מבוא :המילון האנציקלופדי הבין-אזורי של ה IPA
ברוכים הבאים למילון האנציקלופדי הפסיכואנליטי הבין-אזורי החדש של ה.IPA -
מטרתו של המילון האנציקלופדי להיות כלי בינלאומי עדכני עבור פסיכואנליטיקאים
ופסיכותרפיסטים העובדים בגישה פסיכואנליטית ,חוקרים באקדמיה ובתחומי תרבות ,ולכל
מי שיש להם עניין בפסיכואנליזה.
המילון הוא כרגע ׳עבודה בתהליך׳ .כל ערך שמסתיים מועלה לאתר במספר שפות.
אנו מאמינים כי הגיע הזמן להשיק מהלך מדעי גדול :הכנת המילון האנציקלופדי
לפסיכואנליזה של ה.IPA -
אמנם קיימים כיום מספר לא מבוטל של מילונים על הפסיכואנליזה ,אבל ל) IPA -ולדעתנו רק
ל (IPA -משאבי האנוש ,היכולת המדעית והרהיטות התרבותית ליצור מילון ייחודי ,שלם
ומתקדם שייצג באופן נאמן את האסכולות והזרמים התיאורטיים של העולם הפסיכואנליטי.
הסיבה שהבורד של ה IPA -העדיף את שני השמות )״מילון אנציקלופדי״( הייתה הן כדי
לכלול את ההתפתחות ההיסטורית של המושגים )לכך הכוונה ב"אנציקלופדיה״( ,והן ליצור
״קטלוג״ של המושגים )לכך הכוונה ב ״מילון״(.
עבודה בסדר גודל כזה דורשת לא רק ידע רחב של הפסיכואנליזה בעבר ובהווה ,אלא גם
יכולות עריכה וארגון :מהלך כזה לא יכול להיות עבודה של חוקרים מעטים ,מוערכים ככל
שיהיו ,אלא של מספר קבוצות עבודה העובדות בתאום.
המטרה היא לספק לכל הפסיכואנליטיקאים והפסיכותרפיסטים שעובדים בגישה אנליטית כלי
מעודכן ובינלאומי להתייעצות ולמקורות ,באיכות גבוה וביריעה רחבה ,כזו המייצגת גם את
ה׳גזע׳ וגם את ה׳ענפים׳ של העץ הפסיכואנליטי כפי שהתפתח מאז פרויד ועד ימינו.
כח המשימה יהיה מורכב מפסיכואנליטיקאים מארצות שונות ומאסכולות שונות ,כזה שייצג
את העושר והמורכבות ההיסטורית וההמשגתית של המונחים הפסיכואנליטיים.
קיימות שלש קבוצות עבודה אזוריות ,שלכל אחת מהן יושב ראש ,שיציגו עבור כל מונח את
ההיסטוריה והתרומות הספציפיות של הכותבים החשובים ביותר של המסורת והאזור
הגיאוגרפי.
התפקיד הבא של כח המשימה יהיה לחבר את התרומות מכל אזור לסקירה כללית ,מקיפה
ובין-אזורית.
הכוונה אינה לאינטגרציה ,כי אם לתצוגה רחבה ומורכבת .לתאר את משותף ואת ההבדלים
בהמשגות של הגישות השונות ושל האזורים השונים ,תוך כיבוד הייחודיות התיאורטית
והרקע ההיסטורי והחברתי שלהם.
שיטת העבודה היא דו שלבית:
 .1איסוף המקורות ההיסטוריים והתיאורטיים הייחודיים לאזור ולאסכולות הרלבנטיות.
 .2פרישת התמונה הכללית ,תוך מתן כבוד והדגשת ההבדלים.
האספקטים ההיסטוריים ,כמו גם הקשת הרחבה התיאורטית ,יצדיקו את השימוש בתואר
׳אנציקלופדי׳ שבכותרת המפעל.

כמובן שיש צורך בכללים ברורים באשר לפורמט ,אורך )מספר מילים( ומספר )בחירה( של
המושגים ,גם אם ניקח בחשבון שכפרויקט רב-לאומי ,טווח המושגים חייב להיות רחב ועשיר.
פרויקט שאפתני ומורכב שכזה ייקח כמובן זמן .ברור גם שמספר מצומצם של אנשים,
מוכשרים ככל שיהיו ,לא יוכל לעמוד במשימה .על כן על יושבי הראש האזוריים לשתף
קבוצות עבודה נוספות שיעבדו בתאום ,על פי הנחיות השיטה ,ובפיקוחם.
אנו מציעים ,לפחות לשלב ההתחלה ,ניהול משותף של שלשת יושבי הראש האזוריים ורק
אם צורת ניהול שיתופית זו תתגלה כבלתי יעילה ,למנות עורך ראשי.
החלטות אלה ניזונות מהפילוסופיה של הפרויקט :המבקש לפתח מהלך המבוסס על שוויון
בין האזורים ,ותשומת לב שווה לתרומות השונות ולאסכולות השונות שהן אלה המאפשרות
ל IPA -להציע מבט שלם ומקיף של הפסיכואנליזה בעולם.
המנהלה שלנו תתייעץ עם יושבי הראש האזוריים בקביעת הצוותים שלהם .הבחירות הבאות
של קבוצות העבודה תהיינה בידי יושבי הראש וצוותי העורכים.
הפורמט ההתחלתי של המילון ,כל עוד הוא ׳עבודה בתהליך׳ ,יהיה אלקטרוני ויפורסם
במקום מיוחד באתר ה ,IPA -כך שהצעות והערות של חברי ה IPA -יוכלו לתרום ולהעשיר
את העבודה.
זוהי טיוטה ראשונית בה ניתן לדון ולשפר .עם זאת ,הנחות הבסיס של הפרויקט אינן ניתנות
לשינוי .הן מבוססות על ייצוג שווה של ההיסטוריה והקשת הרחבה של תיאוריות ומושגים
פסיכואנליטיים מעבר לתרבויות פסיכואנליטיות.
חשוב לנו להדגיש כי רק ל IPA -יש היכולת לייצר עבודה זו ,תודות לפיזור הגיאוגרפי,
המסורת המדעית ועושר המקורות.
הפילוסופיה מאחורי הפרויקט היא לאפשר מיזם משותף על בסיס שוויון בין האזורים ,תוך
תשומת לב שווה לכל התרומות ולכל האסכולות המאפשרות ל IPA -להציע ייצוג כה שלם
ומרחיק לכת של הפסיכואנליזה בעולם.
תורגם ע״י מירה ארליך-גינור

