر دارند, دارد

انجام چند مورد  -2كه ايجاب ميكند كه فرد روانكاو خود مورد روانكاوي قرار گرفته باشد 
عالوه بر اين دو شرط عمده، روانكاو بنحوي از . وي تحت سرپرستي روانكاوان تاييد شدهروانكا

انحاء كار خود را پيوسته تحت كنترل روانكاوي ديگر قرار داده از او در هدايت حرفة خود بطور 
او زيرا كه روانكاوي حرفه آي دقيق و بغرنج بوده هرگز نميتواند بكّلي فرد روانك. مستمر مدد ميطلبد

  .را از خطاهاي حرفه اي مصون نگهدارد
نكتة ديگري كه الزم است در مورد حرفة روانكاو خاطر نشان گردد اينستكه روانكاو با شركت    

انتشار مقاالت و نوشته هاي خود همواره بر آن , ايراد سخنراني, فعال در انجمن هاي مختلف



ش قرار داده در امر انتقال روانكاوي به نسل خواهد بود كه حجيت خود را مورد تاييد همكاران خوي
  . هاي بعدي سهمي بسزا داشته باشد

حال با توجه به آنچه گذشت درك اين امر دشوار نخواهد بود كه چرا روانكاوان بخصوص در    
 .فرانسه پيوسته از برسميت شناخته شدن حرفة خود توسط دولت سرباز زده اند


