
 

 
1Analysis-Analysis to Culture-From Psycho 

 מפסיכואנליזה לאנליזה של תרבות

 מחבר: מרואן דוירי

 סקירה: שפיק מסאלחה

העולם האקדמי והטיפולי את אימץ שבעים השנים הראשונות של המאה הקודמת ב

ירופה ובהמשך תחילה בא, התאוריות הפסיכולוגיות והקליניות שצמחו בעולם המערבי

 תאוריהה: קרייםישלושה זרמים עלאז רווחו שלסווג את התאוריות אפשר . צות הבריתבאר

תאוריות ה; ם שהמשיכו אותהימים הפסיכודינמיהפסיכואנליטית של פרויד והזר

והזרם ; שצמחו מתוכן התאוריות הקוגניטיביותן וסקינר וווטסושל ההתנהגותיות 

 - המרכזיים בתחום טיקניםהתאורשני  שהחל עםההומניסטי 

 סלו ורוג'רס. אמ

ביקורת שעולה אנו עדים ל העשורים האחרונים תבשלוש

עולם כנגד אימוץ מרחבי החוקרים וקלינאים מתפיסתם של 

התאוריות הפסיכולוגיות שצמחו במערב, ויישום ההבנות 

, מתחום הטיפול בקריםהמרוב מתאוריות אלו בעבודה הקלינית. 

המערביות  תאוריותהברכי התחנכו על  יכולוגי,הפסיכיאטרי והפס

 כמה בטיפול נפשי בקהילות שאינן מערביות. להלןעוסקים הם ו

 2בילו וויצטום: במאמריהם, טענו לביטויי ההתנגדות דוגמאות

יש לערוך חרדית יהיה אפקטיבי, -שהטיפול בקהילה היהודית שכדי

 לא זאת בלבד, אלאהמערבית. של הגישה הפסיכיאטרית והטיפולית והתאמות שינויים 

את לאמץ  יםלמטפלקריאה יצאו בוהטיפולית שיש לשנות את הטכניקה  הוסיפו ואמרו

 ,עם זאתהמטופל.  ו שלשאובים מתרבותהסים קטבלהשתתף ובמהלך הטיפול  ,מבוליםיסה

ן י. הם עדישל המטופל ותרבותל שהוא שייך פנים דתהעממ להימנע המטפל עלשהעירו 

פרעה הנפשית ואת הפונקציה הטיפולית בהתאם למושגי הטיפול המערביים פירשו את הה

 התחנכו.לפיהם ש
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כדי ש 3זייןסו ו טענו ,צות הבריתיתית באריהאסבקהילה  שרכשוניסיון טיפולי  עקב

צות התרבותיים של המיעוטים בארם ימטפלים מערביים ללמוד את הקודשטיפול יצליח, על 

" יכים לקהילת המיעוט "הלא מערבייבוה של מטופלים הש. לדעתם אחוז הנשירה הגהברית

את הקודים הבנה של המטפל המערבי חוסר הקשור ב, כבר מהמפגש הראשון עם המטפל

 התרבותיים של המטופל.

, טענו הערבית הפלסטינית בישראלחברה פרטים בממושך ב קליני טיפול ותעקבב

צמחו ש ,והגישות הטיפוליות המערביותתאוריות האישיות הכי  5,וגראהםואלקרינאוי  4דוירי

השקפתה ת את ותואמ לא ,האינדיבידואליסטיתרכים ותפיסה של החברה המערבית מתוך ע

 (self" )עצמי" מושגה ,דויריטען למשל, . ואת ערכיה סטיתיקולקטיבההחברה הערבית של 

  ערבית.הבחברה מפירושו באופן שונה מערבית הבחברה מתפרש 

סלי אשר מבטל ראוניב מודל( 1) :תרבותי-טיפול ביןה מודלים להציג ארבע 6קולמן

את הרקע התרבותי של המטופל ורואה שבני אדם דומים במבנה האישיות ובדינמיקה 

מנתח . לכולם. האנלוגיה למודל זה הוא המודל הרפואימסוים מתאים הנפשית, ולכן טיפול 

ואה , הרתואם תרבותמודל  ( 2; )לכל מטופל ובכל תרבות ייתן מענה רפואי טובלב טוב 

מציג את ה ידע תרבותי,מודל ( 3; )ייחודיות הפרט תוך ביטולו יצג את תרבותיממי שכבפרט 

; היעיל ביותרלהתאים עבורו את הטיפול  כדירחי כהכהמטפל על תרבות המטופל של ידע ה

ות יש צורך להתחשב גם בפרט וגם בתרב, לפיו הפרט בהקשר התרבותי שלומודל ( 4)-ו

ההקשר נמיקה בין הפרט לבין יהוא על הדהדגש שהוא חלק ממנה. בטיפול לפי מודל זה 

 בו הוא גדל.שהתרבותי 

ליחס את הגישות הקליניות שהתפתחו בשני העשורים האחרונים בתחום אפשר 

שהיו  7סו וזיין לדוגמה ,תרבותית למודלים של קולמן. יש קלינאים-הפסיכותרפיה הבין

והציעו התאמות כך מעבר להרחיקו של קולמן, ואחרים  הידע התרבותידל קרובים יותר למו

הזהיר ש והיה מי 8ויצטוםבילו ולמשל  ,בטכניקה הטיפולית כך שתתאים לתרבות המטופל

  9.מרחיקת לכת של הטיפול לתרבותו של המטופל התאמהמ

 אחר,, באופן זה או בטיפול ליצירת התאמה קראו שהזכרתיוקרים והקלינאים החרוב 

 , לאורך כל הדרך,לעומתםמערבי. -המטופל הלאשל הגישה המערבית כך שתתאים לתרבות 

                                                           
3 1987, Sue & Zane 
4 Dwairy, 2006 
5 Krenawi & Graham, 2000-Al 
6 Colman, 1995 
7 Sue & Zane, 1987 
8 93Bilu & Witztum, 19 
 Masalha 1999 ;2004 ,מסאלחה 9
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לוגיה של הפרט המערבי והפת תובדינמיקמבנה האישיות ב שקיים שוני מהותיטען י דויר

בשונה סטית. ילעומת הפרט שגדל בחברה קולקטיב ,אינדיבידואליסטיתשגדל לתוך תרבות 

 של  מפסיכואנליזה לאנליזה בכך עוסק ספרו. ערך טיפולי אחרמכיום הוא מציע  ,מעמיתיו

 .תרבות

בו בעקביות ובאופן הגיוני  לבמש דוירי שכן ת הספרמאוד מקריאשאבתי הנאה רבה 

מעוררות מחשבה ומזמינות את הקורא  ופרקטיקה. התזות שלועיסוק בתאוריה דיון בוזורם 

 .הללבעצמו, במטופליו ובהתנהגות האנושית בכ להתבונן

י מציג עמדה ברורה כלפי התאוריות המערביות דוירשל הספר  ןבפרק הראשו

יבות י. לדעתו גישות אלו חוהפסיכופתולוגיהת האישיּו בתחום ההתפתחות,הדומיננטיות 

לי של אשבהן התהליך הפסיכוסוצי קולקטיביסטיותשיתאימו לתרבויות  כדילעבור שינוי 

מאמין שבחברה  הואשאפוא מכאן עולה נומיה. לא בהכרח מוביל לאוטו הפרט תפתחותה

ובחברה הקולקטיביסטית  ,האינדיבידואליסטית האישיות המסתגלת היא אישיות אוטונומית

 האישיות המסתגלת היא אישיות קונפורמיסטית.

כשמדובר במטופלים שגדלו השינוי זו מזו תכלית בשונות  מטרות הטיפול ,לטענתו

יש טיפול בחברה המערבית מכוון לעזור לפרט להרג. באופייה תרבות שאינה מערביתב

תו של דבר ילאמתלוי  הפרט קולקטיביסטיתבחברה  מי, מודע לעצמו ואסרטיבי.נואוטו

מחייבת קונפורמיות ושמירה על התמיכה המשפחתית  ובקהילה, על כן הסתגלותו במשפחה

 והחברתית. 

מציאות ובין המערביות מציג את חוסר ההלימה בין התאוריות הדוירי בפרק השני 

הטיפול הפסיכואנליטי חושף את הבלתי מודע באופן  ,לדעתומערבי. -המטופל הלאחי  שבה

ן התוכן הבלתי ימצליח לגשר במכיוון שאינו שיכול להשאיר את המטופל עם פצע פתוח 

טיפול ממוקד סבור שי דוירבה הוא מתנהל. שמודע שנחשף לבין המציאות החברתית 

יכול לבלבל את המטופל שגדל על  10סלו ורוג'רסאשל מ (centered therapy-ntclie) "לקוח"

מי שחורג באופן בולט מהנורמות  ,למעשהחלק ממנה.  שהואבקהילה קונפורמיות  יערכ

להסביר דוירי ממשיך בפרק זה ורמלי. לאבנבחברות הקולקטיביסטיות נחשב  ,חברתיותה

רמים המרכזיים של התאוריות בין הזההלימה עדר יהאת ו התאימותאת חוסר 

-הפסיכולוגיות שהתפתחו במאה העשרים לבין המציאות התרבותית של החברות הלא

 rational-emotive)אמוציונלית -רציו, פתנוס שיטת טיפולדן בכמו כן הוא מערביות. 

therapy), ומנסה להעמידן בהן מחזיק המטופל שהמטפל מזהה מחשבות לא רציונליות  שבה

 בחברה כרציונלי שנחשב מה .לא ומה רציונלי מה קובע מי תוהה ידויר רציונלית. הבנהמול 

 .ביסטיתיקולקט בחברה רציונלי כבלתי להיחשב עשוי אינדיבידואליסטית

                                                           
10 Maslow, 1968; Rogers, 1951 
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אשר ו תרבותו לבין הפרט בין להתפתח שעלולים בניגודים דוירי עוסק בהמשך

 לא שהפרט גורס שכדי דוירי. הפרט ומהסובייקטיביות שלו של מהסלקטיביות נובעים

המצוי  עקביותה מחוסר להימנע לו עוזריםה הגנה במנגנוני משתמשהוא , בדיסוננס יימצא

 להבחין אלו במצבים ממליץ למטפלוכן . הרמוניה על לשמור ובכך ,והדת התרבות בכללי

 באמצעות. מחוללים ההגנה שמנגנוני העיוות על לוותר לפרט ולעזור העקביות בחוסר

 המטופל את מוביל המטפל מודעים והבנתם מחדש, הבלתי ולחומרים לערכים המודעות

 . המודחקים ואת דחפיו גישותיו את שנית לארגן

 את יעמיק כאשר ישתפר הפרט של הרגשי שמצבו ומבהיר בעקביות ממשיך דוירי

יבין את המניעים  מצבו ישתפר גם כאשר ובתרבות שלו. בדת הקיימים לניגודים מודעותו

 על המאיימים, הוא מדחיקאותם ש ,אחריםבאו  הרמוניה המשמרים ותיו באלמנטיםלבחיר

 חשיבות דוירי מקפיד לשמור על. סובל הוא אשר ממנה הפתולוגיה מקור ,ההרמוניה

 הפרט בין הניגודים על מצביע לכאורה הוא שבו ברעיון גםתרבותו  לבין הפרט בין ההלימה

 .לתוכה שגדל התרבות לבין

 ,מודחקים ורגשות דחפים המטופל אצל מעלה שפסיכואנליזהמחבר עוד טוען ה

 של יוואמונות וערכי מובאים, כאלטרנטיבה מציע הואאותה ש ,תרבותית באנליזהאילו ו

לדעת דוירי, ורגשותיו המודחקים.  גם דחפיו למודעותו מועליםלתשומת לבו. כך  המטופל

לבטל  במקום. האנושית הנפשית וויההח ולצמצום לפוזיטיביזם חותר הפסיכואנליטי המודל

psycho-iob-) ביופסיכוסוציאלי – אלטרנטיבימודל  מציע הוא הפסיכואנליטי המודל את

social ),של הסובייקטיבי הפן את וכן האובייקטיבי הפן את הכולל שכבתי-דו מודל משלים 

  .האנושית הנפשית החוויה

 המטופל תוך שימוש במונחיםבבעיית  להתבונן בפרק החמישי דוירי קורא למטפל

 .מטפוריים, ולהשתמש במונחים אלו ככלי טיפולי

-חברתי שינוי לחולל המתאים הכלי אינה פסיכותרפיה כי באמירה מסכם דוירי

חברתיות  עמותות, תקשורת, חינוך הם זו מטרה להשיג נועדו אשר הכלים. תרבותי

חי  שהוא לחברה יותר טוב תגללהס למטופל לעזור ורק אך היא הטיפול מטרת. ופוליטיקה

 .בה

 והזרמים הגישות של הפילוסופיות היסוד הנחות את לבחון מקום שיש גם אני מוצא

אני . אינדיבידואליסטיות מערביות בחברות החולפת המאה במשך שהתפתחו בפסיכולוגיה

 את המאפיינים החיים ולכללי לערכים אלו גישות של ההלימה מידת את לבדוק שיש סובר

פרסומים . ביריוד עם זאת, הגישה הקלינית שלי שונה משל .הקולקטיביסטית רבותהת
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 עם התינוק שפיכת" מפני הזהרתי 11עשורים כשני לפניבמקביל  שהתפרסמו נושל נפרדים

 הערבית בחברה גם ישימים הפסיכודינמית הגישה עקרונות כי הייתה שלי התזה. "המים

לגלות רגישות  יש אלא ,הפילוסופית התפיסה את לשנות שאין .תסטיקולקטיבי חברה שהיא

 .המטופל תוך יישום עקרונות הגישה הפסיכודינמית בטיפול ו שללתרבות

כי , מדגיש שדוירי כפי הפרט עבור תרפויטית מסגרת רק אינה שתרבות היא טענתי

לפרט  לעזור שיש כמסגרת התרבות את מאפיין דוירי כאשר. לפתולוגיה המקור גם אם

 שתרמו בתרבות הגורמים כנגד הפרט של הפעולה טווח אזי, "להחלים" כדי אליה להסתגל

 .מצומצם - הנפשית למצוקתו

 מתחנות ושונה נוספת תחנהעומד ב והזדמנות לראותעבורי היה  ו של דויריספר

 כמעט דחה בהו מתפשרת ובלתי נחרצת עמדה הציג בעבר בחייו המקצועיים. קודמות

 לפתולוגיה, האישיות למבנה אינדיבידואליסטיתה ביתהמער התפיסה את לחלוטין

 הוא בוש יותר תפשרמ מסר ברוע תרבותשל מפסיכואנליזה לאנליזה  ובספר 12.ולתרפיה

 גישורדוירי יוצר  הרביעי והחמישי בפרק. העולמות שני ובין התפיסות שתי בין לשלב מנסה

של ו השלמהשל  ,שילוב מסר של, ועובר בהם בין התפיסה המערבית ובין שיטתו

 דרכושלב נוסף ב על מעורר הערכה ומעידשילוב זה של  אני מוצא שניסיון. אינטגרציה

 .מקצועיתה

, הערכים של םשימורבעצם ההקפדה של דוירי על  לדעתי והוא נוסף ערךיש לספר 

ור מיש של זה מאמץ .האנושית החברה של ובהוויה הפרט של בנפשו והרוחניות התרבות

 נמדדים קיומו ומשמעות האדם של ערכו בוש בעידן דבמיוח מבורך סותוהתפי הערכים

 . בחייו משיג שהוא החומרי בתוצר

הזמין את אנשי ש ,ואולי הראשון בעולם הערבי ,מבין החלוציםהוא י דויר ,לסיכום

בריאות הנפש לעצור ולבחון מחדש את התפיסה הפילוסופית ואת התזות שעליהן מבוססות 

לשלוט עד היום הזה. אין וממשיכות  ,גיות שהתפתחו במאה העשריםהגישות הפסיכולו

מדובר אך ורק בפילוסופיה של התנהגות האדם ובתאוריות של התפתחות האישיות, אלא 

 ואשר משמשים אמצעי ,אשר נגזרו מאותן גישות פסיכולוגיותהמעשיים ם יבכלים התרפויטי

 השלכות על חיי הפרט, המשפחה והחברה.להם יש וטיפול 

 כדי ותחייב להציג אותה בקיצוני ,חשיבה אחרת ושונהשמציג אני מודע לכך שכל מי 

הדתות השונות, וכך עשה פרויד כשהעמיד את הדחפים  נביאי. כך עשו ולבסס אותה להצדיק

                                                           
11 Dwairy, 1999; Masalha, 1999 
12 Dwairy, 2006 
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דרך קראו לסטוריה האנושית אשר ית. כל הדמויות בהבמרכז הנפש וההתנהגות האנושי

 תומכים ומתנגדים. זמנית-בו בלויחדשה ק

עבורי הספר הוא ומבקרים.  תומכיםגם לספרו של דוירי יקומו  ,מטבע הדברים

 ,הדיון שלי בגישתואני מעלה את  כתגובה לכךו ,הזמנה לחשיבה ומקור להעשרהבבחינת 

 יםעולהמהרעיונות גם מוצא את עצמי מוקסם לאחר קריאת הספר אני נגדה. הביקורת את ו

 .של דוירי תפיסתודרך במתבונן בביקורתיות כן -פי-על-ואף ממנו
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