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گرایش عصبشناختی به بعضی مفاهیم بنیادی در روانکاوی 
 
 
 
  

هسته مرکزی روانکــاوی ایـن نظریـه 
ــه مـا از بیشـتر زنـدگی روانیمـان  است ک
ناآگاه هستیم، امّا دیدگاههای شــناختی و 
بیولوژیک چگونه ایــن نـاخودآگاهـی را 
تعیین میکنند؟ نظامهای مختلف حافظــه 
ــــبتاً مســـتقل از  در عیــن حــال کــه نس
ــارچـه عمـل  یکدیگرند، در وضعیتی یکپ
میکنند. یکی از اولیــن تقسـیمبندیهایی 
که در مورد ایــن نظامهـای نسـبتاً مسـتقل 
ــام شـد، تقسـیم حافظـه بـه دو  حافظه انج
حافظـه کالمـــی1 و حرکتــی2 میباشــد. 
محتوای حافظه کالمی (همانند تصورات 
ـــد وارد  واقعـه یـا اطالعـات) کـه میتوان
ــود، بـه دو دسـته  هوشیاری و آگاهی ش
ــایع و  تقسـیم مـیگردد: 1- یـادآوری وق
ــــیزودیک3)، 2-  حـــوادث (حافظـــۀ اپ
یادآوری اطالعات (حافظۀ معنایی4)؛ این 
دو نـــوع حافظـــه مجـــزا از همدیــــگر 
میباشـند. اســـتفاده همزمــان از ایــن دو 
ــت نـه یـک  سیستم حافظه یک قاعده اس
ــد  اسـتثنا. در واقـع تکـرار مسـتمر میتوان
پدیـدهای را از حافظـه کالمـی بــه درون 
ـــد. امــا ایــن  حافظـه حرکتـی سـوق ده

ـــا نــاخودآگاه  نـاخودآگاه بیولـوژیـک، ب
فروید چگونه ارتباط دارد؟ 

فرویـد ابتـدا از ایـن واژه بـــه طریقــی 
ـــه  ســاختاری و صریــح جــهت اشــاره ب
«نــاخودآگاه واپــسزده یــا دینـــامیک5» 
استفاده کرد. این ناخودآگاه نه تنها شــامل 
ــیز  اید6 میباشد، بلکه قسمتی از ایگو7 را ن
ــاوی تکانـهها، دفاعهـا و تعارضـات  که ح
ناخودآگاه است در بــر دارد و لـذا مشـابه 
ــن  نـاخودآگاه دینـامیک ایـد اسـت. در ای
ــه  ناخودآگاه دینامیک، اطالعات مربوط ب
ــمهای  تعـارض و سـائق بـه وسـیله مکانیس
دفاعی نیرومندی همچون واپسزدگی8 از 
دسترسـی بـه خـودآگاه بـاز میمـــانند. او 
ـــر  همچنیــن فــرض کــرد کــه عــالوه ب
قســمتهای واپــسزده ایــــگو، بخـــش 
ــاخودآگاه اسـت. بـر  دیگری از ایگو نیز ن
خالف آن بخشهای ناخودآگاه ایگو که 
واپـس زده میشـوند و بنـــابراین همــانند 
ــامیک هسـتند، ایـن بخـش  ناخودآگاه دین
ــد،  ناخودآگاه ایگو که واپس زده نمیباش
ـــا یــا تعارضــات نــاخودآگاه  بـا انگیزهه
ـــالوه، بــر خــالف  ارتبـاطی نـدارد. بـه ع

«ناخودآگاه پیش از خودآگاه»9، این بخــش 
نـــاخودآگاه ایـــگو هـــرگز در دســــترس 
خودآگاه قرار نمیگیرد، در عیــن حـال کـه 
واپسزده هم نمیباشد. از آنجــایی کـه ایـن 
ــی  ناخودآگاه با عادات و مهارتهای حرکت
ــی10  و ادراکی مرتبط است، بر حافظه حرکت
نـیز منطبـق میباشـد و لـــذا میتــوان آن را 
«نـاخودآگاه حرکتـی» نـامید. آخـر اینکـــه، 
فرویـد بـرای توصیـف تمـامی فعالیتهـــای 
ـــــه وارد  روانـــی، افکـــار و خـــاطراتی ک
خودآگاهی میشوند از «ناخودآگاه پیش از 
خودآگاه» اسـتفاده میکنـد. طبـق نظـر وی، 
یک فرد تقریباً از همه پردازشهــای روانـی 
آگاه نیست، اگرچــه بـا کمـی بـذل توجـه11 
ــه بسـیاری از آنـها دسترسـی پیـدا  میتواند ب

کند.1 
ــاخودآگاه، بـه  از این سه فرآیند روانی ن
ــد کـه تنـها نـاخودآگاه حرکتـی  نظر میرس
(آن بخش ناخودآگاه ایگو کــه در تعـارض 
__________________________
1- declarative or explicit
2 - procedural or implicit
3- episodic 4 - semantic
5- repressed or dynamic unconscious
6- Id 7 - ego
8- Repression
9- preconscious unconscious
10- procedural 11- Focusing Attention
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یــا واپــسزدگی نمیباشــد) بــا آنچـــه 
ــــوم عصبـــی1 «حافظـــه  دانشــمندان عل
ــن  حرکتی» مینامند، قابل انطباق باشد. ای
تطابق مهم بیــن علـوم عصبـی شـناختی و 
روانکـاوی اولیـن بـار بـه وسـیله رابـــرت 
کالیمن شناخته شد و به وسیله ساندرز و 
همکـارانش توسـعه یـافت. آنـها تـــأکید 
کردندکه بسیاری از تغیــیراتی کـه رونـد 
درمانی را در طول تحلیل2 پیش میبرنـد، 
در حیطه بینــش خـودآگاه نیسـتند، بلکـه 
بیشتر در موزه دانش و رفتــار نـاخودآگاه 
حرکتـی (غـیرکالمی) قـرار دارنـــد. بــه 
منظور احاطه بر این نظــر، آنـها همچنیـن 
ــد کـه در تعـامل بیـن بیمـار و  معتقد بودن
درمـانگر لحظـاتی (لحظـات معنــاداری3) 
ـــه یــک  وجـود دارد کـه دسـت یـافتن ب
ــد از خـاطرات حرکتـی را  مجموعه جدی
ــازه میدهـد تـا  نمایش میدهد؛ ضمناً اج
ــا  ارتباط درمانی به یک سطح جدید ارتق
یابد. این پیشرفت به بینشهای خــودآگاه 
متکی نمیباشد و همچنین بــه خـودآگاه 
شدن ناخودآگاه به وسیله صحبت کـردن 
نیازی ندارد. به نظر میرسد که «لحظــات 
ــیراتی در رفتـار میانجـامد  معنادار» به تغی
ـــــه  کـــه خـــود بـــاعث افزایـــش دامن
استراتژیهای حرکتی بیمار برای بودن و 

عمل کردن میشود. 

گلدبـرگر اشـاره میکنـد کـــه مــردم 
عموماً به طور خــودآگاه، شـرایطی را کـه 
ـــی حــاکم بــر  تحـت آنـها قوانیـن اخالق
رفتارشـان را وفـــق میدهنــد، بــه خــاطر 
ـــن  نمیآورنــد. ایــن قوانیــن شــبیه قوانی
دستوری که بر زبان بومی ما حاکم اسـت، 

تقریباً خود به خود کسب میشوند. 
در طول دو دهــۀ اخـیر، آشـکار شـده 
ــداری  اسـت کـه قشـر پرهفرونتـال در نگه
کوتاه مدت اطالعات نقــش دارد (حافظـه 
کـارکردی4). ایـن نظـــر از ایــن کشــف 
حـاصل شـده اسـت کـه آســیبهای وارد 
ـــص  شـده بـه قشـر پـره فرونتـال، یـک نق
ــزء کوتـاه مـدت حافظـۀ  اختصاصی در ج
کالمـی کـه حافظـــۀ کــارکردی نــامیده 
میشود، ایجاد میکنــد. بـادلی کـه نظریـۀ 
حافظۀ کارکردی را مطرح کــرد، پیشـنهاد 
ــات  میکنـد کـه ایـن نـوع حافظـه، ادراک
لحظه به لحظــه را در طـول زمـان ادغـام و 
تکرار میکند و آنها را با اطالعات ذخیره 
ــاطره و  شـده دربـارۀ تجربـه، اعمـال یـا خ
دانش گذشته ترکیب مینماید. نظر بــادلی 
در تجربیـــات و آزمایشهـــای عصبــــی 
ـــه وســیله فوســتر و گُلدمــن- زیسـتی5 ب
ـــها در ابتــدا  راکیـک گسـترش یـافت. آن
پیشنهاد کردند که بعضی جنبههای حافظۀ 
ـــانده  کـارکردی در قشـر پرهفرونتـال نمای
ــات  میشـوند و یـادآوری هـر نـوع اطالع

ـــادآوری از پیــش از  کالمـی6 از حافظـه (ی
ـــاز بــه حافظــۀ  خـودآگاه بـه خـودآگاه) نی
ــای ایـن  کارکردی دارد. یکی از پیشبینیه
یافته آن است که در شرطیسازی نشــانهای، 
محـرک غیرشـرطی ممکـن اســـت سیســتم 
حافظـــه کـــارکردی قشـــر پرهفرونتـــــال 
ــاید  دورسولترال (خلفی خارجی) را فعال نم
و در همراهی با هیپوکامپ، فرآیند ارتبــاطی 
حرکتی7 را به درون خودآگاه وارد کنــد. از 
مطالعــات بــالینی بــه نظــر میرســد قشــر 
ـــی از جنبــههای قضــاوت  پرهفرونتـال بعض
اخالقی را متجلی میســازد و توانـایی مـا را 
در برنامهریزی هوشــیارانه و ادای مسـئولیت 
تضمیـن و کنـترل میکنـد و نـیز ایـن نکتـــه 
ــادآوری  احتمـالی را مطـرح میسـازد کـه ی
ــی ممکـن اسـت بـه ارزیـابی  خاطرات کالم
واقعی و انطباقی اطالعاتی که قرار اســت بـه 
خـاطر آورده شـوند، وابسـته باشـد. در ایــن 
رابطه قشر پرهفرونتــال بنـا بـه پیشـنهاد سـلمز 
میتواند در همــاهنگی بیـن اعمـال اجرایـی 
ــوپرایـگو8 از طـرف  ایگو از یک طرف و س

دیگر دخیل باشد. 

1- neuroscientist                2 - analysis
3- moments of meaning
4- working memory
5- neurobiologic
6- explicit                7 - procedural
8- super ego
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