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تار
شگف

پی پیشگفتار مترجم
»تشــخیص روان پویشــِی عملیاتی شــدهOPD( »1( یکی از راهنماهای2 تشــخیصِی نسبتاً جدید 
اســت. همان طــور کــه راهنماهای تشــخیصِی متــداول، یعنــی DSM )از ســوی APA( و ICD )از 
 )3PDM همانند( نیز OPD-2 ،بر اســاس اصول و مبانِی خاصی نگاشــته شــده اند )WHO ســوی
بــر اســاس اصــول و مبانــی ویــژه ای نوشــته شــده اســت. اســاِس تئوریک ایــن دو کتــاب اخیر 
)OPD و PDM( نظریه هــای روان پویشــی در بــاب شــخصیت و آسیب شناســِی روانــی اســت. 
در ســال 1992 جمعــی از روانــکاوان، درمانگــراِن سایکوســوماتیکـ  محور4 و روانپزشــکان در 

1 . Operationalized Psychodynamic Diagnosis (OPD)
2 . manual
3 . Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)
4 . psychosomatically oriented therapists
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آلمــان گــرد هــم آمدنــد و گــروه کارِی »تشــخیص روان پویشــِی عملیاتی شــده« )OPD( را 
ــاِی عالمت محــور1 و  ــه طبقه بندی ه ــه ب ــود ک ــن ب ــا ای ــد. مقصــود آنه ســازمان دهی کردن
توصیف مــدار2، برخــی از جنبه هــای اساســِی روان پویشــی را هــم اضافــه کننــد. چنــد ســال 
بعــد، دومیــن نســخه ی ایــن نظــام تشــخیص گذاری منتشــر شــد )OPD-2( و ترجمــه ی 
آن از آلمانــی بــه انگلیســی نیــز در ســال 2008 چــاپ شــد. یــک روانــکاو آلمانــی بــه نــام 
ــه انگلیســِی کتــاب OPD-2 را ویراســتاری  MatthiaS Von der Tann ترجمــه ی آلمانــی ب

کــرده اســت. او کــه در زمینــه ی اســتفاده از OPD-2 آمــوزش دیــده اســت، یــک روانــکاو 
ــازی  ــه آلمــان ن ــگ و دیدگاه هــای او نســبت ب ــاره ی جهت گیــری یون یونگــی اســت و درب

مقاالتی نوشــته اســت.
کتابچه ی تشخیصِی OPD-2 شامل پنج محور است:

* محور I: تجربه بیماری و پیش نیازهای درمان؛
(experience of  illness and prerequistes for treatment)

* محور II: روابط بین فردی؛
(interpersonal relations)

* محور III: تعارض؛
(conflict)

* محور IV: ساختار؛
(structure)

* محور V: اختالالت روانی و سایکوسوماتیک.
(mental and psychosomatic disorders)

ــا بیمــاران سایکوســوماتیک کار  ــی جذابیــت دارد کــه ب ــرای متخصصان محــور I بیشــتر ب
می کننــد و می خواهنــد بداننــد »تجربــه ی بیمــار بــودن« در دنیــای ذهنــی مراجــع اساســاً 
بــه چــه شــکل اســت. محــور II عمدتــاً مــورد اســتقبال بالینگرانــی اســت کــه بــه بررســِی 
روابــط ابــژه عالقمندنــد. محــور IV تقریبــاً معــادل محــور M از PDM )راهنمای تشــخیصِی

1 . symptom-based
2 . description-oriented
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تار
شگف

پی

ــاختارهای  ــِی س ــور ارزیاب ــور M از PDM یک ج ــه مح ــور ک ــت. همان ط ــی( اس روان پویش
روانــی و تهیــه ی پروفایــل عملکــرد روانــی بــر اســاس 9 توانایــی یــا ظرفیــت اســت، محــور 
ــان  ــه هم ــز ب ــور V نی ــد. مح ــی می کن ــف را بررس ــاختار مختل ــز 24 س IV از OPD-2 نی
ــادل  ــاً مع ــدرج در DSM و ICD اشــاره دارد )و تقریب ــداول و من ــای تشــخیصِی مت مقوله ه
ــی  ــِش رو فقــط محــور III، یعن ــز ترجمــه ی پی ــدرج در PDM اســت(. تمرک محــور S من
تعارض هــای هفت گانــه ی معرفــی شــده از ســوی کارگــروهِ OPD-2 بــوده اســت )هــر چنــد 
ــه اختصــار معرفــی شــده اند(. محــور ســوِم OPD-2 هفــت تعــارض  کــه ســایر محورهــا ب

ناکارآمــد را بــا عناویــن زیــر معرفــی کــرده اســت:

1ـ فردگرایی در مقابل وابستگی؛
(individuation versus dependency)

2ـ سلطه پذیری در مقابل کنترل؛
(submission versus control)

3ـ نیاز به توجه و مراقبت در مقابل خودـ  بسندگی؛
(need for care versus self-sufficiency)

4ـ تعارض ارزِش خود؛
(self-worth conflict)

5ـ تعارض گناه؛
(guilt conflict)

6ـ تعارض ادیپال؛
(oedipal conflict)

7ـ تعارض هویت.
(identity conflict)

 همان طــور کــه می دانیــم، بســیاری از نشــانگان       بالینی، فی الواقــع کوشــش هایی هســتند 
در جهــت انطبــاق. عالمــِت نوروتیــک، یک جــور مصالحــه اســت. اگــر ایــن مصالحــه، قریــن 
موفقیــت شــد، آن گاه  می توانــد »چیــز« ی را تخلیــه یــا ابــراز کنــد کــه بیمــار توانایــِی واپــس 
راندنــش را نداشــته اســت و در همــان حیــن، ایــن مصالحــه، آنچــه را کــه ابــراز کــرده منکــرش 
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می شــود و شــاید بیمــار را به خاطــر ابــراز آن تنبیــه کنــد. بــرای مثــال، در واکنــش تبدیــل1، 
ــراز  ــه را اب ــک آرزوی خصمان ــم ی ــی، ه ــم عالمت ــر اسپاس ــک تظاه ــده در ی ــت قفل ش دس
می کنــد و هــم نوعــی ناتوانــی، تا بدیــن طریــق، تحقــق آن آرزو، ناممکن شــود. این ناتوانــی، از 

طریــق فلــج کــردِن بیمــار، تنبیهــش را اِعمــال می کنــد )کامــرون2، 1963؛ ص 474(.
بــا اینکــه مواجهــه بــا بیمــاران مبتال بــه اختــالل تبدیلی، ســرآغازی بــود برای شــناخِت 
ــود.  ــراد محــدود نمی ش ــن اف ــه ای ــط ب ــا فق ــن تعارض ه ــا ای ــی، ام ــای درون روان تعارض ه
بــرای مثــال، بیمــاران پانیــک را در نظــر آوریــد. جدایــی در برابــر خود مختــاری3 یکــی 
ــم و  ــاس خش ــناخت احس ــت. ش ــالل آنهاس ــل در اخت ــای دخی ــن تعارض ه از اصلی تری
ــن  ــداول در بی ــای روان پویشــی مت ــر از تعارض ه ــت آن، یکــی دیگ ــراز و مدیری نحــوه ی اب
ــا آرزو  ــده ی یــک میــل ی بیمــاران پانیــک اســت. در واقــع، عالمت هــای پانیــک، دربردارن
ــای  ــکار جنبه ه ــی ان ــودن از یک ســو )نوع ــت ب ــه و مراقب ــت توج ــته و تح ــرای وابس ب
منفــِی روابــط اصلــی بیمــار، از طریــق تمرکــز بــر اضطــراب یــا نشــانه های جســمانی( و ابراز 
ناهشــیار خشــم )در قالــب فشــارهای اجبــاری بــه دیگــران بــرای دریافــت کمــک( از ســوی 
دیگــر اســت. بــرای مثــال، بــوش4 و همکارانــش، دختــری را توصیــف کرده انــد کــه وقتــی در 
حــال رانندگــی بــرای رفتــن به جشــن تولــد 18 ســالگی اش بــود، دچــار حمله ی پانیک شــد 
و دیگــر نتوانســت بــه رانندگــی ادامــه دهــد و منتظــر رســیدن مــادر شــد. طــی روان درمانــی 
مشــخص شــد کــه او تولــدش را بــا »اســتقالل« ش و همچنیــن، بــا خــالص شــدن از دســت 
همشــیرها و والدینــش ـ کــه از دســت آنهــا خشــمگین بــود ـ مرتبــط و متداعــی دانســته 
اســت. حملــه ی پانیــک، در واقــع مصالحــه ای5 بــود بیــن امیــال و دفاع هــای متعــدد. پانیــک 
بــرای او نوعــی تنبیــه بابــت  فانتزی هــای پرخاشــگرانه ای بــود کــه در مــورد خود مختــاری 

داشــت )بــوش و همــکاران، 1999(.

1 . conversion
2 . Cameron
3 . separation versus autonomy
1. Busch 
2. compromise 
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ــوژی  ــه اتیول ــا ب ــد ت ــک می کن ــان کم ــه متخصص ــا ب ــناخت تعارض ه ــن ش بنابرای
و فرمول بنــدی توجــه بیشــتری داشــته باشــند، تــا صرفــاً شناســایِی نشــانگان ها و 
ــژه و  ــط اب ــی رواب ــرای ارزیاب ــی ب ــی مختلف ــای بالین ــح. راهنماه ــخیص گذارِی صحی تش
ســاختارهای نســبتاً ثابــِت روانــی منتشــر شــده اســت، در حالی کــه راهنمــای اســتاندارد و 
معتبــر چندانــی در بــاب ارزیابــی تعارض هــا وجــود نــدارد و از ایــن بابــت، محــور III منــدرج 
در OPD-2 ابتــکار بی نظیــری اســت. امیــد کــه ترجمــه ی حاضــر مــورد قبــول و اســتفاده 
افتــد. مترجــم، سپاســگزاری قلبــی از جنــاب آقــای دکتــر زمانــی و ســرکار خانــم فرجــی را 

ــد. ــود می دان ــده ی خ ــر عه ب
محّمد امین شریفی     
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