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انستیتو روانکاوی تهران افتخار دارد تا در راستای ارتقا سطح علمی جامعه ایران در زمینه روانکاوی  

 .را در اختیار عموم قرار دهد   سلمان اختردکتر ترجمه لغات فرهنگ روانکاوی 

الزم به ذکر است که این ترجمه حاصل دسترنج افرادی است که با صرف زمان و انرژی فراوان توانستند 

اساتیدی . انجام رسانیده و همچنان در صدد ترجمه متن کل کتاب می باشند مهم را  طی چند سالاین 

مرادی، دکتر  که در ترجمه این لغات سعی وافر نمودند عبارتند از دکتر حسین اعتضادی، دکتر تورج

ضمنا الزم است از دکتر . کامران جعفری نژاد، جناب آقای محمد دهگانپور و دکترکامران علی پناهی 

عطی الرضا بنانج و خانم رزیتا نیلچیان نیز بخاطر تالشهایی که برای تهیه این مهم انجام دادند تشکر 

 .ذیر نبودکنیم چرا که بدون یاری هر یک از دوستان انجام این مهم امکان پ

 

                                                           
 
.  By Salman Akhtar  

Words Translation 

Abreaction    
  

دورکنش -برون ریزی هیجانی  

Abstinence 
 

 پرهیز -امتناع  -خودداری

Accident proneness  سانحه مستعد -پذیری سانحه –سانحه جویی 

 بودن

Accidental encounter with patients  با بیمار برخورد اتفاقی           

Accordion phenomenon پدیده ارغنونی-پدیده آکاردئونی 

Acculturation  فرهنگ پذیری 

Acculturation gap 

 
 نابستگی در فرهنگ -فاصله ای در فرهنگ پذیری

 پذیری 
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Act of faith کردار ایمان 

Acting in درون کرداری 

Acting out  کنش نمایی-برون کرداری  

Action language  

Active defensive primal repression واپس زنی نخستین دفاعی فعال 

Active Technique فن فعال -تکنیک فعال  

Activity کنش مندی  -فعالیت 

Activity and passivity       کنش مندی و کنش پذیری -فعالیت و انفعال 

Actual neurosis  روان رنجوری راستین -واقعی ژندی نروان-

 نوروزواقعی   

Actualization راست -تحقق یافتن-تجسم یافتن-وقوع یافتن

 بخشی

Adaptation سازش -وفق -تطبیق 

Adaptive perspective دیدگاه تطبیقی 

Addiction اعتیاد 

Addiction to near-death  اعتیاد تا سر حد مرگ 

Adhesive equation  چسبناکبرابری 

Adhesive identification همانند سازی چسبناک 

Adhesive identity هویت چسبناک 

Adhesive libido مهرینه چسبناک -لیبیدو چسبناک 

Adhesive pseudo object-relation   روابط ابژه کاذب چسبنده 

Adolescence نوجوانی 
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Adolescent detachment    جدایی طلبی نوجوانی 

Adolescent identity crisis بحران هویت نوجوانی 

Adoption trauma ضربه فرزندخواندگی -تروما فرزند خواندگی-

 کوبیدگی فرزندخواندگی

Adult development  فرارسی بزرگساالن 

Advice اندرز-پند 

Affect   عاطفه–دل نمون 

Affect  intolerance عدم تحمل عواطف 

Affectionate  and  sensual currents    یعاطفی و حسجریانهای 

Affecionate transference   انتقال عطوفت آمیز 

Affective  core  آژگاه دل نمونی 

Affective  monitoring دید چرانی دل نمونی -وارسی دل نمونی 

Affective organ language زبان دل نمونی عضوی 

Affectualization  عاطفی سازی -دل نمون سازی 

Affirmative interventions مداخالت تائیدی 

Agency کارگزاری -کنش گری -مولف -عاملیت 

Aggression خشمینه 

Aggression-reassignment  surgery جراحی خشمینه از طریق تغییر جنسیت 

Aggressive drive رانه خشمین 

Aggressive energy انرژی خشمین 

Aggressive instinct غریزه خشمین 

Agoraphilia  دوستداری فضای باز 

Agoraphobia  هراس از فضای باز 
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Aim of the instinct هدف غریزه 

Aim-inhibition بازداری هدف 

Ajase complex پیچه آجاسه 

Alexithymia آلکسی تایمیا 

Alien self بیگانه خویشتن 

Alienation بیگانگی 

Allergic object relationship  ای آلرژیک ابژهرابطه 

Alloerotism دگراروتیسم 

Alloplastic adaptation تطبیق دگرپردازانه -تطبیق آلوپالستیک 

Alpha- elements بن مایه های آلفا -عناصر آلفا 

Alpha function کارکرد آلفا 

Alter دگر -آلتر 

Alter-ego personalities ایگوصیتهای دگر شخ 

Alter- ego transference تراسپاری دگرمن گون -ایگو انتقال دگر 

Alterity دگربودی -برون بودی -دگرسانی 

Altruism دگرپاسی 

Altruistic surrender سرسپاری دگرپاسانه 

Amae اًمه 

Ambitendency دوگون گرایی 

Ambition شورورزی 

Ambivalence دوسوگرایی 

Anaclitic depression افسردگی اتکایی 

Anaclitic object choice بوده گزینی اتکایی -ابژه گزینی اتکایی 
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Anaclitic regression بازگشت اتکایی -پسرفت اتکایی 

Anagogic interpretation تعبیرآناگوژی 

Anal character کاراکتر مقعدی 

Anal eroticism اروتیسم مقعدی 

Anal narcissism نرگسینه مقعدی  -مقعدی سیسمنارسی 

Anal phase  دوره مقعدی 

Anal sadism دگرآزاری مقعدی -سادیسم مقعدی 

Anal universe  دنیای مقعدی 

Analysability  

 
 مستعد روانکاوی 

Analysand روان کاویده -کاوش شونده 

Analyzing instrument ابزار کاوش 

Analyst induced termination پایان دهی ناشی از روانکاو 

Analyst’s authority فرزانگی روانکاو/ صالحیت /ساالرگری/حاکمیت 

Analyst’s death مرگ روانکاو 

Analyst’s fears ترسهای روانکاو 

Analyst’s greed آز روانکاو 

Analyst’s illness 

 
 بیماری روانکاو

Analyst’s intuition درون یابی روانکاو 
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Analytic introject  تحلیلیدرون فکنده 

Analytic listening گوش دادن روانکاوانه -گوش دادن تحلیلی 

Analytic management کارپردازی روانکاوانه -مدیریت تحلیلی 

Analyst’s irreducible subjectivity درونیت غیر قابل کاهش روانکاو 

Analyst’s masochism مازوخیسم روانکاو 

Analyst’s office دفترکارروانکاو 

Analyst’s persona 
 

 روانکاو( سیما)نقاب 

Analyst’s pregnancy 
 

 بارداری روانکاو

Analyst’s relocation نقل مکان روانکاو 

Analyst’s reverie خیال روانکاو 

Analyst’s wish to regress روی روانکاو خواسته پس 

Analyst’s work ego 

 
 ایگوی کاری روانکاو

Analytic candidate 

 
 کاندید روانکاوی

Analytic couch 

 
 تخت روانکاوی

Analytic education آموزش روانکاوی 
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Analytic posturology حالت بدن شناسی تحلیلی 

Analytic screen  اکران تحلیلی-پرده روانکاوی  –پرده تحلیلی 

Analytic supervision  برنگری تحلیلی -تحلیلینظارت 

Analytic surface  تحلیلی رویه 

Analytic tact  کاردانی تحلیلی -درایت تحلیلی  -نزاکت تحلیلی 

Analytic third سوم تحلیلی -سومین تحلیلی 

Analytic training آموزش تحلیلی 

Annihilation anxiety نابودی  دلهره -اضطراب نابودی 

Anniversary reactions واکنشهای سالگرد 

Anonymity مجهول الهویه بودن-بی نامی -ناشناسی 

Anomie خالف قاعدگی 

Anorexia nervosa آنورکسیا  -بی اشتهایی روانزاد -ناخوراکی روانزاد

 نرووسا

Antilibidinal ego  منگون وامهرینه ای -ایگوی ضد لیبیدویی 

Antisocial behavior  ضداجتماعیرفتار 

Antisocial personality disorder اختالل شخصیت ضد اجتماعی 

Antisocial tendency گرایش ضداجتماعی 
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Anxiety دلهره -اضطراب 

Anxiety hysteria هیستری دلهره ای -هیستری اضطرابی 

Anxiety neurosis  نوروز اضطراب 

Aphanisis بی جلوگی 

Apparent therapeutic disability  ناتوانی ظاهری درمان 

Applied analysis  تحلیل کاربردی 

Applied psychoanalysis روانکاوی ابزاری -روانکاوی کاربردی 

Apprentice complex پیچه شاگردی 

Area of creation منطقه خلق 

Archaic ego states باستانی منگونگونگی  -گونگی باستانی ایگو 

Arrogance, curiosity, and pseudo- 

stupidity 
 تکبر، کنجکاوی و حماقت کاذب

As- if personality خومندی انگارکه ای-شخصیت انگار که ای 

Asceticism- greed dilemma حیث و بیث بین ریاضت و طمع 

Assertion  ابرازگری 

Association  تداعی 

Asymmetric logic ناقرینه منطق 

Asymmetry gradient شیب ناقرینگی 

At-one-ment یکی بودگی 

Atonement  کفاره 

Atonement-forgiveness dyad بخشش -زوج کفاره 

Attachment theory and 

psychoanalysis 
 نظریه پیوندمندی و روانکاوی

Attacks on linking حمالت به اتصال 
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Autistic character disorder اختالل شخصیت اوتیسمی 

Autistic-contiguous anxiety اضطراب مجاور به اوتیسمی 

Autistic-contiguous position جایگاه مجاور به اوتیسمی 

Autistic objects ابژه های اوتیسمی 

Autistic phase فاز خودمندی -فاز اوتیسمی 

Autistic shapes اشکال اوتیسمی 

Autistic regression رفت اوتیسمیپس 

Autochthony  خود بسندگی -اتوکتونی 

Autochthony, cosmogony and 

alterity  
خودبسندگی،  -اتوکتونی، کازماگنی و دگرسانی

 کیهان زایی و دگرسانی

Autoerotism اروتیسم خود -شهوانی خود 

Autohypnosis  خودهیپنوز 

Autohypnotic vigilance  زنگی خود هیپنوزیگوش به 

Automatic anxiety اضطراب خودکار 

Autonomous ego functions کارکردهای مستقل ایگو 

Autonomy vs. shame and doubt استقالل در مقابل شرم و تردید 

Autonomy مختاری خود -خودبری 

Autosymbolic experiences  نمادی تجربیات خود 

Average expectable environment محیط بطور متوسط قابل انتظار 

Awe حیرت 

Background of safety زمینه امنیت 
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Background of uncanniness 

 افسونیزمینه 

Bad-enough object ابژه به اندازه کافی بد 

Basic assumption group گروه مفروض پایه ای 

Basic assumption group and work 

group 
 مفروض پایه ای و گروه کارگروه 

Basic assumptions  ای  پایه انگارشهای -ای پایه مفروضات 

Basic core  ای پایه هسته 

Basic fault  اساسی نقص 

Basic fear ترس پایه ای 

Basic motives for infancy انگیزه های پایه ای برای نوزادی 

Basic needs نیازهای پایه ای 

Basic rule قاعده پایه ای 

Basic trust  ای پایه اعتماد   

Basic trust vs. basic mistrust اعتماد پایه ای درمقابل نااعتمادی پایه ای 

Basic unity  
 

 یگانگی پایه ای

Beast-baby fantasy  پنداره نوزاد ددمنش 

Beating fantasy  پنداره کتک زدن 

Beginning phase ندوره آغازی-hk فاز آغازین 
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Behaviour رفتار 

Benevolent neutrality  

 
 خنثی بودن خیرخواهانه

Benign and malignant  msisraaran  خوش نرگسینه   -بدخیم  و خیم خوش نارسیسیسم 

  .بدخیم  و خیم

Benign and malignant regression  پسرفت خوش خیم و بدخیم 

Benign and malignant prejudice   بدخیم و تعصب خوش خیم 

Benign circle چرخه خوش خیم 

Benign prejudice تعصب خوش خیم 

Benign regression پسرفت خوش خیم 

Bereavement عزاداری 

Bestiality 

  
 ددمنشی -جانوران به جنسی گرایش

Bestophilia  بستوفیلیا 

Beta-elements عناصر بتا 

Bibring’s five  therapeutic principles بیبرینگ درمانی اصل پنج 

Bicultural identity دوفرهنگی هویت 

Bicultural self دوفرهنگی خویشتن 

Bi-logic الجیک بای -منطقی دو 

Bipersonal field زمینه دوفردی 

Bipolar affective disorder اختالل عاطفی  -اختالل دلنمونی دوقطبی

 دوقطبی

Bipolar self  خویشه دوقطبی -دوقطبیخویشتن 

Birth fantasies زایش های پنداره -تولد های پنداره 
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Birth trauma تولد ضربه -تولد کوبش-تولد ترومای 

Bisexuality  دوجنس گرایانه -دو ژادی-دوجنسی 

Bizarre objects غریب و عجیب ابژه های 

Black hole چاله سیاه 

Blanket interpretations تعابیرپتویی-تعابیر فروپوشاننده-گو تعابیرکلی 

Body ego  ایگوی بدنی 

Body image تن گمانه -تصویر بدنی 

Body schema طرحواره بدنی 

Borderline personality disorder اختالل شخصیت مرزی 

Borderline personality organization سازمان بندی شخصیت مرزی 

Border symbolism  مرزسمبولیسم 

Boredom مالل 

Borromean knot گره بورومه ای 

Borrowed sense of guilt حس گناه عاریه ای 

Borrowed unconscious sense of 

guilt 
 حس گناه ناخودآگاه عاریه ای

Bound energy انرژی بست یافته 

Boundaries مرزبندی ها 

Boundaries of the self مرزهای خویشتن 

Boundary constancy پایداری مرزها -تداوم مرزها 

Boundary crossings ردشدن از مرزها. -تخطی از مرزها 

Boundary violations تخطی از مرزبندی ها 

Boundary violating therapists  درمانگران ناقض مرزها 
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Boy’s dis-identification with the 

mother 
 ناهمانندسازی پسر با مادر

Breast envy رشک پستان 

Bridging interventions مداخالت پل زننده 

Bulimia کالن خوراکی -بولیمی 

Burdens of sanity بارمسئولیت سالمت روانی 

Candidate in training پژوه تحت آموزشنش دا-کاندیدای تحت آموزش 

Capacity for concern توان -توان دلسوزی -ظرفیت دغدغه خاطر

 دلنگرانی

Capacity to be alone توان تنها بودن 

Care اهمیت دادن-تیمار-مراقبت 

Carry-over transference از پیش مانده انتقال 

Castration anxiety دلهره اختگی -اضطراب اختگی 

Castration complex عقده اختگی-پیچه اختگی 

Castrophilia کاستروفیلیا-اخته بارگی 

Catastrophic aloneness تنهایی فاجعه بار 

Cathartic method روش پاالیشی-روش کاتارتیک 

Cathexis خواست گذاری-سرمایه گذاری 

Censorship  سانسور 

Central ego مرکزی ایگو 

Central phobic position جایگاه هراس مرکزی-جایگاه گریزانی مرکزی-

 جایگاه فوبیک مرکزی

Change of function دگرگونی کارکرد 

Character منش -نهاد- خیم-کاراکتر 
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Character armour زرهَ خیم-زره کاراکتر 

Character integrity  انسجام خیم-انسجام کاراکتر 

Character neurosis  منش/ خیمی/نهاد/ کاراکتر روان رنجوری 

Character pathology  منش/ خیم/نهاد/کاراکتر آسیب شناسی 

Character perversion منش /خیم/نهاد/   کاراکتر جنسی کژراهی 

Character resistance  منش /خیمی/ نهاد/ ایستادگی کاراکتر/ مقاومت 

Character traits  خصیصه های کاراکتر 

Child analysis کودک روانکاوی 

Childhood amnesia: see”infantile 

amnesia” 
 زدودگی دوران کودکی یاد

Choice conflict  ها گزینه در ستیزمندی -درانتخاب کشمکش 

Choice of neurosis گزینش روان نژندی 

Chosen glories گزیده افتخارات 

Chosen traumas ضربه گزیده /کوبش /رومات 

Christmas neurosis کریسمس نوروز  /رنجوری وانر/ نژندی روان 

Chronic misfits: see “misfits” مزمن ناجورهای 

Civilizational anxiety تمدنی دلهره / اضطراب 

Civilizing influence of the daughter دختر فرزند سازانه تمدن تاثیر 

Clarification روشن سازی 

Classic and romantic visions of 

psychoanalysis 
 دیدمانهای کالسیک و رومانتیک روانکاوی

Classification of character traits  های کاراکتر خصیصهدسته بندی 
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Cloacal anxiety دلهره کلوآکی -اضطراب کلوآکی 

Cloacal theory  انگاره کلوآکی -نظریه کلوآکی -کلوآکی تئوری 

Close process analysis تحلیل فرآیند از نزدیک 

Close process attention توجه به فرآیند از نزدیک 

Close process monitoring نظارت برفرآیند از نزدیک 

Co-conscious mentation تفکر هم آگاهانه 

Co-consciousness هم آگاهی 

Cocoon phase دوره پیله ای 

Co-foreconscious mentation تفکر هم پیش آگاهانه 

Collated internal object درونی گردآورده ابژه 

Collective unconscious ناخودآگاه جمعی 

Colonial countertransference انتقال متقابل استعماری 

Colonial transference انتقال استعماری 

Colonialism and psychoanalysis استعمار و روانکاوی 

Colour in dreams خواب/رنگ در رویا 

Combined parent figure 
  

 پیکره آمیخته والدین 

Combined treatment درمان ترکیبی 

Common mirror dreams خوابهای آینه ای رایج/رویا 

Compassionate neutrality مهرورزانه خنثی بودن 

Compensatory structures ساختارهای جبرانی 

Complemental series پشت واره های مکمل -سری های مکمل 

Complementary countertransference  متقابل مکملانتقال 

Complex self خویشه پیچیده -خویشتن پیچیده 
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Compliance with the introject  پیروی از درون فکنده -متابعت از درون فکنده 

Compliance with the object  پیروی از ابژه -متابعت از ابژه 

Component instincts مولفه غرایز 

Compromise formation سازش آرایی -ساختارسازشی 

Compromise of integrity خدشه اخالقی 

Compulsive character کاراکتر جبری 

Compulsive passion for work اشتیاق جبری برای کارکردن 

Concentrated analysis تحلیل متمرکز 

Concordant countertransference انتقال متقابل هماهنگ 

Concretism عینی گرایی 

Concretization سفت شدن -جمود یافتن 

Condensation به هم فشردگی 

Conditioned daydreaming رویا پردازی مشروط -رویا نوردی مشروط 

Confident expectation نهچشمداشت مطمئ -نهئانتظار مطم 

Conflict ستیزمندی -کشمکش 

Conflicts of self-protection کشمکشهای  -کشمکشهای خویش حفاظی

 خویش پاسداری

Confrontation رویارویی 

Confusion of tongues گیجی زبان 

Conscience anxiety  دلهره وجدان -اضطراب وجدان 

Conscious خودآگاه 

Consciousness هشیاری -خودآگاه 

Conservative object ابژه محافظه کار 
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Constancy principle هموارگیراهواره  -اصل پایداری 

Constitution  سازه بندی -بنیان 

Construction  بناسازی -ساخت 

Contact-shunning personalities  شخصیتهای نزدیکی گریز 

Container ظرف 

Control case 

  
دست  -مورد تحت نظارت   -بیمارتحت نظارت

 چین 

Controversial discussions مباحث جدلی 

Convergent and divergent conflicts تعارضات هم گرا و  -کشمکشهای هم گرا و واگرا

 واگرا

Conversion دگرسانگی  -تبدیلی 

Conversion hysteria:see “Hysteria” هیستری تبدیلی 

Converting psychoanalysis into 

psychotherapy 
 تبدیل روانکاوی به روان درمانی

Converting psychotherapy into 

psychoanalysis 
 تبدیل روان درمانی به روانکاوی

Coprophagia گنده خواری -کوپروفاژی 

Core conflictual relationship theme رگه میانگاهی   -تم اصلی رابطه تعارضی

 گیروداشت ستیزمندانه
 

Core self and core relatedness خویشتن میانگاهی و مرتبط شدگی میانگاهی-

 میانگاهی و گیروداشت میانگاهیخویشه 

Corrective emotional experience تجربه هیجانی   -تجربه احساسی درست کننده

 درست گرانه

Corrective empathic experience تجربه همدالنه  -تجربه همدالنه درست کننده
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 درست گرانه

Cosmogony کیهان پیکری 

Cosmogonic principle راهواره کیهان پیکری -اصل کیهان پیکری 

Couch تخت روانکاوی -تخت 

Countercathexis  ضد خواست گذاری -ضدسرمایه گذاری 

Counterenactments  اجراهای متقابل 

Counterphobia پادگریزانی  -پادفوبی -پادهراسی 

Counterphobic assimilation  درون سازی ضد فوبی  -درون سازی پادگریزانی 

Counter reactions واکنشهای متقابل 

Countertransference تراسپاری متقابل -انتقال متقابل 

Countertransference dreams رویاهای انتقال متقابل 

Countertransference enactment اجرای انتقال متقابل 

Countertransference hatred تنفرانتقال متقابل 

Creative drive  رانه آفرینش  -رانه خالق 

Creative pause مکث خالق 

Creative reparation  ترمیم خالق 

Criminal from a sense of guilt جرم ناشی از احساس گناه 

Cross- gender transferences انتقالهای جنسیت مخالف 

Crucifixion fantasies پنداره های مصلوبیت 

Crying at happy occasions  درهنگام شادیگریه 

Cultural boundary violations تجاوز به مرزهای فرهنگی 

Cultural countertransference انتقال متقابل فرهنگی 

Cultural holding environment محیط نگهداشتی فرهنگی 
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Cultural identity هویت فرهنگی 

Cultural neutrality  بی طرفی فرهنگی  -خنثی بودن فرهنگی 

Cultural transference and cultural 

countertransference 
 انتقال فرهنگی و انتقال متقابل فرهنگی

Cultural shock شوک فرهنگی 

Cumulative trauma کوبش انباشتی  -ترومای تجمعی 

Cyclical living زندگی چرخه ای 

Cyclothymia سیکلوتایمی– چرخه خویی 

Daedalus experience تجربه ددالوس 

Damming up of libido انسداد لیبیدو 

Danger situations شرایط خطر 

Day dreams رویای روز -رویانوردی 

Day precipitate انگیزنده روز 

Day’s residue پسمانده روز -روزمانده 

Dead father پدرمرده 

Dead mother مادرمرده 

Deaggressivization  پرخاش زدایی 

Deanimation syndrome نشانگان نازنده گری/سندروم 

Death anxiety دلهره مرگ/اضطراب 

Death instinct غریزه مرگ 

Death instinct reformulated غریزه مرگ  صورت بندی مجدد 

Death narcissism نرگسینه مرگ -نارسیسیسم مرگ 

Death of the breast مرگ پستان 

Decathexis مایه زدایی -سرمایه زدایی 
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Deceiving superego سوپرایگو فریبکار 

Decision-making function of the 

ego 
 کارکرد تصمیم گیری ایگو

Deep interpretation تعبیر ژرف -تعبیرعمیق 

Deep self خویشه ژرف - خویشتن عمیق 

Defence دفاع 

Defence analysis تحلیل دفاع 

Defence hysteria:see “hysteria” هیستری ناشی از دفاع  -هیستری دفاعی 

Defence mechanisms مکانیسمهای دفاعی 

Defence neuropsychosis دفاع نژند پریشی 

Defences against 

countertransference hatred 
 دفاعهایی درمقابل انتقال متقابل نفرت

Defences against envy رشک دفاعهایی درمقابل 

Defences against goodness دفاعهایی درمقابل نیکی 

Defences against mental pain دفاعهایی درمقابل درد روانی 

Defensive and compensatory 

structures 
 ساختارهای جبرانی و دفاعی

Defensive structures ساختارهای دفاعی 

Deferred action کرده ی معوق 

Deferred obedience فرمانبرداری معوق 

Deferred reaction واکنش معوق 

Deferred revision بازبینی معوق 

Defilement complex پیچه لکه دار کردن 

Defusion of instincts ناهمجوشی غرایز 

Deglulitive stage of development  گامه  -رشدی (حلقی)مرحله دیگالتیتیو
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 دیگالتیتیو فرارسی

Dehumanization انسانیت زدایی 

Deinstinctualization غریزه زدایی 

Delusion of clarity of insight هذیان وضوح بینش 

Demand مطالبه 

Demarcation of the introject مرزگذاری درون افکنده 

Demarcation exercises تمرین های مرزگذاری 

Denial حاشا – انکار 

Denial by exaggeration انکار توسط اغراق 

Dependence وابستگی 

Depersonalization دگرسان بینی شخصیت - شخصیت زدایی 

Depersonification of superego شخص زدایی از سوپرایگو 

Depletion anxiety دلهره تهی گشتن -اضطراب تهی گشتن 

Deployment یبه کار گیر 

Deposited representations نمایانه های واریخته 

Depression  افسردگی 

Depressive character خیم افسرده وار -کاراکتر افسرده وار 

Depressive position جایگاه افسرده وار 

Depth psychology روانشناسی عمقی -روانشناسی ژرفا 

Depth- rendering interventions مداخالت ژرف آور 

Derealization  دگرسان سازی واقعیت - زداییواقعیت 

Derivative of the unconscious مشتقات ناخودآگاه 

Derivatives مشتقات 
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Descriptive unconscious توصیفی ناخودآگاه 

Desexualization زدایی ژاد -زدایی جنسی 

Designed self خویشه طراحی شده- خویشتن طراحی شده 

Designed self vs. deep self خویشتن طراحی شده دربرابرخویشتن عمیق- 

 خویشه پیش پرداخته دربرابرخویشه ژرف

Desire  اشتیاق  -خواسته -میل 

Desomatization تن مندی زدایی 

Destiny neurosis روان رنجوری سرنوشت -نوروز سرنوشت- 

 روان نژندی سرنوشت

Destructive instinct رانه ویرانگر-غریزه  ویرانگر 

Destrudo خشمینه -دسترودو 

Desymbolization زدایی مبولس - زدایی نماد 

Desymbolizing effect زدا نماد تاثیر 

Determining power of names سرنوشت ساز نامها قدرت 

Deutro-phallic phase دوره نراندامگی دوگونه 

Development  رشد -فرارسی 

Developmental arrest  توقف رشد -بازماندگی رشد  -فرارسیبازماندگی 

Developmental conflict کشمکش فرارسی -تعارض رشدی 

Developmental disharmony ناهماهنگی فرارسی -ناهماهنگی رشدی 

Developmental distance فاصله فرارسی -فاصله رشدی 

Developmental interference تداخل در فرارسی -تداخل  رشدی 

Developmental intervention مداخله فرارسی -مداخله رشدی 

Developmental lines راسته های فرارسی -خطوط رشدی 
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Developmental psychopathology  آسیب شناسی  -روانی  فرارسی آسیب شناسی

 رشد روانی

Developmental tasks of adult life تکالیف -کاربستهای فرارسی زندگی بزرگسالی 

 رشدی زندگی بزرگسالی

Developmental tasks of early 

adulthood 
تکالیف -کارپاره های فرارسی اوایل بزرگسالی 

 رشدی اوایل بزرگسالی

Developmental tasks of full 

adulthood 
تکالیف رشدی  -کارپاره های فرارسی بزرگسالی 

 بزرگسالی

Developmental tasks of middle age  تکالیف رشدی  -های فرارسی میانسالیکارپاره

 میانسالی

Developmental tasks of old age تکالیف رشدی  -کارپاره های فرارسی کهنسالی

 کهنسالی

Developmental work کارفرارسی-کاررشدی 

Dialogue with oneself as a source of 

refueling 
گفتگو با  -گفتگو با خود به مثابه منبع تجدید قوا

 خود بسان خواستگاهی برای بازتوشی

Differential use of mother’s and 

father’s bodies by a growing child 
 کودک بوسیله مادر و پدر  تن از  همانند نا استفاده

 رشد  حال در

Differentiation subphase زیردوره تفکیک -دوره دگروارگیزیر 

Direct analysis تحلیل مستقیم 

Direct countertransference نتقال متقابل مستقیما 

Direct psychoanalysis روانکاوی مستقیم 

Disaggregation  زدایی گردآمده 

Disavowal ناپذیری -نادیده گیری 

Discharge تخلیه 
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Disclaimed action کرده رفع مسئولیت  -کنش رفع مسئولیت شده

 شده

Discriminating function of the ego ایگو تمیزدهنده کارکرد 

Disgust تلخ کامی -حال بهم خوردگی 

Disidentification ناهمانندسازی 

Disidentification with the aggressor ناهمانندسازی با پرخاشگر 

Disidentification with the mother ناهمانندسازی با مادر 

Dismantling واریختن -اوراق کردن 

Disorienting anxieties دلهره های ناسوی دان  -اضطرابهای جهت یابی زدا

 ساز

Displacement جابجایی 

Disruption انفصال 

Disruptive attunement هم موجی گسست آفرین 

Dissociation ناهم نزدی -تجزیه 

Dissociative character کاراکتر تجزیه ای 

Dissociative identity disorder اختالل هویت تجزیه ای 

Dissociative self خویشه ناهمنزد -خویشتن تجزیه ای 

Dissociopath روان بیمار ناهم نزد -روان بیمار تجزیه ای 

Divergent conflicts کشمکشهای هم گریز-تعارضهای هم گریز 

Double bind اجبار دوگانه 

Dread to repeat بیم از تکرار  -انزجار از تکرار 

Dream cowardice بزدلی رویا 

Dream formation تشکیل رویا 
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Dream interpretation تعبیر رویا 

Dream resistance مقاومت رویا 

Dream screen پرده رویا 

Dream within a dream رویایی درون یک رویا 

Dream work کارروی رویا  -کاری رویا 

Dreams in pairs رویاهای جفتی 

Dreams of convenience رویاهای راحتی 

Dreams of resolution رویاهای حل مسئله 

Dreams that mirror the session رویاهایی که جلسه را آینگی می کنند 

Drive psychology روانشناسی سائق ها -روانشناسی رانه ها 

Drive theory نظریه غرایز -نظریه رانه ها 

Dual instinct theory نظریه  دوغریزه ای 

Dual track theorem فرض دو جاده ای 

Dual unity یک بودی دوگانه -وحدت دوگانه 

Dyadic conflicts کشمکشهای دوتایی -تعارضهای دونفره 

Dyadic vs. triadic conflicts کشمکشهای -تعارضهای دونفره درمقابل سه نفره

 دوتایی درمقابل سه تایی

Dynamic perspective چشم انداز پویا 

Dynamic unconscious ناخودآگاه پویا 

Dysautomatization خودکاره سازی بد 

Eating disorders  خوردن های اختالل 

Echo phenomenon پدیده پژواک 
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Ecological dimension of the self محورزیست بومی  -بعد اکولوژیک خویشتن

 خویشه

Ecological self خویشتن اکولوژیک 

 خویشه زیست بومی

Economic perspective چشم انداز اقتصادی 

Educational boundary violations تخطی از محدوده های آموزشی 

Efficacy experiences های کارآمدی  تجربه 

Ego  منگون - ایگو 

Ego automatisms خودکاره گی های ایگو 

Ego boundaries مرزبندی های ایگو 

Ego coverage پوشش ایگو 

Ego defects نقصهای ایگو 

Ego defences دفاعهای ایگو 

Ego deviation کژروی ایگو 

Ego distortion تحریف ایگو 

Ego function of metaphorization کارکرداستعاره سازی ایگو 

Ego functions من گونکاربری های  -کارکردهای ایگو 

Ego ideal ایگوی آرمانی 

Ego identity کیستی من گون-هویت ایگو 

Ego in the service of regression ایگو در خدمت پسرفت 
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Ego instincts غرایز ایگو 

Ego integrity vs. despair سخت پایی من گون  -اسنجام ایگو دربرابر ناامیدی

 دربرابرناامیدی

Ego libido  مهرینه منگون -ایگولیبیدو 

Ego modification دگرگشت ایگو 

Ego needs نیازهای ایگو 

Ego nuclei هسته های ایگو 

Ego passage گذرازایگو 

Ego psychology روانشناسی ایگو 

Ego regression پسرفت ایگو  

Ego relatedness مرتبط بودن ایگو 

Ego states حاالت ایگو 

Ego strength  ایگوقدرت 

Ego weakness ضعف ایگو 

Ego’s sense of self disappearance حس ایگو  -حس ایگو از ناپایدارشدن خویشتن

 ازناپایدارشدن خویشه

Eight-month anxiety  ماهگی 2دلهره  -ماهگی 2اضطراب 

Either-or dilemmas این یا آن های دوراهی 

Elation وجد 

Electra complex عقده الکترا -پیچه الکترا 

Elusion سراب 
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Emergent self خویشه درحال پیدایش-خویشتن درحال پیدایش 

Emotional flooding سیل زدگی دلتکانه ای -غرقه هیجانی 

Emotional refueling بازسوخت گیری احساسی 

Emotional reliving دوباره تجربه کردن احساسی 

Emotionality as a defence  دل تکانواری به منزله  -واری به منزله دفاعهیجان

 دفاع

Empathic reconstructive-

interpretation 
 تعبیربازساختی همدالنه

Empathy همدلی 

Emptiness  پوچی -تهی بودن 

Empty circle دایره خالی 

Enactment اجرا 

Encounter with limits رویارویی با محدوده ها 

Endeavor and erotic excitements of 

the girl 
 هیجانهای اروتیک و تالش گرانه دختر

Endeavor excitement of the girl هیجان تالشگرانه دختران 

Entitlement استحقاق بی چون و چرا 

Envelope of experience کیسه تجربه 
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Environment mother مادرمحیطی 

Environment mother vs. object 

mother 
مادرپیرامونی  -مادرمحیطی دربرابرمادرابژه ای

 دربرابر مادربوده ای

Envy رشک 

Epinosic gain دستیافت اپینوزیک 

Epistemophilia معرفت دوستی 

Epistemophilic instinct غریزه معرفت دوستانه 

Eriksonian stages of psychosocial 

development 
مراحل  -اریکسونمراحل فرارسی روانی اجتماعی 

 رشدی روانی اجتماعی اریکسون

Eros عشق شهوانی -اروس 

Erotic desire میل شهوانی -میل اروتیک 

Erotic transference تراسپاری شهوانی -نتقال اروتیکا 

Erotized transference تراسپاری شهوت یافته-انتقال اروتیزه شده 

Erotic excitements of the girl شهوانی دختر هیجانات 

Erotogenic masochism خودآزاری شهوت انگیز-مازوخیسم اروتیک زا 

Erotogenic zones مناطق شهوت انگیز -مناطق اروتیک زا 

Escapades اعمال ماجراجویانه 

Escape into reality گریز به واقعیت 
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Eternal dilettante دیرکاره ابدی 

Ethnic identity هویت قومی 

Ethnocentric identity هویت قوم مدار 

Ethnocentric withdrawal عقب نشینی قوم مدارانه 

Ethnocultural self-representation نمایانه خویشتن قومی فرهنگی 

Evacuation تهی سازی 

Evenly hovering attention توجه پلکیدنی وبیطرفانه 

Evenly suspended attention  بیطرفانهتوجه معلق و 

Evocation of a proxy نماینده یک فراخوانی 

Evocativeness انگیختگی 

Exaggeration as a defence اغراق به عنوان یک دفاع 

Examination dreams حانرویاهای امت 

Exceptions استثنائات 

Exciting object ابژه های مهیج 

Exhibitionism خودنمایی -نمایشگری 
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Exit line حرف آخر 

Explicit and implicit memories و خاطره های پیدا-خاطره های آشکاروناآشکار 

 ضمنی

Externalization بیرونی سازی 

Externalizing transference  برونی ساز انتقال 

Extimacy گونگی -برون یک 

Extra-analytic contacts تماسهای خارج از تحلیل 

Extraject  اندازهبرون 

Extrajection برون اندازی 

Extrajective introjection درون فکنی برون انداز 

Extramural refueling بازتوشی بیرون دیواری 

Extra-transference interpretation  تعبیرخارج ازتراسپاری -تعبیربرون انتقالی 

F: see “Act of faith” F : شود به کرده ایمان مراجعه 

Face-beast equation پستان -معادل سازی صورت 

Face-genital equation آلت تناسلی -معادل سازی صورت 

Factor C  عاملC 

Fairbairn’s description of the 

endopsychic structure 
 توصیف فربرن از ساختار داخل روانی

Faith ایمان 

Falling asleep during the session به خواب رفتن درحین جلسه 
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False object بوده ناراستین  -ابژه کاذب 

False self خویشه ناراستین -خویشتن کاذب 

Falsified screens  های جعلی شدهپرده 

Familial self  خویشه فامیلی -خویشتن فامیلی 

Family romance fantasy پنداره خانوادگی آرزوبخش 

Fantasy خیالپردازی -فانتزی -پنداره 

Fantasies of the imaginer and the 

imagined 
 فانتزی های خیال ساز و خیال ساخته

Fascist state of the mind حالت ذهنی فاشیستی 

Fate compulsion جبر تقدیر 

Fate neurosis روان رنجوری تقدیری 

Father hunger تشنه پدری 

Father regression پسرفت پدری 

Father’s blessing دعای خیر پدر 

Favoured and repudiated selves های دلپسند و مردود خویشتن 

Favoured self دلپسند خویشتن 

Fear ترس 

Fear of breakdown ترس از فروشکنی 

Fear of death ترس از مرگ 

Fees حق ویزیت ها 

Female genital dress rehearsal آلتی زنانه آخرین تمرین نمایشی 

Female homosexuality همژادگرایی زنانه- همجنس گرایی زنانه 

Feminine genital anxieties دلهره های آلت زنانه 
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Feminine masochism آزارجویی زنانه -مازوخیسم زنانه 

Femininity زنانگی 

Feminist critique of psychoanalysis نقد فمینیستی روانکاوی 

Fetish فتیش 

Fetishism فتیشیسم 

Filial piety complex پیچه پارسایی خانواری 

Filter screens پرده های صافی گر -پرده های فیلتر 

First censorship سانسور اول 

First organizer of the psyche ساماندهی دهنده اول روان 

Fitting together جفت و جوری 

Fixation تثبیت 

Flight from insight گریز از بینش 

Flight into health فراربه سالمت 

Flight into illness گریز به بیماری 

Flight into neurotic illness گریز به بیماری -گریز به بیماری روان رنجوری

 نوروتیک

Flight into psychosis یگریز به روان پریش 

Floating couch تخت شناور -کاناپه شناور 

Floating transference تراسپاری شناور -انتقال شناور 

Focal symbiosis همزیستی کانونی 

Foreclosure کنار گذاشتن 

Forepleasure لذت پیش از نزدیکی 

Fore-un-pleasure عدم لذت پیش از نزدیکی 
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Forgiveness بخشندگی 

Formal regression پسرفت رسمی 

Forward projection of narcissism میسفرافکنی پیشرو و نارسیس 

Four person psychology روانشناسی چهار نفره 

Four psychologies of 
psychoanalysis 

 چهار روانشناختی روانکاوی

Four senses of self in Daniel Stern’s 

developmental scheme 
 چهار حس از خویشتن در طرحواره رشدی استرن

Four tracks of post-immigration 

identity change 
 چهارکانال تغییرات هویت بعد از مهاجرت

Fourth individuation تفرد چهارم 

Fourth object ابژه چهارم 

Fragmentation پارگی چند 

Fragmented body بدن چند پاره شده 

Framing structure ساختارچهارچوب آفرین 

Free association  آزادتداعی 

Free associations of the analyst تداعی آزاد روانکاو 

Free energy انرژی آزاد 

Free- floating attention توجه سیال -توجه شناورآزاد 

Free-floating responsiveness پاسخدهی شناور آزاد 

Free-swinging attention توجه آزاد چرخنده 

Freud’s first dual instinct theory اولین تئوری غریزه دوگانه فروید 

Freud’s second dual instinct theory  فرویددومین تئوری غریزه دوگانه 

Friendship دوستی 
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Frigidity ی زنانهمزاج سرد 

From simplicity through 

contradiction to paradox 
 گذر از سادگی به تناقض به پارادکس

Frozen dreams منجمد رویاهای 

Frozen introject درون افکنده منجمد 

Functional phenomena پدیده های کارکردی 

Fundamental rule اصل بنیادین 

Fusion and defusion of instincts آمیزش و از هم گسیختگی غرایز 

Fusion of instincts آمیزش غرایز 

Fusion with the victim آمیزش با قربانی 

Ganesha complex پیچیده گانشا 

Gap فاصله 

Garmenzy’s triad سه گانه گارمنزی 

Gaslighting چراغ گاز کردن 

Gender identity هویت جنسی 

Generational boundaries مرزهای نسلی 

Generational continuity تسلسل نسلی 

Generational filiation ریشه داری نسلی 

Generative and malignant moods حال های زایا و بدخیم 

Generative empathy همدلی زایا 

Generative mood حال زایا 

Generativity vs. stagnation زایایی درمقابل بی حرکتی 

Genetic fallacy اشتباه ژنتیک 

Genetic interpretation تعبیرژنتیک 
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Genetic immortality نامیرایی ژنتیک 

Genital love عشق تناسلی 

Genetic perspective دیدگاه ژنتیک 

Genital primacy اولویت تناسلی 

Genital phase مرحله تناسلی 

Genital stage فاز تناسلی -دوره تناسلی 

Geography of transference جغرافیای انتقال 

Geopolitical identity disorder اختالل ژئوپولوتیکی هویت 

Geopolitical space فضای ژئوپولوتیکی 

Geopsychoanalysis روانکاوی سرزمینی 

Ghostline personality شخصیت شبه گون 

Gifts هدایا 

Glass bubble fantasy پنداره  حباب شیشه ای 

God complex پیچه  خدایی 

God- representation نمایانه خدا 

Godfather fantasy  پدرخواندهپنداره 

Going-on-being ادامه دار بودن 

Golden fantasy فانتزی طالیی 

Good dream رویای خوب 

Good enough hate تنفر به اندازه کافی خوب 
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Good enough mother مادر به اندازه کافی خوب 

Grandfather complex پیچه پدربزرگ 

Grandiose self نماخویشه بزرگ  -خویشتن بزرگ نما 

Grandparent syndrome سندروم پدربزرگ یا مادربزرگ 

Gratitude سپاس 

Greed حرص و طمع -آز 

Grid جدول 

Grief  اندوه 

Group psychology روانشناسی گروه 

Growth needs نیازهای رشدی 

Guilt گناه 

Guilty man vs. tragic man انسان  -انسان گناهکاردربرابرانسان تراژیک

 گناهکاردرمقابل انسان غمگین

 

H: see L, H and K H : بهL ،H  وK مراجعه شود 

Hallucinatory wish fulfilment برآورده شدن خواسته هذیانی 

Hand-mouth-ego integration یکپارچگی دست و دهان و ایگو 

Hanuman complex پیچه هانومان 

Harmonious interpenetrating mix-

up 
 ریختگی هم فروکردی هماهنگدرهم 

Hatching ازتخم درآمدن 

Hatred تنفر 

Headline intelligence هوش سرتیتری 

Healing transformations of later life ترادیسی  -ترادیسی های بهسازانه اواخر زندگی
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 های شفاده اواخرزندگی

 

Herd instinct غریزه گله ای 

Heterosexuality نا همژادی -دگرجنس گرایی 

Hierarchy of interpretation سلسله تقدم تعبیر 

Historical truth حقیقت تاریخی 

Histrionic personality شخصیت هیستری زده 

Higher level of character pathology نهاد /سطوح اعالی آسیب شناسی کاراکتر 

Holding دربرگیری 

Holding environment  دربرگیرندهمحیط 

Holocaust culture فرهنگ هولوکاست 

Homeostatic and disruptive 

attunements 
 هم موجی های تعادل بخش و گسلنده

Homeostatic attunement هم موجی تعادل بخش 

Homeostatic instinct غریزه تعادل بخش 

Homophobia هم جنس گریزی 

Homosexual genital primacy  تناسلی هم جنس گرایانهاولویت 

Homosexuality همژادی-همجنس گرایی 

Homovestism هم جنس پوشی 

Hope امید 

Horizontal split شکاف افقی 

Horizontal  and vertical splits شکاف افقی وعمودی 

Hospitalism بیمارستان زدگی 
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Hostile destructiveness ویرانگری خشمین -ویرانگری خصمانه 

Hot places جاهای داغ 

Hypercathexis سرمایه گذاری افراطی 

Hyperconfidentiality رازداری افراطی 

Hyphenated identity هویت خط تیره دار 

Hypnoid hysteria هیستری هیپنوتیزم مانند 

Hypnosis هیپنوتیزم 

Hypnotic evasion طفره هیپنوتیزمی 

Hypnotic facilitation  هیپنوتیزمیتسهیل 

Hypochondriasis خودبیمارانگاری -هیپوکندری 

Hypomania هیپومانیا 

Hypomanic character کاراکتر هیپومانیک 

Hysteria هیستری 

Hysterical personality شخصیت هیستریک 

Hysterical and histrionic 

personalities 
 شخصیتهای هیستریک و هیستریک مانند

 

Hysteriform borderline personality شخصیت مرزی هیستری گونه 

Hysteroid personality شخصیت هیستری گونه 

Id آن گون- اید 

Id resistance مقاومت اید 

Ideal hungry personalities شخصیتهای گرسنه آرمان 
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Ideal object ابژه ایده آل  -بوده آرمانی -ابژه آرمانی 

Ideal self  خویشتن ایده  -خویشه آرمانی -آرمانیخویشتن

 آل

Ideal spouse representation  همسر ایده آل نمایانه 

Idealization آرمان سازی -آرمانی کردن 

Idealized parent imago نگاره آرمانی شده والد -آرمانی شده والد تصویر 

Idealizing transference سازانتقال ایده آل  -انتقال آرمانی ساز 

Identificate شناختگر -هویت بخش 

Identification همانندسازی 

Identification with the aggressed همانندسازی با خشمین دیده 

Identification with the aggressor همانندسازی با پرخاشگر 

Identification with the doer همانند سازی با کننده 

Identification with the hater همانندسازی با نفرت پرست 

Identification with the humiliator همانندسازی با تحقیرگر 

Identification with the introject همانندسازی با درون فکنده 

Identification with the lost object همانندسازی با ابژه از دست رفته 

Identification with the persecutor همانندسازی با ستمگر 

Identity کیستی -هویت 

Identity crisis کارزارکیستی -بحران هویت 
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Identity diffusion پراکندگی کیستی -پخش شدگی هویت 

 

Identity theme تم هویت 

Identity vs. role confusion هویت دربرابر سردرگمی نقش 

Idolization بت سازی 

If-only fantasy شاید روزی  پنداره 

Illusion-disillusion سرابه زدایی -سرابه 

Illusion of genetic immortality سرابه بی مرگی ژنتیک 

Imaginary خیالی 

Imaginary companions همدم های خیالی 

Imaginary twin دوقلوهای خیالی 

Immediacy بالفصلی -فوریت 

Impasse  (درمانی)بن بست 

Impingement پرده دری -تخطی -تحمیل 

Implicit relational knowing شناخت ضمنی ارتباطی 

Imposture and fraudulence شخص مزور و کاله برداری 

Impotence ناتوانی جنسی 

Impulse تکانه 

Impulse neurosis روان رنجوری تکانه 
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Inactment نااجرایی 

In-and-out programme برنامه داخل و بیرون 

Incest زنا با محارم 

Incest barrier سد زنا با محارم 

Incestuous failure شکست در زنا با محارم 

Inconstant object ابژه بی ثبات 

Incorporation درونه سازی -درون آوری 

Indirect countertransference انتقال متقابل غیر مستقیم 

Individuation تفرد 

Industry vs. inferiority صنعت در برابر خودکم بینی 

Inexact interpretation تعبیرنادقیق 

Infancy نوزادی -کودکی 

Infantile amnesia فراموشی کودکی 

Infantile catastrophe بالی کودکی 

Infantile dependence وابستگی کودکانه 

Infantile neurosis روان رنجوری کودکانه 

Infantile omnipotence همه توانی نوزادی-همه توانی کودکانه 

Infantile personality شخصیت کودکانه 

Infantile psychotic self خویشتن کودکان روان پریش 

Infantile sexuality جنسیت کودکانه  -جنسیت دوران کودکی- 

 جنسیت نوزادانه  -جنسیت دوران نوزادی
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Inhibition بازداری 

Initiation fantasies پنداره های پذیرفتگی 

Initiative vs. guilt آغازگری دربرابر احساس گناه 

Injustice collecting  تظلم جویی 

Innate knowledge دانش مادرزاد 

Inner sustainment قوام بخشی درونی 

Insight بینش 

Insight addiction اعتیاد به بینش 

Insight-oriented psychotherapy  گرا -بینشرواندرمانی 

Instinct غریزه 

Instinct for mastery غریزه چیره دستی 

Instinct theory نظریه غریزه 

Instinctual drive رانه غریزی 

Instinctual energy  غریزیانرژی 

Instinctual impulse تکانه غریزی 

Integration یکپارچه سازی  -یکپارچگی 

 

Integration, personalization and 

realization 
 ادغام کردن، شخصی سازی و محقق کردن

Intellectualization عقالنی سازی 

Interactional field میدان تعاملی 
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Intergenerational transmission of 

trauma 
 انتقال بین نسلی تروما

Interject فروفکنده 

Intermediate area of experience حوزه میانی تجربه 

Intermediate level of character 

pathology 
 سطح میانی بیماری کاراکتر

Intermittent decathexis سرمایه زدایی منقطع 

Internal developmental conflict تعارض رشدی درونی 

Internal objects  بوده های درونی  -ابژه های درونی 

Internal saboteur خرابکار درونی 

Internalization درونی سازی 

Internalized conflicts تعارضهای درونی سازی شده 

Internalized homophobia هم جنس گریزی درونی سازی شده 

Interpersonal psychoanalysis روانکاوی بین فردی 

Interpretation تعبیر 

Interpretive actions  تعبیریکردارهای 

Interpretive attitude منش تعبیری 

Interpretive enactment اجرای تعبیری 

Interpretive neutrality خنثی بودن تعبیری 

Inter-racial analysis روانکاوی بین نژادی 

Intersubjectivity میان من واری -بینادرونیت 

Intersystemic conflict تعارض بین سیستمی 

Interventions مداخالت 

Intimacy vs. isolation صمیمیت دربرابر انزوا 
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Intimate edge لبه صمیمیت 

Intrafamilial hospitalism بیمارستان زدگی خانواری 

Intramural refueling بازتوشی درون دیواری 

Intrapsychic terrorist organization سازمان تروریستی درون روانی 

Intrasystemic conflict تعارض درون سیستمی 

Introject درون افکنده 

Introjection درون فکنی 

Introvision درون بینی 

Inversion  گونی وارون 

Irony طعنه 

Isakower phenomena پدیده ایساکاور 

Isolation انزوا 

Isolation of affect انزوای عاطفه -انزوای دل نمون 

Jealousy رشک  -حسادت 

Jettisoned object ابژه به دریا انداخته شده 

Joint acceptance of reality of the 

Holocaust 

 پذیرش مشترک واقعیت هولوکاست

Jokes جوکها 
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Jouissance ژویی سانس 

K: see L, H and K K :به  L ،H  و K مراجعه شود 

Kore complex پیچه کوور 

L: see L, H and K L : بهL  ،H   وK مراجعه شود 

L, H, and K L  ،  H    و  K    

Lack کم داشتن 

Laius complex پیچه الئوس 

Large group identity هویت گروه بزرگ 

Large group psychology روانشناختی گروههای بزرگ 

Latency phase مرحله نهفتگی 

Latent content of the dream محتوای نهفته رویا 

Law of suspicious cultural intensity قانون شدت فرهنگی مشکوک 

Lay analysis روانکاوی توسط غیرپزشک 

Lay analyst روانکاو غیر پزشک 

Libidinal ego ایگو لیبیدویی 

Libidinal investment سرمایه گذاری لیبیدویی 

Libidinal object ابژه لیبیدویی 
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Libidinal object proper ابژه مخصوص لیبیدویی 

Libidinal phases مراحل لیبیدویی 

Libidinal refueling بازتوشی لیبیدویی 

Libidinal stages مرحله های لیبیدویی 

Libidinal types انواع لیبیدویی 

Libidinization لیبیدویی سازی 

Libido لیبیدو 

Libido theory نظریه لیبیدو 

Lichtenberg’s motivational systems سیستمهای انگیزشی لیکتنبرگ 

Lies دروغها 

Life and death narcissism نارسیسیسم زندگی و مرگ 

Life goals vs. treatment goals اهداف زندگی درمقابل اهداف درمان 

Life instinct غریزه زندگی 

Life narcissism نارسیسیسم زندگی 

Lines of exploration خطوط پیگردی 

Linking objects ابژه های پل زننده 

Linking phenomena پدیده های پل زننده 
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Links پل ها 

Listening cure درمان توسط گوش دادن 

Little man phenomenon پدیده انسان کوچک 

Location of cultural experience مکان تجربه فرهنگی 

Locomotor anxiety اضطراب نقص تحرک 

Loss complex پیچه از دست دادن 

Love عشق 

Low-keyedness گوشه گیری 

Lower level of character pathology سطح پائین تر بیماری کاراکتر 

Lying fallow آیش دراز کشیده 

Male and female elements عناصر مردانه و زنانه 

Malignant erotic transference انتقال اروتیک بدخیم 

Malignant hysteric هیستریک بدخیم 

Malignant masochism مازوخیسم بدخیم 

Malignant mood حال بدخیم 

Malignant narcissism نارسیسیسم بدخیم 

Malignant prejudice تعصب بدخیم 
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Malignant regression پسرفت بدخیم 

Management مدیریت 

Mania شیدایی  -مانیا 

Manic defence دفاع مانیک 

Manic depressive illness بیماری مانیا افسردگی 

Manic reparation ترمیم مانیک 

Manifest content  گنجیده پیدا -محتوای آشکار 

Manifest dream رویای آشکار 

Manipulation به بازی گرفتن-آلت دست قراردادن -دستکاری-

 دست ورزی -اندازیدست 

Masculinity مردانگی 

Masochism مازوخیسم 

Masochistic character کاراکتر مازوخیستی 

Masochistic contract قرارداد مازوخیستی 

Masturbation استمنإ 

Material مطالب جلسه 

Maternal and paternal modes in روشهای مادرانه و پدرانه در تکنیک 
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technique 

Maternal enthrallment  انهمادربردگی 

Maternal reverie اندیشه پویی مادرانه 

Mature ego defences  دفاعهای بالغ من گون -دفاعهای بالغ ایگو 

Mature dependence وابستگی بالغانه 

Mature love دوست داشتن بالغانه 

Mechanisms of defence مکانیزمهای دفاعی 

Medication and psychoanalysis دارودرمانی و روانکاوی 

Memory trace جاپای حافظه 

Mental energy انرژی ذهنی 

Mental health بهداشت روانی 

Mental pain درد روانی 

Mental representation نمایانه های ذهنی 

Mentalization ذهنی سازی 

Mentalization-based therapy  سازیدرمان براساس ذهنی 

Mentalized affectivity دلنمونگی ذهنی سازی شده 

Mentor راهنما 
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Merger fantasies پنداره های ادغام -پنداره های یکی شدن 

Merger hungry personalities شخصیتهای گرسنه ادغام 

Merger transference انتقال ادغامی 

Messianic sadism سادیسم مسیح گونه 

Metamorphosis یسیددگر 

Metapsychology فراروانشناسی 

Methods of listening in 

psychoanalysis 

 روشهای گوش دادن در روانکاوی

Methods of observation in 

psychoanalysis 

 در روانکاوی روشهای مشاهده

Mid- life crisis بحران میانسالی 

Middle phase دوره میانی 

Militarization of identity ارتشی گونه سازی هویت 

Mini countertransference انتقال متقابل کوچک 

Mirror complimentary of the self آینه تعارفی از خویشتن 

Mirror dreams رویاهای آینه 

Mirror hungry personalities شخصیتهای گرسنه آیینگی 

Mirror phase دوره آینگی 
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Mirror state  آینگیحالت 

Mirror transference تراسپاری آینگی -نتقال آینگیا 

Mirroring آینگی کردن 

Misfit ناجور 

Misrecognition کج شناختی 

Missed appointments قرارهای ازدست رفته 

Mnemic image تصویر محفوظ شده 

Mnemic objects ابژه های محفوظ شده 

Mnemic trace ردپای محفوظیات 

Mobile energy متحرک یانرژ 

Mockery through caricature استهزا توسط کاریکاتور 

Moment of meeting لحظه مالقات 

Moment of hesitation لحظه تردید 

Money-related psychopathology بیماری روانی مرتبط با پول 

Moral defence دفاع اخالقی 

Moral masochism مازوخیسم اخالقی 

Moral masochist مازوخیست اخالقی 
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Moral narcissism نارسیسیسم اخالقی 

Moral sadism سادیسم اخالقی 

Morning ruminative state وضعیت اشتغال ذهنی صبحگاهانه 

Morris hypothesis فرضیه موریس 

Mortido مورتیدو 

Mortudo مورتودو 

Mosaic transference انتقال موزائیکی 

Mother- infant symbiosis کودک-همزیستی مادر 

Mother- infant synchrony کودک-هم زمانی مادر 

Mother within the mother مادر درون مادر 

Motherhood constellation منظومه مادری 

Mourning سوگواری 

Mourning- liberation process آزادی-فرآیند سوگواری 

Multideterminism چند تعیین شدگی 

Multi-person psychology روانشناسی چند فردی 

Multiple personality چند شخصیتی 

Multisensory bridges پل های چند حسی 
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Mutative interpretation تعبیر جهش دهنده -تعبیر تغییردهنده 

Mutual analysis تحلیل دوسویه 

Mutual cueing رهنمونی دوسویه 

Mutual regression پسرفت دوسویه 

Name-of-the-father به اسم پدر 

Nameless dread بیم بی نام 

Naming and containing نامیدن و گنجانیدن -نام گذاری وظرف شدن 

Naming and taming نامگذاری و اهلی سازی 

Narcissism نرگسینه -نارسیسیسم 

Narcissism of minor differences تفاوتهای کوچک نارسیسیسم 

Narcissism of minor violations نارسیسیسم تجاوزهای کوچک 

Narcissistic countertransference انتقال متقابل نارسیسیسمی 

Narcissistic fantasies پنداره های نارسیسیسمی 

Narcissistic libido لیبیدو نارسیسیسمی 

Narcissistic masochistic character کاراکتر نارسیسیسمی مازوخیسمی 

Narcissistic-masochistic position جایگاه نارسیسیسمی مازوخیسمی 
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Narcissistic neurosis روان رنجوری نارسیسیسمی 

Narcissistic object choice  نارسیسمی ابژه 

Narcissistic personality disorder اختالل -اختالل شخصیتی نارسیسیسمی

 نرگسینهشخصیتی 

Narcissistic personality types انواع شخصیتهای نارسیسیسمی 

Narcissistic rage غضب نارسیسیسمی -خروش نارسیسیسمی- 

 خشم نرگسینه ای

Narcissistic scar زخم نارسیسیسمی 

Narcissistic state of consciousness وضعیت نارسیسیسمی آگاهی 

Narcissistic transferences انتقالهای نارسیسیسمی 

Narrative truth راستی زبانی -حقیقت روایی 

Narrative truth and historical truth حقیقت روایی و حقیقت تاریخی 

Narrow-mindedness کوته فکری 

Necrophilia جسد دوستی 

Need احتیاج -نیاز 

Need-fear dilemma ترس-تنگنای نیاز -ترس-دوراهی نیاز 
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Need for enemies and allies نیاز به دشمن و همدست 

Need for punishment نیاز به تنبیه 

Need gradient شیب نیاز 

Need satisfying object ابژه ارضا کننده نیاز 

Need-wish distinction تمیزدهی نیاز و خواسته 

Needs نیازها 

Negation نفی 

Negative منفی 

Negative acting in درون کرداری منفی 

Negative and positive femininity زنانگی منفی و مثبت 

Negative and positive narcissism نارسیسیسم منفی و مثبت 

Negative hallucination منفی هذیان 

Negative hallucination of thought هذیان فکری منفی 

Negative narcissism نارسیسیسم منفی 

Negative nostalgia نوستالژی منفی 

Negative Oedipus complex پیچه ادیپی منفی 

Negative self-object ابژه خویشتنی منفی 
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Negative therapeutic alliance اتحاد درمانی منفی 

Negative therapeutic motivation انگیزه درمانی منفی 

Negative therapeutic reaction  منفی درمانواکنش 

Nemesis نمسیس 

Neo-generational objects ابژه های نسل نو 

Nested dream or work of art خواب محفوظ یا کارهنری 

Nested ideation محفوظ اندیشه پردازی 

Neuroesthenia ضعف اعصاب 

Neuropsychoanalysis عصب روانکاوی 

Neurosis نوروز -روان نژندی -روان رنجوری 

Neurotic exogamy برون همسری نوروزی 

Neutral energy انرژی خنثی 

Neutrality خنثی بودن 

Neutralization خنثی نمودن 

New beginning آغاز جدید 

New object ابژه جدید 

Night residue پس مانده شب 
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Nirvana principle اصل نیروانا 

Nobel prize complex پیچه جایزه نوبل 

No-entry defences دفاعهای ورود ممنوع 

Noisy phase مرحله پر سروصدا 

Non-humanness experiences تجربیات غیرانسانیت 

Non-verbal elements of 

psychoanalytic process and 

technique 

 تکنیک تحلیلی و عناصر غیرکالمی فرآیند

Normal and pathological narcissism  نرمال و بیمارگونهنارسیسیسم 

Normal narcissism نارسیسیسم نرمال 

Normality بهنجاری 

Normalization سازی هنجار 

Normotic character کاراکتر نرمال گونه 

Nostalgia دلتنگی برای گذشته 

Nostalgic relationship رابطه دلتنگمند برای گذشته 

Now moments لحظات اکنون 

Nuclear ambitions شوروشوق هسته ای -اشتیاق هسته ای-

 بلندپروازی هسته ای
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Nuclear goals اهداف هسته ای 

O O 

Obituary addition اعتیاد به اعالن درگذشتگان 

Object بوده -ابژه 

Object a ابژه آ 

Object choice بوده گزینی -انتخاب ابژه 

Object coercive doubting  ابژه توسط تردیدمجبور ساختن 

Object constancy پایداری بوده -تداوم ابژه 

Object construction ساخت ابژه 

Object having ابژه داشتگی 

Object mother مادر ابژه ای 

Object permanence پایندگی بوده -پایندگی ابژه 

Object petit a بوده ناچیز -ابژه ناچیز 

Object-relating  ارتباط گیری با بوده-ارتباط گیری با ابژه 

Object-relations conflicts ستیزمندی بوده داری -ستیزمندی ابژه داری 

Object-relations theory نظریه روابط بوده ای -ئئوری روابط ابژه ای 
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Object-representation نمایانه بوده -نمایانه ابژه 

Object usage استفاده از ابژه 

Objectalizing and disobjectalizing 

functions of the ego 

 کارکردهای ابژه سازی و ابژه زدایی ایگو

Objectivation وجود  -معقولیت خارجی یابی -عینی سازی

 خارجی یابی

Obscene words کلمات زشت 

Observing ego من گون نگرنده -ایگوی مشاهده کننده 

Obsessional character کاراکتر وسواسی 

Obsessional reparation ترسیم وسواسی 

Obstinacy سرسختی و لجاجت 

Oceanic feeling احساس اقیانوسی 

Ocnophilia  آکنوفیلیا 

Ocnophilia and philobatism آکنوفیلیا و فیلوباتیسم 

Oedipal pathology آسیب شناسی ادیپی -پاتولوژی ادیپی 

Oedipal phase  ادیپیدوره 

Oedipal sibling triangles  دیپی هم شیرانامثلثهای 



 Page 61 
تهرانروانکاوی  انستیتو  

73واحد  -طبقه ششم  –ساختمان فردوس  -7403پالک  -باالتر از سه راه زعفرانیه –خیابان ولی عصر  -تهران: آدرس   

 www.psychoanalysis.ir : سایت آدرس

                   ravankavi_tehran@  :برای عموم     ravankavi_takhasosi@  :برای متخصصین: گراماینستا آدرس

 :tpi@ psychoanalysis.irایمیل آدرس

480-88382444: تلفن  

.است 84944 ثبت شماره بهروانکاوی تهران  انستیتو به متعلق اثر این معنوی حقوق  

.است بالمانعروانکاوی تهران  انستیتو نام ذکر با برداری کپی  

 

Oedipal triumph پیروزی ادیپی 

Oedipus complex پیچه ادیپ 

Older patients بیماران مسن تر 

Olfactory repression واپس زنی بویایی 

One person psychology روانشناسی تک فردی 

One person vs. two person 

psychology 

 روانشناسی تک فردی در برابر دو فردی

One, two, three, four and multi-

person psychologies 

 روانشناسی یک، دو، سه، چهار و چند نفره

Onymy ودنامیدن خ 

Opening phase مرحله آغازین 

Opposite wishes خواسته های مخالف 

Optimal disillusionment  بهینهسرابه زدایی 

Optimal closeness نزدیکی بهینه 

Optimal distance فاصله بهینه 

Optimal frustration ناکامی بهینه 

Optimal gratification ارضای بهینه 

Optimal responsiveness  پاسخگویی بهینه -پاسخدهی بهینه 
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Oral character کاراکتر دهانی 

Oral deadlock بن بست دهانی 

Oral dependence وابستگی دهانی 

Oral eroticism اروتیسم  دهانی 

Oral gratification کامرواسازی دهانی 

Oral phase دوره دهانی 

Oral sadism سادیسم دهانی 

Oral stage دوره دهانی 

Oral triad سه گانه دهانی 

Orality دهانیت 

Ordinary devoted mother مادر فداکار عادی 

Organ neuroses نوروزهای عضوی 

Organ pleasure لذت عضوی 

Organizers of the psyche سامان دهنده های روان 

Ostow’s triad سه گانه آستو 

Other دیگری 

Other having داشتن دیگری 
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Overdetermination پرتعیین شدگی 

Over interpretation پرتعبیری 

Ownership of the body  بدنمالکیت 

Pairs of opposites جفتهای اضداد 

Panic attacks حمالت هراس 

Panic disorder اختالل هراس 

Parallelism phenomena in 

psychoanalysis and supervision 

 پدیده های متوازی در روانکاوی و سوپرویژن

Parameters of technique پارامترهای تکنیک 

Paranoid personality disorder  اختالل شخصیتی -اختالل شخصیتی پارانویایی

 بدگمانی

Paranoid position جایگاه پارانویایی 

Paranoid-schizoid position اسکیزوئید -جایگاه پارانوئید 

Paranoid transference انتقال پارانویایی 

Paranosic gain نخستین یافت دست 

Paraphilias پارافیلی 

Parapraxis اشتباه لپی -لغزش  -پاراپراکسی 
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Parasitic doubles of the superego دوگانه های انگلی  -دوگانه های انگلی سوپر ایگو

 ابرمن گون

Part objects پاره بوده ها -پاره ابژه ها 

Partial instincts غریزه های پاره ای 

Partially internalized conflicts  سازی شدهتعارضهای پاره درونی 

Passive primal repression واپس زنی نخستینه منفعل 

Passivity انفعال  

Past unconscious ناخودآگاه گذشته  

Paternal identity هویت پدرانه 

Pathological attractor sites مناطق جاذب بیمارگونه 

Pathological grief reaction واکنش سوگواری بیمارگونه 

Pathological hope امید بیمارگونه 

Pathological jealousy حسادت بیمارگونه 

Pathological narcissism نارسیسیسم بیمارگونه 

Pathological weeping زارزدن بیمارگونه 

Penis awe هیبت از آلت مرد 

Penis envy رشک به آلت مردانه 
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Penis-in-link آلت مردانه به عنوان پل 

Perceptual bath استغراق دریافتی 

Perceptual identity هویت دریافتی 

Perceptual identity and thought 

identity 

 هویت دریافتی و هویت فکر

Perennial mourning سوگواری های دیرپای 

Performance نمایش  -عملکرد 

Perils of neutrality  خنثی بودن مخاطرات 

Persephone complex پیچه پرسه فونی 

Personal myth اسطوره های شخصی 

Personal relationship رابطه شخصی 

Personality شخصیت 

Personality disorder اختالل شخصیت 

Personalization شخصی سازی 

Personification تبدیل به شخص کردن 

Perverse character کاراکترکج راه 
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Perverse defences دفاعهای منحرف 

Perversions انحرافات جنسی 

Phallic mother نراندامهمادر 

Phallic narcissism نارسیسیسم نراندامه 

Phallic narcissistic character کاراکتر نارسیسیسمی نراندامه 

Phallic patheticness زبونی نراندامه 

Phallic phase مرحله نراندامه 

Phallic stage نراندامه دوره 

Phallic woman زن نراندامه 

Phallus نرینه 

Phantasy (کالینی)پنداره  -پیش پنداره 

Pharmacothymia داروخویی 

Phase of joint acceptance of the 

Holocaust reality 

 مرحله پذیرش مشترک واقعیت هولوکاست

Philobatism فیلوباتیسم 

Phobia وحشت  -فوبیا 

Phobic character کاراکتر فوبیایی 
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Physical contact between analyst 

and patient 

 تماس بدنی بین روانکاو وبیمار

Placental paradigm پارادایم جفت گونه 

Play بازی 

Play technique تکنیک بازی 

Pleasure principle اصل لذت 

Pleasure-unpleasure principle نالذت -اصل لذت 

Plural Oedipus complex پیچه ی ادیپی تجمعی 

Poisoning of nostalgia  زهرآکنی خاطرات دلتنگی برای گذشته 

Pollakiuria nervosa تکرر ادرار عصبی 

Polycratism پلی کراتیسم 

Polymorphous perverse sexuality جنسیت چندگون و منحرف 

Positive narcissism نارسیسیسم مثبت 

Positive projective identification فرافکنی همانند ساز مثبت 

Post-oedipal transformations تراپیکری پسا ادیپی 

Post-parental crisis of narcissism والدی نارسیسیسم بحران پسا 

Post-interruption contacts (درمان)بعد از انقطاع  تماس های 
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Post-termination contacts تماسهای پس از پایان درمان 

Post termination phase مرحله پس ازپایان درمان 

Post traumatic dreams رویاهای پسا تروما 

Post traumatic stress disorder اختالل استرس پسا تروما 

Potential space فضای بالقوه 

Practical psychoanalysis روانکاوی عملی 

Practicing subphase  زیردوره تمرین 

Preadolescent drive organization نوجوانی -سازمانگری رانه ها ی پیش 

Pre-conception پیش انگاشت 

Preconception and pre-conception انگاشت -پیش انگاشت و پیش 

Preconscious پیش خودآگاه 

Predepressive idealization  واریآرمانی سازی پیش افسرده 

Pregenital conversions تناسلی -تبدیالت پیش 

Pregenital sexuality جنسیت پیش تناسلی 

Promotion ترقی و تعالی دادن 

Prenatal stage of development مرحله رشدی پیش زایی 
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Preoedipal colouring of the Oedipus 

complex 

 رنگ گرفتگی پیچه ادیپی از مرحله پیش ادیپی 

Preoedipal development فرارسی پیش ادیپی -رشد پیش ادیپی 

Preoedipal father پدر پیش ادیپی 

Preoedipal fixation تثبیت پیش ادیپی 

Preoedipal mother مادر پیش ادیپی 

Preoedipal pathology بیماری پیش ادیپی 

Preoedipal phase مرحله پیش ادیپی 

Prerepresentational self خویشه ی پیش نمایانه  -خویشتن پیش نمایانه ای

 ای

Present unconscious see:  

Three-box model of the mind 
 مدل سه جعبه ای ذهن: ناخودآگاه زمان حال

Pressure technique تکنیک فشار 

Pretend mode نحوه  وانمودی 

Primal cavity  گودال ازلی 

Primal horde رمه  ازلی 

Primal horde theory تئوری رمه  ازلی 
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Primal masochism مازوخیسم ازلی 

primal parathymia پیراخویی ازلی 

Primal phantasies پنداره های ازلی 

Primal psychophysiological self فیزیولوژی -خویشتن ازلی روانی 

Primal repression واپس رانی ازلی 

Primal sadism  ازلیسادیسم 

Primal scene صحنه عمده 

Primary and secondary gain دستیافت اولیه و ثانویه 

Primary and secondary guilt گناه اولیه و ثانویه 

Primary and secondary processes فرآیندهای اولیه و ثانویه 

Primary and secondary shame شرم اولیه و ثانویه 

Primary autonomy خودمختاری اولیه 

Primary communication ارتباط گیری اولیه /پیام آمیزی 
 

Primary femininity زنانگی اولیه 

Primary identification همانند سازی اولیه 

Primary love عشق اولیه 
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Primary masochism مازوخیسم  اولیه 

Primary maternal preoccupation اشتغال عمده مادرانه 

Primary narcissism نارسیسیسم اولیه 

Primary object relationship رابطه ابژه ای اولیه 

Primary omnipotence همه توانی اولیه 

Primary paradox of individuation پارادکس اولیه تفرد 

Primary process فرآیند اولیه 

Primary psychic creativity خالقیت روانی اولیه 

Primary repression واپس زنی اولیه 

Primitive ego defences دفاعهای بدوی من گون -دفاعهای بدوی ایگو 

Primitive denial انکار بدوی 

Primitive idealization آرمانی سازی بدوی 

Primitive splitting دونیمه سازی بدوی 

Principle of inertia اصل بی جنبشی 

Principle of maintaining a 

psychological border 

 روانی اصل نگه داشت مرز

Principle of maintaining non-

sameness 

 اصل نگهداشت نایکسانی
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principle of multiple function اصل چندکارکرد 

Principle of neuronal inertia اصل بی جنبشی عصبی 

Principle of stability اصل پایداری 

Procreative container مثلی دظرف تولی 

Project پروژه 

Project for a Scientific Psychology پروژه روانشناسی علمی 

Projection فرافکنی 

Projective counter-identification ضد همانندسازی  -ضدفرافکنی همانند ساز

وا   -فرافکنی همانندساز وا  -فرافکنانه

 همانندسازی فرافکنانه

Projective identification همانندسازی فرافکنانه -فرافکنی همانندساز 

Projective objects ابژه های فرافکن 

Projective transformation تغییر شکل از فرافکنی 

Projective transidentification همانندسازی فرافکنترا 

Prolonged adolescence اطاله ی نوجوانی 

Propaganda addiction اعتیاد به تبلیغات 
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Propensity to obedience  تمایل به اطاعت 

Protective rite of farewell رسوم وداعی محافظ 

Protective shield سپر محافظ 

Proto-altruism نخستین فرم دگرپاسی 

Proto-masochism نخستین فرم مازوخیسم 

Proto-phallic phase نخستین فرم دوره آلتی 

Proto-phallic and deutro-phallic 

phase 

 نخستین فرم و دومین دوره آلتی

Proxy-base for refueling پایگاه نیابتی برای بازتوشی 

Pseudo-externalized displacement جابجایی بیرونی شده کاذب 

Pseudo- homosexual anxiety  هم جنس گرایی کاذباضطراب 

Pseudo-homosexuality هم جنس گرایی کاذب 

Pseudo-humility تواضع کاذب 

Pseudo- imbecility سبک مغزی کاذب 

Pseudo- sexuality جنسیت کاذب 

Pseudo-speciation گونه پرستی کاذب 

Pseudo- stupidity حماقت کاذب 
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Pseudo-sublimatory potential  واالگری کاذبپتانسیل 

Pseudo- symbiosis هم زیستی کاذب 

Pseudo-tact ظرافت کاذب 

Pseudo-twinning دوقلوگری کاذب 

Pseudo-vitality سرزندگی کاذب 

Psychic apparatus دستگاه روانی 

Psychic bisexuality دوجنسیتی روانی 

Psychic creationism آفرینشگرایی روانی 

Psychic determinism تعیین شدگی روانی 

Psychic energy انرژی روانی 

Psychic equivalence mode حالت هم ارزی روانی 

Psychic genera زایشگر روانی 

Psychic homosexuality هم جنس گرایی روانی 

Psychic reality واقعیت روانی 

Psychic representation نمایانه روانی 

Psychic retreats عقب نشینی های روانی 

Psychic structure ساختار روانی 



 Page 75 
تهرانروانکاوی  انستیتو  

73واحد  -طبقه ششم  –ساختمان فردوس  -7403پالک  -باالتر از سه راه زعفرانیه –خیابان ولی عصر  -تهران: آدرس   

 www.psychoanalysis.ir : سایت آدرس

                   ravankavi_tehran@  :برای عموم     ravankavi_takhasosi@  :برای متخصصین: گراماینستا آدرس

 :tpi@ psychoanalysis.irایمیل آدرس

480-88382444: تلفن  

.است 84944 ثبت شماره بهروانکاوی تهران  انستیتو به متعلق اثر این معنوی حقوق  

.است بالمانعروانکاوی تهران  انستیتو نام ذکر با برداری کپی  

 

Psychic trauma تروما روانی 

Psychoanalysis روانکاوی 

Psychobiography زندگی نامه روانی 

Psychoanalytic candidate کاندید روانکاوی 

Psychoanalytic love عشق روانکاوانه 

Psychoanalytic neutrality خنثی بودن روانکاوانه 

Psychoanalytic object ابژه روانکاوانه 

Psychoanalytic observation مشاهده روانکاوانه 

Psychoanalytic psychotherapy رواندرمانی تحلیلی 

Psychoanalytic training آموزش روانکاوی 

Psychoanalytic treatment of 

schizophrenia 

 شیزوفرنیدرمان تحلیلی 

Psychoanalytically informed  advice اندرزمبتنی برروانکاوی 

Psychohistory تاریخ روانی 

Psycholinguistics زبانشناسی -روان 

Psychological mindedness ذهنیت روانشناختی 

Psychological twinning  روانیدوقلوگری 
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Psychoneurosis روان رنجوری 

Psychopathic personality شخصیت روان بیمار 

Psychopathic transference انتقال روان بیمار 

Psychophysical downsizing بارزمین گذاری روانی فیزیکی 

Psychosexual stages of development روانژادی  /روان جنسی مرحله 

Psychosexual theory نظریه روان جنسی 

Psychosis روان پریشی 

Psychosomatic disorders اختالالت روان تنی 

Psychotic and non-psychotic 

personalities 

 شخصیتهای سایکوتیک و غیر سایکوتیک

Psychotic anxiety اضطراب سایکوتیک 

Psychotic character کاراکتر سایکوتیک 

Psychotic core میانگاه روان پریشانه 

Publication anxiety  نشراضطراب 

Punishment dreams رویاهای تنبیه 

Pure and abstract interpretation تعبیر خالص و تجریدی 

Purification rituals آداب پاالیش بخش 
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Purified pleasure ego ایگو لذت پاالیش یافته 

Q Q 

Qualified agreement توافق مشروط 

Quantity کمیت 

Quasi-autistic phase اوتیسم نما هدور 

Quasi-independence استقالل نما 

Questions as analytic interventions سوال به عنوان مداخالت تحلیلی 

Questions asked by the patient سوال توسط بیمار 

Quota of affect سهمیه دل نمون 

Race and transference نژاد و انتقال 

Racial identity هویت نژادی 

Racialized sexual fantasies پنداره های جنسی نژادی شده 

Rage غضب -خروش -جوش و خروش 

Rapprochement crisis بحران به هم بازگشتی 

Rapprochement subphase زیردوره به هم بازگشتی 

Rationalization دلیل سازی 

Reaction formation واکنش سازی 
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Real واقعی 

Real relationship رابطه واقعی 

Real, symbolic, and imaginary ث حیث واقع، حی -واقع، سمبلیک و تصویری

 اشارت و حیث خیال

Reality واقعیت 

Reality constancy ثبات واقعیت 

Reality principle اصل واقعیت 

Reality testing واقعیت سنجی 

Realization تحقق یافتن -واقع شدن 

Reanalysis باز درمانی تحلیلی 

Reassurance اطمینان خاطر -اطمینان بخشی 

Recall residue باقی مانده فراخوانی 

Recognition شناسایی 

Recognition and misrecognition شناسایی و کج شناختی 

Reconstruction بازسازی 

Referral-related boundary مرز مرتبط با ارجاع 
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Refueling dialogue گفت و گو بازتوشی 

Re-grief therapy رواندرمانی بازسوگی 

Regression پسرفت 

Regression in the service of 

development 

 فرارسیپسرفت درخدمت 

Regression in the service of 

progression 

 پسرفت در خدمت پیشرفت

Regression in the service of the 

other 

 پسرفت درخدمت دیگری

Regret پشیمانی 

Relational psychoanalysis روانکاوی ارتباطی 

Relaxation technique تکنیک تن آسایی 

Religious instinct غریزه دینی 

Remorse پشیمانی 

Reparation ترمیم 

Reparative therapy رواندرمانی ترمیمی 

Repetition compulsion  تکراراجبار به 

Replacement child فرزند جایگزین 
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Representation نمایانه 

Representational world جهان نمایانه ای 

Repression واپس زنی 

Repression in the service of 

instincts 

 واپس زنی درخدمت غریزه ها

Repudiated self  پذیرفته شدهن خویشتن 

Repudiation نپذیرفتن 

Rescue fantasy پنداره نجات 

Resilience تاب آوری 

Resistance مقاومت 

Resistance analysis تحلیل مقاومت 

Resomatization بازبدنی سازی 

Retention hysteria هیستری نگه داشتن 

Retrogenetic phase مرحله عقب گرد ژنتیکی 

Retrospective self-envy رشک به خود گذشته نگر 

Return of the repressed برگشت واپس زده شده 

Revenge انتقام 
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Reverberation time مدت همنوایی 

Reverie گمان پیمایی 

Reversal in external and internal 

rates of change 

 برعکس شدن نرخ تغییرات بیرونی و درونی

Reversal into the opposite برعکس شدن بطرف متضاد 

Reversed oedipal constellations ادیپی معکوسهای  مجموعه 

Reversible perspective منظر بازگشت پذیر 

Review dreams رویاهای مروری 

Ritualization آیین گزاری 

Role responsiveness پاسخ دهی در نقش 

Romantic vision of psychoanalysis نگاه رمانتیک به روانکاوی 

Rotten core کرم خورده هسته 

Ruthless love عشق بی رحم 

Ruthless self خویشتن بی رحم 

Ruthlessness of the baby بی رحمی نوزاد 

Sachs’ mechanism مکانیزم ساکس 

Sadism آزارگری -سادیسم 
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Sadomashochism سادومازوخیسم 

Safety feelings احساسات ایمنی 

Sanderian activation waves  فعالیت ساندریامواج 

Satellite state وضعیت ماهواره ای 

Schema model الگوی طرح واره 

Schizohomosexuality اسکیزوهم جنس گرایی 

Schizoid fantasies پنداره های اسکیزوئید 

Schizoid personality disorder اختالل شخصیت اسکیزوئید 

Schizoid position جایگاه اسکیزوئید 

Schizoid transference انتقال اسکیزوئیدی 

Schizophrenia شیزوفرنی 

Scierneuropsia پرده بینی پسا 

Scopophilia چشم چرانی 

Screen پرده 

Screen affects دلنمونهای پرده ای 

Screen defences دفاعهای پرده ای 

Screen hunger گرسنگی پرده ای 
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Screen identity هویت پرده ای 

Screen memories خاطرات پرده ای 

Screen perceptions ادراکات پرده ای 

Screen reconstructions بازسازی های پرده ای 

Screen sensations حس های پرده ای 

Screen trauma تروما پرده ای 

Sculpted creativity خالقیت تراشیده شده 

Second adolescence نوجوانی دوم 

Second adolescences and fourth 

individuations 

 نوجوانی های دوم و تفردهای چهارم

Second censorship سانسور دوم 

Second individuation process of 

adolescence 

 فرآیند دوم تفرد نوجوانی

Second organizer  of the psyche سامانده دوم روان 

Second symbiosis هم زیستی دوم 

Secondary autonomy خودمختاری ثانوی 

Secondary elaboration ظریف کاری ثانوی 

Secondary gain سود ثانوی 
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Secondary narcissism نارسیسیسم ثانوی 

Secondary process فرآیند ثانوی 

Secondary revision  تجدید نظر ثانوی 

Secrets رازها 

Seduction hypothesis فرضیه اغوا 

Seduction of the aggressor اغوای متجاوز 

Seduction of the humiliator اغوای تحقیرکننده 

Seductive superego سوپرایگواغواگر 

Selected fact حقیقت منتخب 

Self خویشه -خویشتن 

Self analysis خودکاوی 

Self constancy همواره گی خویشه  -همواره گی خویشتن 

Self-disclosure خودافشایی 

Self disorders اختالالت خویشتن 

Self envy رشک به خود 

Self naming نام گذاری خود 

Selfobject ابژه خویشتنی 
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Self- object خویشبوده  -ابژه خویشتنی 

Self- object transferences انتقالهای ابژه خویشتنی 

Self preservatory instinct  خویش نگهدارندهغریزه 

Self psychology روانشناسی خویشتن 

Self regulation تنظیم خویشتن 

Self representation نمایانه خود 

Self-righting خویش راست گشت 

Self state dreams رویاهای وضعیت خویشتن 

Self seeking instinct غریزه خودطلبی 

Semi-circle of mental health  بهداشت رواننیم چرخ 

Sense of core self ادراکات خویشتن میانگاهی 

Sense of an emergent self بر آینده ادراک خویشتن 

Sense of a subjective self ادراک خویشتن درونی 

Sense of a verbal self ادراک خویشتن کالمی 

Separateness anxiety اضطراب جدا بودن 

Separation anxiety اضطراب جدایی 

Separation- individuation تفرد -جدایی 
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Septet of baby fears هفت گانه ترسهای نوزاد 

Sequence constancy پایداری توالی 

Severe personality disorders اختالل شخصیتی شدید 

Sexual deviations انحرافات جنسی 

Sexual dysfunction معلولیت  -ژادیکژکاری  -کرد جنسیکژکار

 جنسی

Sexual instinct غریزه جنسی 

Sexualization انگیزی ژاد -جنسی سازی 

Shadowing and darting away سایه واری و گریز پایی 

Shame ننگ -خجالت -کمرویی -حیا -شرم 

Shared ethnic scotoma کورچشمی قومی مشترک 

Shared implicit relationship  مشترکرابطه ضمنی 

Shared meanings معانی مشترک 

Shift in time perspective تغییر درمنظر زمان 

Shinkeishitsu personality شین کیشیتسو شخصیت 

Shy narcissist فرد نارسیسیسمی خجالتی 

Sibling loss برادر یا ازدست دادن خواهر 
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Sibling relationship رابطه خواهریا برادران 

Sibling rivalry رقابت خواهر یا برادرانه 

Sibling transferences انتقالهای خواهر یا برادرانه 

Sibling triangle مثلت خواهر یا برادرانه 

Signal affects دلنمون های نشانه ای 

Signal anxiety اضطراب نشا نه ای 

Signifier   نشانگر 

Silence سکوت 

Silence in the service of ego سکوت درخدمت ایگو 

Silent patient بیمار ساکت 

Simple and complex selves خویشتن های ساده و پیچیده 

Simple self خویشتن ساده 

Sinking feeling احساس فروریختن دل 

Sita- Shakti سیتا شاکتی 

Sitting in judgement درجایگاه قضاوت نشستن 

Skin colour anxiety  مرتبط با رنگ پوستاضطراب 

Slips of the tongue لغزش زبان 
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Smell بو 

Smiling response پاسخ لبخند 

Social-fittedness  جفت بودن اجتماعی -جور بودن با اجتماع 

Somatic compliance تبعیت بدنی 

Somatization بدنی سازی 

Someday…and If only… fantasies اگر تنها و... کاش روزی پنداره های... 

Soul murder قتل روح 

Source of the instinct منبع غریزه 

Spatial representations نمایانه های فضایی 

Spatula game بازی قاشقک 

Sphincter morality اخالقیات اسفنکتری 

Spirituality, mysticism, and 

psychoanalysis 

 روانکاویرازباوری و / ، رازدانی(مینوی)ت معنوی

Spirituality within sexuality معنویت در درون جنسیت 

Split treatment درمان دونیمه ای 

Splitting دونیمه سازی 

Splitting of self and object-

representations 

 دونیمه سازی خویشتن و نمایانه های ابژه
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Squiggle game   خط بازی 

State-of-affairs dreams رویاهای وضعیت امور 

Stimulus barrier مانع محرکی 

Stimulus screen پرده محرکی 

Stockholm syndrome سندروم استکهلم 

Stolen child فرزند ربوده شده 

Strachey- Loewald divergence اختالف بین استریچی و لووالد 

Stage of concern دوره دل نگرانی 

Strain trauma  فشارتروما 

Stranger anxiety اضطراب غریبگی 

Structure ساختار 

Structural change تغییر ساختاری 

Structural conflict تعارض ساختاری 

Structural model of the mind الگوی ساختاری ذهن 

Structural perspective دیدگاه ساختاری 

Structural theory نظریه ساختاری 

Structural violence خشونت ساختاری 
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Struggle against the introjects تقال برعلیه درون افکنده ها 

Subjective disengagement  شدن درونیجدا 

Subjective object ابژه درونی 

Sublimation واالیش 

Subsidiary egos ایگوهای یارانه 

Substitute for objects برای ابژه ها جایگزینی 

Substitute objects جایگزین ابژه ها 

Success neurosis نوروز موفقیت 

Suggestibility تلقین پذیری 

Suggestion تلقین -پیشنهاد 

Suicide خودکشی 

Suitable reservoirs انبارهای مناسب 

Sum of excitation جمع تهییج 

Sunday neurosis نوروز یک شنبه 

Superego ابرمن گون -سوپرایگو 

Superego analysis تحلیل  سوپرایگو 

Superego defence دفاع سوپرایگو 
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Superego defence analysis تحلیل دفاع سوپرایگو 

Superego dreams رویاهای سوپرایگو 

Superego forerunners  سوپرایگوپیشگامه های 
 

Superego lacunae سوپرایگو حفره 

Superego precursors سوپرایگو پیش خیز 

Superego resistance مقاومت سوپرایگو 

Supervising analyst روانکاو سوپروایزر 

Supervising and training analyst روانکاو سوپروایزر آموزشی 

Supervisory field میدان سوپروایزری 

Supportive psychotherapy رواندرمانی حمایتی 

Suppression as a defence فرونشانی به عنوان یک دفاع 

Survival of the object بقای ابژه 

Survivor’s guilt گناه بازمانده 

Survivor syndrome سندرم بازمانده 

Symbiotic need احتیاج همزیستی 

Symbiotic omnipotence همه توانی هم زیستانه 

Symbiotic orbit مدار هم زیستانه 
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Symbiotic phase دوره همزیستی 

Symbolic نمادی 

Symbolic equation معادله نمادی 

Symbolism نمادگری 

Symmetric logic منطق قرینه 

Symptom formation شکل گیری عالمت 

Symptom replacement  جایگزینی عالمت 

Syndrome of narcissistic tranquility سندرم آرامش نارسیسیسمی 

Synthetic function of the ego کارکرد هم آوری ایگو -کارکرد اتصال دهنده ایگو 

System unconscious سیستم ناخودآگاه 

Tact نزاکت  -ظرافت 

Talking cure معالجه گفتاری 

Teacher transference انتقال معلمانه 

Technical neutrality خنثی بودن تکنیکی 

Telepathic dreams پاتی رویاهای تله 

Telepathy and psychoanalysis تله پاتی و روانکاوی 

Telephone analysis تحلیل تلفنی 
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Temperament خلق و خو 

Temperature eroticism    شهوت انگیزی دما -اروتیسم دما 

Temporal fracture of the self ترک زمانی خویشتن 

Temporal order of life نظم زمانی زندگی 

Temporal regression پسرفت زمانی 

Tenderness لطافت 

Tent of the large-group identity چادر هویتی گروه بزرگ 

Termination پایان درمان – پایان 

Termination phase دوره پایانی 

Termination phase dreams رویاهای دوره پایانی 

Termination related dreams با پایان رویاهای مرتبط 

Termination signal dreams رویاهای نشانه ای پایانی 

Tertiary narcissism نارسیسیسم سومی-نارسیسیسم ثالثی 

Tertiary process فرآیند سومی -فرآیند ثالثی 

Theter fantasy پنداره افساربستگی 

Thanatos تاناتوس 

Theory of opposite wishes نظریه آرزوهای مخالف 
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Theory of thinking  نظریه تفکر 

Therapeutic alliance اتحاد درمانی 

Therapeutic conscience وجدان درمانی 

Therapeutic dissociation of the ego  ناهم نزدی درمانی من گون -تجربه درمانی ایگو 

Therapeutic misalliance اتحاد کج درمانی 

Therapeutic pseudo-alliance اتحاد کاذب درمانی 

Therapeutic regression پسرفت درمانی 

Therapeutic strategy and 

psychoanalytic technique 

 استراتژی درمانی و تکنیک تحلیلی

Thing presentation چیزنمایی 

Thing presentation and word 

presentation 

 چیزنمایی و واژه نمایی

Third individuation  سومتفرد 

Third organizer of the psyche سامانده سوم روان 

Those wrecked by success تخریب شده های موفقیت 

Thought identity هویت فکری 

Three box model of the mind الگوی سه جعبه ای ذهن 

Three person psychology روانشناسی سه نفره 
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Time binding بستن زمان 

Time collapse افت زمان 

Time dominance تسلط زمان 

Titrating the asymmetry gradient تعیین درجه عدم  -اندازه بندی شیب ناقرینگی

 تقارن

Titration اندازه بندی 

Too good mother حد خوب از زیاد مادر 

Topographic theory نظریه جای نگاری -نظریه توپوگرافی 

Topographical model of the mind الگوی جای نگاری ذهن-الگوی توپوگرافی ذهن 

Topographic perspective منظر توپوگرافی 

Topographic regression پسرفت توپوگرافی 

Touch لمس 

Traditional continuity امتداد سنتی 

Tragic man   انسان غمین -انسان تراژیک 

Training analysis  آموزشیروانکاوی 

Training analyst روانکاو آموزشی 

Transference انتقال 

Transference addiction اعتیاد به انتقال 
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Transference depression افسردگی انتقال 

Transference focused 

psychotherapy 

 رواندرمانی متمرکز برانتقال

Transference hunger گرسنگی انتقال 

Transference interpretation تعبیر انتقال 

Transference neurosis نوروز انتقال 

Transference perversion انتقال کژرفت  -انحراف انتقال 

Transference psychosis سایکوز انتقال 

Transference resistance مقاومت به انتقال 

Transference of deception انتقال فریب 

Transferences of hatred انتقالهای نفرت 

Transformational object بوده تغییر شکل دهنده -ابژه تغییر شکل دهنده 

Transitional objects بوده های گذرا -ابژه های گذرا 

Transitional phenomena پدیده های گذرا 

Transitional space فضای گذرا 

Transitory developmental neurotic 

conflicts 

 نوروزی گذرافرارسی تعارضهای 

Transcultural identity فرهنگی هویت ترا 
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Transgenerational transmission of 

trauma 

 نسلی تروما انتقال ترا

Transitive vitalization احیا کنندگی ناپایدار 

Transmuting internalization تراگشتی درونی سازی 

Transparent screens  شفافپرده های 

Transposition ترا نهادن /نهی ترا 

Transsexualism ترا ژادی گرایی -تراجنسی گرایی 

Transvestism تراپوشی 

Trauma کوبه -ضربه -تروما 

Trauma of geographical dislocation  کوبش آوارگی  -ترومای آوارگی جغرافیایی

 جغرافیایی

Traumatic dreams رویاهای تروما 

Traumatism, traumatic, and trauma کوبش زدگی،  -زا و تروما تروما زدگی، تروما

 و کوبشکوبش زا 

Traumatophilia دوستداری تروما 

Traumatic neuroses زا نوروزهای تروما 

Treatment goals vs. life goals اهداف درمانی دربرابر اهداف زندگی 

Tree model الگوی درخت 
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Triad of cathexis سه گانگی سرمایه گذاری 

Triad of silence سه گانگی سکوت 

Triadic conflicts تعارضهای سه گانه 

Triadic intersubjectivity matrix درونیت شبکه سه گانه بینا 

Triadic match جوربودن سه گانه 

Triadic reality واقعیت سه گانه 

Trial analysis روانکاوی آزمایشی 

Trial identification همانندسازی آزمایشی 

Trial interpretation تعبیر آزمایشی 

Triangle of clinical judgement مثلث قضاوت بالینی 

Tripartie model الگوی سه وجهی 

Triple instinct theory نظریه غریزه سه گانه 

Trisexual سه جنسی 

Trisexuality سه جنسیتی 

Trishanku complex پیچه تری شانکو 

True self خویشه راستین -خویشتن راستین 

Turning round upon the self چرخیدن به سمت خویشتن 
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Twinship transference انتقال دوقلویی 

Twinning reaction واکنش دوقلویی 

Two-ness حالت دوتایی 

Two person psychology روانشناسی دونفره 

Uncanny گمان ناپذیر 

Uncommon mirror dreams رویاهای آیینگی غیرمعمول 

Unconscious ناخودآگاه 

Unconscious affects دل نمون های ناخودآگاه 

Unconscious fantasy فانتزی ناخودآگاه -پنداره ناخودآگاه 

Unconscious guilt گناه ناخودآگاه 

Unconscious hope امید ناخودآگاه 

Unconscious phantoms شبح های ناخودآگاه 

Unconscious recognition شناسایی ناخودآگاه 

Undifferentiated energy انرژی تفکیک نشده 

Undoing ناکرده سازی 

Unforgettable and unrememberable نشدنی نی و یادفراموش نشد 

Unmentalized xenophobia بیگانه هراسی ذهنی نشده 
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Unitary theory نظریه وحدت 

Universal dreams رویاهای جهان شمولی 

Unobjectionable negative  

countertransference 

 انتقال متقابل منفی ایراد ناپذیر

 
 

Unobjectionable negative 

transference 

 انتقال منفی ایراد ناپذیر

Unobjectionable positive 

countertransference 

 ناپذیر انتقال متقابل مثبت ایراد

Unobjectionable positive 

transference 

 ایراد ناپذیر تانتقال مثب

Unobtrusive analyst روانکاو مداخله نکننده 

Unpleasure لذتی نا 

Unpleasure principle لذتی اصل نا 

Unthinkable anxieties اضطراب های غیر قابل فکر 

Unthought known دانسته فکر نشده 

Urethral eroticism اروتیسم مجاری ادراری 

Urinary eroticism اروتیسم ادراری 

Use of an object استفاده از یک بوده-استفاده از یک ابژه 
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Vagina dentate واژن دندان دار 

Vagina man واژنی مرد 

Vengeance مانتقا 

Vengeance masked by love  درزیرنقاب مهرانتقام 

Vertical split شکاف عمودی 

Villain hunger بدکاره جویی 

Visual images during 

psychoanalytic sessions 

 تصویرهای بینایی درحین جلسات روانکاوی

Von Domarus principle اصل وان دوماروس 

Voyeurism چشم چرانی 

Waiting syndrome سندروم انتظار 

Waking screen پرده  بیداری 

War neuroses نوروزهای جنگ 

We-go میریم -ما 

We-ness مایی 

We-self خویشتن مایی 

Whole object ابژه کل 
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Widening scope of psychoanalysis گسترش پهنه روانکاوی 

Wild analysis تحلیل وحشی 

Wild psychoanalysis ی وحشیروانکاو 

Wish خواسته 

Wish fulfilment برآورده شدن خواسته 

Withdrawal of cathexis مایه گذاری زدودن  

Witnessing and the analytic process شاهد بودن و روند تحلیلی 

Without memory or desire بدون یاد  یا خواسته 

Without-ness نداری 

Womb fantasies پنداره های رحم 

Word presentation  واژهنمای 

Work کار 

Work compulsion جبربه کار 

Work group گروه کار 

Work inhibition بازداری کاری 

Work of the negative منفی کاری 

Work pleasure لذت کار 



 Page 103 
تهرانروانکاوی  انستیتو  

73واحد  -طبقه ششم  –ساختمان فردوس  -7403پالک  -باالتر از سه راه زعفرانیه –خیابان ولی عصر  -تهران: آدرس   

 www.psychoanalysis.ir : سایت آدرس

                   ravankavi_tehran@  :برای عموم     ravankavi_takhasosi@  :برای متخصصین: گراماینستا آدرس

 :tpi@ psychoanalysis.irایمیل آدرس

480-88382444: تلفن  

.است 84944 ثبت شماره بهروانکاوی تهران  انستیتو به متعلق اثر این معنوی حقوق  

.است بالمانعروانکاوی تهران  انستیتو نام ذکر با برداری کپی  

 

Work principle اصل کار 

Working alliance اتحاد کاری 

Working off تخلیه کردن 

Working out راه کارپیداکردن 

Working through کار برای عبور -پردازکاری 

World destruction fantasies پنداره های انهدام جهان 

World reconstruction fantasies پنداره های بازسازی جهان 

Wound of return زخم بازگشت 

Writer’s block قلم بست 

Xenophobia بیگانه هراسی 

Yearning آرزو پروری 

Zac’s constants موارد ثابت زاک 

Zoerastia جانورژادی 

Zoerasty حیوان ژادی 

Zone of proximal development ناحیه رشد همجوار 

zoophilia جانورژادی 

 


