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  خوانندگان با سخني

  

اين  - ! گرچه فرويد براي ايراني ها نامي آشناست، اما چنين مي نمايد كه اين آشنايي در حد دوري و دوستي است

روانكاوي تأثيري بسزا در شكل گيري انديشه مدرن داشته است و آگاهي از ابعاد مختلف آراي  در حالي است كه

بر آن شديم از اين رو، . نقش مهمي در شناخت دامنة تفكرات معاصر دارد) بنيان گذار روانكاوي كالسيك(فرويد 

 . تا به آن آشنايي اوليه وسعت بيشتري ببخشيم

كوشيده ايم كه با استناد به آثار خود  دهد، مي اجازه ما تعصب و جايش كتابگن كه آنجا تا ،براي اين منظور

اش در چهار  هفرويد و منابعي كه از اصالت كافي برخوردارند، تصوير بيش و كم روشني از او و خطوط كلي نظري

وقايع عمدة نگاهي به ، )پرهيز از اظهار نظرهاي شخصي و غير مستندبا (در بخش نخست : بخش ارائه دهيم 

در بخش دوم، با قدم نهادن به يكي از آثار مهم فرويد، وجوه اصليِ نظريه او را مورد . زندگاني فرويد مي افكنيم

و در پايان كتاب به . به معرفي آثار و نوشته هاي فرويد خواهيم پرداخت ،در بخش سوم. مالحظه قرار خواهيم داد

اميد است كه اين كوشش ناچيز و  -. و جامعه نظر خواهيم افكندگزيده اي از آثار مهم فرويد دربارة تمدن 

  .انگيزة پي جويي بيشتر و دنبال كردن مطالعه در اين زمينه باشد ،صفحات اندك

كه كتاب حاضر با هدف كمك به باالبردن سطح دانش عمومي جامعه و همچنين  اشاره كنيمدر پايان بايد 

آن را به همة  - . نت تهيه شده، و هر گونه استفادة مالي از آن نارواستكمك به رشد و بقاي زبان فارسي در اينتر

خوانندگان و دوستان خود كه ممكن است در اين كتاب از لحظه اي روشنفكري يا خيالبافي مسرتبخش بهره مند 

  .شوند، ارمغان مي كنيم

  امير كشفي

  1388پاييز 
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  اشاره

همچون برخی دیگـر از اندیشـمندان   (فروید 

ــدرن ــان م ــوگرافی  )جه ــل و اســاس بی ، اص

نویسی را نفی کرد و زیر سـؤال بـرد تـا از    

این دیدگاه نشـان دهـد کـه انسـان فراتـر از      

زندگی روزمره داراي انگیزه هاي درونـی و  

پنهان است که پیش تر و مؤثرتر از عقالنیت 

رهاي عمل کرده و خاستگاه بسیاري از رفتا

  . ماست

با این حال، باید توجه داشت کـه روانکـاوي   

رابطه اي نزدیک با زندگی فرویـد دارد و تـا   

از ایـن رو،  . حدودي شرح حال خود اوسـت 

ــۀ     ــه ارائ ــن نظری ــر ای ــور درك بهت ــه منظ ب

اما . گزارشی از زندگی او امري بایسته است

ــازگویی گفتــه هــاي فرویــد   شــرح حــال و ب

ز آن اسـت کـه در   گسترده تر و طوالنی تر ا

ـ (همین دلیل این مختصر بگنجد، به  رفنظر ص

تنها به رویـدادهاي مهـم    ،)از بیان توضیحی

  .زندگی او اشاره خواهیم کرد
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 لحظه هايي با فرويد

»آمالي ناتانسون«از سومين همسرش 
3( ،

  . متولد شد 4)ي شرقي

با . از خانواده اي يهودي بود، اما هيچ وقت مناسك و مراسم دين يهود را بجا نمي آورد و پيرو هيچ مذهبي نبود
  .مفتخر بود كه خود را يهودي معرفي كند

به علت وخامت اوضاع اقتصادي براي (پشم اشتغال داشت 
دچار مشكالت مالي شد و ناگزير در جستجوي منبع ديگري از درآمد، خانوادة خود را ابتدا به اليپزيگ 

جايي كه فرويد بخش عمدة زندگاني . به وين مهاجرت كرد

  1864 -با پدرش ياكوب 

2  
3  

والدينش . تغيير داد »زيگموند«، كه بعدها در جواني نام خود را به 

 .را نيز بر او نهادند) »
2. Jacob Freud (1815-1896) 
3. Amalia Nathansohn (1835-1930) 

»فرويدزيگموند « ،در ششم ماه مه
»ياكوب فرويد«، نخستين فرزند 1

از سومين همسرش ( 2

ي شرقي() Moravia(در موراويا واقع ) Freiberg(در شهر كوچك فرايبرگ 

از خانواده اي يهودي بود، اما هيچ وقت مناسك و مراسم دين يهود را بجا نمي آورد و پيرو هيچ مذهبي نبود
مفتخر بود كه خود را يهودي معرفي كند )به معناي غير ديني(كرد و  به ميراث فرهنگي اش افتخار مي

پشم اشتغال داشت  هنگامي كه فرويد سه ساله بود، پدرش كه به تجارت
دچار مشكالت مالي شد و ناگزير در جستجوي منبع ديگري از درآمد، خانوادة خود را ابتدا به اليپزيگ 

به وين مهاجرت كرد) 1860يعني در (منتقل و يك سال بعد 

  . ن گذراند

   از دوران كودكيخاطره اي 
  

من شايد ده دوازده ساله بودم كه پدرم شروع كرد مرا با خود به پياده روي 
نظراتش دربارة امور دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم، بردن و آشكار كردن 

صحبت ها، او براي من داستاني گفت تا به من نشان دهد حال 
  . بهتر شده ه استچقدر اوضاع نسبت به آنچه در روزگار او بود

هنگامي كه جوان بودم شنبه روزي براي قدم زدن به خيابانهاي 
ن داشتم، و كاله پوستيِ نوي بر سرم شهر زادگاه تو رفتم، لباس خوبي به َت

را در گل انداخت  يحي به سمت من آمد و با يك ضربه كالهم
  ! از پياده رو بيرون برو ! جهود 

  و شما چه كرديد؟ 
   .به خيابان رفتم و كالهم را برداشتم: 

رفتاري عاري از قهرماني از جانب آن مرد بزرگ و : اين حرف تكانم داد 
  5».دست آن پسر كوچك را گرفته بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         

Sigismund Schlomo Freud )كه بعدها در جواني نام خود را به )زيگيزموند شلومو فرويد ،

»آرامش«به معناي  »شالوم«از ( »شلومو«عالوه بر نام آلماني اش، نام يهودي پدربزرگش 

 
Pribor (نام دارد و جزء قلمرو چكسلواكي است. 

 211ص ،  )5 صلف/ (ترجمة شيوا رويگريان  / ، زيگموند فرويد 

2 

1856   

در ششم ماه مه □

در شهر كوچك فرايبرگ 

از خانواده اي يهودي بود، اما هيچ وقت مناسك و مراسم دين يهود را بجا نمي آورد و پيرو هيچ مذهبي نبوداو 
به ميراث فرهنگي اش افتخار مي حال،اين 

  

1859  

هنگامي كه فرويد سه ساله بود، پدرش كه به تجارت □
دچار مشكالت مالي شد و ناگزير در جستجوي منبع ديگري از درآمد، خانوادة خود را ابتدا به اليپزيگ ) آن حرفه

)Leipzig ( منتقل و يك سال بعد

ن گذراندخود را در آ
  
  

  
  

من شايد ده دوازده ساله بودم كه پدرم شروع كرد مرا با خود به پياده روي «
بردن و آشكار كردن 

صحبت ها، او براي من داستاني گفت تا به من نشان دهد حال  بيندر 
چقدر اوضاع نسبت به آنچه در روزگار او بود

هنگامي كه جوان بودم شنبه روزي براي قدم زدن به خيابانهاي : او گفت 
شهر زادگاه تو رفتم، لباس خوبي به َت

يحي به سمت من آمد و با يك ضربه كالهميك مس. بود
جهود : و نعره زد 

و شما چه كرديد؟ : من پرسيدم 
: آرام پاسخ داد 

اين حرف تكانم داد 
دست آن پسر كوچك را گرفته بود نيرومندي كه

  

  

                                                          
1   

٤
  

5   

1 - Sigismund Schlomo Freud

عالوه بر نام آلماني اش، نام يهودي پدربزرگش 

Pribor(امروزه پريبور  - 4

 »تفسير خواب« - 5



3 

در شهر ( يك مدرسة متوسطه خصوصي 

دبيرستان همواره شاگرد اول كالس خود بودم و از اين روي موقعيتي ممتاز داشتم 

  .عنوان فردي ممتاز فارغ التحصيل شد

  
  

  1872 -با مادرش آمالي 

  .  فرويد پس از اتمام تحصيالت متوسطه براي دورة پزشكي وارد دانشگاه وين شد
به پزشكي ، اما تحت تأثير يكي از آثار گوته 

كمي قبل از پايان تحصيالت دبيرستاني در يك سخنراني 
ه ب) On Nature( »طبيعت ةدربار«اثر زيبا و جاوداني گوته 

   8».موضوع مرا مصمم ساخت كه در دانشكده پزشكي نام نويسي كنم

15  

  18، ص ) 2 فصل(/ ترجمة فريد جواهر كالم 

16  

 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

 وارد 1865 سال زگرفت و در پاييآموزشها را در خانه فرافرويد نخستين 
  . كوش بود او دانش آموزي بااستعداد و سخت

دبيرستان همواره شاگرد اول كالس خود بودم و از اين روي موقعيتي ممتاز داشتم  )ساله هفت( 
  6».گرفتند من امتحان نمي نحوي كه تقريباً هرگز از

عنوان فردي ممتاز فارغ التحصيل شده عالي گذراند و ب ةسالگي امتحانات نهايي را با نمر

  
  
  
  

ــرا   « ــون و چـ ــي چـ ــه بـ ــردي كـ مـ
 محبوب و عزيز مادر بوده اسـت 

اس در سراســر زنــدگي يــك احســ
، غلبه و پيروزمندي بـا خـود دارد  

اين يك احساس پيروزي است 
غالبــاً موجــب بــروز پيــروزي كــه 

  7».واقعي مي شود

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

با مادرش آمالي 
  

فرويد پس از اتمام تحصيالت متوسطه براي دورة پزشكي وارد دانشگاه وين شد
، اما تحت تأثير يكي از آثار گوته دبه تحصيل حقوق بپرداز )در دانشگاه(كه در ابتدا تمايل داشت 

كمي قبل از پايان تحصيالت دبيرستاني در يك سخنراني  )اين خاطره را هرگز فراموش نمي كنم كه
اثر زيبا و جاوداني گوته  طي آن نكات دقيقِ همگاني شركت جسته بودم و

موضوع مرا مصمم ساخت كه در دانشكده پزشكي نام نويسي كنم گوشم رسيد و همين

                                         

15ص ، ) 1بخش (/ ترجمة محمود نوائي / زيگموند فرويد ،  »روانكاوي و زندگي من

ترجمة فريد جواهر كالم / اريك فروم  ، »رسالت زيگموند فرويد«از كتاب  برگرفته ،نقل قولي از فرويد

16، ص  )1بخش / (ترجمة محمود نوائي / ، زيگموند فرويد  »روانكاوي و زندگي من

 

گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

1865  

فرويد نخستين  □
او دانش آموزي بااستعداد و سخت -. شد) لئوپولد

 ةدر دور«
نحوي كه تقريباً هرگز ازه ب

سالگي امتحانات نهايي را با نمر 17در فرويد 

  

  

1873   

فرويد پس از اتمام تحصيالت متوسطه براي دورة پزشكي وارد دانشگاه وين شد □
در ابتدا تمايل داشت او 

   :روي آورد 
اين خاطره را هرگز فراموش نمي كنم كه(«

همگاني شركت جسته بودم و
گوشم رسيد و همين

                                                          
6   
7  

8   

روانكاوي و زندگي من« - 6

نقل قولي از فرويد - 7

روانكاوي و زندگي من« - 8

 



  

 لحظه هايي با فرويد

دورة تخصصي تحصيالت خود را در رشتة عصب شناسي به 

  : گذاشت تا استقالل قضاوت خود را استوار كند

و آن اين بود  ،مهم و ارزنده اي براي آينده به بار آورد
. ريت فشرده را تحمل كردن خو گرفتم

  9».گردد مدر برابر افكار عمومي فراه

تركيب مادري جوان و پدري پا به سن گذاشته 
  .بي ترديد تأثير بسياري بر انديشه هاي بعدي او داشت

،                      )برادرناتني زيگموند)(Emanuel(، امانوئل 
Simon Nathanson) (خويشاوند آمالي.(  

  .، ناشناس)Alexander(الكساندر ) : 

دورة تخصصي تحصيالت خود را در رشتة عصب شناسي به و  دانشگاه به تحصيل طب پرداخت در

گذاشت تا استقالل قضاوت خود را استوار كند فرويداين اثر را بر ، )در دانشگاه( مواجه با گرايشهاي ضد يهودي

مهم و ارزنده اي براي آينده به بار آورد ةاين برخوردهاي اوليه من در دانشگاه نتيجه و ثمر
ريت فشرده را تحمل كردن خو گرفتميك اكث ، و قهر و عتابِدر اقليت بودن كه خيلي زود با سرنوشت
در برابر افكار عمومي فراهفكري  نوعي استقاللِ ةدر وجود من زمين همين جريان سبب شد كه

                                         

  
  

تركيب مادري جوان و پدري پا به سن گذاشته (فرويد و روابط خانوادگيِ درهم پيچيدة آن ) جمعيت رپ(ساختار خاص خانوادة 
بي ترديد تأثير بسياري بر انديشه هاي بعدي او داشت، )مادرش بودو برادرناتني كه حدوداً هم سن 

  

  
  1878وين  -فرويد ) ياكوب(خانوادة 

  )از چپ به راست

  
Paula( آنا ،)Anna( ناشناس، زيگموند ،)Sigmund Freud( امانوئل ،

Simon Nathanson(، سيمون ناتاشون )Mitzi(، ميتزي )Rosa(رزا 

  
Dolfi( آمالي ،)Amalia Freud( ياكوب ،)Jacob Freud) .(رديف جلو : (

  

 16- 17، صص ) 1بخش (

4 

دربه اين ترتيب 
  .پايان رساند

مواجه با گرايشهاي ضد يهودي

اين برخوردهاي اوليه من در دانشگاه نتيجه و ثمر«
كه خيلي زود با سرنوشت
همين جريان سبب شد كه

  

                                                          
٩
   

ساختار خاص خانوادة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از چپ به راست(
  : ايستاده
Paula(پائوال 

  : نشسته
Dolfi(دلفي 

(كتاب پيشين ،  - 9
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 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

82 -1876  

به  10ارنست بروك پزشك مشهور نظرِ زير وينموسسة فيزيولوژي  در 1882و  1876سالهاي فرويد بين  □
) كه در آن زمان يكي از موفقترين پزشكان وين بود( 11رئبا ژوزف برواو در آنجا بود كه  .پژوهش و مطالعه پرداخت

بزرگتر و مشاور  عنوان دوسته ر سالها بئاين آغاز روابط دوستانه و مستحكمي بود كه در آن برو .آشنايي پيدا كرد
   :فرويد دربارة او مي نويسد  .فرويد باقي ماند

نحوي كه ه روابط ما بزودي خيلي نزديك و دوستانه شد ب ،[...]مردي بود بي نهايت زيرك و فهميده  ]بروئر[«
 ةپيشرفت و توسع [...]. او در شرايط دشوار زندگي آن روزيم نه تنها دوستي وفادار بلكه ياري مددكار گرديد

  12».ست دادن دوستي او برايم تمام شدروانكاوي به قيمت از د

 آنان. متمركز كردند )13 آنا اُ بيمارشان اولين و بخصوص( هيستريك بيماران درمان كارشان را روي ر و فرويدئبرو

منتشر ) Studies on Hysteria( »پژوهشهايي دربارة هيستري«نام ه حاصل يافته هاي خو را در كتابي بها بعد سال

به (افراد هيستريك اغلب از « :توان به اين شرح خالصه كرد  دربارة هيستري را مي آنهاخالصة نظرية . ساختند

مربوط به اهميت مسئلة  يكي از اساسي ترين اختالف نظرهاي آنها - ».خاطرات خود رنج مي برند )ياد آوردن

   .را رد كردپيدايش روان رنجوري مسئلة جنسي در  نقش قاطعر تأكيد فرويد بر ئبرو. جنسي بود

كه در واقع ر ئبرو ،پس از اين گسست. مدت كوتاهي پس از انتشار اين كتاب همكاري اين دو خاتمه يافت
داخلي بود، ديگر به درمان بيماران عصبي نپرداخت و فرويد خود را وقف تكميل بيشتر آن  بيماري هايمتخصص 

  . ابزاري كرد كه همكار ارشدش نزد او به وديعه گذاشته بود

  

1881  

ة به سبب عالق - .نائل گرديد )عصب شناسي رشتةدر (خود  ي پزشكيادريافت درجة دكترفرويد سرانجام به  □
اتمام با تحصيل در رشتة پزشكي نداشت،  تحقيق در ساير رشته هايي كه رابطة مستقيمبه پژوهش و بسيار 

  . طول كشيد) ول بوداسال بيش از آنچه متد 3يعني (سال  8 او تحصيالت

                   مرا بخود جلب  ةرشته هاي مختلف پزشكي به معني اخص كلمه غير از روان پزشكي به هيچ وجه عالق«
كردم و فقط در سال  من تحصيالت پزشكي خود را با نهايت سهل انگاري و بي اعتنائي دنبال مي. كردي نم

  14».اخذ درجه دكتراي پزشكي نائل آمدميعني با تأخير زياد به ،  1881

  .در واقع، او بيشتر پژوهشگر بود تا دانشجو و خيلي به پزشك شدن فكر نمي كرد

                                                           
10   

11   

١٢
   

13   

١٤
   

10- Ernst Wilhelm von Brücke )دانشگاه وين استاد . ، پزشك و فيزيولوژيست آلماني)1819-1892) (ارنست ويلهلم فون بروك
اعتقاد به اين اصل كه هيچ نيروي فعالي به غير از نيروهاي فيزيكي و  -) Helmholtz(و از رهبران بسيار مؤثر مكتب هلم هولتز 

  .شيميايي معمول در درون ارگانيسم وجود ندارد

11- Josef Breuer )1925-1842(پزشك و فيزيولوژيست اطريشي ،.  

  31 ص، ) 2بخش (كتاب پيشين ،  -12

13- Anna O ، محور اصلي تحول روانكاوي است او شرح حال .  

 17، ص )  1بخش(همان كتاب ،  -14



  

 لحظه هايي با فرويد

 .، نامزد كرد)بود سرشناسفرهنگي  از نظر
مارتا محروميت هاي اين دورة طوالني را دوستانه و 

  1884 -با نامزدش مارتا 

ناگزير كار پژوهش را در آزمايشگاه فيزيولوژي رها كرد و به 
سال در بيمارستان عمومي وين براي كسب تجربه به كارورزي پرداخت و در آناتومي و بيماري هاي 

15
  15. Martha Bernays (1861-1951) 

 27- 28صص ، ) 3فصل/ (

از نظر كهيهودي آلماني  ةاز يك خانواد( 15با مارتا برنيز) در ماه ژوئن
مارتا محروميت هاي اين دورة طوالني را دوستانه و نامزدش سال به درازا كشيد، و  4دوران نامزدي آنها بيش از 

  . با صداقت تحمل كرد

رده ايست كه بگويند مي شود زنان را عيناً به راستي اين فكر از پيش م
  . هستي فرستادابله و تالش در عرصه مانند مردان به مق

به گمان من تمام اصالحات در قانون و فرهنگ در برابر اين 
رد بتواند مقامي مدتها قبل از دوراني كه م: واقعيت شكست خواهد خورد 

يعت سرنوشت زن را در عرصة ، طبجامعه بدست آرد
  .زيبايي، دلربايي و جذابيت تعيين كرده است

نان دريغ شده به بايد بسيار چيزهايي را كه از زقانون و آداب و رسوم 
زن همان خواهد بود كه تعيين  ، ولي موقع و مقامآنان باز پس دهد

كمال  ، و در سالهايجواني عزيزي دلبند و مورد پرستش
   16 ».همسري محبوب و دوست داشتني

  
  ) 1883نوامبر  -به مارتا  )ي فرويد( نامه(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ناگزير كار پژوهش را در آزمايشگاه فيزيولوژي رها كرد و به ه دليل رضايت بخش نبودن وضع مالي، 
سال در بيمارستان عمومي وين براي كسب تجربه به كارورزي پرداخت و در آناتومي و بيماري هاي 

  . عضوي نظام عصبي تا جايي كه امكان داشت تخصص يافت

                                         

/ (ترجمة فريد جواهر كالم /  اريك فروم ، »الت زيگموند فرويدرس«از كتاب 

6 

1882  

در ماه ژوئن(فرويد  □
دوران نامزدي آنها بيش از 

با صداقت تحمل كرد
  
 

  
  

  

»به راستي اين فكر از پيش م
مانند مردان به مق

به گمان من تمام اصالحات در قانون و فرهنگ در برابر اين  [...]
واقعيت شكست خواهد خورد 

جامعه بدست آردبراي خود در 
زيبايي، دلربايي و جذابيت تعيين كرده است

قانون و آداب و رسوم 
آنان باز پس دهد

جواني عزيزي دلبند و مورد پرستش در: شده 
همسري محبوب و دوست داشتني

  
  
  

  

  

5 -1882   

ه دليل رضايت بخش نبودن وضع مالي، فرويد ب □
سال در بيمارستان عمومي وين براي كسب تجربه به كارورزي پرداخت و در آناتومي و بيماري هاي  3مدت 

عضوي نظام عصبي تا جايي كه امكان داشت تخصص يافت
  
  
  

                                                          

از كتاب  برگرفته - 16  16
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 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

7 -1884   

او پس از پي . كوكائين پرداخت) داروي(فرويد طي تحقيقات پزشكي خود به آزمايش و مطالعه در مورد اثرات  □
چندانكه مقاله اي  ،ش شدا شخصاً آن را مصرف كرد و سخت طرفدار آثار درماني ،بردن به اثر نشاط آور اين ماده

عنوان محركي در مقابل خستگي، بهبود ه ب( آندربارة كوكائين نوشت و ضمن اشاره به كاربردهاي گوناگون 
توصيه  را به دوستان، همكاران و بيمارانش كوكائين، مصرف )اختالالت گوارشيكنندة دهندة افسردگي و درمان 

   !كرد

خود را از  ةاميدوار بود كه اين داروي عجيبي كه كشف كرده شهرت و اعتباري برايش فراهم سازد تا خانواداو 
  : د و آنچه كه مي خواست تحقق نيافتپژوهشهاي او دربارة كوكائين ناتمام مان اما. مشكالت مالي برهاند

و دار اين  گير در [...]. شود متوجه نامزدم مياگر من در همان اوان جواني مشهور نشدم تقصير آن « 
سال از او جدا مانده بودم  دوتحقيقات برايم اين امكان دست داد تا به مسافرتي بروم و با نامزد خود كه 

با . [...]كوكائين با شتاب هر چه تمامتر پايان دادم  ةبه همين سبب تحقيقات خود را دربار ،مالقات كنم
  17».دستم ربود كينه اي در دل نگرفتمه چنين فرصتي را از اين وصف از نامزدم ك

ادامة كار او را پي گرفت و موفق به كشف يكي از  18كارل كلر ،سرانجام دوست دوران دانشجويي و همكار فرويد
او پي برد كه اگر اين دارو براي بي حس (. خواص مهم كوكائين، يعني بي حسي موضعي گشت و به شهرت رسيد

   ).كار رود، عمل جراحي چشم را ممكن مي سازده انسان بكردن چشم 

  . سبب انتقادي شديد از او در سالهاي بعد شدطرفداري فرويد از مصرف كوكائين 

  

6 -1885   

در همان سال درخواست او  -  ،به مقام استادي در آسيب شناسي اعصاب ارتقا يافت) 1885سال (فرويد در بهار  □
از اكتبر (ماه  5براي اعطاي بورس پژوهشي مورد موافقت قرار گرفت و اين امكان براي او فراهم شد تا به مدت 

 نظر، زير )الت عصبي بودكه مختص اختال(پاريس  )Salpetriere( در بيمارستان سالپترير) 1886تا فورية  1885
19عصب شناسِ مشهور، ژان مارتين شاركو

به مطالعه بپردازد و استفادة او از هيپنوتيزم را در درمان مبتاليان به  
  .شاركو عالئم هيستري را با هيپنوتيزم ايجاد و رفع مي كرد. هيستري مشاهده كند

   

                                                           
١٧
  

18  

19  

 23- 24صص ، ) 1بخش / (محمود نوائي ترجمة / زيگموند فرويد ،  »روانكاوي و زندگي من« -17

18- Karl Koller )1944-1857(، معروف اطريشي چشم پزشك. 

19- Jean-Martin Charcot )1893-1825(ِهيستري در نيمه دوم  دقيق و دامنه دارِ ةمعروف فرانسوي كه مطالع ، عصب شناس
 كار آزمايش و تحقيق براي تعيين تمايز بين فلج هاي ناشي از ضربه هاي روانيه او در آن زمان ب -. او شروع شد ةوسيله ب نوزدهمقرن 

 .، از فلج هاي عضوي بود)وسيلة القائات هيپنوتيزمه فلج هاي غير عضوي ب(و نمايشي 



  

 لحظه هايي با فرويد

عنوان متخصص باليني ه ، در ماه آوريل در وين مطب خصوصي داير كرد و ب
  . سپتامبر سرانجام با نامزد خود ازدواج كرد

   .اكتبر به دنيا آمد

  : از ند كه نام هاي آنها عبارت دختر

   .)Ernst(ارنست  )1892

 1898  

  رويدف، مارتين، )خواهر مارتا(

  .پيشگام روانكاوي كودك

، در ماه آوريل در وين مطب خصوصي داير كرد و باز پاريسبازگشت از 
سپتامبر سرانجام با نامزد خود ازدواج كردماه و در  ،كار طبابت پرداخت

اكتبر به دنيا آمدماه در  )Mathilde( ، ماتيلدهو مارتا برنيز فرويدنخستين فرزند 

دختر 2و  پسر 3 ،فرزند ديگر هم شدند 5آنها صاحب بعد 

Olivier / ()1892(اوليور  )Jean-Martin / ()1891(ژان مارتين 

»آنا«) / Sophie(سوفي 
  ).تنها فرزند فرويد كه روانكاو شد( 20

ــا  ــر  1891ت كمت
و  به كار علمي پـرداختم 

تقريباً هيچ اثري منتشر 
اوقـــات مـــن 
ــرف تثبيـــت   ــه صـ همـ
موقعيت و شغل جديـد  
تــأمين زنــدگي مــادي 
نواده ام كــه 
بــــه ســــرعت رو بــــه 
   مــي گذاشــت   

21  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 - خانوادة فرويد

  

  )از چپ به راست( 
( مينا، مارتا، اوليور آنا، ارنست، سوفي،

  

                                         

Anna Freud )1982 -1895(پيشگام روانكاوي كودك ،، معلم و روانكاو غيرپزشك
  1 كتاب پيشين ، بخش

8 

1886   

از پس فرويد  □
كار طبابت پرداخته اعصاب ب

  

1887   

نخستين فرزند  □

بعد  هايدر طي سال

ژان مارتين  )1889( -

سوفي  )1893( -

  
  

  

  

  

  

ــا  1886از « ت
به كار علمي پـرداختم 

تقريباً هيچ اثري منتشر 
اوقـــات مـــن . نكـــردم

ــرف تثبيـــت   ــه صـ همـ
موقعيت و شغل جديـد  

تــأمين زنــدگي مــادي و 
نواده ام كــه خــود و خــا 

بــــه ســــرعت رو بــــه 
مــي گذاشــت   فزونــي 

21 ».شد مي

  

                                                          

20   
٢١
   

20 - Anna Freud

كتاب پيشين ، بخش - 21
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 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

پزشك برليني كه براي شركت در يك كنفرانس ( 22ر، او را با ويلهلم فليسئ، بروفرويد دوست و همكار نزديك □
ر براي مسئلة جنسي اهميت ئاو با نگاهي فيزيولوژيكي بسيار بيشتر از برو. ، آشنا كرد)پزشكي به وين آمده بود

  . قائل بود

د تبادل آراء بسياري باهم آنها در طي مكاتبات خو. بتدريج رابطة ژرف و صميمانه اي بين اين دو ايجاد شد
پيدايش و رشد روانكاوي در  دركمهمترين منبع براي ) كه گردآوري شده(نامه هاي فرويد به فليس . داشتند

  . مراحل نخستين آن است

در سال با اين وجود در بالندگي انديشه هاي او داشت،  نافع براي فرويد بود و نقشي بسزاشاور و دوستي فليس م
و همچنين (انتقادات فليس از روش او اين پيوند دوستي چندين ساله در پي خودپايي روزافزون فرويد و  1901

  . از هم گسست )برخي از عقايد عجيب فليس

  

1889  

 از شيوه هاي رايج و) روان رنجور(براي درمان بيماران ) به عنوان آسيب شناس اعصاب(كارش فرويد در ابتداي  □
استفاده مي كرد، ) تحريك الكتريكي(و الكتروتراپي ) آب درماني(، هيدروتراپي مانند ماساژ) در آن زمان(معمول 

، و نوتيزم متمركزهيپ) درماني(بر روش  )1887از اواخر (، بنابراين او كار خود را اما اين روشها چندان مؤثر نبودند
مسافرت كه در آن زمان پايگاه روان درماني پويا بود  )Nancy(نسي به ن) 1889در (مهارت در اين فن  براي كسب

  :  كرد

كردم  نسيسفري به ن 1889م در تابستان سال به منظور تكميل معلومات و تجربيات خود در فن هيپنوتيز«
پيرمرد و جذاب را در حين درمان زنان و  )Liebeault( اليبولِدر آنجا . شهر ماندمفته اي در آن و چند ه

در بيمارستان  )Bernheim(كارگر ديدم و شاهد تجربيات شگفت آور برنهايم  ةكودكان مستمند و بي چيز طبق
خفي مانده بودم و در همانجا بود كه به وجود پديده هاي رواني نيرومندي كه تاكنون از ديدگان آدميان م

   23».است پي بردم

و با اين باور كه بيمار هر آنچه را كه از نظر آسيب شناختي مهم است  24اما او بتدريج هيپنوتيزم را كنار گذاشت
د، روشي را ابداع كرد كه در آن با راو را واداشت كه آنچه را الزم است به ياد آو) با تلقين(نگاهداشته و فقط بايد 
فشار مي آورد تا او هر خاطره اي را كه به ذهنش مي آمد، بيان ) ي كه دراز كشيده است(دستش بر پيشاني بيمار

  . كند

  .كار گرفته را ب) free association( فرويد بعدها اين شيوه را هم رها كرد و روش تداعي آزاد

   

                                                           
22   
23   
24   

  

22- Wilhelm Fliess )1928-1858(پزشك آلماني متخصص گوش و حلق و بيني ، .  

  28، ص ) 1بخش (همان كتاب ،  -23
پنهان داشتن مقاومتهاي بيمار از ديدة درمانگر، نداشتن نتايج مطلوب و پايدار و هيپنوتيزم نشدن تمامي  : به داليل چند از جمله -24

  .بيماران

 



  

 لحظه هايي با فرويد

  25.توصيف روش جديد خود استفاده كرد

  

كه نه تنها از تقدم عواطف و اهميت قاطع ميل جنسي دفاع 
به نظرات او واقف  ن قبالًدليل اين نيست كه م

Nietzsche(27،  فيلسوف ديگري كه حدسيات
يز به ن ،دهد با تحميل رنج و مشقت زياد كسب كرده است وفق مي

بيشتر اهميت داشت اين بود كه                 بلكه آنچه 

بيشتر شبيه اتاق مطالعة يك  ، و مصري احاطه شده،

از  برگرفته -  ».او از هركس كه تا كنون زيسته يا احتمال دارد در آينده پا به عرصة زندگي بگذارد، عميق تر خويشتن را شناخته است

  86، ص 

توصيف روش جديد خود استفاده كرد براي )Psychoanalysis( روانكاويفرويد براي اولين بار از اصطالح 

  

  1938وين  - 26كاناپة روانكاوي فرويد
  

كه نه تنها از تقدم عواطف و اهميت قاطع ميل جنسي دفاع  )Schopenhauer( شوپنهاور ةبا فلسف روانكاويتطبيق وسيع 
دليل اين نيست كه م ،بلكه قدمي فراتر نهاده و مكانيسم واپس زدگي را حدس زده است

Nietzsche( نيچهآثار  ةاز مطالع .آثار شوپنهاور پرداختم ةمن خيلي ديروقت به مطالع

با تحميل رنج و مشقت زياد كسب كرده است وفق مي روانكاويطور شگفت انگيزي با نتايجي كه ه 
بلكه آنچه  ،براي من موضوع تقدم و تأخر آنقدر مهم نبود. همين دليل خودداري كرده ام

   28».ة شخصي بپذيرمخواستم چيزي را بدون مالحظه و تجرب

  . درگذشت )سالگي 81 سن در

  .ابداع روانكاوي را دومين انقالب در علم روانپزشكي مي دانند                                         

، و مصري احاطه شده،، رومية مجموعه اي از عتيقه هاي يونانيبه وسيلكه اتاق مشاورة فرويد 
   !باستان شناس بود تا مطب يك دكتر

  : فرويد دربارة نيچه چنين مي گويد 

او از هركس كه تا كنون زيسته يا احتمال دارد در آينده پا به عرصة زندگي بگذارد، عميق تر خويشتن را شناخته است

  4فصل / ترجمة عزت اهللا فوالدوند / ، استيوارت هيوز  »آگاهي و جامعه

، ص ) 5بخش / (محمود نوائي ترجمة / زيگموند فرويد ،  »روانكاوي و زندگي من

10 

1896   

فرويد براي اولين بار از اصطالح  □

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تطبيق وسيع «
بلكه قدمي فراتر نهاده و مكانيسم واپس زدگي را حدس زده است ،كرده

من خيلي ديروقت به مطالع. بوده ام
ه و نظرياتش ب

همين دليل خودداري كرده ام
خواستم چيزي را بدون مالحظه و تجربمي ن

  

  

در(فرويد  پدرِ □

                                                          
٢٥
   
٢٦
  
٢٧
  
٢٨
   

  

  
  

  

  

 

ابداع روانكاوي را دومين انقالب در علم روانپزشكي مي دانند - 25

اتاق مشاورة فرويد  - 26
باستان شناس بود تا مطب يك دكتر

فرويد دربارة نيچه چنين مي گويد  - 27

او از هركس كه تا كنون زيسته يا احتمال دارد در آينده پا به عرصة زندگي بگذارد، عميق تر خويشتن را شناخته است«

آگاهي و جامعه«كتاب 

روانكاوي و زندگي من« - 28
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 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

1897  

دوگانگي تا توانست بر . (دوره اي از آشفتگي شديد دروني را تجربه كردفرويد مدتي پس از درگذشت پدرش،  □
   ).از مرگ پدر غلبه كندش احساسات

          اضطرابي عنوان نوروزه بود، وضعيت خود را ب او كه شماري از مشكالت روان رنجوري را تجربه كرده
)anxiety neurosis ( نقش بيمار و بخاطر دشواري ايفاي فرويد  -  .شروع به روانكاوي خود نمودتشخيص داد و

خودش را روانكاوي كند، بنابراين رؤياهاي خود را مورد تحليل  آزاد طور همزمان، نمي توانست با تداعيه درمانگر ب
   .قرار داد

اين خودكاوي، عالوه بر بهبود زندگي شخصي فرويد به او امكان داد . سال طول كشيد دوخودكاوي فرويد تقريباً 
) عاليم(در ) سركوب شده(نقش بسيار مهم تجارب جنسي  و )ديپو عقدة اُ( تا به ميل جنسي در دورة كودكي

  .پي ببرد هاروان رنجوري و معناي رؤيا

 »تعبير رؤيا«فرويد در تكامل روانكاوي بسيار با اهميت و شالودة اصلي كتاب ) self-analysis( شخصي تحليل

  .است

  

1900   

   .انتشار يافت) The Interpretation of Dreams( »تعبير رؤيا«كتاب  □

                        ستين طرح نو، جامع و مستدل صورت پديده اي نو به دنيا معرفي كرد و نخه نظرية روانكاوي را ب اين كتاب
   .فرويد اين اثر را كار عمدة خود معرفي مي كند -  .را پيش نهاد) روانكاوانه(نگري  انسان

  

1902   

پرفسور «از آن زمان به بعد با عنوان يافت و  افتخاري دانشگاه وين ارتقامارس به مقام پرفسور ماه فرويد در  □

  .ناميده شد كه هم از جهت نمادين و هم كار علمي براي او اهميت بسيار داشت »فرويد

اين . را تأسيس كرد) Wednesday Psychological Society( انجمن روانشناسي چهارشنبهدر همان سال او  □
انجمن گروهي از طرفداران روانكاوي بودند كه هر چهارشنبه در خانة فرويد جمع مي شدند تا دربارة عقايدش با او 

  . بحث و تبادل نظر كنند

  . تبديل به انجمن روانكاوي وين شد) 1908 سال در(اين گروه كوچك بتدريج توسعه يافت تا سرانجام 
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 لحظه هايي با فرويد

1906   

  . سويسي بودبرجستة روانشناس  29به گروه فرويد پيوست، يونگ تهاي مهمي كهيكي از شخصي □

به جنبش روانكاي بسيار با  يونگ، از اين رو، پيوستن بيشتر طرفداران فرويد تا آن زمان ويني و يهودي بودند
  .) ممكن بود گرايش يهود ستيزي مانع پيشرفت روانكاوي شودصورت  در غير اين. (اهميت بود

ن يابتدا پيرو مكتب فرويد و دوست بسيار نزديك او بود، آن قدر كه فرويد قصد داشت يونگ را جانشدر يونگ 
   .اما بعدها رابطه شان بي مهر و راهشان از يكديگر جدا شد. خود در روانكاوي كند

  

1908   

  .برگزار شد) Salzburg( سالزبورگن كنگرة بين المللي روانكاوي در نخستي □

  

1909   

از فرويد دعوت كرد تا در ) واقع در ماساچوست() Clark( رئيس دانشگاه كالرك 30نلي هالاست ،سپتامبرماه در  □
نچزي به اياالت ور فرساند و او به همراه يونگ - . مراسم جشن بيستمين سالگرد تأسيس دانشگاه سخنراني كند

  . يك رشته سخنراني دربارة روانكاوي ايراد كردمتحدة امريكا رفت و 

حائز بسيار ، محافل روان شناسي علمي از فرويدعنوان اولين شناسايي رسمي ه سخنراني در دانشگاه كالرك، ب
  . اهميت است

   :در اين باره مي نويسد او 

 پنج سخنراني خود را دربارة روانكاويكه من از پله هاي دانشگاه ماساچوست باال مي رفتم تا در آنجا  هنگامي«
بلكه  ،تخيالت هذياني نبود ةاز اين پس ديگر روانكاوي زاد. »آيا خواب نمي بينم«: ايراد كنم بخود مي گفتم 

مريكا او پس از بازگشت ما روانكاوي آن زمينه مساعد را در  ،رشتة گرانبهايي از واقعيت به شمار مي آمد
ه ري از روان پزشكان رسمي آن را بمحبوبيت كم نظيري در ميان مردم بدست آورد و بسيا ،از دست نداد

  31».ت مهم از تعليمات پزشكي پذيرفتندعنوان يك قسم
  
  
  

                                                           
29   

 

30   

31   

29- Carl Gustav Jung )1961-1875(د انديشة ضمير ناخودآگاه جمعي به عنوان اساس مشترك افرا ،، مهمترين نوآوريهاي يونگ

 . ها كه موجب ظهور تصاوير نمادين مشترك مي شوند بود »باستان نمون«، و پنداشت مربوط به بشر كه در هر فرد تجسم مي يابد

30- G. Stanley Hall )1924-1844(روان شناس امريكايي ،.  

 76، ص ) 5بخش (كتاب پيشين ،  -31
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  1909 - فرويد در دانشگاه كالرك

  

  
  زيگموند فرويد، استنلي هال، كارل يونگ

35، ساندور فرنچزي 34، ارنست جونز
  

  

ولي با  ،با وجودي كه از فرويد به خوبي استقبال شد، مورد احترام قرار گرفت و دكتراي افتخاري دريافت كرد

International Psychoanalytic Association( ، در دومين كنگرة روانكاوي كه در

   

  .مؤسس انجمن روانكاوي امريكا

 .بنيانگذار انجمن روانكاوي انگلستانعصب شناس و روانكاو انگليسي، 

 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

بي شك اقامت كوتاه من در امريكا باعث شد 
كه بيش از پيش قدر خود را بدانم، زيرا در اروپا 

كرده بود و حال آنكه در افكار عمومي مرا محكوم 
برجسته ترين دانشمندان از من 

ند و مرا هم طراز با آغوش باز استقبال مي كرد
32».خود مي شمردند

  
  
  
  

فرويد در دانشگاه كالرك

  )از چپ به راست(                 
زيگموند فرويد، استنلي هال، كارل يونگ:  نشسته

، ارنست جونز 33آبراهام بريل:  ايستاده

با وجودي كه از فرويد به خوبي استقبال شد، مورد احترام قرار گرفت و دكتراي افتخاري دريافت كرد
  ! برداشت نامطبوعي امريكا را ترك كرد و هرگز به آنجا بازنگشت

International Psychoanalytic Association( انجمن بين المللي روانكاوي

   .تأسيس گرديديونگ به سرپرستي نورونبرگ تشكيل شد، 

                                         

  75- 76، صص ) 5بخش (كتاب پيشين ، 

Abraham Arden )1948 -1874( ،مؤسس انجمن روانكاوي امريكا، روانپزشك امريكايي

Ernest )1958 -1879(عصب شناس و روانكاو انگليسي، . ويد، زندگينامه نويس فر

Sándor )1933 -1873(روانكاو مجار ،. 

 

گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

  
  

  
  
  
بي شك اقامت كوتاه من در امريكا باعث شد «

كه بيش از پيش قدر خود را بدانم، زيرا در اروپا 
افكار عمومي مرا محكوم 

برجسته ترين دانشمندان از من  ،اين دنياي نو
با آغوش باز استقبال مي كرد

خود مي شمردند
  
  

  
  

با وجودي كه از فرويد به خوبي استقبال شد، مورد احترام قرار گرفت و دكتراي افتخاري دريافت كرد
برداشت نامطبوعي امريكا را ترك كرد و هرگز به آنجا بازنگشت

  

1910   

انجمن بين المللي روانكاوي □
نورونبرگ تشكيل شد، 

                                                          
32   
٣٣
   
34  

35  
  

  
   

كتاب پيشين ،  - 32

33 - Arden Brill

34 - Ernest Jones

35 - Sándor Ferenczi
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 لحظه هايي با فرويد

14 -1911   

اختالفات و ، گسست هايي در جنبش روانكاوي ايجاد شد روانكاوي اندكي بعد از تشكيل انجمن بين المللي □
و همكاران فرويد محفل او را  شاگردان -  .همچون ديگر شكلهاي فعاليت جمعي بروز كرد دروني در مكتب جديد

  . ترك كرده و مكتبي از آن خود پايه گذاري مي كردند

عنوان كششي براي قدرت تلقي ه كه مخالف نظرية جنسي بود و انگيزش انسان را ب) (Alfred Adler(آلفرد آدلر 

از  1911 سال ، در)داشتنگي شخصيت و عوامل اجتماعي تأكيد يگاخود بر  »روان شناسي فردي«كرد و در  مي

   .گروه فرويد جدا شدرياست انجمن روانكاوي وين استعفا داد و از 

 او .كردفا عاز رياست انجمن بين المللي روانكاوي است 1914 سال درنيز مسير متفاوتي را در پيش گرفت و يونگ 

ه خود را ب »روانشناسي تحليلي«و اهميت ميل جنسي با فرويد مخالفت كرد و  ناخودآگاهدربارة موضوع ذهن 

  .وجود آورد

هاي سرسختانه بيم آن مي رفت كه گسترش روانكاوي از تداوم باز ايستد، اما ديري  ها و مخالفت از اين جدايي
موفقيت كوتاه مدت آنان را به آساني مي توان . دمعلوم ش گسستگينگذشت كه گذرا بودن خسران ناشي از اين 

تودة مردم حاضر بودند براي رهايي از فشار مقتضيات روانكاوي، هر راهي را كه در برابرشان گشوده : توضيح داد 
  . شود دنبال كنند

  :، چنين مي نويسد )در روانكاوي(ايجاد اين دو جنبش انشعابي  ةفرويد دربار

ولي اين . زيادي طرفدار پيدا كرده بودند ةدخيلي خطرناك به نظر مي آمدند و عاين دو نهضت در آغاز «
بلكه از آنجا ناشي مي شد كه آنها از نظر عوام فريبي بي آنكه براي  ،مايه علمي خود آنها نبود ةموفقيت زاد

، يونگ مي گذاشتند و ناخوشايند بود كنارخود روانكاوي را نفي كنند نتايج مالحظات آن را كه براي عامه زننده 
صورت انتزاعي و جدا از ه زندگي بيماران درمان تحليل را ب ةكوشش كرد كه بدون در نظر گرفتن تاريخچ

 ة، عقددر كودكي ميل جنسي يشخصيت مريض درآورد و به اين وسيله اميدوار بود كه خود را از قيد شناسا
  .لزوم تحليل رواني كودكان برهاند ديپ واُ

 تماميبست رد كرد و رت شد و اصوالً اهميت ميل جنسي را دراز يونگ از قافله پ آدلر خيلي بيش
ي افراد بشر و نياز آنان به ينما قدرت ةروحي را منحصراً به اراد، خلق و خو و بيماريهاي خصوصيات رواني

وصف با اين . دور ريخته يات روانكاوي را بكشف همةجبران حقارت ذاتي خود نسبت داد و بدين گونه 
ي او » اعتراض نرها«دور ريخته بود دوباره از راه ديگري وارد دستگاه من درآوردي او شد و ه آنچه را كه او ب

 دوانتقاداتي كه عليه اين . جنسي بخود گرفته است ةناحق جنبه ب چيزي جز همان واپس زدگي نيست كه
كه آدلر و يونگ نام نظريات خود را  من به سهم خود هر چه كوشيدم. عمل آمد بسيار ماليم بوده ب »كافر«
توان نتيجه گرفت كه اين هر دو جريان از  سال مي دهاكنون پس از . نگذارند نتيجه اي نگرفتم »روانكاوي«

  36».بي آنكه بتوانند به آن دست يابندكنار روانكاوي گذشته اند 

   

                                                           
 77ص ،  )5بخش (،  كتاب پيشين -36   36
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  . در اثر ابتال به آنفوالنزاي شديد درگذشت

  1922 -فرويد در ميان مريدان خود 
  

  .)Hanns Sachs( سكهانس زا ساندور فرنچزي،
 ، ماكس)Karl Abraham( آبراهام ، كارل

Max(، ارنست جونز.  

  1913 - با دخترش سوفي
  

 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

در اثر ابتال به آنفوالنزاي شديد درگذشتسالگي  27در سن ) دختر فرويد( سوفي 

 بـــا ابتكـــار ارنســـت جـــونز، بـــراي
مراقبت و نظارت بر رونـد جنـبش   
ــد در   ــت از فروي ــاوي و حماي روانك
مقابل چالشها و كشمكش هايي كـه  

همچـون  (ناشي از جدايي افراد بود 
، )پيمان شكني هاي آدلـر و يونـگ  

نفـر   7متشكل از كميتة مخفي 
ــرين    ــاد ت ــورد اعتم ــرين و م از بهت

تشكيل  ،)از جمله خود فرويد

وي، بعــدها بحــث و جــدل 
ــن ــت و  اي ــروه درگرف  گ
  .فرو پاشيد) سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرويد در ميان مريدان خود 
  

  )از چپ به راست(            
ساندور فرنچزي، زيگموند فرويد،:  نشسته

، كارل)Otto Rank( تو رانكآ:  ايستاده
Max Eitingon( اتينگون

  

ــد    ــتثنائي نمــي شناس ــه اس ــن حقيقــت را، ك ــا اي ــر م ــه اگ ــذيريم ك ، بپ
 -مــي ميــرد ] خــويش[هــر چيــز زنــده اي بــه ســبب داليــل درونــي  

ــي     ــديل م ــك تب ــر ارگاني ــزي غي ــه چي ــر ب ــار ديگ ــك ب ــود ي ــاه  - ش آنگ
  :بگوييم  شويم كه

  »هدف تمام زندگي مرگ است«
  

چيزهــاي بيجــان قبــل از   : و بــا نگــاه بــه گذشــته بايــد بگــوييم كــه       
  ».موجودات زنده وجود داشته اند

   )5بخش  - »فراسوي اصل لذت«(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

  

1920   

 ،ژانويهماه در  □

  
  

بـــا ابتكـــار ارنســـت جـــونز، بـــراي
مراقبت و نظارت بر رونـد جنـبش   
ــد در   ــت از فروي ــاوي و حماي روانك
مقابل چالشها و كشمكش هايي كـه  

ناشي از جدايي افراد بود 
پيمان شكني هاي آدلـر و يونـگ  

كميتة مخفي  يك
ــرين    ــاد ت ــورد اعتم ــرين و م از بهت

از جمله خود فرويد(افراد 
  . شد
  

وي، بعــدها بحــث و جــدل امــا، بــه هــر ر
ــان  ــايي در مي ــن ه اي

سال20پس از ( كميته

  

  

  

  

  

ــد   « ــتثنائي نمــي شناس ــه اس ــن حقيقــت را، ك ــا اي ــر م اگ
هــر چيــز زنــده اي بــه ســبب داليــل درونــي  

ــي     ــديل م ــك تب ــر ارگاني ــزي غي ــه چي ــر ب ــار ديگ ــك ب ي
شويم كه ناگزير مي

  

و بــا نگــاه بــه گذشــته بايــد بگــوييم كــه       
موجودات زنده وجود داشته اند

  

  
  



  

 لحظه هايي با فرويد

. عمل جراحي شد 30ناچار متحمل بيش از 
  . در طول اين مدت او اين درد را با متانت تحمل كرد و هيچ گاه از كار و فعاليت دست نكشيد

ش همچنان به كشيدن سيگار ا عدد سيگار برگ مي كشيد و بعد از تشخيص بيماري

 )1930 سال در اوت(از اين رو . فرويد نويسنده اي چيره دست بود و شناخت زنده اي از ارزش ادبيات داشت
  . در طول حياتش دريافت كرداو اين يگانه جايزه اي بود كه 

در ماه مه  ،)و مبارزة خشن حزب نازي براي ريشه كن ساختن روانكاوي

  

  1933 -كتاب سوزاني كه نازي ها راه انداختند 
  

 258ص ،  2، جلد و ديگرانترجمة علي اكبر سيف 

  . ان دهان در فرويد تشخيص داده شداولين عالئم سرط

ناچار متحمل بيش از ه او در ناحية سقف دهان غده هايي سرطاني داشت كه تا پايان عمر ب
در طول اين مدت او اين درد را با متانت تحمل كرد و هيچ گاه از كار و فعاليت دست نكشيد

عدد سيگار برگ مي كشيد و بعد از تشخيص بيماري 20فرويد معموالً روزانه 

فرويد نويسنده اي چيره دست بود و شناخت زنده اي از ارزش ادبيات داشت
اين يگانه جايزه اي بود كه . را به او اعطا كرد گوتهجايزة ادبي 

  . درگذشت

و مبارزة خشن حزب نازي براي ريشه كن ساختن روانكاوي( پس از به قدرت رسيدن هيتلر
  .كتابهاي فرويد در برابر ازدحام مردم در برلين به آتش كشيده شد

  
  : فرويد دربارة اين رويداد

  !چقدر داريم پيشرفت مي كنيم
ي مـي زيسـتم خـودم را    اگر در قرون وسط

سوزاندن كتابهـايم  امروز به 
.«37  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

كتاب سوزاني كه نازي ها راه انداختند 

                                         

ترجمة علي اكبر سيف / شولتز  و سيدني الن، دوان پي  »تاريخ روانشناسي نوين«از كتاب 

16 

1923   

اولين عالئم سرط ،ماه فوريهدر  □

او در ناحية سقف دهان غده هايي سرطاني داشت كه تا پايان عمر ب
در طول اين مدت او اين درد را با متانت تحمل كرد و هيچ گاه از كار و فعاليت دست نكشيد

فرويد معموالً روزانه 
  ! ادامه داد

  

1930   

فرويد نويسنده اي چيره دست بود و شناخت زنده اي از ارزش ادبيات داشت □
جايزة ادبي شهر فرانكفورت 

درگذشتفرويد  مادرِ □

  

1933   

پس از به قدرت رسيدن هيتلر □
كتابهاي فرويد در برابر ازدحام مردم در برلين به آتش كشيده شد

  
  

  

فرويد دربارة اين رويداداظهار نظر 
  
  

چقدر داريم پيشرفت مي كنيم«
اگر در قرون وسط

امروز به سوزاندند، مي 
.قناعت مي كنند

  
  

  

                                                          
از كتاب برگرفته  - 37   37
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  .عنوان عضو افتخاري انجمن سلطنتي پزشكي بريتانيا برگزيده شد

  . آلمان اطريش را اشغال كرد و فرويد مجبور به ترك كشورش شد

وين را ) در ماه ژوئن(توانست سرانجام ) به سبب دخالت سفير امريكا در فرانسه
  . و دخترش آنا ترك كند و روزهاي پاياني عمرش را در انگلستان بگذراند

 1938 -با دخترش آنا در راه تبعيد 

  4فصل / ترجمة عزت اهللا فوالدوند 

و اكنون نگاه كنيد به آنچه در اين زمان جنگ روي مي دهد، به سنگدليها و ستمگريهايي كه از متمدن ترين ملتها صادر مي شود، 
رفتن به داوريهاي مختلف اين ملل دربارة دروغهاي خودشان، به تبهكاري هايشان و به تبهكاريهاي دشمنانشان، به از دست 

   38».وقتي اين امور را در نظر بگيريد، ناگزير بايد اذعان كنيد كه در هر دو ادعا، حق به جانب روانكاوي بوده است

 گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

عنوان عضو افتخاري انجمن سلطنتي پزشكي بريتانيا برگزيده شده ب )شهشتادمين سال تولد

آلمان اطريش را اشغال كرد و فرويد مجبور به ترك كشورش شد 

به سبب دخالت سفير امريكا در فرانسه(او به ياري همكاريهاي بين المللي 
و دخترش آنا ترك كند و روزهاي پاياني عمرش را در انگلستان بگذراند

  . فرويد در انگلستان به خوبي مورد استقبال قرار گرفت

) mental slips( روانكاوي بر پاية مطالعة خوابها و سهوهاي رواني
، به اين نتيجه عوارض روان نژنديدر مردم عادي و براساس 

   : رسيده است كه

انگيزه هاي ناشي از بدويت و توحش و شرارت آدميزاد در 
هيچكس يكسره رخت بر نبسته است و همچنان به حالت 

فرصت است كه  منتظرو  ]...[ سركوفته به هستي ادامه مي دهد
  .به فعاليت بيفتد

  : روانكاوي همچنين به ما آموخته است كه 

انگيزه ها عقل ما ضعيف و قائم به غير و بازيچه و آلت دست 
  38. و هيجانهاي ماست

  

    

                                         

با دخترش آنا در راه تبعيد 

ترجمة عزت اهللا فوالدوند / ، استيوارت هيوز  »آگاهي و جامعه«از كتاب  برگرفته - نامه هاي فرويد 

و اكنون نگاه كنيد به آنچه در اين زمان جنگ روي مي دهد، به سنگدليها و ستمگريهايي كه از متمدن ترين ملتها صادر مي شود، 
به داوريهاي مختلف اين ملل دربارة دروغهاي خودشان، به تبهكاري هايشان و به تبهكاريهاي دشمنانشان، به از دست 

  . بصريت و روشن بيني در همه و در همه جا
وقتي اين امور را در نظر بگيريد، ناگزير بايد اذعان كنيد كه در هر دو ادعا، حق به جانب روانكاوي بوده است

 

گاهشمار زندگي زيگموند فرويد

1936   

هشتادمين سال تولددر (فرويد  □
  

1938   

 ،در ماه مارس □

او به ياري همكاريهاي بين المللي 
و دخترش آنا ترك كند و روزهاي پاياني عمرش را در انگلستان بگذراندبه همراه همسر 

فرويد در انگلستان به خوبي مورد استقبال قرار گرفت

  

  

  
  

روانكاوي بر پاية مطالعة خوابها و سهوهاي رواني«
در مردم عادي و براساس 

رسيده است كه
  

انگيزه هاي ناشي از بدويت و توحش و شرارت آدميزاد در 
هيچكس يكسره رخت بر نبسته است و همچنان به حالت 

سركوفته به هستي ادامه مي دهد
به فعاليت بيفتد

  

روانكاوي همچنين به ما آموخته است كه 
  

عقل ما ضعيف و قائم به غير و بازيچه و آلت دست 
و هيجانهاي ماست

  
  

  

  

  

  

  

                                                          
٣٨
   

نامه هاي فرويد از  - 38

و اكنون نگاه كنيد به آنچه در اين زمان جنگ روي مي دهد، به سنگدليها و ستمگريهايي كه از متمدن ترين ملتها صادر مي شود، 
به داوريهاي مختلف اين ملل دربارة دروغهاي خودشان، به تبهكاري هايشان و به تبهكاريهاي دشمنانشان، به از دست 

بصريت و روشن بيني در همه و در همه جا
وقتي اين امور را در نظر بگيريد، ناگزير بايد اذعان كنيد كه در هر دو ادعا، حق به جانب روانكاوي بوده است

 



  

 لحظه هايي با فرويد

عملهاي جراحي دردناك، آزارهاي نژادي، جنگ جهاني و ظهور 

 اتانازى درخواست خود پزشك از بيمارى
) نگ جهاني دومهفته بعد از آغاز ج سه

به خواست خودش جسدش سوزانده و خاكسترش در گلداني يوناني كه قطعة محبوب عتيقه هايش بود، به امانت 

                     ○ 

ويترين ، قلنينيسم - ، و نيز ماركسيسمنژادپرستانه و خودكامة نازيسم
، چون هيچكدام آمادگي آن را نداشتند كه به فرد مجال 

 100، ص 

عملهاي جراحي دردناك، آزارهاي نژادي، جنگ جهاني و ظهور . بسيار سخت بود فرويدواپسين سالهاي زندگي 
  . درد و رنج بسيار براي او شد

بيمارى بستر در، )ردي كه از لحاظ جسمي و روحي رنج كشيده بود
40
سه(سپتامبر  23در  ،مورفين باالى دوز تزريق با و كرد 

   .فروبست

به خواست خودش جسدش سوزانده و خاكسترش در گلداني يوناني كه قطعة محبوب عتيقه هايش بود، به امانت 

ــه  ــه ب ــامي ك ــر گذشــتههنگ ــه                   مــي ب ــردم و نظــري ب گ
اي كـه انجـام آن را در زنـدگي خـود بـه عهـده       وظيفه 

توانم بگويم كه با سربلندي مي  ،گرفته بودم مي افكنم
هـاي  ز راههاي جديد را گشـوده ام و گام من بسياري ا

اوليه را برداشته ام كـه ممكـن اسـت در آينـده افـق      
. تازه اي را در برابر نسل هـاي بشـري پديـدار سـازد    

ولي خود من نمي توانم پيش بيني كـنم كـه گسـترش    
  41».اين افق تا چه اندازه خواهد بودميدان 

  

  

○                    ○                     

                                         

نژادپرستانه و خودكامة نازيسمژي روانكاوي در كمتر از يك قرن ناگزير از مبارزه با ايدئولو
، چون هيچكدام آمادگي آن را نداشتند كه به فرد مجال كردند هر دو ايدئولوژي آن را رد مي. فلسفة جمعگراي تمام اعصار، بوده است

  .قة آرمانهاي جمعي پا بيرون گذارد

  .بيماري كه مرگش حتمي باشدخاتمه دادن به زندگي 

، ص ) 6بخش / (ترجمة محمود نوائي / ، زيگموند فرويد  »روانكاوي و زندگي من

18 

1939   

واپسين سالهاي زندگي  □
درد و رنج بسيار براي او شد سبب 39نازيسم

ردي كه از لحاظ جسمي و روحي رنج كشيده بودم( فرويد
)euthanasia(40

فروبست جهان از چشم

به خواست خودش جسدش سوزانده و خاكسترش در گلداني يوناني كه قطعة محبوب عتيقه هايش بود، به امانت 
  .گذاشته شد

  
  

  

  
  

ــه « ــه ب ــامي ك هنگ
وظيفه 

گرفته بودم مي افكنم
من بسياري ا

اوليه را برداشته ام كـه ممكـن اسـت در آينـده افـق      
تازه اي را در برابر نسل هـاي بشـري پديـدار سـازد    

ولي خود من نمي توانم پيش بيني كـنم كـه گسـترش    
ميدان 

  
  
  

  

                                                          
٣٩
   
٤٠
  

41   
  

  

  

  

روانكاوي در كمتر از يك قرن ناگزير از مبارزه با ايدئولو - 39
فلسفة جمعگراي تمام اعصار، بوده است

قة آرمانهاي جمعي پا بيرون گذارددهند تا از حل

خاتمه دادن به زندگي  - 40

روانكاوي و زندگي من« - 41



  پیشگفتار

هدف من در ایـن نوشـتۀ کوتـاه ایـن     

است که اصول و مبانیِ روانکـاوي را  

تــدوین و بــه نحــو بــه اصــطالح غیــر 

ــه    ــی بـ ــنم، یعنـ ــان کـ ــتداللی بیـ اسـ

موجزترین و سرراسـت تـرین شـکل    

طبیعتاً مقصود من ایـن نیسـت   . ممکن

که خواننده به این نظریه ایمـان آورد  

  .کندیا اعتقاد راسخی به آن پیدا 

ــر    ــی ب آمــوزه هــاي روانکــاوي مبتن

مشاهدات و تجربیـات بـی شـمارند و    

ــاهدات و    ــه مشـ ــی کـ ــط آن کسـ فقـ

تجربیات مذکور را در مـورد خـود و   

دیگران تکرار کرده باشد می تواند به 

قضاوتی شخصی دربارة ایـن نظریـه   

  . برسد

ترجمۀ حسین پاینده  

ء

  نوشتۀ زیگموند فروید
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 لحظه هايي با فرويد

  

  بخش نخست

  ذهن و نحوة كاركرد آن
  

  

  1فصل 

  دستگاه روان
  

روانكاوي يك موضوع اساسي را مفروض تلقي مي كند، موضوعي كه صرفاً با توسل به انديشة فلسفي مي توان 
دانسته هاي ما در خصوص . بودن اين فرض را بايد در نتايج آن جستدرباره اش به بحث پرداخت، اما دليل موجه 

اوالً اندام جسماني و عرصة عملكرد آن كه عبارت است از : مي ناميم از دو نوع است ) يا حيات ذهني(آنچه روان 
                    وي يچ رو ثانياً از سوي ديگر اَعمالِ خودآگاهانة ما كه داده هايي بالفصل اند و به ه) يا دستگاه عصبي(مغز 
هر آنچه بين اين دو قرار دارد براي ما ناشناخته است و داده هاي . توان آنها را بيش از اين توصيف كرد نمي

                            رابطه اي وجود داشت، حداكثر  اگر چنين. مذكور واجد هيچ رابطة مستقيمي با اين دو حد نهاييِ دانش ما نيستند
  .توانست محل دقيق فرايندهاي ضميرآگاه را بر ما معلوم كند، ولي كمكي به شناخت آن فرايندها نمي كرد مي

نخستين فرضيه به تعيين محل . دو فرضية ما از اين منتهي اليه يا سرآغازِ دانشمان سرچشمه مي گيرد
ذهني، كاركرد دستگاهي است كه ما چنين فرض مي كنيم كه حيات . فرايندهاي ضمير آگاه مربوط مي شود

به بيان ديگر، ما تصور مي كنيم كه . ويژگي هاي آن عبارت اند از امتداد در مكان و تشكيل شدن از چندين بخش
گرچه در گذشته نيز . ساختار اين دستگاه همانند يك تلسكوپ يا ميكروسكوپ يا چيزي شبيه به آنهاست

اما تبيين چنين استنباطي به اين شكلِ محكم و منسجم امري بديع تالشهايي در اين زمينه صورت گرفته است، 
  .و بي سابقه است

ديرينه ترينِ اين حوزه ها . ما از راه مطالعة تكوين فرديِ انسانها، به اين دانش دربارة دستگاه روان نائل شده ايم

كه فرد به ارث مي برَد، تمامي  شامل تمامي آن خصايصي است »نهاد«. مي ناميم) id( »نهاد«يا كنشگرانِ روان را 

غرايز  »نهاد«به همين سبب، مهمترين جزء . آن خصايصي كه در بدو تولد با او هستند و در سرشت او جاي دارند

به شكل هايي كه ] »نهاد«يعني [هستند كه از سامان بدن سرچشمه مي گيرند و تبلور روانيِ آنها ابتدا در اينجا 

  1.مي دهد براي ما ناشناخته است رخ

در بدو امر  »نهاد«. شده است »نهاد«تأثير دنياي بيروني و واقعي پيرامونِ ما باعث تحولي خاص در بخشي از 

حكم يك الية قشري را داشت كه از اندامهاي الزم براي دريافت محركها و نيز از تمهيداتي برخوردار بود تا بتواند 

از اين  »نهاد«در برابر محركها همچون يك سپرِ محافظ عمل كند؛ ليكن به دليل تأثير دنياي بيروني، بخشي از 

                                                           
١
همچنين بايد افزود كه . اين ديرينه ترين بخشِ دستگاه روانيِ انسان، در سرتاسر زندگي كماكان مهمترين جزء آن باقي مي ماند -1  

 .آغاز شدند »نهاد«تحقيقات روانكاوي نيز با 
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و دنياي  »نهاد«ژه اي تبديل گرديده است كه كه از اين پس همچون واسطه اي بين حالت اوليه به سازمان وي

  .ناميده ايم) ego( »خود«اين حوزه از ذهن را . بيروني عمل مي كند

در نتيجة ارتباط از پيش برقرار شدة ادراك حسي و كنش عضالني، : بدين قرارند  »خود«ويژگيهاي اصليِ 

 »خود«، به رخدادهاي بيروني مربوط مي شودتا آنجا كه . فرمان خويش دارد حركتهاي اختياري را تحت »خود«

از راه واقف شدن به محركها؛ از راه انباشتن تجربياتي دربارة آنها : وظيفة مذكور را از اين طريقها انجام مي دهد 
؛ از راه حل و فصل كردن )با گريز از آن محركها(؛ از راه اجتناب از محركهاي فوق العاده قوي )در حافظه(

ي نحوة ايجاد تغييرات مصلحت آميز در دنياي بيروني، اه فراگيرر؛ و سرانجام از )باسازگاري(محركهاي ماليم 

تا آنجا كه به رخدادهاي دروني مربوط مي شود، در ارتباط با ). با فعاليت(هستند  »خود«تغييراتي كه به نفع 

از راه مسلط شدن بر خواستهاي غرايز؛ از راه تصميم : آن وظيفه را از اين طريقها انجام مي دهد  »خود«، »نهاد«

دربارة اين كه آيا آن خواسته ها اجابت شوند يا خير؛ از راه موكول كردن اجابت آن خواسته ها به زمان و  گيري

با در  »خود«نحوة عملكرد . اوضاع مساعد در دنياي بيروني؛ يا از راه سركوب كردن تمام تحريكات آن خواسته ها

. شها ذاتيِ آن باشند و خواه به آن اعمال گردندنظر گرفتن تنشهاي حاصل از محركها معين مي شود، خواه اين تن
با اين . پديد آمدن اين تنشها عموماً به صورت عدم لذت احساس مي شود و كاهش يافتن شان به صورت لذت

حال، آنچه به صورت لذت يا عدم لذت احساس مي شود احتماالً اوج مطلقِ اين تنش نيست، بلكه جزئي از 

هر افزايشي . تقال مي كند تا به لذت دست يابد و از عدم لذت بري باشد »خود«. ستضرباهنگ تغييرات آن تنشها

روي . در عدم لذت كه فرد توقعِ آن را دارد و پيش بيني اش مي كند، با يك عالمت اضطراب مواجه مي گردد
گه گاه . دخطر ناميده مي شو - ون باشد و خواه تهديدي از بيرونرخواه تهديدي از د - دادن چنين افزايشي

تغييرات  »خود«ارتباطش با دنياي بيرون را قطع مي كند و به حالت خواب فرو مي رود؛ در اين حالت،  »خود«

از اين حالت خواب چنين مي توان استنباط كرد كه سامانِ ياد شده . گسترده اي در سامانِ خويش ايجاد مي كند
  .عبارت است از توزيع خاصي از انرژيِ ذهن

رسوبي را  -  كه طي آن انسانِ در حال رشد با اتكا به والدينش به زندگي ادامه مي دهد - كودكي  دورة طوالنيِ

، كنشگري كه تأثير والدين از »خود«از خود باقي مي گذارد كه عبارت است از شكل گيريِ كنشگري ويژه در 

، از حيث اين كه از »فراخود«ين ا. ناميده شده است) super-ego( »فراخود«اين كنشگر، . طريق آن ادامه مي يابد

مي بايست  »خود«متمايز مي گردد و مخالف آن است، نيرويي سومي را در ذهن تشكيل مي دهد كه  »خود«

  .برايش اهميت قائل شود

و هم الزامات واقعيت  »فراخود«، هم خواستهاي »نهاد«چنان بايد باشد كه هم خواستهاي  »خود«نحوة عملكرد 

چند و . مي بايست خواستهاي اين سه عامل را با يكديگر وفق دهد »خود«را همزمان اجابت كند؛ به سخن ديگر، 

را هنگامي مي توان به طور كامل دريافت كه ريشة آن رابطه را در نگرشهاي  »فراخود«و  »خود«چون رابطة 

كرد اين تأثير والدين نه فقط شخصيتهاي پدر و مادر واقعيِ كودك، البته نحوة عمل. كودك دربارة والدينش بيابيم
بلكه همچنين سنتهاي خانوادگي و نژادي و مليِ انتقال يافته به كودك از طريق آنان و نيز الزامات محيط 

بعدها  به طريق اولي، در فرايند رشد فرد، كساني كه. اجتماعيِ بالفصلي را كه آنها باز مي نمايانند شامل مي شود
از قبيل معلمان و الگوهاي آرمانهاي اجتماعيِ تحسين شده در زندگيِ (جانشين يا جايگزين والدين او مي شوند 

به رغم تمام تفاوتهاي  »فراخود«و  »نهاد«چنانكه خواهيم ديد، . او تأثير مي گذارند »فراخود« در) عمومي

 -  وي كنشگر روان تأثيرات گذشته را بازنمايي مي كننداين دو نير: بنيادينشان، واجد يك ويژگيِ مشترك هستند 
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عمدتاً  »خود«، حال آنكه  - در اصل بازنمود تأثيرات اشخاص ديگر »فراخود«بازنمود تأثير وراثت است و  »نهاد«

  .حاصل تجربيات فرد است و به عبارت ديگر، رخدادهاي اتفاقي و در زمان حاضر محتواي آن را تعيين مي كنند
ن فرض كرد كه اين توصيف كلي و اجمالي از دستگاه روان انسان، در مورد جانوران عالي كه ذهني مي توا

هر موجودي كه مانند انسان در كودكي به مدت طوالني به والدينش . شبيه به ذهن انسان دارند نيز صادق است

در روانشناسيِ . است »نهاد«مايز از مت »خود«ناگزير بايد فرض كنيم كه . است »فراخود«وابسته باشد، قاعدتاً واجد 

  . حيوانات هنوز به مسألة جالبي كه در اينجا ارائه كرديم پرداخته نشده است
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   2فصل 

  نظرية غرايز
  

اين هدف عبارت است از ارضاء نيازهاي ذاتيِ . مبين هدف واقعيِ زندگيِ موجود زندة منفرد است »نهاد«قدرت 

هدفي مانند زنده نگاه داشتن خويشتن يا محافظت از خويش در برابر انواع خطرات از طريق اضطراب . موجود زنده

يعني همان كنشگري كه ضمن ملحوظ تعلق دارند،  »خود«اين اهداف اخير به . نسبت داد »نهاد«را نمي توان به 

نيازهاي جديدي را  »فراخود«ممكن است . كردن دنياي بيرون، مساعدترين و كم خطرترين راه ارضا را مي يابد

  .مطرح كند، اما نقش عمدة اين كنشگر همچنان محدود ساختن ارضاهاست

آنها . رار داند، غرايز ناميده مي شوندق »نهاد«آن نيروهايي كه بنا به فرض ما در پسِ تنشهاي ناشي از نيازهاي 

غرايز به رغم اين كه علت غاييِ همة فعاليتهاي انسان هستند، اما . بازنمود خواسته هاي بدن از ذهن هستند
هر وضعيتي كه موجود زنده به آن نائل شده باشد، به مجرد كنار گذاشته شدنِ آن . ماهيتي محافظه كارانه دارند

بدين سان مي توان تعداد نامشخصي از غرايز را از هم تميز . ه استقرار مجدد آن مي گرددوضعيت، باعث گرايشي ب
ليكن براي ما اين پرسش مهم مطرح مي شود كه . داد و در واقع در عرف عام نيز اين تمايزات گذاشته مي شوند

افته ايم كه غرايز قادرند ما دري. يا مي توان معدودي غريزة بنياني را سرچمشة همة اين غرايز بي شمار دانستآ
و همچنين اين كه غرايز مي توانند جايگزن يكديگر شوند، به اين ) 2از طريق جابه جايي(هدف خود را عوض كنند 

                               اخير را هنوز به اندازة كافي اين فرايند . صورت كه انرژيِ يك غريزه به غريزه اي ديگر انتقال مي يابد
پس از مدتها ترديد و دودلي، فرض را بر اين گذاشته ايم كه صرفاً دو غريزة اساسي وجود دارند كه . شناسيم نمي

س و غريزة صيانت نوع و نيز تباين بين غريزة صيانت نَْف. ()thanatos( و غريزة ويرانگر) eros(عبارت اند از اروس 

هدف غريزة بنيانيِ اول عبارت .) مربوط مي شود و عشق به مصداق اميال، به اروس »خود«تباين بين عشق به 

برعكس، هدف غريزة . پيوند دادن - به طور خالصه -است از برقراري وحدتهاي هر چه بيشتر و حفظ آنها، يا 
مي توان چنين فرض كرد كه هدف . ويرانگري -  از اين طريق - بنيانيِ دوم عبارت است از گسستن پيوندها و

به همين سبب، اين غريزه را غريزة . ين است كه موجود زنده را به حالتي غيرآلي سوق دهدغاييِ غريزة ويرانگر ا
            اگر چنين فرض كنيم كه جانداران پس از پديده هاي بي جان به وجود آمدند و . مرگ خواهي نيز مي ناميم

كه مطرح كرده ايم سازگار است، يعني در واقع از آن پديده ها منشأ گرفتند، آنگاه غريزة مرگ خواهي با قاعده اي 
يا غريزة (اين قاعده را نمي توانيم در مورد اروس . اين قاعده كه غرايز به بازگشت به حالتي پيشين گرايش داند

انجام دادن اين كار در حكم پذيرش اين پيش فرض است كه گوهر حيات در گذشته يك . صادق بدانيم) عشق
  3.انشقاق گرديد و اكنون در تقالي وحدت دوباره استوحدت بوده است كه بعدها دچار 

                              عمل مي كنند و يا باهم تركيب  در كاركردهاي زيست شناختي، اين دو غريزة اساسي در تخالف با يكديگر
هدف كه  بدين سان، عمل خوردن يك جور ويرانگري در مورد چيزي است كه خورده مي شود با اين. شوند مي

نيز عمل جنسي نوعي عمل تعرض جويانه است كه با هدف تنگاتنگترين . نهايتاً آن چيز در بدن ادغام گردد

                                                           
٢
  

٣
  

يا يك مفهوم به مصداق يا مفهومي ديگر، در روانكاوي ) Object(انتقال نگرشي عاطفي يا معنايي نمادين از يك مصداق اميال  -2

  . ناميده مي شود »جابه جايي«

 .واقعيِ گوهر حيات اصالً اين فرض را ثابت نمي كندنويسندگان خالق كم و بيش چنين فرض كرده اند، اما تاريخ  -3
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اين عملكرد همگام و متقابالً مخالف دو غريزة اساسي، تنوع تمام عيار پديده هاي حيات . وحدتها صورت مي گيرد
) جاذبه و دافعه(ن از قلمرو جانداران به دو نيروي مخالف قياس اين دو غريزة بنياني را مي توا. را موجب مي گردد

  4.كه بر دنياي غيرآلي سيطره دارند، بسط داد
افزايش تعرض جوييِ جنسي، عاشق را به . تغيير در نسبتهاي تلفيق غرايز، به ملموسترين نتايج منجر مي گردد

  .ان فرد را خجالتي يا عنين مي سازدقاتل جنسي تبديل مي كند، حال آنكه كاهش شديد عامل تعرض جويانه هم
ويژگيِ آنها، . غريزة اساسي را به يكي از حوزه هاي ذهن محدود ساخت دوممكن نيست بتوان هيچ يك از 

كه از (مي توان وضعيت اوليه را آن وضعيتي در نظر گرفت كه كل انرژيِ موجود اروس . حضور فراگيرشان است

نهاد هنوز متمايز نشده  - »خود«در ) به آن اشاره خواهيم كرد »ليبيدو«يا  »نيروي شهوي«اين پس با عنوان 

اصطالحي مشابه با . (وجود دارد و كارش خنثي ساختن آن گرايشهاي ويرانگري است كه همزمان وجود دارند

بيش به  در مرحله اي بعد، كم و.) كه بتوان براي توصيف انرژيِ غريزة ويرانگر به كار برد، نداريم »نيروي شهوي«

سهولت مي توانيم بي ثباتيهاي نيروي شهوي را دنبال كنيم، اما انجام دادن اين كار در مورد غريزة ويرانگر 
  .دشوارتر است

، نامشهود باقي مي مانَد و صرفاً هنگامي )مانند غريزة مرگ(تا زماني كه غريزة مذكور در درون عمل مي كند 
به نظر مي رسد كه اين . غريزه اي ويرانگر به بيرون معطوف گرددمورد توجه ما قرار مي گيرد كه به صورت 

دستگاه عضالنيِ بدن اين وظيفه را . معطوف شدن غريزه به بيرون، براي صيانت فرد ضرورتاً بايد صورت پذيرد

 جاي مي گيرند و در »خود«، مقاديري معتنابه از غريزة تعرض جويي در داخل »فراخود«با تشكيل . انجام مي دهد

اين يكي از خطراتي است كه در مسير رشد فرهنگي، براي سالمت . كنندآنجا به شكلي خودويرانگر عمل مي 
 ) يا مريض شدن(ت كه به ناخوشي به طور كلي، جلوگيري از تعرض جويي كاري مضر اس. انسانها پيش مي آيد

گذار از تعرض جوييِ ممانعت شده به رفتار شخصِ فوق العاده خشمگين شده، غالباً نشان مي دهد كه . انجامد مي
چنين شخصي :  خودويرانگري به اين صورت است كه وي تعرض جويي اش را به خويش معطوف مي كند

موهايش را از سر مي َكنَد يا با مشت به سر و صورت خود مي كوبد، گرچه واضح است كه او ترجيح مي داده اين 

 »خود«هر وضعيتي، به هر حال بخشي از خودويرانگري در درون  در. رفتار را با كسي غير از خودش انجام دهد

نامطلوبِ  5باقي مي مانَد، تا اين كه سرانجام اين خودويرانگري موفق به كُشتن فرد مي شود و اتمام يا تثبيت
ب پس به طور كلي چنين مي توان پنداشت كه فرد به سب. نيروي شهويِ او احتماالً نمي تواند مانع اين امر گردد

تعارضهاي دروني اش مي ميرد، ولي نوع به دليل ناموفق ماندن مبارزه اش با دنياي بيرون مي ميرد، يعني زماني 
  .كه انطباقهايش براي مواجه با تغييرات دنياي بيرون كافي نيست

  هر آنچه دربارة نيروي شهوي . تسخني گف »خود«و  »نهاد«مشكل بتوان دربارة عملكرد نيروي شهوي در 

   هويِ موجود ابتدا در آن ذخيره مربوط مي شود، يعني همان كنشگري كه تمام نيروي ش »خود«دانيم به  مي

   6.اين حالت را خودشيفتگيِ اولية مطلق مي ناميم. شود مي
  

                                                           
٤
  

٥
   

٦
  

از  در يونان باستان اين توصيف) Acragas(اهل آكراگاس ) Empedocles(در گذشته هاي دور، فيلسوفي به نام امپدوكلس  -4
  .مطرح كرده بود -  كه هنوز هم مخالفت فراواني را در ميان تحليلگران بر مي انگيزد -نيروهاي يا غرايز بنيادي را 

5- fixation : اين اصطالح . جنسيِ دوران كودكي -در نظرية روانكاوانه عبارت است از وقفه در رشد شخصيت در يكي از مراحل رواني
  . در مفهوم عامِ آن در روانكاوي به معناي عطف توجه رواني به مصداقي نامناسب براي اميال جنسي به كار مي رود

  . در مراحل ابتدايي رشد روانيِ كودك رخ مي دهد، يعني زماني كه مصداق اميال كودك، خودش است »خود شيفتگيِ اوليه« -6
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در انديشه هاي مربوط به مصداقهاي  7شروع به نيروگذاريِ رواني »خود«ا آن زماني ادامه مي يابد كه اين حالت ت

با نيروي شهوي مي كند و به عبارت ديگر نيروي شهويِ مبتني بر خودشيفتگي را به نيروي  »اُبژه ها«اميال يا 

نقش منبع بزرگي را دارد كه  »خود«در سرتاسر عمر، . مي كند 8شهويِ متمركز بر مصداق اميال تبديل

نيروگذاريهاي روانيِ شهوي از آن به مصداقهاي اميال معطوف مي گردند و هم اين كه دوباره به داخل آن 
فقط وقتي كسي كامالً . بازگردانده مي شوند، درست همان گونه كه يك آميب با پاهاي كاذبش رفتار مي كند

ه مصداق اميال انتقال مي يابد و آن مصداق تا حدودي جاي عاشق مي شود است كه بخش عمدة نيروي شهوي ب

يكي از ويژگيهاي نيروي شهوي كه در زندگي اهميت دارد، تحرك آن يا سهولت گذار آن از . را مي گيرد »خود«

تحرك را بايد نقطة مقابل تثبيت نيروي شهوي به مصداقهاي خاص . يك مصداق اميال به مصداقي ديگر است
  . تا پايان عمر ادامه مي يابد دانست كه غالباً

بي ترديد مي توان گفت كه نيروي شهوي از منابعي جسمي برخوردار است و به عبارت ديگر از اندامها و اجزاء 

در مورد آن بخش از نيروي شهوي    اين ارتباط را به روشنترين وجه . سرازير مي شود »خود«گوناگونِ بدن به 

بارزترين اجزاء بدن كه اين نيروي . تحريك جنسي ناميده مي شود -  غريزي اشبنا به هدف  - توان ديد كهمي 
شهوي از آنها نشأت مي گيرد، با نام نواحيِ شهوت زا مشخص مي گردند، هر چند كه در حقيقت كل بدن ناحيه 

عني به سخن ديگر، دربارة مظهر اروس، ي(بخش بزرگي از آنچه در خصوص اروس . اي شهوت زا از اين نوع است
مي دانيم، از طريق مطالعه راجع به كاركرد جنسيِ انسان حاصل آمده است، كاركردي كه در واقع ) نيروي شهوي

ما توانسته ايم دريابيم كه ميلِ . با اروس مطابقت دارد - هرچند نه بر حسب نظرية ما - بر حسب نظرگاه غالب
چگونه از تأثيرات پي درپيِ تعدادي از غرايز  -  اشتكه الجرم اثر بسزايي در زندگيِ ما خواهد گذ - وافرِ جنسي

  .بتدريج به وجود مي آيد، غرايزي كه بازنمود نواحي شهوت زاي خاصي هستند
   

                                                           
٧
   

  

٨
  

 »آثار حافظه«را براي اشاره به انرژي ذهني به كار مي برد كه به اعتقاد او، روي ) cathexis( »نيروگذاري رواني«فرويد اصطالح  -7

)memory traces (به تعبيري ساده تر، . انديشه ها پخش مي شود و مي تواند افزايش و كاهش يابد و يا جا به جا و تخليه شود

 »نيروي شهوي«معطوف شدن . عبارت است از عالقه، توجه يا تعلق عاطفي به انديشه، عمل، شيء يا شخصي خاص »نيروگذاري رواني«

)libido ( شخص، در ناميده مي شود »نيروگذاري رواني در مصداق اميال«روانكاوي به چيزي يا كسي غير از خود .  

نيروي شهويِ «به مصداقي بيروني معطوف مي شوند، ) ego( »خود«فرويد آن جنبه هايي از نيروي شهوي را كه به جاي تمركز بر  -8

 . مي ناميد) object-libido( »متمركز بر مصداق اميال
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  3فصل 

  تكوين كاركرد جنسي
  

رگاه غالب، حيات جنسيِ انسان اساساً در اين خالصه مي شود كه بكوشد تا اندامهاي تناسليِ خود را ظحسب نبر 
كارهاي ديگري كه به منزلة اَعمال جانبي و . در تماس با اندامهاي تناسليِ شخصي از جنس مخالف قرار دهد

غير خودي، نگريستن به آن و نيز لمس  مقدماتي مالزمِ اين عمل تلقي مي شوند، عبارتند از بوسيدن اين بدنِ
و توليد ) يعني در سن باليدگيِ جنسي(گمان مي شود كه اين كوشش به هنگام بلوغ آغاز مي گردد . كردن آن

با اين حال، انسان از ديرباز حقايق خاصي را مي دانسته است كه در چارچوب َتنگ . مثل را امكان پذير مي سازد
اين حقيقتي درخور مالحظه است كه برخي انسانها صرفاً  -1: يق مذكور بدين قرارند حقا. رگاه نمي گنجدظاين ن

اين موضوع نيز به همان اندازه در خور  - 2. به افرادي از جنسِ خود و نيز به اندامهاي تناسليِ آنان گرايش دارند
اشخاص در عين حال به توجه است كه اميال برخي ديگر از انسانها دقيقاً كاركردي جنسي دارند، ليكن اين 

ناميده  »منحرف«اين نوع اشخاص، اصالحاً . اندامهاي تناسلي و كاربرد معمولِ اين اندامها كامالً بي اعتنا هستند

سرانجام اين نيز موضوع در خور توجهي است كه برخي از كودكان از اوان بچگي به اندامهاي  - 3. مي شودند
به همين . (ه هاي تحريك آن اندامها را در آنها مي توان مشاهده كردتناسلي خود عالقه نشان مي دهند و نشان

  .)سبب، كودكان ياد شده منحط تلقي مي گردند
حقيقت ناديده انگاشته شده، روانكاوي با همة عقايد عاميانه در خصوص تمايالت  سهاز جمله به دليل همين 

عمده ترين يافته هاي روانكاوي . جنسي به مخالفت برخاست و البته موجب حيرت و حاشاي بسياري كسان شد
  :دربارة جنسيت بدين قرارند 

كار آن اندكي پس از تولد شروع      حيات جنسي صرفاً در سن بلوغ آغاز نمي گردد، بلكه نموهاي آش - الف
  .شوندمي 

شقِ اول . اكيداً تمايز گذاريم ) genital( »تناسلي«و ) sexual( »جنسي«ضروري است كه بين دو مفهومِ  - ب

  . مفهومي عام و در برگيرندة اَعمالي است كه ربطي به اندامهاي تناسلي ندارند
بدن را شامل مي شود و اين همان كاركردي است كه  حيات جنسي از جمله التذاذ از نواحي مختلف - پ

اين دو كاركرد به ندرت با يكديگر به طور كامل . مثل مورد بهره برداري قرار مي گيرد متعاقباً به منظور توليد
  .مقارن مي شوند
          . را به خود جلب كرده استطبيعتاً بيشترين توجه  -كه بيش از بقيه دور از انتظار است  -ادعاي اول 

ايم كه در اوان طفوليت نشانه هايي از فعاليت جسماني وجود دارند كه فقط تعصب ديرينه مانع از جنسي پي برده 
اين فعاليت به پديده هاي رواني اي مربوط مي شود كه بعدها در حيات شهوانيِ بزرگساالن . دانستن آنها مي شود

اما همچنين . ت به مصداقهاي خاصي از اميال، غيرت جنسي و غيرهبه آنها بر مي خوريم، پديده هايي از قبيل تثبي
 5دريافته ايم كه اين پديده هاي اوان طفوليت، بخشي از روند منظم رشد هستند و با افزايش تدريجي، در اواخر 

طي اسن فروكش، پيشرفت تمايالت جنسيِ كودك دچار وقفه . سالگي به اوج مي رسند و سپس فروكش مي كنند
پس از پايان اين دورة به اصطالح . د، بسياري چيزها از يادش مي رود و او به ميزان زيادي پسرفت مي كندمي شو
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حيات جنسي بار ديگر با بلوغ به پيش مي رود، به گونه اي كه مي توان گفت در اين مرحله، حيات  9نهفتگي
مرحله اي است، يعني  دويات جنسي از اينجا به اين حقيقت مي رسيم كه آغاز ح. جنسي دوباره شكوفا مي شود

تا آنجا كه مي دانيم، اين موضوع فقط در مورد آدميان صادق است و البته . موج جداگانه صورت مي گيرد دوطي 
اين موضوع بي اهميت نيست كه به استثناي معدودي از  10.تأثير بسزايي در تكامل تدريجيِ ويژگيهاي انسان دارد

ديدگاههاي ما در . خاطرات بازمانده، بقية رخدادهاي اين مرحلة آغازين از زندگي دچار فراموشيِ كودكي مي شوند
و راهكار ما براي درمان بيماران از طريق تحليل، از همين استنتاجها به  11خصوص سبب شناسيِ روان رنجوريها

يافتن ريشة فرايندهاي رشد در اين مرحة آغازينِ زندگي، همچنين شواهدي در اثبات برخي ديگر . ه انددست آمد
  .از نتيجه گيريهاي ما فراهم آورده است

نخستين اندامي كه از زمان تولد به بعد به صورت يك ناحية شهوت زا پديد مي آيد و خواسته هايي شهوي به 
وهلة اول، همه فعاليتهاي رواني معطوف به ارضاي نيازهاي آن ناحيه از بدن  در. ذهن متبادر مي كند، دهان است

البته اين ارضا در اصل با هدف خوراك رساني به بدن براي حفظ جان صورت مي گيرد؛ ليكن شناخت كار . است
، در همان اصرار سرسختانة نوزاد براي مكيدن شير از مادر. اندامهاي بدن را نبايد با روانشناسي اشتباه گرفت

مراحل آغازينِ زندگي حكايت از نياز به ارضا شدن دارد، ارضائي كه گرچه سرمنشأ و باني اش تغذيه شدن است، 
اما صرف نظر از خوراك خواهي كوششي براي كسب لذت است و به همين سبب مي توان و بايد آن را اصطالحاً 

  .كوششي جنسي ناميد
مقدار اين . رآزارانه همزمان با درآمدن دندانها گه گاه رخ مي دهنددگ 12از همين مرحلة دهاني، تكانه هاي

 -  انهرتكانه ها در مرحلة دوم رشد رواني جنسيِ كودك به مراتب بيشتر مي شود، مرحله اي كه ما آن را دگرآزا
. فع استمقعدي مي ناميم، زيرا در آن زمان كودك به دنبال ارضا شدن از راه تعرض جويي و نيز از راه كاركرد د

دليل موجه ما براي اين كه ميل وافر به تعرض جويي را از جمله خصايص نيروي شهوي مي دانيم، بر پاية اين 
واقع چيزي نيست مگر تلفيق غريزيِ اميال وافرِ كامالً شهوي و اميال وافرِ  ديدگاه استوار است كه دگرآزاري در

  13.قوت و بي وقفه ادامه مي يابدكامالً ويرانگرانه، تلفيقي كه از آن پس با شدت و 
ارتي مي توان گفت كه اين مرحله به عب. مرحلة سوم رشد رواني جنسيِ كودك، مرحلة قضيبي ناميده مي شود

بايد توجه داشت كه اين نه . پيش درآمد شكل نهاييِ حيات جنسي است و از همان زمان بسيار به آن شباهت دارد
                                                           

٩
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١٢
  
١٣
  

سالگيِ كودكان به كار  12سالگي تا  6را براي اشاره به فاصلة زماني حدوداً ) latency period( »دورة نهفتگي«فرويد اصطالح  -9

ذخيره مي شود مي برد و اعتقاد داشت كه طي اين دوره، عالقة كودك به امور جنسي راكد مي ماَند و نيروي تحريك پذيريِ جنسي او 
 . و براي اهداف غيرجنسي به كار مي رود

سالگي به بلوغ جنسي رسيد، اما به  5اين ديدگاه را مقايسه كنيد با نظري كه طبق آن، انسان از تبار پستانداري است كه در سن  -10
ساير دگرگونيها در حيات . فه گرديددليل تأثيرگذاري يك عامل قويِ خارجي بر اين نوع جاندار، روند مستقيمِ تكوين جنسيت دچار وق

برخي از اين دگرگونيها بدين قرارند؛ از بين . جنسيِ انسان در مقايسه با حيات جنسيِ حيوانات را مي توان با اين نظر مرتبط دانست
 .رفتن حالت تناوبيِ نيروي شهوي و بهره گيري از نقش حيض در روابط بين زن و مرد

سامان شخصيت فرد روان رنجور به نحو حادي به هم . عبارت است از اختالل خفيف در شخصيت) neurosis( »روان رنجوري« -11

 . روان رنجوري معموالً با اضطراب توأم مي شود. نمي خورد و لذا بستري كردن وي در تيمارستان نيازي نيست

نامي است كه در روانكاوي به هرگونه ميل قوي و ناگهاني اطالق مي شود، به ويژه به اميالِ نشأت گرفته از ) impulse( »تكانه« -12

 . »نهاد«

حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ارضاء تكانه هاي غريزيِ كامالً ويرانگرانه مي تواند موجب احساس لذت شود، و آيا  -13
باقي مانده است احساس » خود«ارضاء غريزة مرگ خواهي كه در . هوي مي تواند رخ دهدويرانگريِ محض بدون هيچ گونه آميزة ش
 .شباهت دارد) sadism(نتيجة تلفيقي است كه از هر حيث به دگر آزاري ) masochism(لذت بر نمي انگيزد، هرچند كه آزار طلبي 
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اندامهاي . است كه در اين مرحله نقشي ايفا مي كند) قضيب(اندامهاي تناسليِ زن و مرد بلكه صرفاً اندام مذكر 
بدين ترتيب مي بينيم كه كودكان در تالش براي فهم . شناخته باقي مي مانندتناسليِ مؤنث تا مدتها نا 

  15.صحه مي گذارند، نظريه اي كه دليل موجه تكويني نيز دارد 14فرايندهاي جنسي، بر نظرية ديرينة ريزشگاهي
زوال  با شروع و ادامه يافتن مرحلة قضيبي، تمايالت جنسيِ اوانِ دورة كودكي به اوج مي رسند و سپس به

فعاليت فكريِ هر دوي . جنسيِ دختران و پسران با يكديگر متفاوت است- لذا، پيشينة رشد رواني. نزديك مي شوند
پيشينة ياد شده هم در دختران و هم در پسران با فرض . آنان اكنون در خدمت تحقيقات جنسي قرار گرفته است

بعدي، مسير رشد دو جنس مذكر و مؤنث از هم ليكن در مرحلة . حضور عام قضيب مورد بررسي قرار مي گيرد
پسر بچه وارد مرحلة اديپي مي شود، نتيجتاً وي با دست با آلت خود بازي مي كند و همزمان در . جدا مي گردد

هم به سبب هراس از خطر اختگي و  -  خصوص انجام كاري با آن در مورد مادرش خيالپردازي مي كند، تا اين كه
دچار بزرگترين ضايعة روحي در زندگيِ خويش مي شود و اين  - قضيب در افراد مؤنث هم به دليل دين فقدان

دختر بچه، پس از تالش بي ثمر براي انجام همان . ضايعه باعث آغاز دورة نهفتگي با همة پيامدهايش مي گردد
را در       -  سِ خوديا در واقع حقارت كليتوري -  كاري كه پسر بچه انجام مي دهد، عدم برخورداريِ خود از قضيب

دختر بچه در نتيجة اين ناكاميِ . يابد و اين موضوع تأثيراتي پايدار در رشد شخصيت او بر جاي مي گذاردمي 
  .اوليه در رقابت با پسر بچه، غالباً در بدو امر از حيات جنسي كالً روي بر مي گرداند

چه بسا . مرحله به شكلي مشخص يكي پس از ديگري روي مي دهند سهاشتباه است اگر تصور كنيم كه اين 
يكي از اين مراحل عالوه بر ديگري رخ دهد، همچنين ممكن است كه اين مراحل با يكديگر مصادف شوند و 

در مرحلة . در مراحل اوليه، غرايز گوناگون انسان كسب لذت را مستقل از يكديگر آغاز مي كنند. همزمان رخ دهند
تابع اولويت اندامهاي تناسلي        آرام آرام ساماني شروع به شكل گيري مي كند كه ساير اميال وافر را قضيبي،

سامان . غاز هماهنگ شدن ميل عمومي به لذت با كاركرد جنسي استآشكل گرفتن اين سامان، مبين . سازدمي 
. و چهارم در رشد رواني جنسي را داردياد شده صرفاً در سن بلوغ به كمال مي رسد و اين، حكم مرحلة تناسلي 

   .برخي از نيرو گذاريهاي روانيِ شهوي به قوت خود باقي مي مانند -1: آنگاه وضعيتي ايجاد مي شود كه در آن 
بقية اين نيروگذاريها به صورت اَعمالِ مقدماتي و جانبي در كاركرد جنسي ادغام مي شوند، اَعمالي كه موجب  -2

   .مي گردندبه اصطالح پيش لذت 
يا اين كه به شكلي ديگر  16)سركوبي(ساير اميال وافر از اين سامان بيرون رانده و يا كالً فرو نشانده مي شوند  -3

به كار مي روند، به اين ترتيب كه ويژگيهاي منش را به وجود مي آورند يا با جابه جاييِ اهدافشان  »خود«در 

  . مي شوند 17وااليش

                                                           
١٤
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
١٥
  

نام مجراي مشتركي براي عبور مدفوع و ادرار و عوامل توليد مثل در برخي جانداران است همين مجرا در ) cloaca( »ريزشگاه« -14

مراحل اولية شكل گيريِ جنين انسان نيز وجود دارد و بتدريج با شكافته شدن غشا مقعدي منفذ جداگانه اي براي دفع مدفوع ايجاد 

بلكه ) مقعد و مهبل(به اين تصور كودكان اطالق مي گردد كه بدن مادر نه از دو منفذ  »نظرية ريزشگاهي«ر روانكاوي، د. مي شود

  . صرفاً از مقعد برخوردار است كه هم به منظور زايمان استفاده مي شود و هم به منظور مقاربت
اما به احتمال بسيار قوي، منظور تحريك كليتوريس . غالباً گفته مي شود كه در سنين كودكي، مهبل قابليت تحريك شدن دارد -15

  . اين موضوع مانع از آن نيست كه اين مرحله به حق قضيبي بناميم. است، يعني همان اندامي كه به قضيب شباهت دارد
16- repression  : كه از طريق آن، راه ورود تكانه ها و اميال ناپسند يا افكار و خاطرات ناراحت كننده به مكانيسمي دفاعي است

  . ضمير آگاه سد مي گردد تا به ضمير ناخودآگاه واپس رانده شوند
17- sublimation )ن، فرد به سبب ناكام ماندن درآيكي از گونه هاي مختلف مكانيسمهاي دفاعيِ رواني است كه در :  )يا تصعيد 

اما پذيرفتني محقق                 تحقق اهدافي كه ضمير آگاه آنها را ناپذيرفتني مي شمارد، ناخودآگاهانه همان اهداف را به شكلي متفاوت 
 .كندمي 
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تكوينِ اين فرايند، خود را  18بازدارنده هاي. اين فرايند گه گاه با اشكاالت و كاستيهايي از سر گذرانده مي شود
وقتي چنين شده باشد، در مي يابيم كه . به شكل انواع و اقسام اختاللها در حيات جنسيِ فرد آشكار مي سازند

كه  - ميل وافرِ اين مراحل. ستجنسي تثبيت شده ا- نيروي شهوي به وضعيتهايي در مراحل قبلي رشد رواني
براي مثال، يكي از اين بازدارنده هاي رشد، . انحراف جنسي نام دارد - ربطي به هدف بهنجارِ عملِ جنسي ندارد

تحليل روانكاوانه نشان مي دهد كه در . هنگامي كه تبلور آشكار داشته باشد، عبارت است از همجنس گرايي
ي تمامي اين موارد، نوعي علقة همجنس گرايانه به مصداق اميال وجود دارد و در اكثر موارد اين علقه به شكل

آنچه باعث پيچيدگيِ وضعيت مذكور مي گردد اين است كه معموالً فرايندهاي الزم براي . نهفته تداوم مي يابد
نيلِ به رشد بهنجار به طور كامل حاضر يا غايب نيستند، بلكه تا حدودي فراهم مي شوند و لذا نتيجة نهايي منوط 

سامان تناسليِ فرد حاصل مي آيد، ليكن آن  درست است كه در اين اوضاع و احوال،. به روابط كمي است
بخشهايي از نيروي شهوي كه با بقية قسمتها پيشرفت نكرده اند و همچنان به اهداف و مصداقهاي اميالِ پيشا 

چنانچه ارضا تناسلي وجود نداشته باشد يا مشكالتي در دنياي . تناسلي تثبيت شده مانده اند در آن وجود ندارند
ا شوند، اين ضعف خود را اين گونه نشان مي دهد كه نيروي شهوي به بازگشت به نيروگذاريهاي واقعيِ بيرون پيد

  19)واپس روي. (شهويِ اوليه اش گرايش مي يابد
طور مقدماتي با يقين درست بدانيم يا در ه در اين مطالعة كاركردهاي جنسي، توانسته ايم دو كشف را بدواً و ب

درست هستند، كشفهايي كه در قسمتهاي بعدي خواهيم ديد در كل حوزة واقع حدس بزنيم كه اين دو كشف 
اوالً، : كشف ياد شده بدين قرارند  دو. يعني روانكاوي واجد اهميت هستند ،موضوعي كه بررسي مي كنيم

مي بايست از منظر ) به عبارت ديگر، پديدارشناسيِ موضوع(نمودهاي بهنجار و نابهنجاري كه ما مشاهده مي كنيم 
ثانياً، علت ). در اين مورد، از منظر توزيع كميِ نيروي شهوي(ويش شناسي و نظام اقتصاديِ آنها توصيف شوند پ

 - يعني در رخدادهاي اوايلِ زندگي اش - اختاللهايي كه ما مطالعه مي كنيم مي بايست در پيشينة رشد فرد
  . جستجو شود

   

                                                                                                                                                                                
١٦
   

١٧
   

١٨
   

١٩
   

18- inhibtitions  :ناخودآگاه سرچشمه مي گيرند و نقش آنها جلوگيري از محقق شدن تمايالت  نيروهايي هستند كه از ضمير
  .غريزي، يا اعمال محدوديت بر اين تمايالت است

19- regression  : اصل واقعيت«قادر نيست تكانه هاي نيروي شهوي را بر مبناي آنچه فرويد  »خود«زماني رخ مي دهد كه«        

 .رفتار يا طرز فكر كودكانه اي را در پيش مي گيرد كه متعلق به مراحل قبليِ رشد رواني اوستنامد مهار كند و لذا فرد مي 
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  4فصل 

  ويژگيهاي روان
  

تا به اينجاي بحث، توصيفي از ساختار دستگاه روان و نيز آن نيروها و انرژيهايي كه در آن فعال هستند به دست 
چگونه خود را به صورت ) عمدتاً نيروي شهوي(كرده ام كه اين انرژيها داده ام؛ همچنين در نمونه اي بارز معلوم 

اما هيچ قسمتي از اين بحث ماهيت . اركردي كه هدف از آن حفظ جان استكاركردي بدني سامان مي دهند، ك
الودة كامالً ويژة امر رواني را معلوم نكرده است، البته به جز اين حقيقت تجربي كه اين دستگاه و اين انرژيها ش

اكنون مي خواهيم به بحث در خصوص موضوعي بپردازيم كه . كاركردهايي هستند كه حيات رواني مي ناميم شان
پر طرفدار چنان با آن مطابقت        به طرز بي همتايي شاخصِ امر رواني است و در واقع طبق عقيده اي بسيار

  .ي نمي مانَدكند كه هيچ موضوع درخور بررسيِ ديگري در اين زمينه باقمي 
ير است كه هيچ تبييني يا تشريحي را بر نمي تابد، يعني حقيقتي به نام ظنقطة آغاز اين بررسي، حقيقتي بي ن

با اين حال، اگر كسي از ضمير آگاه سخن به ميان آورد، ما بالفاصله و بنابر تجربيات شخصيِ خودمان . ضمير آگاه
چه  - اين فرض كه امر رواني منحصر به ضمير آگاه است، بسياري از مردم را  20.معناي اين اصطالح را مي دانيم

در آن صورت، هيچ كار . قانع مي كند - آنان كه علم روانشناسي مي دانند و چه آنها كه اين علم را نمي شناسند
يل ادراك، ديگري براي روانشناسي باقي نمي مانَد مگر اينكه در پديده هاي رواني فرق بين مفاهيمي از قب

ليكن در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد كه اين فرايندهاي . احساس، فرايند انديشه و اراده را مشخص سازد
بدين ترتيب ناگزير بايد چنين فرض كرد . آگاهانه، به وجود آورندة زنجيره هاي ناگسسته و في نفسه كامل نيستند

رواني وجود دارند كه لزوماً بايد كاملتر از زنجيره هاي رواني  كه فرايندهاي جسماني و بدني اي توأم با فرايندهاي
. بدانيمشان، زيرا برخي از آنها واجد فرايندهاي آگاهانة متناظر هستند و برخي ديگر فاقد اين فرايندهاي متناظر

اريم، اُس و اگر چنين باشد، آنگاه البته موجه خواهد بود كه در روانشناسي تأكيد را بر اين فرايندهاي بدني بگذ
ليكن اكثر . اساسِ راستينِ امر رواني را در آنها ببينيم و به دنبال ارزيابيِ ديگري از فرايندهاي آگاهانه باشيم

فالسفه و نيز بسياري ديگر از مردم، درستيِ اين ديدگاه را مورد ترديد قرار مي دهند و اعالم مي دارند كه تناقض 
  .مي تواند ناخودآگاهانه باشدگويي است اگر بگوييم كه امر رواني 

كه روانكاوي خود را ناگزير از تأكيد گذاشتن بر آن مي داند و در واقع اما اين دقيقاً همان ديدگاهي است 
اين ديگاه پديده هاي ظاهراً بدنيِ توأم با فرايندهاي رواني را به مفهوم . دومين فرضية بنيادينِ اين نظريه است

البته اين فقط . راستينِ كلمه امري رواني مي داند و لذا در وهلة نخست به كيفيت آگاهانه اهميتي نمي دهد
همين نظر را با )  21مانند تئودور ليپس(برخي از انديشمندان . نظرية روانكاوي نيست كه چنين ديدگاهي دارد

همچنين ناخرسنديِ عمومي از عقيدة معمول در خصوص امر رواني، هر چه بيشتر . همين تغبيرات بيان داشته اند
اخودآگاه در انديشة روانشناسانه ملحوظ گردد، گرچه بايد به اين خواستة مبرم دامن زده است كه مفهوم امر ن

                                                           

 
٢٠
  

٢١
   

مي توان بدون در نظر گرفتن اين حقيقت بنيادين،  -كه نمونه اش مكتب امريكاييِ رفتارگرايي است-طبق يك ديدگاه افراطي -20
  !نظريه اي روانشناسانه ابداع كرد

21- Theodor Lipps )1914 -1851(فيلسوف آلماني ،. 
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افزود كه اين خواسته چنان شكل نامعين و مبهمي به خود گرفته است كه بعيد مي نمايد تأثيري در اين علم باقي 
  .گذارد

البته ممكن است چنين به نظر آيد كه اين مجادله بين روانكاوي و فلسفه، مجادله اي كم اهميت دربارة 

را براي  »روانشناختي«تعاريف است؛ به بيان ديگر، چه بسا عده اي فكر كنند كه مسأله بر سر اين است كه آيا نام 

. اين مرحله فوق العاده اهميت يافته است اما در حقيقت. كار بايد برده اشاره به كدام زنجيرة پديده ها ب
روانشناسيِ ضمير آگاه از زنجيره هاي گسسته اي كه آشكارا منوط به امري ديگر بودند هرگز فراتر نرفت؛ حال 

روانشناسي را قادر ساخت تا همچون  -  كه امر رواني را في نفسه ناخودآگاه مي پنداشت -  آنكه، ديدگاه متقابل
فرايندهايي كه روانشناسي مورد بررسي قرار مي دهد، به خودي خود . جايگاه خود را بيابدساير علومِ طبيعي 

همان قدر ناشناختني اند كه فرايندهاي مورد بررسي در ساير علوم، مانند شيمي يا فيزيك؛ ليكن مي توان 
ي منسجم و به تفصيل قانونمنديهاي اين فرايندها را مشخص ساخت و روابط و وابستگي هاي متقابلشان را به نحو

اين كار را . از حوزة پديده هاي طبيعيِ مورد نظر دست يافت »دركي«خالصة كالم اين كه مي توان به . دنبال كرد

اما اين فرضيه ها و مفاهيم را نبايد . نمي توان انجام داد مگر از راه مطرح كردن فرضيه هاي نو و ابداع مفاهيم نو
مي توان ادعا . قير پنداشت، بلكه برعكس بجاست كه آنها را ماية غناي علم بدانيماسباب شرم ما و لذا شايستة تح

كرد كه فرضيه ها و مفاهيم مذكور ارزش همان تقريبهايي را دارند كه در چارجوبهاي فكريِ مشابه در ساير علوم 
اين تجربه ها، بتوانيم  طبيعي يافت مي شوند و ما مشتاقانه در پي آنيم كه همزمان با كسب تجربة بيشتر و بررسيِ

اين نيز كامالً با توقعات ما همخواني . فرضيه ها و مفاهيم خود را تعديل و تصحيح و به طور دقيق تر تبيين كنيم
تا مدتي نسبتاً مديد به اندازة ) غريزه، انرژيِ اعصاب، و از اين قبيل(دارد كه مفاهيم و اصول بنيادينِ علم جديد 

  .نامعين باقي بمانند) نيرو، جرم، جاذبه، و از اين قبيل(علومِ كهن تر  مفاهيم و اصول بنيادينِ
. همة علوم مبتني بر مشاهدات و آزمايشهايي هستند كه به واسطة دستگاه روانِ ما انسانها انجام مي شوند

مشاهداتمان ما . ليكن از آنجا كه موضوعِ علمِ ما خود همان دستگاه است، قياس مذكور بيش از اين مصداق ندارد

. »رواني«را به واسطة همان دستگاه ادراك انجام مي دهيم، دقيقاً به كمك همان گسستها در زنجيرة رويدادهاي 

. به بيان ديگر، كار ما اين است كه با استنتاجهاي موجه و تبديل آن به مطالب آگاهانه، ابهام ها را برطرف كنيم
ل فرايندهاي روانيِ             ه را به اصطالح بر مي سازيم كه مكمبدين ترتيب زنجيره اي از رويدادهاي آگاهان

هركس كه . قطعيت نسبيِ علم روانيِ ما بر پاية نيروي الزام آورِ اين استنتاجها استوار است. اندناخودآگاهانه 
  .رجا مي مانَدتحقيقات ما را به طور همه جانبه بشناسد، در خواهد يافت كه راهكار ما در برابر هر انتقادي پاب

ف         در اين تحقيقات، آن تمايزهايي كه ما ويژگيهاي روان مي ناميم، به اجبار توجه ما را به خود معطو

اين مفهوم همان چيزي است كه در . مي ناميم نيست »آگاهانه«نيازي به بر شمردن ويژگيهاي آنچه . سازندمي 

. است »ضمير ناخودآگاه«هر امر رواني ديگري از نظر ما جزو . آراء فالسفه و عقايد عموم، ضميرآگاه نام دارد

برخي از . پذيريش اين موضوع ما را بي درنگ به تقسيم بندي مهمي در ضمير ناخودآگاه رهنمون مي سازد
پس از آن، فرايندهاي مذكور ممكن است جنبة آگاهانة خود . فرايندهاي رواني به سهولت جنبة آگاهانه مي يابند

اين تغيير حاالت يادآور اين . بدهند، ولي مي توانند يك بار ديگر بدون هيچ مشكلي آگاهانه شوند را از دست
. امر آگاه صرفاً براي يك لحظه جنبة آگاهانه دارد. حقيقت اند كه به طور كلي آگاهي حالتي است بسيار ناپايدار

علت اين . تناقضي كامالً آشكار به وجود مي آيدچنانچه ادراكات ما بر آگاهانه بودن امر مذكور صحه نگذارند، آنگاه 
تناقض را چنين مي توان توضيح داد كه محركهاي ادراك ممكن است براي دوره هايي نسبتاً طوالني ادامه يابند و 

كل اين موضوع در پيوند با ادراك . در نتيجه در خالل اين دوره ها ادراك محركهاي مذكور مي تواند تكرار شود
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اين فرايندها نيز ممكن است تا مدتي تداوم يابند، ولي چه بسا همين : ايندهاي انديشه روشن مي شود آگاهانة فر
         يعني  -  هر امر ناخودآگاهي كه اين گونه عمل مي كند. فرايندها در يك چشم به هم زدن از ذهن عبور كنند

قادر به آگاهانه «به همين سبب ترجيحاً  -  كندتواند حالت ناخودآگاه خود را به سهولت به حالت آگاه تبديل  مي

ما بنابر تجربه آموخته ايم كه مشكل بتوان فرايندي رواني را يافت كه به رغم . يا پيشاآگاه ناميده مي شود »شدن

همة پيچيدگيهايش نتواند گه گاه پيشاآگاه باقي بماند، هرچند كه چنين فرايندي معموالً به اصطالح راه خود را 
فرايندهاي رواني و نيز مفاد روانيِ ديگري وجود دارند كه چنين راه سهلي براي . به ضمير آگاه مي گشايدبه زور 

. آگاهانه شدن ندارند، بلكه بايد استنتاج يا تشخيص داده شوند و به روشي كه توصيف كرديم آگاهانه گردند
  .ادي به كار مي بريماصطالح ضميرناخودآگاه به معناي واقعيِ آن را منحصراً براي چنين مف

اين فرايندها يا به : ويژگي را براي فرايندهاي رواني قائل شده ايم  سهپس مي توان گفت كه در اين بحث، 
اين تقسيم بندي بين سه مقولة مواد و مصالح . ، يا به ضمير ناخودآگاهتعلق دارند، يا به ضمير پيشاآگاهضميرآگاه 

همان گونه كه ديديم، آنچه . روان كه واجد اين ويژگيها هستند، نه تقسيم بندي اي مطلق است و نه دائمي
؛ آنچه ناخودآگاه است مي تواند با تالشهاي ما پيشاآگاه است بي هيچ كمكي از جانب ما به آگاه تبديل مي شود

بسيار  22در فرايند اين تبديلِ اخير، ممكن است چنين احساس كنيم كه غالباً بر مقاومتهاي. آگاهانه شود
وقتي كه مي خواهيم مفاد ضمير ناخودآگاه كسي به غير از خودمان را به ضمير . سرسختانه اي فائق مي آييم

يا، به عبارت  -  فراموش كنيم كه بر طرف كردن آگاهانة ابهامهاي موجود در ادراكات او آگاهش بياوريم، نبايد
هنوز بدين معنا نيست كه موضوع ناخودآگاهانة مورد نظر را براي او به  - ديگر، تفسيري كه ما به او ارائه مي دهيم

و مصالح روانيِ مورد نظر به صورت حقيقت امر در اين مرحله اين است كه مواد . موضوعي آگاهانه تبديل كرده ايم
يكي در تفسير مجدد آگاهانه اي كه به وي ارائه گرديده و ديگري در حالت اولية :  دو سابقه براي او وجود دارند

تالشهاي پيگيرانة ما معموالً به نتيجة مطلوب مي رسند و اين مواد و مصالح ناخودآگاه نهايتاً براي . ناخودآگاه آن
ميزان تالشي كه به . آگاهانه مي يابند؛ در نتيجه، آن دو سابقة ذهني با يكديگر مطابقت مي يابندآن شخص جنبة 

اين ميزان همچنين مالك ارزيابيِ مقاومتي (اين منظور بايد به عمل آوريم، در مورد افراد مختلف فرق مي كند 
راي مثال، نتيجه اي كه بر اثر ب). است كه در برابر آگاهانه شدن مواد و مصالح مورد نظر صورت مي گيرد

مواد و مصالح رواني اي :  تالشهايمان در درمان روانكاوانه به دست مي آيد، ممكن است خود به خود نيز رخ بدهد
آگاه تبديل كند و سپس آگاهانه         كه به طور معمول ناخودآگاهانه است، مي تواند خود را به مواد و مصالح پيشا

از اينجا چنين استنتاج مي كنيم . رخ مي دهد 23ه ميزان زيادي در مورد بيماران روان پريشاين حالت ب. شودمي 
كه در نتيجه - كاهش چنين مقاومتهايي. كه حفظ برخي از مقاومتهاي دروني، شرط ضروريِ بهنجار بودن است

خ مي دهد و بدين به طور منظم در حالت خواب ر - منجر به معلوم شدن مواد و مصالحِ ناخودآگاهانه مي گردد
برعكس، مقاومت مي تواند مواد و مصالح پيشاآگاه . سان پيش شرط الزم براي شكل گيريِ رؤيا را اجابت مي كند

را موقتاً دسترس ناپذير و از بقية ذهن مجزا سازد؛ نمونة اين حالت زماني رخ مي دهد كه موضوعي را موقتاً 
يا يك انديشة پيشاآگاه ممكن است موقتاً به حالت ناخودآگاه  .فراموش مي كنيم يا نمي توانيم به ياد آوريم

                                                           
٢٢
   

  

  

٢٣
   

22- resistance  : مورد استفاده قرار مي دهد تا وضعيت روانيِ فرد را  »خود«مكانيسمي دفاعي است كه بخش سركوب شدة

پيامد مقاومت، احساس اضطراب . همانگونه كه هست حفظ كند و مانع ورود اميال يا خاطرات ناخودآگانة وي به ضميرآگاهش شود
  .است
م و افكار هذيان، توه. اختالل حاد در شخصيت است كه طي آن، تماس فرد با واقعيت قطع مي شود: ) psychosis(پريشي روان  -23

 . گسسته و نامنسجم از جمله نشانه هاي روان پريشي اند
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چنانكه در بخشهاي بعدي خواهيم ديد، اعادة . بازگردد؛ يكي از پيش شرطهاي لطيفه ظاهراً همين وضعيت است
  .فرايندها و مصالح پيشاآگاه به حالت ناخودآگاه، نقش ايضاً مهمي در ايجاد اختالالت روان رنجورانه ايفا مي كند

احتماالً شرح كلي و ساده شده اي كه در اينجا از نظرية سه ويژگيِ امر رواني عرضه كرديم، بيشتر منشأ 
ليكن از ياد نبايد برد كه در حقيقت آنچه مطرح . سردرگميِ بي پايان خواهد بود تا كمكي به روشن شدن بحث

به بيان . حقايقِ مورد مشاهده مان را داردكرده ايم به هيچ وجه يك نظريه نيست، بلكه حكم يك ارزيابي اوليه از 
پيچيدگيهايي كه . ديگر، كوشيده ايم تا حد ممكن خود آن حقايق را بازگوييم، نه اين كه تبييني از آنها ارائه كنيم

اين ارزيابيِ اوليه آشكار مي سازد، شايد باعث عطف توجه به مشكالت خاصي شوند كه تحقيقات ما با آن رو به رو 
با اين حال، چه بسا بعضيها عقيده داشته باشند كه از راه تشريح روابط ويژگيهاي روان با حوزه ها يا . هستند

، به فهم دقيقتري از اين نظريه »فراخود«و  »خود«و »نهاد«كنشگراني كه در دستگاه روان مفروض كرديم، يعني 

  .نائل خواهيم شد، هرچند كه روابط مذكور بسيار پيچيده هستند
آگاهانه شدن مواد و مصالح روان، بيش از هر چيز با ادراكاتي پيوند دارد كه اندامهاي حسيِ ما از دنياي  فرايند

 »خود«، اين فرايند پديده اي است كه در بيروني ترين الية 24لذا از ديدگاه مكان نگارانه. بيرون دريافت مي كنند

اين اطالعات همان . درون بدن دريافت مي كنيم درست است كه ما همچنين اطالعات آگاهانه اي از. رخ مي دهد
بايد . احساسات ما هستند، احساساتي كه تأثيرشان در حيات ذهنيِ ما قاطعانه تر از تأثير ادراكات بيروني است

افزود كه در اوضاع خاصي، اندامهاي حسي عالوه بر انتقال ادراكات خاصِ خودشان، رأساً اقدام به انتقال احساسات 
ن با ادراكات آگاهانه به كار       اصطالحي كه ما در تباي(ليكن از آنجا كه اين احساسات ). احساسِ درد( مي كنند

همچنين از اندامهاي پاياني سرچشمه مي گيرند، و نيز از آنجا كه تمام اين اندامها را دنباله يا شاخه ) بريممي 
يگانه . شده در ابتداي اين پاراگراف را صحيح بدانيمهاي الية قشري مي دانيم، كماكان مي توانيم ادعاي مطرح 

 حسي، خود تمايزي كه بايد در اينجا قائل شويم اين است كه در خصوص اندامهاي پايانيِ احساسات و ادراكات
  . بدن حكم دنياي بيرون را مي يابد

و  »خود«ساده ترين وضعيتي كه مي توان تصور كرد عبارت است از رخ دادن فرايندهاي آگاهانه در پيرامون 

اما . در حقيقت، وضعيت غالب در حيوانات نيز احتماالً همين است. »خود«حادث شدن بقية فرايندها در ناخودآگاه 

ممكن است كيفيت آگاهانه نيز  »خود«اين وضعيت در انسانها از اين حيث پيچيده تر است كه فرايندهاي درونيِ 

و به  - را در پيوندي محكم با بازماندهاي يادافزاريِ ادراكات بصري »خود«گفتار كه مواد و مصالح . كسب كنند

از اين زمان به بعد، حاشية ادراكيِ الية قشري . قرار مي دهد، همين كار را مي كند - خصوص ادراكات شنيداري 
را از درون نيز به ميزاني بسيار بيشتر مي توان تحريك كرد، رخدادهاي دروني از قبيل فرايندهاي انديشه و متبادر 

نند، و ابزار ويژه اي مورد نياز مي شود تا بين اين دو امكان شدن فكرها به ذهن مي توانند جنبة آگاهانه پيدا ك

ديگر اعتبار خود را از دست  »)دنياي بيرون(واقعيت =ادراك«معادلة  25.تمايز گذارد، ابزاري به نام واقعيت آزمايي
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٢٥
   

24- Topographical  ه كار      دستگاه روان به حوزه هاي متفاوت باصطالحي است در روانكاوي كه براي اشاره به تقسيم بندي
هر يك از اين حوزه ها، كاركرد و جايگاه متمايزي دارد و لذا مي توان به تعبيري استعاري آنها را مكانهايي در دستگاه روان . رودمي 

وي بين ضميرآگاه و ضمير پيشاآگاه و در مكان نگاريِ نوع اول، . فرويد در آثارخود، دو نوع مكان نگاري را شرح مي دهد. تلقي كرد

را مشخص           -»فراخود«و  »خود«و »نهاد« -كنشگرِ روان  3در مكان نگاريِ نوع دوم، فرويد . شود ضمير ناخودآگاه تمايز قائل مي

  . سازدمي 

25- reality-testing انجام مي شود »خود«كه توسط -  يدر نتيجة اين ارزياب. به معناي ارزيابيِ عينيِ جهانِ پيرامونِ بيمار است - 

 .بيمار مي تواند بين واقعيت و خيال تمايز گذارد
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ه          توهم ناميد - كه اكنون به سهولت مي تواند رخ دهد و در رؤيا به طور منظم رخ مي دهد - خطا. مي دهد
  .شودمي 

اين مشخصة . كيفيتي پيشاآگاه دارد - كه مهمترين بخش محتوياتش فرايندهاي انديشه هستند- »خود«درون 

ليكن نادرست است اگر تصور كنيم كه ارتباط با . است و هيچ جزء ديگري از دستگاه روان چنين نيست »خود«

برعكس، حالت مذكور هيچ ارتباطي با آن . آگاه استبازماندهاي يادافزاي گفتار، پيش شرط ضروريِ حالت پيشا
بازمانده ها ندارد، گرچه بايد افزود كه حضور چنين ارتباطي شالوده اي براي اين استنتاج فراهم مي كند كه 

كه از يك سو به ضمير آگاه دسترسي - حالت پيش آگاهي. فرايند يادشده مي بايست ماهيتي پيشاآگاه داشته باشد
 دوماهيتي منحصر به فرد دارد، ماهيتي كه با ذكر اين  -ديگر با بازمانده هاي گفتار مرتبط است دارد و از سوي

گواه ويژه بودن ماهيت مذكور اين است كه بخشهاي بزرگي از . ويژگي به طور تمام و كمال توصيف نمي گردد

نشان گرديد، به مفهومي كه نمي توان منكر پيشاآگاه بود -  »فراخود«و به خصوص بخشهاي بزرگي از  »خود«

اكنون خواهيم كوشيد تا مسألة . علت اين امر بر ما روشن نيست. پديدار شناسانه عمدتاً ناخودآگاه باقي مي مانند
  .ماهيت راستينِ ضمير پيشاآگاه را حالجي كنيم

با ضمير ناخودآگاه همان قدر تنگاتنگ  »نهاد«ارتباط . ، ناخودآگاه بودن آن است»نهاد«يگانه خصيصة غالب در 

اگر . با ضمير ناخودآگاه بسيار اختصاصي تر است »نهاد«در واقع، پيوند . با ضمير پيشا آگاه »خود«است كه ارتباط 

در بدو امر، . پي خواهيم برد »نهاد«پيشينة رشد و دستگاه روان فرد را دوباره بررسي كنيم، به تمايز مهمي در 

منشأ گرفت  »نهاد«به دليل تأثير بي وقفة دنياي بيرون، از  »خود«خالصه مي شد و  »نهاد«قيناً در دستگاه روان ي

بدون دگرگوني در آن باقي ماندند  »نهاد«در جريان اين رشد بطيء، قسمتهاي خاصي از محتويات . و به وجود آمد

ليكن طي اين تحول، . رسي يافتو هستة آن را تشكيل دادند، هسته اي كه به دشواري مي توان به آن دست

»از خود  -جوان و ضعيف بخشي از مواد و مصالحي را كه پيشتر اخذ كرده بود به حالت ناخودآگاه باز گرداند »خود

و با برخي از تأثرات تازه اي كه ممكن بود به خود بگيرد همين كار را كرد، به گونه اي كه اين تأثرات پس  -  زدود

نظر به خاستگاه اين بخش اخيرِ . مي توانستند آثار و عالئمي از خود باقي گذارند »هادن«از طرد شدن فقط در 

اين كه در همة موارد نمي توانيم بين اين دو قسمت از محتويات . ، ما آن را امر سركوب شده مي ناميم»نهاد«

قت مي كند با تمايز بين تمايز آنها كم و بيش مطاب. تمايزي اكيد قائل شويم، موضوعي چندان مهم نيست »نهاد«

  .كسب كرد »خود«در ضمنِ رشد  »نهاد«وجود داشت و آنچه  »نهاد«آنچه از بدو امر ذاتاً در 

تقسيم  - تقسيم كنيم »نهاد«و  »خود«اكنون كه نتيجه گرفته ايم دستگاه روان را از ديدگاهي مكان نگارانه به 

و نيز حال كه توافق كرده ايم  - بندي اي كه تفاوت كيفيِ ضمير پيشاآگاه و ضمير ناخودآگاه متناظر با آن است
اگر چنين است، به . اين كيفيت را صرفاً نشانة تفاوت بدانيم و نه جوهرِ اين تفاوت، پرسش ديگري مطرح مي شود

با پيشاآگاهي، چيست و از چه  »خود«آشكار مي شود و در  با ناخودآگاهي »نهاد«راستي ماهيت آن حالتي كه در 

  حيث با يكديگر متفاوت اند؟
ليكن در اين باره هيچ چيز نمي دانيم و اندك بارقه هاي بصيرتمان به رفع ابهامِ تمام عياري كه در پس 

در اين بحثها به آن  ماهيت امر رواني، راز ناگشوده اي است كه. نادانستگيِ ما وجود دارد، چندان كمكي نمي كند
ساير علوم طبيعي ما را به اين قرض رهنمون كرده اند كه در حيات ذهني، نوعي انرژي دخيل . تقرب جسته ايم

است؛ ليكن ما هيچ شاهدي در اختيار نداريم تا با استناد به آن و از راه قياس اين انرژي با ساير شكلهاي انرژي، 
:  راً تشخيص داده ايم كه انرژيِ اعصاب يا روان به دو شكل به فعل مي رسدظاه. به دانشي دربارة آن نزديك شويم
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ما از نيروگذاريها ونيروگذاريهايِ زياد . به صورت مقيد -به نسبت اولي -  يكي به صورت متحرك و آزاد و ديگري
ذاريِ زياد مواد و مصالح روان سخن به ميان مي آوريم و حتي جرأت اين فرض را به خود مي دهيم كه نيروگ

آزاد به انرژيِ مقيد تغيير                رواني موجب تركيب فرايندهاي متفاوت مي گردد، تركيبي كه در ضمنِ آن انرژيِ
به هر تقدير، ما ساخت بر اين اعتقاديم كه تمايز . در تحقيقاتمان به پيشرفتي بيش از اين نائل نيامده ايم. يابدمي 

 -  يشاآگاه را در اين قبيل روابط پويا بايد جست، روابطي كه معلوم مي كنند اين حاالتحالت ناخودآگاه با حالت پ
  .چگونه به يكديگر تبديل مي شوند -  خواه خود به خود و خواه به ياريِ ما

مديون تحقيقات با اين همه، در پس تمام اين عدم يقينها، حقيقتي جديد نهفته است كه كشف آن را 

، از قانونمنديهاي متفاوت با قانونمنديهاي »نهاد«دريافته ايم كه فرايندهاي ضمير ناخودآگاه يا  ما.روانكاوانه هستيم

»مي ناميم، در تباين با فرايند  26اين قانونمنديها را در مجموع فرايند نخستين. پيشاآگاه تبعيت مي كنند »خود

ين ترتيب معلوم مي شود كه مطالعة بد. حاكم است »خود«كه بر روند وقايع در ضمير پيشاآگاه يا  27ثانوي

  .ويژگيهاي روان، مĤالً كاري بي ثمر نبوده است
   

                                                           
٢٦
   

  

  
٢٧
  

26- primary process  : اين فرايندها . رخ مي دهند »نهاد«در نظرية روانكاوي به فرايندهاي ذهني اي اطالق مي گردد كه در

  . شكل مي گيرند »اصل لذت«ماهيتي ناخودآگاهانه و غير معقول دارند و براساس 

27- secondary process  : اطالق مي شود كه جنبة آگاهانه دارد »خود«به طور كلي به هر گونه فعاليت . 
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  5فصل 

  تعبير رؤيا به منظور روشنگري
  

ضد نيروگذاريهاي (با انواع و اقسام مقاومت  »خود«يعني حاالتي كه مرزهاي  -  بررسي حاالت بهنجار و با ثبات

متمايز نيست،  »خود«از  »فراخود«حراست مي شوند و پابرجا مي مانند، و نيز حاالتي كه  »نهاد«در برابر ) رواني

يگانه چيزي كه مي تواند به ما ياري دهد، . چندان به دانش ما نخواهد افزود -  زيرا هماهنگ با آن عمل مي كند

ناخودآگاه به زور راه خود را به  »نهاد«ض و غوغاست، يعني وضعيتي كه احتمال دارد محتويات وضعيت تعار

صرفاً در چنين اوضاع و . بار ديگر در برابر اين تهاجم دست به دفاع مي زند  »خود«و ضميرآگاه بگشايند و  »خود«

و  »نهاد«(ن درخصوص اين دو يار احوالي است كه قادر مي شويم مشاهداتي در تأييد يا تصحيحِ گزاره هايما

خواب ما در شبها دقيقاً چنين حالتي است و به همين سبب، فعاليت رواني در ضمنِ . به عمل آوريم) »خود«

بدين ترتيب همچنين . مطلوبترين موضوع مطالعة ما است -  فعاليتي كه به صورت رؤيا ادراكش مي كنيم -  خواب
م كه تفاسير ما از حيات روانيِ بهنجار بر پاية يافته هاي آسيب شناسانه استوار از اين انتقاد مكرر نيز بري مي شوي

است، زيرا اشخاص بهنجار به طور مرتب رؤيا مي بينند هرچند كه ويژگيهاي اين رؤياها ممكن است با توليدات ما 
رك ناشدني يا به كلي همگان مي دانند كه رؤيا مي تواند مغشوش، د. در زمان بيداري بسيار تفاوت داشته باشند

همچنين در . چه بسا آنچه در رؤيا مي بينيم با دانسته هاي ما از واقعيت كامالً تعارض داشته باشد. مهمل باشد
ا را با واقعيت عيني يكسان                  رؤيا مانند ديوانگان رفتار مي كنيم، زيرا تا زماني كه رؤيا مي بينيم، رويدادهاي رؤي

  .پنداريممي 

دار شدن به عنوان رؤيا به ياد                        رؤيا اين است كه فرض مي كنيم آنچه پس از بي) »تغيير«يا (راه ما براي فهم 

آوريم، در واقع نه فرايند واقعيِ رؤيا بلكه صرفاً يك صورت ظاهر است كه آن فرايند در پس آن پنهان مانده مي 
آن فرايندي كه محتواي . تمايز مي گذاريم 28ر رؤيا و انديشه هاي نهفتة رؤيااينجاست كه بين محتواي آشكا. است

مطالعة كاركرد رؤيا با مثالي . ناميده مي شود 29نهفتة رؤيا را به محتواي آشكارِ آن تبديل مي كند، كاركرد رؤيا

 ه بوده و هم آنچه با سركوبي هم آنچه از بدو امر ناخودآگا( »نهاد«عالي به ما مي آموزد كه مواد و مصالح ناخودآگاه

، دچار »خود«مي شود و پس از پيشاآگاه شدن، به سبب مخالفت  »خود«چگونه به زور وارد ) ناخودآگاه شده است

هيچ وجهي از رؤيا نيست كه نتوان آن را از اين راه . دگرگوني اي مي شود كه ما آن را تحريف رؤيا مي ناميم
  .تبيين كرد

. ث شكل گيريِ رؤيا شوندبهتر است بحث را با اشاره به اين نكته آغاز كنيم كه دو عامل متفاوت مي توانند باع
در ضمنِ خواب آنقدر توانايي مي يابد تا ) آرزويي ناخودآگاهانه(يا يك تكانة غريزي كه معموالً سركوب مي شود 

                                                           
٢٨
   

  

  

  

  
٢٩
   

فرويد آنچه را فرد در رؤيا . محتواي آشكارِ رؤياست) ناخودآگاهانة(معناي واقعيِ ) latent dream content(رؤيا محتواي نهفتة  -28

محتواي نهفتة رؤيا را از ) dream work( »رؤيا كاركرد«. مي ناميد) manifest dream content( »محتواي آشكار رؤيا«مي بيند، 

  . حتواي آشكار رؤيا تبديل مي كندطريق تحريف و اعمال سانسور به م
در اين  تبديل، محتواي ضمير ناخودآگاه . تبديل اميال و انديشه هاي ناخودآگاهانه به شكلهايي ديگر در خواب است كاركرد رؤيا -29

 .سانسور يا تحريف مي شود
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 - محسوس كند، و يا اين كه يك ميل وافر كه از حيات فرد در بيداري باقي مانده است »خود«خويش را از راه 

در ضمنِ خواب توسط يك عنصر ناخودآگاه  - رشته اي از افكار پيشاآگاه با تماميِ تكانه هاي الحاق شده اش

ساز و كار شكل گيريِ . »خود«سرچشمه مي گيرد و يا از  »نهاد«خالصة كالم اين كه رؤيا يا از . تقويت مي گردد

ي ضروري براي شكل گيريِ رؤيا نيز در هر دو رؤيا، در هر دو مورد يكسان است؛ به طريق اولي، پيش شرط پويا

عرضه مي كند، بدين ترتيب كه گه گاه  »نهاد«شواهدي دال بر سرچشمه گرفتن اش از  »خود«. مورد يكسان است

اين كار به لحاظ منطقي . كاركردهايش را متوقف مي كند و نوعي رجعت به وضعيتي قبلي را امكان پذير مي سازد

روابطش را با دنياي بيرون قطع مي كند و نيروگذاريهاي رواني اش را از  »خود«شود كه  به اين صورت انجام مي

محقيم كه بگوييم در زمان تولد، غريزه اي براي بازگشت به حيات متوقف شدة . اندامهاي حسي پس مي گيرد
از آنجا كه . رحم استخوابيدن بازگشتي از اين نوع به . يدآدر انسان به وجود مي  - يا غريزةخواب - داخل رحم

در هنگام بيداري تحرك را تحت سلطه دارد، اين كاركرد بدن به هنگام خواب كامالً متوقف مي شود و به  »خود«

پس  بدين سان،. زائد مي شوندناخودآگاه  »نهاد«همين دليل بخش بزرگي از بازدارنده هاي تحميل شده به 

  .اعطا مي كند »نهاد«، مقدار بي زياني از آزادي را به »ضد نيروگذاريهاي رواني«كشيدن يا كاهش اين 

. ناخودآگاه در شكل گيريِ رؤيا در دست است »نهاد«شواهد فراوان و متقاعد كننده اي دال بر سهم داشتن 

رؤيا يادهايي را زنده مي كند . حافظه در رؤيا بسيار فراگيرتر از هنگام بيداري است - الف:  اين شواهد عبارتند از
در رؤيا استفادة  - ب. در بيداري براي او دسترس ناپذيرند - به بيان ديگر -  ه رؤيابين فراموش كرده است، ياك

نامحدودي از نمادهاي زباني به عمل مي آيد، نمادهايي كه معناي اغلب شان براي رؤيابين نامشخص است ولي بر 
شد گفتار در انسان نشأت تماالً از مراحل قبليِ راين نمادها اح. حسب تجربه مي توانيم مفهومشان را تأييد كنيم

شته است براي او در بسياري موارد، حافظه در رؤيا برداشتهايي را كه رؤيابين در اوان طفوليت دا - پ. مي گيرند
در خصوص اين برداشتها به ضرس قاطع مي توان گفت كه نه فقط فراموش شده بوده اند، بلكه . بازتوليد مي كند

از اينجا معلوم مي شود كه وقتي در جريان درمانِ روانكاوانة . سركوب جنبة ناخودآگاه نيز يافته بودندبه سبب 
بيمارانِ روان رنجور مي كوشيم تا اوايل زندگي رؤيابين را بازسازي كنيم، چرا استفاده از رؤياهاي او به كار ما 

عالوه بر اين، رؤياها بر مواد و  - ت. انجام دهيم كمك مي كند، كمكي كه معموالً بدون آن نمي توانيم كارمان را
مصالحي پرتوافشاني مي كنند كه نه مي تواند در دورة بزرگساليِ رؤيابين ريشه داشته باشد و نه در دورة فراموش 

  دانيم كه كودك با خود به دنيا         ناگزير بايد اين مواد و مصالح را بخشي از ميراث كهنه اي ب. شدة كودكي اش
به بيان ديگر، از اين حيث كودك پيش از آنكه خود به تجربه اي نائل شود، تحت تأثير تجربيات نياكان . آوردمي 

قرينة اين مواد و مصالحِ مربوط به تكامل نوع بشر را در ديرنه ترين افسانه ها و در رسومِ به جا . خويش قرار دارد
س، مي توان گفت رؤيا از جمله منابع پيشاتاريخِ انسان است و نبايد بر اين اسا. مانده از ادوار كهن مي توان يافت

  .بي اهميت شمرده شود
رؤيا به اين سبب تا بدين حد براي كسب بصيرت دربارة حيات روانيِ انسان ارزشمند است كه وقتي مواد و 

اين بدان معناست كه . دراه مي يابد، طرز كار خاص خود را نيز به همراه مي آور »خود«مصالحِ ناخودآگاه به 

انديشه هاي پيشاآگاهي كه مواد و مصالحِ ناخودآگاه در آنها تبلور يافته است، در ضمنِ كاركرد رؤيا حكم اجزاء 

 همچنين در روش ديگرِ شكل گيريِ رؤيا، آن انديشه هاي پيشاآگاه كه از جانب يك . را دارند »نهاد«ناخودآگاه

صرفاً از اين طريق است كه . ده اند به حالت ناخودآگاه فرو كاهيده مي شوندتكانة ناخودآگاه غريزي تقويت ش
قانونمنديهاي حاكم بر گذار رويدادها در ضمير ناخودآگاه را مي آموزيم و همچنين در مي يابيم كه قانونمنديهاي 

رؤيا، در اصل                  ن سان كاركردبدي. مذكور از چه حيث با قواعدي كه در انديشة بيدار مي شناسيم تفاوت دارند
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در قياس با تاريخ مي توان گفت كه فاتحاني كه به يك . اي است از حالجيِ پيشاآگاهانة فرايندهاي انديشهنمونه 
كشور جمله مي كنند بر آن قلمرو حاكميت مي يابند، اما حاكميتشان نه بر اساس نظام قضاييِ كشور فتح شده، 

اما اين نيز حقيقتي ترديد ناپذير است كه كاركرد رؤيا منجر به . ودشان خواهد بودبلكه بر اساس نظام قضاييِ خ

هنوز از كار نيفتاده است و تأثير آن را در تحريف مواد و مصالحِ  »خود«در اين وضعيت، سامان . مصالحه مي گردد

آيند تا شكل نهاييِ رؤيا از  ناخودآگاه و نيز در تالشهاي غالباً بي ثمري مي توان ديد كه با اين هدف به عمل مي

تجلي ادامة در قياس تاريخيِ ما، اين وضعيت  ).30تجديد نظر ثانوي(بيش از حد ناپذيرفتني نشود  »خود«نظر 

  . مقاومت آن ملتي است كه در جنگ شكست خورده اند
ي شوند، آنقدر آن قانونمنديهاي كه برگذار رويدادها در ضمير ناخودآگاه حاكم هستند و از اين طريق آشكار م

مهمترين . شگفت آورند كه به تنهايي براي روشن كردن جنبه هاي ظاهراً عجيب و غريب رؤيا كفايت مي كنند
نكته در اين زمينه اين است كه ضمير ناخودآگاه گرايش بارزي به ادغام دارد، يعني تمايل به ايجاد وحدتهاي تازه 

در نتيجة ادغام، يك عنصر . قيناً مجزا از يكديگر مي دانيمشاناز آن عناصري كه به هنگام بيداري در انديشه ي
واحد در رؤياي آشكار غالباً مظهر تعداد زيادي از انديشه هاي نهفتة رؤياست، گويي كه اين عناصر حكم تلميحي 

واني به طور كلي، حيطة رؤياي آشكار در مقايسه با غناي مواد و مصالح ر. مشترك به تمام آن انديشه ها را دارد
يكي ديگر از ويژگيهاي عجيب و غريب كاركرد رؤيا كه چندان . اي كه از آن پديد آمده، فوق العاده محدود است

از يك عنصر به ) نيروگذاريهاي رواني( 31هم بي ربط به ويژگيِ قبلي نيست، اين است كه شورمنديهاي روان
در انديشه هاي رؤيا واجد اهميتي نازل بود به  عنصري ديگر جا به جا مي شوند، به گونه اي كه غالباً عنصري كه

صورت واضحترين و لذا مهمترين وجه رؤياي آشكار جلوه مي كند، و بر عكس، يعني عناصر ماهويِ انديشه هاي 
طور كلي كافي است كه ه همچنين، ب. رؤيا صرفاً با تلميحاتي كم اهميت در رؤياي آشكار بازنمايانده مي شوند

هميتي در اين دو عنصر مشترك باشند تا كاركرد رؤيا بتواند در تمام عمليات بعديِ خود يكي از نكات كامالً كم ا
) يعني ادغام و جابه جايي(به راحتي مي توان تصور كرد كه اين ساز و كارها . اين عناصر را با ديگري جابه جا كند

ة رؤيا را به چه ميزانِ زيادي           هاي نهفت دشواريِ تعبير رؤيا و آشكار ساختن روابط بين رؤياي آشكار و انديشه
از وجود اين گرايشها به ادغام و جابه جايي، در نظرية ما چنين استنتاج مي شود كه در . توانند افزايش دهندمي 

»بيش از هر مالحظة ديگري براي امكان  »نهاد«ناخودآگاه، انرژي حالتي متحرك و آزاد دارد و نيز اين كه  »نهاد

در نظرية ما از اين دو ويژگيِ عجيب و غريب به منظور ارائة تعريفي از  32.لية هيجانات اهميت قائل مي شودتخ

  .دانسته ايم »نهاد«ماهيت فرايند نخستين استفاده مي شود، يعني همان فرايندي كه جزو ويژگيهاي 

ا به بسياري ويژگيهاي ديگر از فرايندهاي ضميرناخودآگاه پي برده ايم كه به يك از راه مطالعة كاركرد رؤي
قواعد . ميزان شگفت آور و مهم هستند، ليكن در اينجا به برشمردن معدودي از اين ويژگيها بسنده مي كنيم

ه از روان را تعيين كنندة منطق، در ضمير ناخودآگاه واجد هيچ اهميتي نيستند، به نحوي كه مي توان اين حوز

اميال وافري كه هدف هر يك از آنها با هدف ديگري تعارض دارد، بدون نياز به . ناميد »قلمرو امر غير منطقي«

اين اميال يا هيچ تأثيري در هم نمي گذارند و يا اينكه . هماهنگي در ضمير ناخودآگاه با يكديگر همزيستي دارند
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30- secondary revision  : ًطبق نظرية روانكاوي عبارت است از تنظيم دوبارة رويدادهاي رؤيا، به نحوي كه مبين روايتي نسبتا
  . اين تنظيم دوباره از طريق حذف جنبه هاي آشكارا بي معنا يا نامنسجم رؤيا صورت مي گيرد. منسجم و درك شدني باشد

31- psychical intensities  :كار ه يل تدوين نظرية روانكاوي به صورت معادلي براي انرژي روان باصطالحي است كه فرويد از اوا
  .مي برد

مي توان قياس كرد با رفتار درجه داري در ارتش كه به توبيخ شدن توسط افسر مافوق گردن مي نهد، اما دقِ دلِ خود را سر  -32
 .اولين سرباز بي گناهي كه مي بيند خالي مي كند
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     نمي شود؛ با اين حال بين آنها مصالحه مي شود، مصالحه اي كه  تأثير گذاشتن آنها به هيچ هماهنگي اي منجر
موضوع مربوط ديگر اين است كه در ضمير . معناست، زيرا ويژگيهاي متقابالً ناسازگاري را در بر مي گيرد بي

با  ناخودآگاه، گزاره هاي ضد و نقيض از يكديگر مجزا نمي شوند بلكه از چنان جايگاهي برخوردارند كه گويي
. يكديگر همسان هستند؛ در نتيجه هر عنصري در رؤياي آشكار همچنين مي توان معنايي ضد خود داشته باشد

برخي از لغت شناسان دريافته اند كه در بسياري از زبانهاي باستاني عين همين موضوع مصداق داشته است و 

در گذشته با ريشة واحدي بيان  »ميقع-مرتفع«و  »تاريكي- روشنايي«و  »ضعيف- قوي«مفاهيم متضادي از قبيل 

به نظر مي رسد كه . مي شده اند، تا اين كه دو تغيير معنايي در واژة اوليه باعث پيدايش دو معناي متمايز شد

 و »مرتفع«( altusبقاياي معانيِ دو گانة اوليه حتي در زبان بسيار بسط يافته اي مانند التين در واژه هايي مانند 

  .كماكان به قوت خود باقي هستند) »رسوا«و  »مقدس«( sacerو ) »عميق«

با توجه به پيچيدگي و ابهام روابط بين رؤياي آشكار و محتواي نهفته در پسِ آن، البته بجاست بپرسيم كه 
         يا صرفاً متوسل به حدسي صائب               اصوالً چگونه مي توان وجود يكي از اين دو را از ديگري استنتاج كرد و آ

چه بسا در پاسخ گفته شود كه در . شويم كه شايد تا حدودي متكي به تفسير نمادهاي رؤياي آشكار استنمي 
خود رؤيابين دربارة  33اكثر قريب به اتفاق موارد مي توان اين مشكل را حل كرد، اما صرفاً با كمك تداعيهاي

كار ببريم، دلبخواهانه خواهد بود و نمي تواند منجر به هر روشِ ديگري كه به اين منظور به . عناصر رؤياي آشكار
افشاني مي كنند، حلقه هايي كه                       حال آنكه تداعيهاي رؤيابين بر حلقه هاي واسط پرتو . نتيجه قطعي شود

قادر مي سازند تا  توانند براي پر كردن شكافهاي بين اين دو محتواي آشكار و نهفتة رؤيا استفاده شوند و ما رامي 

گه گاه به ) عمل برخالف جهت كاركرد رؤيا(البته اين تعبير . كنيم »تعبير«با اعادة محتواي نهفتة رؤيا آن را 

  .قطعيت كامل منتهي نمي شود و از اين موضع نبايد تعجب كرد

به هنگام خواب وظيفة كاركرد رؤيا  »خود«اكنون بايد توضيحي پويا دربارة اين مسأله ارائه كنيم كه اصوالً چرا 

با كمك ضمير ناخودآگاه، هر . خوشبختانه به سهولت مي توان اين موضوع را توضيح داد. را به عهده مي گيرد

سرچشمه گرفته باشد،  »نهاد«اگر رؤيا از . است »خود«رؤياي در حال شكل گيري خواهان اجابت خواسته اي از 

غريزه باشد؛ اگر رؤيا از بقاياي فعاليت پيشاآگاه در بيداري سرچشمه گرفته باشد، اين خواسته مي تواند ارضاء يك 
ليكن . اين خواسته مي تواند حل شدن يك تعارض يا برطرف شدن يك ترديد يا شكل گيريِ يك قصد باشد

تالل ماية اخ »خود«خواستة مذكور از نظر . به هنگام خواب صرفاً در پي حفظ وضعيت خواب بودگي است »خود«

با انجام دادن كاري كه حكايت از اجابت  »خود«. مي خواهد كه از شرِ آن خالص شود »خود«در خواب است و لذا 

به نحوي بي زيان آن آرزو را برمي آورد و بدين ترتيب از شرّش :  آن خواسته دارد، موفق به خالصي مي گردد
شايد بد نباشد كه . آرزو، نقش ماهويِ كاركرد رؤياستاين جايگزينيِ يك خواسته با بر آوردن يك . راحت مي شود

رؤيايي دربارة گرسنگي، رؤيايي دربارة آسايش و : رؤياي ساده به عنوان نمونه توضيح دهيم  سهاين موضوع را در 
نياز به غذا خوردن اين گونه براي يك رؤيابين محسوس مي شود كه وي در . رؤيايي ناشي از تمايالت جنسي

البته او مي توانست . د كه از خوراك لذيذي برخوردار است و بدين ترتيب خوابيدن را ادامه مي دهدخواب مي بين

                                                           
٣٣
   

  

  

  

  

 

روشي است براي ) free association( »آزادتداعي «در روانكاوي، . يعني به ياد آوردن يك موضوع از موضوعي ديگر »تداعي« -33

به اين منظور از بيمار خواسته مي شود انديشه هايش را . كند وكاو در ضمير ناخودآگاه بيمار و فائق آمدن بر مكانيسمهاي دفاعي اش
، صرف نظر از اين كه گفته )به عبارت ديگر، نه آنها را پنهان سازد و نه توجيه اشان كند(بدون هيچ گونه دخل و تصرفي به زبان آورد 

همچنين ممكن است كلماتي به بيمار گفته شود تا وي در پاسخ نخستين واژه اي را . هايش چقدر كم اهميت، بي معنا يا ركيك است
 . كه به ذهنش متبادر مي شود سريعاً ابراز كند
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 لحظه هايي با فرويد

وي خوابيدن را برگزيد و گرسنگيِ خود را با رؤيا . يا از خواب برخيزد و چيزي بخورد و يا اين كه همچنان بخوابد
. ، وگرنه او مجبور مي شد از خواب برخيزدبه هر حال گرسنگي اش به اين ترتيب موقتاً برطرف مي شود. ارضا كرد

. يك رؤيابين مي بايست از خواب برمي خاست تا به موقع سركار خود در يك بيمارستان حاضر شود. اما نمونة دوم
اما همچنان خوابيد و در رؤيا ديد كه بدون تأخير به محل كارش، يعني بيمارستان رسيده، اما او در آنجا نه يك 

يا به طريق اولي يك ميل در ضمنِ خوابِ شبانه . مار است و نيازي به برخاستن از خواب نداردپزشك بلكه يك بي
اعاده مي شود، ميل به كام جويي از يك مصداقِ منع شدة اميال جنسي، مثالً همسر يكي از دوستانِ شخصِ 

همنام آن زن است ولي وي رؤياي مقاربت مي بيند، اما نه با آن فرد خاص، بلكه با شخص ديگري كه . رؤيابين
يا ممكن است مبارزة  او با اين ميل به اين صورت جلوه گر شود . رؤيابين در بيداري در واقع به او بي اعتناست

  .هويت معشوقه اش در رؤيا كالً نامشخص باقي مي مانَد
رؤياها و تبيين  پرده برداشتن از انگيزة ناخودآگاهانة. ناگفته پيداست كه همة رؤياها به اين سادگي نيستند

نحوة برآورده شدن آرزو در آنها غالباً كار سهلي نيست، به ويژه در رؤياهايي كه از بقاياي رويدادهاي حالجي نشدة 
اما مي توان فرض . كند روز قبل در ذهن باقي مي مانند و صرفاً در ضمنِ خواب ضميرناخودآگاه آنها را تقويت مي

اگر به ياد آوريم كه چه تعداد زيادي از رؤياها در . دارد و آرزويي را بر مي آورد كرد كه هر رؤيايي حتماً انگيزه اي
بگذريم از انبوه (واقع محتوايي ناراحت كننده دارند و حتي باعث مي شوند كه رؤيابين با اضطراب از خواب بپرد 

را برمي آورد بالفاصله موجب ، آنگاه اين برنهاد كه رؤيا آرزويي )رؤياهايي كه هيچ ماية احساسيِ معيني ندارند
راب آور مطرح مي شود با تحليل                          اما اعتراضي را كه با استناد به رؤياهاي اضط. ترديد و ناباوريِ ما خواهد شد

 آنچه. از ياد نبايد برد كه رؤيا همواره محصول يك تعارض است و ساختاري مصالحه آميز دارد. توان پاسخ دادمي 

مي تواند سبب اضطراب  »خود«يك آرزو را دارد، دقيقاً به همان دليل براي  ناخودآگاه حكم ارضا »نهاد«براي 

  .گردد

با  »خود«با ادامه يافتن كاركرد رؤيا، گه گاه ضمير ناخودآگاه با موفقيت بيشتري به پيش مي تازد و گه گاه نيز 

اي اضطراب آور غالباً آن رؤياهايي هستند كه محتوايشان به رؤياه. شدت و حدت فزونتري از خويش دفاع مي كند

در حال  »خود«اگر خواستة ضمير ناخودآگاه  به قدري نيرومند باشد كه . كمترين ميزانِ ممكن تحريف شده است

آن آرزو را به خواب وامي گذارد و به حيات  »خود«خواب نتواند با توسل به امكاناتش از آن مصون بماند، آنگاه 

همة تجربيات حاكي از آن هستند كه رؤيا همواره كوششي است براي خالصي از مختل شدن . بيدار باز مي گردد
اين كوشش ممكن است كم و بيش به طور . بدين سان، رؤيا نگهبانِ خواب است. خواب از راه برآوردن يك آرزو

ورت رؤيابين از خواب بيدار مي شود، كامل به موفقيت برسد؛ اما همچنين ممكن است ناموفق بماند و در اين ص
پس گه گاه اتفاق مي افتد كه اين موجود . حال آنكه در ظاهر علت بيدار شدن او دقيقاً خود آن رؤيا بوده است

نازنين، يعني نگهبان شب، كه وظيفه اش پاسداري از خوابِ اهاليِ اين شهر كوچك است، چاره اي ندارد جز اين 
  .زنگ خطر ساكنانِ خفتة شهرك را بيدار كندكه با به صدا در آوردن 

بحث حاضر را با اظهار نظري به پايان مي برم كه دليل موجهي براي مبسوط بودن شرح من دربارة مشكل 
بنا به تجربه، آن ساز و كارهاي ناخودآگاهانه اي كه از راه مطالعة كاركرد رؤيا شناخته ايم و . تعبير رؤيا خواهد بود

هاي گيج كنندة بيماري را آسان              كنند، همچنين فهم نشانه  رؤيا را برايمان تبيين ميگيريِ  نحوة شكل
و چنين مطابقتي بين  سازند، نشانه هايي كه عالقة ما را به روان رنجوري و روان پريشي جلب مي كنندمي 

  . ي در ما بر مي انگيزدسازوكارهاي ضمير ناخودآگاه و نشانه هاي بيماري خواه ناخواه اميدهاي فراوان
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  بخش دوم 

  هدف عملي
  

  

  6فصل 

  روانكاوي ِراهكار
  

رؤيا حكم نوعي روان پريشي را دارد و تمام جنبه هاي نامعقول و توهمي و واهيِ آن را بر اساس آنچه گفتيم، 
آن محول گرديده، بي ترديد اين روان پريشي چندان دوام ندارد، بي ضرر است، كاركرد مفيدي به . شامل مي شود

با اين همه، رؤيا نوعي روان پريشي است و . با رضايت شخصِ رؤيابين آغاز مي گردد و بنا به ميلِ او خاتمه مي يابد
به ما مي آموزد كه حتي چنين دگرگونيِ ژرفي در حيات ذهني را مي توان خنثي كرد تا جايش را به كاركردي 

اين كه ما نيز بتوانيم در بيماريهاي خودانگيخته و دهشتناك حيات ذهني به اين ترتيب آيا اميد به . بهنجار بدهد
  تأثير بگذاريم و آنها را درمان كنيم، اميدي بلند پروازانه است؟

اين است كه خواسته هاي  »خود«طبق فرضية ما، تكليف . برخي از مقدمات اين كار را پيشاپيش مي دانيم

را اجابت كند و در عين ) »فراخود«و  »نهاد«يعني روابطش با واقعيت و (گانه و وابسته اش سه برآمده از روابط 

پيش شرط ضروريِ حاالت بيمار گونة مورد بحث، صرفاً . حال سامان و نيز خودساالريِ خويش را محفوظ نگه دارد

ر                                     به تكاليفش را براي آن دشوا »خود«باشد، تضعيفي كه عمل كردن  »خود«مي تواند تضعيف نسبي يا مطلق 

مي بايست اجابت كند، احتماالً عبارت است از مهار مطالبات غريزيِ  »خود«دشوارترين خواسته اي كه . سازدمي 

چاره اي ندارد جز اين كه مقادير فراواني از انرژيِ خويش  »خود«براي توفيق در انجام دادن چنين كاري، . »نهاد«

نيز ممكن است چنان قدرتمندانه و  »فراخود«ليكن خواسته هاي . ه با نيروگذاريهاي رواني كندرا صرف مبارز

مي توان . فشار آورند كه اين كنشگرِ روان ديگر قادر به انجام دادن ساير تكاليفش نباشد »خود«سرسختانه بر 

غالباً عليه  »فراخود«و  »نهاد« گفت كه در تعارضاتي كه در اين مرحله از نظر صرف انرژيِ روان پيش مي آيد،

در وضعيت بسيار دشواري گرفتار آمده است و مي كوشد براي  »خود«اكنون . با يكديگر متحد مي شوند »خود«

بيش از حد قدرت بيابند، موفق                        »فراخود«و  »نهاد«اگر . يت معمولش، به واقعيت تمسك جويدحفظ وضع

. را سست و دگرگون كنند تا رابطة مناسب آن با واقعيت مختل گردد يا حتي خاتمه يابد »خود«شوند سامان مي 

پس از منقطع شدن از واقعيت دنياي بيرون،  »خود«: شاهد بوده ايم كه اين اتفاق هنگام رؤيا ديدن رخ مي دهد 

  .تحت تأثير دنياي درون به روان پريشي فرو مي لغزد

بر اثر اين تعارضهاي دروني ضعيف  »خود«. هاي رواني، مبتني بر اين كشفهاستبرنامة ما براي درمان بيماري

اين وضعيت شبيه به جنگي داخلي است كه بايد با كمك يك هم پيمانِ . شده است و ما بايد به ياري اش بشتابيم

يِ بيرون ضعيف شدة بيمار مي بايست بر اساس دنياي واقع »خود«پزشك روانكاو و . خارجي به سرانجام برسد
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. تشكيل دهند) »فراخود«و مطالبات وظيفه شناسانة  »نهاد«يعني مطالبات غريزيِ (جبهة متحدي در برابر دشمن 

بيمار قول مي دهد كه با كمال صميميت با روانكاو  »خود«. به عبارتي، ما با يكديگر پيمان همكاري مي بنديم

سش بر او آشكار كلية مواد و مصالحي را كه ادراك نْفمتعهد مي گردد كه  »خود«به سخن ديگر، . همكاري كند

متقابالً ما نيز به بيمار اطمينان مي دهيم كه اكيداً راز دار خواهيم بود و تجربة . مي سازد، در اختيار ما قرار دهد
جاي  دانش ما. خويش در تفسير مواد و مصالحِ تحت تأثير ضمير ناخودآگاه را براي درمان او به كار خواهيم گرفت

نيستند  »خود«او بر آن حوزه هايي از حيات ذهني كه ديگر تحت مهار  »خود«نادانستگيِ او را مي گيرد و سلطة 

  . موقعيت مناسب براي روانكاويِ بيمار را اين پيمان فراهم مي آورد. را اعاده مي كند
براي اولين مرتبه از اطمينان بيش به مجرد برداشتن اين گام، با نخستين ناكامي در كارمان روبرو مي شويم و 

بيمار هم پيماني كار ساز براي نيل به هدف  »خود«اگر قرار است كه . از حد به خودمان بر حذر مي گرديم

قدرتهاي متخاصم بر او اعمال                                      به رغم همة فشاري كه -  »خود«مشترك مان باشد، آنگاه ضرورت دارد كه 

درجة معيني از انسجام را براي خويش حفظ كرده باشد و مطالبات واقعيت را ولو به اندازه اي اندك  -  كنندمي 

يك بيمارِ روان پريش چنين توقعي نمي توان داشت، زيرا قادر نيست به اين نوع پيمان وفادار  »خود«اما از . دريابد

اندكي بعد ما و كمكي را كه به او ارزاني مي داريم  »خود«. بماند و درواقع حتي نمي تواند به سهولت آن را بپذيرد

به اين . واجد هيچ معنايي براي آن نيستندكنار مي زند و به آن بخشهايي از دنياي بيرون الحاق مي كند كه ديگر 
ترتيب، در مي يابيم كه مي بايست از تالش براي آزمودنِ برنامه مان براي درمان بيمارانِ روان پريش دست دست 

شايد هيچ گاه نتوانيم اين برنامة درمان را محقق سازيم و شايد هم بايد فعالً و تا يافتن برنامه اي مناسبتر . برداريم
  .روان پريشان از آن صرف نظر كنيمبراي 

ليكن گروه ديگري از بيماران رواني مشابهتهاي آشكار و فراواني با روان پريشان دارند؛ اينان بيماران بسيار 
از قرائن چنين بر مي آيد كه عوامل تأثير گذار در . زيادي هستند كه به شدت از روان رنجوري رنج مي برند

آنان  »خود«و كارهاي بيماري زاي آن يكسان و يا دست كم بسيار مشابه هستند، اما بيماريِ ايشان و نيز ساز 

بسياري از اين بيماران، به رغم عارضه هايشان و . مقاومت بيشتري نشان داده و سامانش كمتر مختل گرديده است
ممكن است اين . ه دهندناتواناييهاي حاصل از آن عارضه ها، توانسته اند زندگيِ خويش را در دنياي واقعي ادام

ما حوزة عالئق خود را به ايشان محدود مي سازيم تا . روان رنجوران آمادگيِ پذيرش كمك ما را داشته باشند

  .كنيم »درمان«ببينيم به چه ميزان و از چه راههايي مي توانيم آنان را 

ف و رازداريِ اكيد از طرف كمال صميميت از يك طر: پس پيمان همكاريمان را با روان رنجوران مي بنديم 

را  »اعتراف كننده-پدر روحاني«يد كه ما صرفاً در پي آنيم كه موقعيت آاز اينجا ممكن است چنين به نظر . ديگر

يمي بين آن كاري كه روانكاو در مطب مي كند و آن كاري كه ظاما تفاوت ع. به شكلي غير ديني ايجاد كنيم
وجود دارد، زيرا ما نمي خواهيم صرفاً آن مطالبي را از بيماران بشنويم  كشيش كاتوليك در كليسا انجام مي دهد

كه خودش مي داند و از ديگران پنهان مي سازد؛ وي همچنين بايد آن مطالبي را كه نمي داند با ما در ميان 
از او . مبا توجه به اين هدف، استنباطمان از صميميت را به نحوي مشروحتر براي بيمار تعريف مي كني. بگذارد

. قول مي گيريم كه از قاعدة بنيادينِ روانكاوي تبعيت كند، يعني اين قاعده كه از اين پس بنا به ميل ما رفتار كند
يعني نه فقط آنچه را كه همچون اعتراف در كليسا (بيمار نه فقط آنچه را تعمداً و با طيب خاطر مي تواند بگويد 

چه را از راه خويشتن نگري دربارة خود مي فهمد بايد با ما در ميان ، بلكه همچنين هر آن)موجب تسكين مي شود
بگذارد، يعني هر آنچه به ذهنش خطور مي كند، حتي اگر بيان آن موضوع برايش ناگوار است و حتي اگر به 

چنانچه بيمار بتواند پس از دريافت دستورالعملِ . يد كه موضوع بي اهميت يا در واقع بي معنا استآنظرش مي 



43 

 

 رئوس نظرية روانكاوي 

را به ما عرضه ) انديشه ها، تصورات، خاطرات(روانكاو خودنكوهي اش را متوقف كند، انبوهي از مواد و مصالح رواني 
خواهد كرد كه پيشاپيش تحت تأثير ضمير ناخودآگاه اند و مستقيماً از آن سرچشمه گرفته اند و ما را در موقعيتي 

برپاية  -و مصالحي را در ذهنش سركوب كرده است و قرار مي دهند كه بتوانيم حدس بزنيم بيمار چه مواد 

  .از مفاد ضمير ناخودآگاه را زيادتر كنيم »خود«دانش  -  اطالعاتي كه به او مي دهيم

بيمار راضي باشد منفعالنه و مطيعانه مواد و مصالح مورد نياز ما را ارائه دهد و  »خود«اما اصالً چنين نيست كه 

برخي اتفاقات ديگر نيز روي مي دهند كه معدودي از آنها را . ح را باور و قبول كندتفسيرمان از آن مواد و مصال
بيمار                                : ويداد بدين قرار است شگفت آورترين ر. مي توان پيش بيني كرد، اما از بقيه شگفت زده مي شويم

پندارد كه در ازاء زحمتش اجرتي هم دريافت مي كند خواهد روانكاوش را واقع بينانه ياري رسان و مشاوري بنمي 
برعكس، بيمار . و شخصاً خرسندتر مي بود اگر نقش ديگري مانند راهنماي يك كوه پيماييِ دشوار را ايفا مي كرد

             رة كودكي يا گذشتة خويش محسوب                   روانكاوش را مظهر بازگشت يا صورت تناسخ يافتة شخصيتي مهم از دو
مي دهد كه بي شك زماني دربارة آن  34كند و به همين سبب همان احساسات و واكنشهايي را به او انتقالمي 

واجد اهميتي است كه  »انتقال«اندكي پيشرفت در كار درمانِ بيمار ثابت مي كند كه . نمونة نخستين داشته است

ندي را دارد كه هيچ چيز ديگري را نمي توان جايگزين آن هرگز تصورش را نمي كرديم، زيرا هم نقش ابزار ارزشم
وجهي دارد، يعني هم نگرشهاي مثبت  دودر واقع، انتقال ماهيتي . كرد و هم اينكه منشأ خطراتي وخيم است

در چنين وضعيتي، روانكاو از ). تخاصم آميز(دربارة روانكاو را شامل مي شود و هم نگرشهاي منفي ) محبت آميز(
گفت آوري به نگرش بيمار تا زماني كه مثبت باشد، به طرز ش. ر معموالً جاي يكي از والدين را مي گيردنظر بيما

اين نگرش كل رابطة بيمار با روانكاو را متحول مي سازد و هدف عقالنيِ بيمار، يعني نيل به . كار ما كمك مي كند
مار اين مي شود كه روانكاوش را خرسند سازد درعوض، هدف بي. سالمت و رهايي از رنجوري را به حاشيه مي راند

نگرش مذكور به انگيزة راستينِ بيمار براي همكاري با روانكاو تبديل . و تحسين و تعلق خاطر او را به دست آورد

ضعيفش قدرت مي يابد؛ بر اثر اين تحول، بيمار قادر به انجام دادن كارهايي مي شود كه به طور  »خود«مي گردد؛ 

ز توان او خارج بودند؛ نشانه هاي بيماري اش ناپديد مي گردند و به نظر مي رسد كه ديگر بهبود يافته معمول ا
چه بسا روانكاو با شرمندگي نزد خود اذعان كند كه در آغاز اين كار دشوار، . است، البته محض خاطر روانكاوش

  .د شودهرگز گمان نمي كرد كه از چنين توانمنديهاي فوق العاده اي بهره من
) يا مادر(اگر بيمار شخص روانكاو را پدر . فايدة ديگر نيز دارد دوبايد افزود كه رابطة انتقال بين بيمار و روانكاو، 

ن گونه كه مي دانيم والدين را نيز به او تفويض مي كند، زيرا هما »خود«بر  »فراخود«خويش تلقي كند، قدرت 

جديد اكنون امكان مي يابد تا فرد روان رنجور را دوباره تربيت  »فراخود«اين . او بودند »فراخود«بيمار خاستگاه 

اما در اينجا الزم است در خصوص . كند و به بيان ديگر مي تواند اشتباهات والدين در تربيت فرزند را تصحيح كند
ممكن است روانكاو بسيار وسوسه شود كه همچون يك . امل تأثيرگذارِ جديد هشدار دهيمسوء استفاده از اين ع

معلم يا الگو يا شخصيتي كمال مطلوب رفتار كند و بخواهد كه ديگران نيز مانند خود او باشند، اما نبايد از ياد 
خويش ميدان دهد، از وظيفة خود  ببرد كه رابطة درمانيِ او با بيمار چنين هدفي ندارد و در واقع اگر به تمايالت

چنانچه روانكاو اجازه دهد كه باورهاي شخصي اش بر نحوة تربيت مجدد بيمار اثر بگذارد، . تخطئي خواهد كرد
آنگاه مرتكب همان اشتباه والدين خواهد شد كه با اعمال نفوذ بر فرزندشان استقالل او را زايل كردند به سخن 

                                                           
٣٤
   

  
  

  

كه غالباً به طور ناخودآگاهانه صورت مي گيرد، عبارت است از يكي پنداشتنِ شخصيتي كه بيمار در ) transference( »انتقال« -34

. با شخص ديگري كه در گذشته مي شناخته و برايش مهم بوده است) به ويژه روانكاوِ معالجش(محيط بالفصل خود مي شناسد 

 . فرايندي است كه هم در ذهن بيمار مي تواند رخ دهد و هم در ذهن روانكاو »انتقال«
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وي در همة كوششهايي كه . عث مي شود كه وابستگي بيمار به شكلي جديد ادامه يابدديگر، روانكا بدين ترتيب با
ميزان تأثير گذاريِ . براي بهبود و تربيت بيمار به عمل مي آورد، مواظب است فرديت بيمار را محترم بشمارد

ن رنجوران چنان طفل وار ذهنيت برخي از روا. موجه روانكاو، به ميزان بازدارنده هاي رشدي در بيمار بستگي دارد
  .باقي مانده است كه در روانكاوي نيز صرفاً همچون كودك مي توان با آنها رفتار كرد

همچنين فايدة ديگر انتقال اين است كه بيمار بخش مهمي از سرگذشت زندگيِ خود را با وضوحي تجسمي 
ناكافي از آن رويدادها بسنده                        به شرحيدر برابر ما بازآفريني مي كند، حال آنكه اگر انتقال رخ نمي داد وي 

  .به عبارتي، بيمار به جاي بازگوييِ بخشي از زندگي اش، آن را براي ما به نمايش مي گذارد. كردمي 
                      رينيِ رابطة بيمار با والدينش    از آنجا كه انتقال موجب باز آف. اما اكنون جنبة منفي انتقال را در نظر بگيريم

به طور تقريباً اجتناب ناپذيري، نگرشهاي مثبت بيمار دربارة . شود، واجد ماهيت دو وجهيِ آن رابطه نيز هستمي 
اين نيز معموالً تكرار رويدادهاي زندگيِ . مي يابندروانكاو سرانجام روزي به نگرشهاي منفي و خصمانه تغيير 

، تالش )اگر در اين انتقال، پدرِ بيمار با روانكاو يكي پنداشته شده باشد(او از پدر فرمانبرداريِ . گذشتة بيمار است
دير يا زود آن خواسته در فرايند انتقال دوباره . او براي جا كردن خود در دل پدر، ريشه در آرزويي شهواني دارد

. مذكور هرگز محقق نخواهد شدپيداست كه در رابطة بيمار با روانكاو، خواستة . شدت مي گيرد و ارضا مي طلبد
روابط جنسيِ واقعي بين بيمار و روانكاو غيرممكن است و حتي روشهاي نامحسوستر براي خشنود ساختن بيمار 

اگر روانكاو به اين شكل به . كمتر توسط روانكاو مورد استفاده قرار مي گيرند) از قبيل رجحان دادن، اُلفت و غيره(
. آنگاه زمينه براي تبديل نگرش مثبت بيمار دربارة او به نگرش منفي فراهم مي آيد تمنيات بيمار جواب رد بدهد،

  .احتماالً در دورة كودكي نيز رابطة بيمار با والدينش به همين صورت دگرگون شد
مي توان به موفقيتهاي درماني اي كه بر اثر انتقال مثبت به دست مي آيند بدگمان بود و آنها را صرفاً حاكي از 

در آن صورت، با . موفقيت دانست، زيرا اگر انتقال منفي غلبه پيدا كند آنگاه آن موفقيتها باد هوا خواهند شد
در واقع، اين تصور ما كه بيمار به يك . رفته اند هراس مشاهده مي كنيم كه همة زحمات و كوششهايمان به هدر

، ناگهان باطل )يعني نظرية روانكاوي و ثمر بخش بودن آن را دريافته است(دستاورد فكريِ مستمر نائل گرديده 
وي همچون كودكي رفتار مي كند كه خود از قضاوت عاجز است و لذا كوركورانه به حرفهاي اشخاصي . مي شود

خطر اين حاالت انتقال آشكارا در اين . كه برايش عزيزند و متقابالً حرفهاي غريبه ها را نمي پذيرد باور مي آوَرد
تلقي                  -  و نه بازتاب زندگيِ گذشته اش -است كه بيمار با بد فهميِ ماهيتشان، آنها را تجربياتي واقعي و جديد 

اني اي كه در پس انتقال مثبت پنهان مانده است آگاه شود، فكر از ميل قويِ شهو) يا خانم(اگر اين آقا . كندمي 
اما اگر انتقال از وجهي مثبت به وجهي منفي تحول يابد، آنگاه . مي كند كه با تمام وجود عاشق شده است

احساس مي كند كه مورد تحقير و بي اعتنايي قرار گرفته است، لذا از روانكاو متنفر مي شود و هر آن ممكن است 
در هر دوي اين وضعيتهاي نا معتدل، بيمار آن پيمان همكاري اي را كه در . مان روانكاوانه اش را پايان دهددر

. آغاز درمان بسته بود فراموش كرده است و ديگر نمي تواند در تالش مشترك با روانكاو نقش مفيدي ايفا كند
رناك رهايي بخشد و كراراً به او نشان دهد كه روانكاو مي بايست در همة مراحل درمان، بيمار را از توهمات خط

همچنين . آنچه بيمار نوعي حيات تازه و واقعي محسوب مي كند، در واقع بازتاب رويدادهاي گذشتة زندگيِ اوست
براي جلوگيري از وضعيتي كه ديگر هيچ شواهدي در اختيار او قرار نگيرد، روانكاو مراقبت مي كند كه نه عشق 

روانكاو از اين طريق به اين هدف نائل مي شود كه پيشاپيش بيمار را . فراطي برسد و نه تخاصمشبيمار به اوجي ا
برخورد هشيارانه با . براي اين رخدادهاي احتمالي آماده مي سازد و نخستين نشانه هاي آن را ناديده نمي گيرد

اگر به روال معمول موفق شويم . مي آوردانتقال بر اساس اين دستور العملها، معموالً نتايج بسيار مطلوبي به بار 
ماهيت واقعيِ پديدة انتقال را براي بيمار روشن كنيم، يكي از كاراترين سالحهاي او براي مقاومت را بي اثر و در 
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      بة انتقال را دوباره از ياد            واقع خطرها را به دستاوردهايي ثمر بخش تبديل خواهيم كرد، زيرا بيمار هرگز تجر
قدرت انتقال براي متقاعد ساختن بيمار، فزونتر از هر قدرتي است كه وي از راههاي ديگر كسب كرده . برَدنمي 
  .است

. از نظر ما، اين امرِ بسيار نامطلوبي است كه بيمار به جاي يادآوريِ گذشته اش، خارج از انتقال عمل كند
بيمار خارج از درمان بهنجارترين رفتار ممكن را داشته  وضعيت كمال مطلوب براي نيل به هدف ما اين است كه

  .باشد و واكنشهاي نابهنجارش را فقط در انتقال متجلي كند

البته كار ما در . سش را بسط مي دهيمبه نْف »خود«ضعيف شدة بيمار، ما ابتدا معرفت  »خود«به منظور تقويت 

، فقدان اين معرفت حكم از دست دادن »خود«براي . ارداينجا تمام نمي شود، بلكه اين فقط حكم گام اول را د

 »فراخود«و  »نهاد«قدرت و بي اثر شدن را دارد و نخستين نشانة محاصره و زمين گير شدنش توسط مطالبات 

به همين سبب، اولين قسمت كمكي كه بايد به بيمار بكنيم عبارت است از تفحص دربارة وضعيت او و . است
چنان كه مي دانيم، منظور از اين اقدامِ اوليه هموار . كه در اين تفحص با ما همكاري كند ترغيب كردنش به اين

از عنصر پوياي اين هدف، حتي در مراحل مقدماتيِ كار، غافل . كردن راه براي انجام دادنِ كاري دشوارتر است
آنچه از : مجموعه عبارت است از  اين. مواد و مصالح كار را از مجموعة متنوعي از منابع گرد مي آوريم. نبايد شد

اطالعات داده شده توسط بيمار و نيز از تداعيهاي آزادش به ما افاده مي شود؛ آنچه از انتقالهايش معلوم مي شود؛ 
                             او برمال                   ) parapraxis( نتايجي كه از تعبير رؤياهايش مي گيريم؛ و آنچه ناخواسته در تُپقها يا كنش پريشهاي

كه اكنون از ياد او محو  -  همة اين مواد و مصالح كمك مي كنند تا دربارة رويدادهاي دورة كودكي بيمار. شودمي 
. بي خبر است، به تفسيرهايي برسيم و نيز دربارة آنچه اكنون در او به وقوع مي پيوندد و او خود از آن -  شده اند

يافته هاي اولية خود را بالفاصله . د، همواره بين دانش خودمان و دانش بيمار تمايز مي گذاريماما در همة اين موار
هنگام بيان هر يك از . با بيمار در ميان نمي گذاريم؛ نيز از گفتن نتيجة كلي اي كه گرفته ايم خودداري مي كنيم

ر ميان گذاشتن اين مطالب با بيمار تفسير هايمان، مجدداً و به دقت دربارة موضوع تعمق مي كنيم و براي د
قاعده اين است كه . منتظر مناسبترين زمان مي شويم، گو اين كه تشخيص اين زمان همواره كار سهلي نيست

بيان يك تفسير يا تبيين از وضعيت بيمار را به تعويق مي اندازيم تا خود بيمار تقريباً به همان نتيجه برسد و صرفاً 
داشته باشد، هر چند كه بايد متذكر شويم برداشتن آن گام حكم يك آميزة سرنوشت ساز را يك گام با آن فاصله 

اگر راه ديگري در پيش بگيريم و بيمار را پيش از آمادگيِ الزم در سيل تفسيرهايمان غرقه سازيم، اطالعات . دارد
مت بيمار خواهد شد، مقاومتي كه ما يا هيچ تأثيري به بار نخواهد آورد و يا اينكه موجب فوران خشمگينانة مقاو

اما چنانچه مقدمات را به نحوي . پيشرفت كارمان را دشوارتر مي كند و شايد حتي آن را با خطر توقف مواجه سازد
شايسته فراهم كرده باشيم، غالباً بيمار بر تفسير ما بي درنگ صحه مي گذارد و آن واقعة دروني يا بيروني اي را 

هر چقدر تفسير ما با چند و چونِ امرِ فراموش شده دقيقتر مطابقت . ود به ياد مي آوردكه فراموش كرده بود خ
از آن زمان به بعد، بيمار نيز از دانش ما . كند، به همان ميزان پذيرش آن از سوي بيمار آسانتر خواهد بود

  .درخصوص آن موضوعِ معين برخوردار خواهد بود

براي دفاع از خويش  »خود«پيشتر ديديم كه . م و مهمتر كارمان مي رسيمبا نام بردن از مقاومت،  به بخش دو

                        ناخودآگاه و سركوب شده، به مخالفت با نيروگذاريهاي رواني متوسل  »نهاد«در برابر حملة عناصر نامطلوبِ 

 »خود«هر قدر . در گرو مختل نشدن اين ضديت با نيروگذاريهاي رواني است »خود«كاركرد معموليِ . شود مي

به اين ضديت تمسك ) گويي كه دچار رعب وحشت شده باشد(بيشتر تحت فشار قرار گيرد، با آشفتگيِ بيشتري 
داف درمانِ ما ليكن اين هدف تدافعي، با اه. مي جويد تا بلكه از اين طريق بتواند از يورشهاي فزونتر در امان بماند
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از حتميت ياريِ ما تشجيع شود تا جرأت حمله و  »خود«ما خواهان آنيم كه، برعكس، . به هيچ وجه سازگار نيست

اينجاست كه در مي يابيم اين ضديت با نيروگذاريهاي رواني، با چه . بازپس گيريِ آنچه از دست داده است را بيابد

از تقبل چنين مسئوليتي سرباز                             هراسان »خود«. به مقاومت مي زندصالبتي در برابر كار درمانگرانة ما دست 

بايد از . نجامدا كاري پر مخاطره است و شايد به عدم لذت بي »نهاد«زند، زيرا به نظرش مي آيد كه حمله به مي 

در  كه -  اين مقاومت. دست بردارداز همكاري با ما  »خود«طريق تشويق و دلجوييِ دائم، مانع از آن شويم كه 

با اصطالحِ نه چندان درست مقاومت  -  سرتاسرِ درمان ادامه مي يابد و در هر مرحلة تازه اي از كار تجديد مي شود
همانگونه كه خواهيم ديد، اين يگانه مقاومتي نيست كه براي ما مشكل ايجاد . ناشي از سركوب مشخص مي گردد

كه با پيش آمدن اين وضعيت، جبهه بندي نيروها تا حدي معكوس مي شود؛ زيرا شايان توجه است . مي كند

به او مي دهيم ايستادگي كند، حال آنكه ضمير  »نهاد«مي كوشد در برابر انگيزه اي كه براي مبارزه با  »خود«

ه اين سبب است ياريِ ضمير ناخودآگاه ب. به ياريِ ما مي شتابد - كه به طور معمول مخالف ما است - ناخودآگاه

دارد و بزرگترين هدفش اين است كه از مرزهاي تثبيت شده اش به زور فراتر  »به سمت باال 35سائقي«كه طبيعتاً 

را به فائق آمدن بر مقاومتهايش واداريم، مبارزة  »خود«اگر موفق شويم . و لذا ضميرآگاه راه يابد »خود«رود تا به 

خواه پس از يك بررسيِ :  نتيجة اين مبارزه اهميتي ندارد. م خواهد شدحاصل تحت هدايت ما و با ياري ما انجا

 -  و اين بار براي هميشه - خواسته اي غريزي را كه پيشتر مردود مي شمرد بپذيرد و خواه بار ديگر »خود«جديد 

فزوني مي يابد و ديگر نيازي  »خود«در هر دو حال، يك خط دائمي بر طرف مي شود، گسترة . آن را رد كند

  .نيست كه همچون گذشته مقادير زيادي از انرژيِ روان به هدر رود
فائق آمدن بر مقاومتهاي بيمار، آن بخشي از كار ما است كه مستلزم بيشترين صرف وقت و دشوارترين 

مي شود كه صرف  »خود« با اين حال، اين كار به زحمتش مي ارزد، زيرا باعث دگرگونيِ مفيدي در. زحمات است

. به قوت خود باقي خواهد ماند و در سرتاسر زندگيِ بيمار تأثير مطلوبي بر جاي گذارد »انتقال«نظر از نتيجة 

به وجود آمده بود رهايي  »خود«همچنين ما همزمان كوشيده ايم تا از تغييري كه بر اثر ضمير ناخودآگاه در 

، خاستگاه نارواي آنها را نشان داده و بر خورده ايم »خود«أت گرفته از آن در يابيم، زيرا هر گاه به پديده هاي نش

چنان كه به ياد داريد، يكي از پيش شرطهاي . را بر آن داشته ايم كه به خواسته ها يشان تن در ندهد »خود«

ه، نمي بايست از به سبب تجاوز عناصر ناخودآگا »خود«ضروريِ پيمان همكاريِ ما اين بود كه هر گونه تغيير در 

  .حد معيني فراتر رود
هر قدر كار ما بيشتر به پيش رود و نيز هر قدر بصيرتهاي ما تأثير ژرفتري در حيات روانيِ بيمارانِ روان رنجور 

به اين دو . باقي گذارد، به همان ميزان دو عامل جديد با وضوحِ بيشتري توجه ما را به خود معطوف مي سازند
بيمار از هر دوي اين . ه منابع مقاومت بيمار هستندعامل مي بايست حداكثرِ توجه را نشان داد، چرا كه از جمل

منابع كامالً بي اطالع است؛ در زمان انعقاد پيمان همكاريِ ما، هيچ يك از اين دو منبع را نمي شد در مالحظات 

هر دوي اين عوامل را مي توان با يك . بيمار نيز سرچشمه نگرفته اند »خود«مان دخيل كنيم؛ عوامل ياد شده از 

خاستگاه آنها يكسان نيست، هر چند از جنبه هاي . »نياز به مريض بودن يا رنج بردن«: رت واحد توصيف كرد عبا

اولين عامل عبارت است از احساس گنهكاري يا به اصطالح خودآگاهي به گناه، ولو اين . ديگر ماهيتي مشابه دارند

با  -  ه اكنون بسيار سخت گير و بيرحم شده استك - »فراخود«. كه بيمار چنين احساس نكند و از آن آگاه نباشد

                                                           
٣٥
  . به هر گونه نيروي برانگيزانندة دروني كه خواهان تحقق هدفي معين است، اطالق مي شود) drive( »سائق«اصطالح  -35   
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، بيمار نبايد بهبود يابد، بلكه بايد همچنان »فراخود«به زعم . كند اين احساس، مقاومت بيمار را تقويت مي القا

اين مقاومت در عمل مانع كار فكريِ ما نمي شود، اما آن . ناخوش بماند، زيرا شايستة وضعيتي بهتر از اين نيست
در واقع، اغلب اين امكان را به ما مي دهد كه يك شكل از رنج و تألمِ روان رنجورانه را برطرف . اثر مي سازدرا بي 

. را جايگزين آن كند -  يا شايد نوعي بيماري جسماني -كنيم، اما مي تواند بالفاصله شكل ديگري از روان رنجوري 
حادي كه گه گاه پس از روي دادن مصيبتهاي احساس گناه همچنين علت درمان يا تخفيف روان رنجوريهاي 

نكتة مهم اين است كه بيمار وضعيتي رقّتبار داشته باشد؛ اين كه : جانكاه مشاهده مي كنيم را روشن مي سازد 
استيصال صبورانه اي كه اين قبيل افراد غالباً با آن به . اين وضعيت رقتبار چه شكلي به خود بگيرد، اهميتي ندارد

هنگام فائق آمدن بر اين . خود گردن مي نهند، بسيار چشمگير و در عين حال روشنگر استسرنوشت تلخ 

  .متخاصم بسنده كنيم »فراخود«مقاومت، ناگزير بايد به آگاهانه ساختن آن و تالش براي ويران سازيِ بطئيِ 

چنين راههاي ما نوع ديگري از مقاومت نيز در كار است كه اثبات وجودش به اين اندازه آسان نيست و هم
هستند روان رنجوراني كه همة واكنشهايشان حكايت از وارونه شدن غريزة . براي مبارزه با آن بسيار ناكافي اند

. به نظر مي رسد كه يگانه هدف ايشان، صدمه زدن به خويش و تباه ساختن خود است. س در آنان داردصيانت نْف
بايد چنين فرض كرد كه . شوند، در زمرة همين افراد باشند چه بسا آن كساني كه سرانجام مرتكب خودكشي مي

غريزة اين قبيل اشخاص از بسياري جهات مهار شده و در نتيجه مقادير فراواني از غريزة ويرانگريشان به دنياي 
ام توان اين قبيل بيماران طاقت بهبوديابي از راه درمانِ ما را ندارند و با تم. درونيِ خود آنان معطوف گرديده است

با اين همه، بايد اذعان داشت كه هنوز موفق نشده ايم اين مسأله را بطور كامل تبيين . با آن مبارزه مي كنند
  .كنيم

بيمارِ  »خود«اكنون بجاست يك بار ديگر به مرور اين موضوع بپردازيم كه در تالش به منظور ياري رساندن به 

از جمله (بيش از اين قادر به انجام دادن آن وظيفه اي كه دنياي بيرون  »خود«. روان رنجور، به كجا رسيده ايم

از يادش رفته اند و لذا فقط برخي از  »خود«بخش بزرگي از خاطرات . برايش معين كرده است، نيست) جامعه

اعمال  »خود«بر عملكرد  »فراخود«باز دارنده هاي قوي از جانب . تجربياتش را مي تواند مورد استفاده قرار دهد

عالوه بر اين، در . مي شود »نهاد«محدوديت مي كنند و انرژي اش صرف تالشي بيهوده براي رد كردن مطالبات 

به عبارتي، . صدمه مي بيند و از تلفيقِ متناسب عاجز مي ماند »خود«، سامان »نهاد«نتيجة يورشهاي بي وقفة 

ابتدا زمينة . مي شوند »خود«نشده، باعث از هم گسيختگيِ اميال متضاد و تعارضهاي حل نشده و ترديدهاي رفع 

در اين مرحله، هدفهاي دو گانة . تضعيف شده را در كارِ كامالً فكريِ تفسير فراهم مي آوريم »خود«مشاركت 

 او به ما »فراخود«تفسير عبارت است از اين كه ابهامهاي منابع ذهنيِ بيمار رفع شوند، به عالوة اين كه اختيار 

به مبارزه برخيزد و بر  »نهاد«بيمار را تشويق مي كنيم كه در مورد تك تك خواسته هاي  »خود«. تفويض گردد

را اعاده مي كنيم، به  »خود«م ظهمزمان ن. هر گونه مقاومتي كه در نتيجة اين مبارزه به وجود مي آيد، غلبه كند

آمده اند را  »خود«از ضمير ناخودآگاه به زور به حوزة اين ترتيب كه مواد و مصالح رواني و نيز اميال وافري كه 

با كاركردهاي گوناگون به بيمار . شناسايي مي كنيم و با ريشه يابيِ خاستگاهشان مورد انتقاد قرار مي دهيم
بهترين خدمت ما به . خدمت مي كنيم، هم در مقام مرجع اقتدار و جايگزين والدين و هم به عنوان معلم و مربي

او به سطحي بهنجار ارتقا دهيم و امر ناخودآگاه  »خود«ين است كه در مقام روانكاو، فرايندهاي ذهني را در بيمار ا

 معدودي از عوامل . قرار گيرد »خود«و سركوب شده را به مواد و مصالح پيشاآگاه تبديل كنيم تا بار ديگر در تملك

مانند نياز به بهبوديابي كه از درد و رنج كشيدن بيمار عقالني در روان بيمار به كار ما كمك مي كنند، عواملي 
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ناشي مي شود، و عالقة روشنفكرانه اي كه چه بسا بتوانيم دربارة نظريه ها و رازگشاييهاي روانكاوي در او 

بيمار  متقابالً آن عواملي كه كار درمان. مثبت بيمار در مالقات با ماست »انتقالِ«اما مؤثرتر از هر عاملي، . برانگيزيم

 »خود«يعني ناخرسندي (به دليل سركوبي  »خود«منفي، مقاومت  »انتقالِ«: را بر ما دشوار مي سازند، عبارت اند از

است،  »فراخود«با  »خود«، احساس گناه كه ناشي از رابطة )از پذيرش وظيفة دشواري كه به آن تحميل شده است

ميزان دو عاملِ آخر، مالك تعيين . ر ميزان انرژيِ غرايز بيمارو نياز به ناخوش بودن به دليل تغييرات بنيادين د
به غير از عواملي كه بر شمرديم، برخي عوامل ديگر را نيز مي توان به . ضعف يا شدت روان رنجوريِ بيمار است

به شكل خاصي از رِخوت رواني، سستي نيروي شهوي كه مايل . منزلة تأثيرگذاراني مطلوب يا نا مطلوب نام برد
تواناييِ بيمار به . دست كشيدن از نيروگذاريهاي رواني اش نيست، از نظر ما نمي تواند پديدة مطلوبي تلقي شود

وااليش غرايزش نقش بزرگي ايفا مي كند؛ همين طور توانايي او به ارتقاء خويشتن به سطحي متعاليتر از حيات 
  .غرايز؛ نيز همين طور قدرت نسبيِ كاركردهاي فكريِ او

كه تكليف  -  بلكه، برعكس، آن را نتيجه اي عقالني مي دانيم -  رسيدن به اين نتيجه ما را مأيوس نخواهد كرد
نهاييِ مبارزة ما را روابطي كمي تعيين خواهند كرد، يعني ميزان انرژي اي كه قادريم براي نيل به اهدافمان در 

در اينجا نيز خداوند حامي . ه با ما مقابله مي كنندبيمار برانگيزيم نسبت به حاصل جمع انرژيِ آن قدرتهايي ك
درست است كه در همة موارد به پيروزي نائل نمي شويم، اما دست كم علت پيروز نشدنمان . جنگاورانِ انبوه است

آن كساني كه بحثهاي ما را صرفاً به دليل عالقه به درمان دنبال كرده اند، . را معموالً مي توانيم تشخيص دهيم
ليكن در اين بحث، . با خواندن اعتراف ما به امكان عدم توفيق در درمان بيمار تحقير آميزانه روي برتابند شايد

البته در حال حاضر، . صرفاً آن درماني را در نظر داشته ايم كه از راههاي روانشناسانه در بيمار تأثير مي گذارد
  - ايد از تجربيات آتي بياموزيم كه از راهي مستقيمش. هيچ شكل ديگري از درمان بيماريهاي رواني وجود ندارد

چه بسا روشهاي . در ميزان انرژي و توزيع آن در دستگاه ذهن تأثير بگذاريم -  يعني از راه مواد شيمياييِ خاص
ليكن فعالً هيچ . ديگري براي درمان وجود داشته باشند كه امروزه حتي تصورشان را هم نمي توانيم بكنيم

نبايد  - به رغم همة محدوديتهايش  - رتر از روانكاوي نمي شناسيم و به همين سبب اين نظريه راراهكاري مؤث
  .دست كم گرفت
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  7فصل 

  نمونه اي از تحقيق روانكاوانه
  

اكنون از دستگاه روان، اجزاء و اندامها و كنشگرانش و نيز از نيروهاي فعال در آن و كاركردهاي هر بخشِ آن 
روان رنجوري و روان پريشي ترجمان اختاللهاي پيش آمده در كاركرد اين دستگاه . ورده ايمشناختي كلي بدست آ

ما بدين سبب روان رنجوري را به عنوان موضوع مطالعة خويش بر گزيده ايم كه ظاهراً روشهاي روانشناسانه . است
در ضمنِ تالش براي تأثيرگذاري . دمان براي درمان بيمار، صرفاً در مورد اين دسته از بيماريها اعمال شدني هستن

  .بر روان رنجوريها، از مشاهدات مان اطالعاتي راجع به خاستگاه و شيوة پيدايش آنها كسب مي كنيم
روان . پيش از ارئة هر توصيفي از بيماريهاي روان رنجورانه، يكي از عمده ترين يافته هايمان را بيان مي كنيم

كوشش براي يافتن محركهاي . عامل ايجاد كنندة مشخصي ندارند) اي عفونيبر خالف مثالً بيماريه(رنجوريها 
حاالت بهنجار تبديل                             بيماريهاي روان رنجورانه به سهولت و تدريجاً به. بيماري زا در آنها، كاري بي فايده است

افت كه عالئم ويژگيهاي روان رنجوري در همچنين، از سوي ديگر، كمتر حالت بهنجاري را مي توان ي. شوندمي 
مي توان گفت كه روان رنجوران كم و بيش همان تمايالت ذاتيِ ساير مردم را دارند و . آنها مشخص نباشد

در اين صورت، بايد . تجربياتشان و آن كارهايي كه بايد انجام دهند با تجربيات و كارهاي ديگران فرقي ندارد
قدر با محنت توأم است و چرا اينقدر به دشواري روزگار مي گذرانند و در طول حيات  پرسيد چرا زندگي آنان اين

  .بيش از ساير مردم از احساس عدم لذت و اضطراب و درد رنج مي برند
ناهماهنگيهاي كمي را بايد عامل ناتواني و محنتهاي . يافتن پاسخي براي اين پرسش، چندان هم مشكل نيست

واقع، علت ايجاد كنندة همة شكلهاي حيات ذهنيِ انسان را بايد در كنش متقابلِ  رد. روان رنجوران دانست
البته يك غريزة خاص ممكن است ذاتاً فوق العاده قوي يا فوق العاده . تمايالت ذاتي و تجربيات اتفاقي جست

از . ا نشده باشدضعيف باشد، يا يك قابليت خاص ممكن است عقب نگه داشته شده باشد يا به اندازة كافي شكوف
سوي ديگر، تأثرات و تجربيات بيروني خواسته هاي متفاوتي را در افراد مختلف بر مي انگيزد و آنچه را يك فرد بنا 

اين تفاوتهاي كمي، . به سرشت اش به راحتي حالجي مي كند، مي تواند براي فردي ديگر حالجي ناپذير باشد
  .پيامدهاي گوناگوني را رقم مي زنند

ين تبيين را بي درنگ نارضايتبخش محسوب خواهيم كرد، زيرا زياده از حد كلي است و توضيحي بسيار اما ا
آن علتي كه در اينجا ذكر شد، در مورد همة محنتها و فالكتها و . عام از علت روان رنجوري به دست مي دهد

روان رنجوريها . ري ناميددرماندگيهاي ذهني مصداق دارد، ولي تك تك اين حاالت را نمي توان روان رنجو
از اين رو، قاعدتاً بايد بتوانيم سببهاي خاصي براي آنها . ويژگيهاي مشخصي دارند و فالكت از نوع خاصي هستند

در غير اين صورت، مي توان اين فرض را پذيرفت كه معدودي از وظايف حيات ذهني، به سهولت خاصي . بيابيم
ن ترتيب، بدون نقض گزاره هاي قبلي مان، تبييني از خصيصة پديده هاي بدي. مي توانند باعث درد و رنج شوند

اگر اين موضوع همچنان درست است كه . به دست مي آوريم - كه غالباً بسيار در خور توجه اند - روان رنجوري 
روان رنجوريها هيچ تفاوت ماهوي با حالت بهنجار ندارند، آنگاه مي توان توقع داشت كه از راه مطالعة آنها اطالعات 

سامان  »نقاط ضعف«شايد هم از اين طريق بتوانيم . ارزشمندي به دانش ما درخصوص امر بهنجار افزوده گردد

  .انيِ بهنجار را كشف كنيمرو
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از تجربيات روانكاوانه چنين آموخته ايم كه در . شواهدي دال بر صحت فرضي كه پذيرفتيم، يافت مي شود
حقيقت يك خواستة غريزي خاص وجود دارد كه تالش براي فهم آن به سهولت ناكام مي مانَد و يا به موفقيت 

مي آيد كه پيدايش روان رنجوري منحصراً يا عمدتاً در يك از اين تجربيات همچنين چنين بر . نسبي مي رسد
را بايد به ) ماهيت غريزة مورد نظر و آن دورة خاص از زندگي(عامل  دواين . دورة معين از زندگي اهميت مي يابد

  .طور جداگانه بررسي كرد، هرچند كه پيوند تنگاتنگي بين آنها وجود دارد
به نظر                                             . بيش با يقين سخن گفت درخصوص نقشي كه دورة مذكور در زندگي ايفا مي كند، مي توان كم و

، گرچه نشانه هاي آنها تا مدتها اكتساب مي شوند) سالگي 6تا سن (رسد كه روان رنجوريها در اوايلِ كودكي مي 
روان رنجوريِ دورة كودكي ممكن است مدت كوتاهي آشكار گردد و يا شايد هم اصالً كسي . بعد بروز نمي كنند

به هر حال، بيماريِ روان رنجورانه اي كه بعدها به آن ابتال مي يابيم، با پيش درآمدش در دورة . متوجة آن نشود
يعني روان رنجوريهاي ناشي از (آنچه اصطالحاً روان رنجوري آسيب زاد مي ناميم . كودكي ارتباط پيدا مي كند

، احتماالً استثنايي بر )هراسِ فوق العاده يا شوكهاي شديد جسماني از قبيل تصادف قطار، زير آوار ماندن و غيره
كي تاكنون مورد بررسي قرار رابطة اين دسته از روان رنجوريها با عوامل تأثيرگذار در دورة كود. اين قاعده اند

به سهولت مي توان توضيح داد كه چرا ترجيح مي دهيم علت روان رنجوريها را در نخستين دورة . نگرفته اند

جاي شگفتي . عارض مي شوند »خود«چنانكه مي دانيم، روان رنجوريها اختاللهايي هستند كه بر . كودكي بجوييم

اپخته و عاجز از مقاومت است، نمي تواند آن وظايفي را انجام دهد كه تا زماني كه بي رمق و ن »خود«نيست كه 

در چنين اوضاعي، خواستهاي غريزيِ نشأت گرفته از درون، درست مانند . بعدها با نهايت سهولت انجام مي دهد

ناقص عمل مي كنند، به ويژه اگر برخي تمايالت ذاتي، آنها را به طور  »آسيب«تحريكات دنياي بيرون، همچون 

كه اكنون ديگر مستأصل گرديده، با فرار از اين خواسته ها مي كوشد تا بلكه از آنها مصون  »خود«. اجابت كنند

بي ثمر بودن اين هزيمت و محدوديتهايي كه تا ابد بر رشد روانيِ فرد اعمال مي كند، بعدها ). سركوبي(بماند 

ن تجربياتش، در ظاهر به طرز نامتناسبي زياد است؛ اما بر اثر نخستي »خود«صدمة وارد شده بر . آشكار مي شود

در  36همان كاري كه رو(در قياس كافي است كه نتيجة حاصل از فرو رفتن سوزن به تودة ياختة در حال تقسيم را 
مقايسه كنيم با نتيجة حاصل از فرو بردن سوزن در جاندار كامالً رشد يافته اي كه ) در آزمايشهايش انجام داد

هيچ انساني از اين تجربيات آسيب زاد مصون نمي مانَد؛ ايضاً هيچ انساني از . نهايتاً از آن ياخته به وجود مي آيد

، شايد براي »خود«اين واكنشهاي سؤال برانگيز از جانب . ماندسركوبهاي ناشي از آن تجربيات نمي تواند در امان ب

اين موجود كوچك كه اكنون در مراحل : نيل به يكي ديگر از اهداف اين مرحله از زندگي اجتناب ناپذير باشند
حل به اين منظور، وي مي بايست مرا. ابتداييِ حيات قرار دارد، تا چند سال بعد بايد به انساني متمدن تبديل شود

اين امر را تمايالت . بسيار طوالنيِ رشد فرهنگيِ انسانيِ را به شكل تقريباً خارق العاده كوتاهي از سر بگذراند
نيز  - يا تأثير والدين  -موروثي امكان پذير مي سازند، ليكن تحقق آن تقريباً ناممكن است مگر اينكه تربيت فرزند 

را از طريق  »خود«، فعاليتهاي »فراخود«ي است بر شكل گيريِ تربيت فرزند كه پيش درآمد. به آن ياري رساند

به همين سبب، نبايد از ياد . بازدارنده ها و تنبيه محدود مي سازد و اجباراً يا با تشويق موجب سركوبي مي گردد
پس فرد بي تمدن به سهولت مي تواند از . ببريم كه تمدن يكي از عوامل به وجودآورندة روان رنجوري است

 »خود«ميل برخورداري از . مت روان برخوردار باشد، حال آنكه همين امر براي انسانِ متمدن دشوار استسال

قدرتمند و منع نشده شايد از نظر ما طبيعي باشد، اما همان گونه كه از زندگي در اين دوره و زمانه بر مي آيد، 

مچنين از آنجا كه تربيت خانوادگي بازنمود ه. ي به اكيدترين مفهومِ كلمه با تمدن ناسازگار است»خود«چنين 

                                                           
٣٦
   36- Whilhelm Roux  )1924-1850(از پايه گذاران جنين شناسيِ تجربي ، .  
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را در ) دورة طوالنيِ وابستگيِ كودك(الزامات تمدن است، مي بايست نقش اين ويژگيِ زيست شناختيِ نوع بشر 
  .سبب شناسيِ روان رنجوريها از ياد نبريم

از . ن مي سازد، ما را به تفاوت جالبي بين نظريه و تجربه رهنمو)خواستة غريزي خاص(بررسي عامل دوم 
ديدگاه نظري، اين فرض كه هرگونه خواستة غريزي مي تواند به سركوبيها و پيامدهاي مشابهي منجر گردد هيچ 

آن تحريكاتي كه چنين نقش                                          اشكالي ندارد؛ ليكن تا آنجا كه ما دريافته ايم، بر حسب كلية مشاهدات،
مي توان گفت نشانه هاي بيماريهاي روان . يفا مي كنند از غرايز حيات جنسي سرچشمه مي گيرندزايي ابيماري 

رنجورانه همواره يا ارضا جايگزين شده براي يك ميل وافر جنسي هستند و يا حكم اقداماتي براي جلوگيري از 
زشهايي هستند كه بر حسب اين نشانه ها معموالً حد وسط اين دو و از همان نوع سا. چنين ارضائي را دارند

اين خأل در نظريه مان را در حال . قانونمنديهاي جاري بين اميال متضاد در ضمير ناخودآگاه به وجود مي آيند
آنچه تصميم گيري را براي ما دشوارتر مي سازد، عبارت است از اين كه اميال وافرِ . حاضر نمي توانيم پر كنيم

ني ندارند، بلكه از تركيب غريزة شهوت با بخشهايي از غريزة ويرانگري نشأت جنسي اكثراً ماهيتي منحصراً شهوا
با اين همه، آن غرايزي كه تبلور جسمانيشان جنسيت است، بي شك نقشي مهم و بزرگ در ايجاد روان . گرفته اند

كه بايد بعدها يا روان رنجوري صرفاً پيامد اين غرايز است يا نه، پرسشي است آاين كه . رنجوري ايفا مي كنند
همچنين بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه در روند رشد فرهنگي، يقيناً هيچ كاركرد . پاسخ داده شود

اشاراتي چند به . ديگري به اندازة كاركرد جنسي به اين شدت و به اين اندازه مورد مخالفت قرار نگرفته است
كه طي  -نخستين دورة كودكي : مؤيد اين نظريه خواهد بود  ارتباطي عميقتر بين سركوب اميال جنسي و تمدن،

همچنين دورة شكوفاييِ اولية جنسي نيز هست كه در دورة  - مي كند  »نهاد«شروع به تمايز يافتن از  »خود«آن، 

نهفتگي به پايان مي رسد؛ اين دورة سرنوشت سازِ اوليه متعاقباً به فراموشيِ كودكي سپرده مي شود و بعيد است 
كه اين فراموشي، امري اتفاقي باشد؛ و سرانجام اين كه، تغييرات زيست شناختي در حيات جنسي و بدعتهاي 

مرحله ايِ اين كاركرد كه پيشتر به آن اشاره كرديم، از بين رفتن حالت تناوبيِ تحريك  دواز قبيل آغاز (جنسيت 
مل تدريجيِ حيوانات به انسان حتماً در تكا) جنسي و دگرگون شدن رابطة بين حيض زنان و تحريك مردان

اين وظيفه به دانش آينده محول گرديده است كه با گردآوريِ اين داده هاي همچنان . اهميت بسزايي داشته اند
اين نه روانشناسي بلكه زيست شناسي است كه در اين . پراكنده، شناختي جديد از تمايالت جنسي به دست دهد

ظاهراً عبارت است از  »خود«اشتباه نخواهد بود اگر بگوييم كه نقطة ضعف سامانِ احتماالً . زمينه نقصان دارد

س و صيانت نوع در آن زيست شناختيِ صيانت نْف »آنتي تز«نگرش آن دربارة كاركرد جنسي، گويي كه برابرنهاد يا 

  .نقطة ضعف متجلي شده است
ما از تجربة روانكاوانة خويش به صحت كامل اين ادعاي معروف متقاعد شده ايم كه كودك به لحاظ 
روانشناختي پدرِ بزرگساالن است و رويدادهاي نخستين سالهاي زندگي اش در تمام مراحل بعدي عمرش اهميتي 

در اين دورة كودكي تجربة مهمي را  از اين رو، براي ما بسيار جالب خواهد بود كه بتوانيم. فوق العاده زياد دارند
توجه ما در وهلة نخست به پيامد تأثير پذيريهاي خاصي معطوف مي گردد كه در مورد همة كودكان . بيابيم

مصداق ندارد، گرچه اين تأثيرپذيريها تا حدود زيادي عمومي هستند، مانند سوء استفاده جنسي از كودكان به 
آنچه قاعدتاً  -كه اندكي از آنها بزرگترند، و ) برادران يا خواهران(ساير كودكان دست بزرگساالن، اغفال آنان توسط 

اغلب در ) والدينشان(به هيجان آمدن آنها از ديدن يا شنيدن مستقيمِ رفتار جنسي بزرگساالن  - توقع نداريم 
ورند يا بتوانند بعدها آن زماني كه انسان تصور نمي كند كودكان به اين موضوع عالقمند باشند يا از آن سر در بيا

به سهولت مي توان تأييد كرد كه اين قبيل تجربيات به ميزان زيادي موجب تأثيرپذيري كودك . را به ياد آورند
از آنجا كه . مي شوند و اميال جنسيِ او را به جهت هاي خاصي سوق مي دهند كه بعدها تغيير آن ناممكن است
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اصله يا زماني كه به صورت خاطره به ذهن باز مي گردند سركوب مي شوند، اين برداشتها دربارة حيات جنسي بالف

سلب                                                       »خود«را از عامل ايجاد وسواس روان رنجورانه هستند، وسواسي كه متعاقباً امكان مهار كاركرد جنسي 

چنانچه اين واكنشِ دوم . اي هميشه از آن كاركرد روي برگرداندبر »خود«كند و احتماالً باعث مي شود كه مي 

اگر هم چنين واكنشي رخ ندهد، آنگاه فرد دچار انواع و . روي دهد، پيامدش يك بيماريِ روان رنجورانه خواهد بود
ل كه نه فقط براي توليد مثل، بلكه براي شكل گيريِ ك - اقسام انحرافهاي جنسي خواهد شد، يا كاركرد جنسي 

  .به كلي مهار نشدني خواهد بود - زندگيِ فرد واجد اهميتي فوق العاده زياد است 
صرف نظر از اين كه مواردي از اين نوع چقدر آموزنده هستند، به آن وضعيتي بايد بيشتر عالقه نشان داد كه 
هر كودكي ناگزير آن را از سر خواهد گذراند، وضعيتي كه نتيجة اجتناب ناپذير دورة طوالني اي است كه طي آن، 

) oedipus complex( »عقدة اُديپ«منظورم . ندديگران از كودك مراقبت مي كنند و او با والدينش زندگي مي ك

اين عقده را به اين دليل با نام اُديپ مشخص كرده ايم كه ويژگي اصلي آن در افسانة يونانيِ شاه اُديپ يافت . است
   37.مي شود، افسانه اي كه روايتي از آن را نمايشنامه نويسي بزرگ خوشبختانه براي ما حفظ كرده است
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  :را تشكيل مي دهد  سكلووُفار نوشتة سفرويد به افسانه اي قديمي است كه شالودة طرح نمايشنامة اُديپ شهري ةاشار -37
به سبب آن، او و فرزندانش به . به سرزمين يونان آورده بود يغير طبيع يرذيلت يزمان) سبت پادشاه(بنابر روايات قديم يونان، اليوس 

خواهند يافت كه قاتل پدر، و  يكه اليوس و شهبانو يوكاسته فرزنداست يكي از غيبگويان گفته  .بزرگ دچار شده بودند يلعنت
ند كه نخستين فرزندشان دختر ا آرزو كرده ياست كه در تاريخ جهان پدر و مادر يو اين اولين بار(همبستر مادر خويش خواهد شد 

. گذارند تا در آنجا بميرد غيبگو تحقق نيابد، كودك را بر سر كوهي مي يبراي آنكه پيشگوي. )آيدي ولي از آنان پسري به وجود م، باشد
شاه كورنت . ندك كورنت واگذارش مي يگذارد و به شاه و شهبانو ديپ نام ميرا اُ ياش، و به سبب پاي آماسيده. يابد شباني او را مي

به  : شنود كهي چنين م يرسد، او نيز از غيبگويي ديپ به سن بلوغ مكه اُ يولي، هنگام. دهد او را چون فرزند خويش پرورش مي
داند، از آن ي كورنت را پدر و مادر خود م يوي چون شاه و شهبانو ؛حكم تقدير، بايد پدر خود را بكشد و با مادر خويش همبستر شود

آنكه بداند كه خود فرزند  يكند و، بي ستيزه م يبيند و با وي را م يدر راه، پير مرد ؛گيردي را در پيش م سبگريزد و راه تي شهر م
 يچون شيران و بال يچون زنان و دم يو چهرها(است عجيب،  ي، ابوالهول كه موجودسبشهر ت يدر نزديك. كشدي را م ياوست، و

آن چيست كه چهار پا، دو پا، و سه پا «:  طلبدي م يمشهور خود را از و يبندد و جواب معماي م، راه را بر او )چون پرندگان دارد

تنها آرزويشان آن است  سبت ةمردم وحشتزد. شودي هر كس كه به اين پرسش جواب درست ندهد، به دست ابوالهول كشته م »دارد

ابوالهول را بگشايد، به  ياند كه هر آن كس را كه معما عهد كردهكه شاهراه شهر خويش را از وجود اين موجود مخوف پاك سازند، و 
اوديپ در جواب پرسش . لهول گفته است كه هر گاه پاسخ اين معما را بشنود، خود را خواهد كشتزيرا ابوا ،شاهي خويش برگزينند

 يرود، و در هنگام پيري ا راه مبر دو پ يخزد، در جواني خود م يآن انسان است، كه در كودكي بر چهار دست و پا«:  وي گفت

دست و پا شكسته بود، لكن ابوالهول آن را پذيرفت و به وعده وفا كرد و خود را از فراز كوه  ياگرچه جواب ».گيردي به دست م يعصاي

ردبه زير افكند، و م .بخش خويش خواندند ديپ را نجاتاُ سبمردم ت، را به  ي، وو چون اليوس بازنگشت ،شمردند يقدمش را گرامم
آنتيگونه، پولونيكس، :  گرفت و از او چهار فرزند به وجود آورد يديپ ملكه آنجا را به زنبنابر رسم و آيين آن شهر، اُ. دندبرگزي يشاه

  . اتئوكلس، و ايسمنه
. به درگاه خدايان تقديم كند ييبخواهند كه قربان ياند تا از و شاه گرد آمده يطاعون بر شهر نازل شده، و مردمان بر در سرا

. از شهر بيرون خواهد شد كه قاتل نامعلوم پادشاه پيشين، اليوس، از آنجا رانده شود ياين طاعون زمان : معبد گفته است كه يغيبگو
اند، نام توي دهد كه، اگر مي به كاهن بزرگ فرمان م و كندي را كه موجب بروز اين بال شده است سخت لعن و نفرين م يديپ قاتلاُ

وحشت آور شاه بر اينكه خود قاتل پدر خويش بوده و  يآگاه. آوردي ولي كاهن بزرگ نام خود او را بر زبان م. قاتل اليوس را فاش كند
شمارد و، ي يا مؤر يآن را نوع ،داردي يوكاسته اين حقيقت را باور نم. آوردي بس بزرگ پديد م يا فاجعه ،با مادر همبستر شده است

يا با ؤهستند كه در عالم ر يكسان بسيار«: ديپ را آرامش دهدكوشد كه با اين سخن خاطر اُي ، به تعبير آن پرداخته، م)ويدچون فر(

كه بر  يهنگام يول ».گذرانند كه اين گونه اوهام را ناچيز شمارندي راحت مه عمر ب ياند، اما تنها كسان مادر خويش همبستر شده

 ؛رودي بيرون م سبكند و از تي ديپ نيز از فرط ندامت چشمان خويش را بر ماُ. آويزدي را به دار مشود، خود ي حقيقت امر واقف م
   .شودي همراه م يپدر، با و يو پرستار ييار يتنها آنتيگونه، برا

 )يونان باستان ، ترجمة اميرحسين آريان پور/ ويل دورانت  به نقل از تاريخ تمدنِ(
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اين موضوع كه وي نادانسته . ة يوناني پس از كشتن پدر خويش، با مادرِ خود ازدواج كردقهرمان اين افسان
مرتكب اين كار مي شود، زيرا پدر و مادر واقعيِ خود را نمي شناسد، نكته اي فرعي در حقايق روانكاوانه اي است 

  .تناب ناپذير خواهيم دانستكه به سهولت مي توانيم از اين افسانه دريابيم، حقايقي كه در واقع آنها را اج
را به طور جداگانه شرح دهيم، ) يا به عبارتي اشخاص مذكر و اشخاص مؤنث(اكنون بايد رشد دختر و پسر 

در اين شرح با معماي . چراكه تفاوت جنسها در اين مرحله براي نخستين بار تبلوري روان شناختي مي يابد
اين حقيقت براي دانش ما . قت زيست شناختيِ دو گانگي جنسهابزرگي رو به رو مي شويم كه عبارت است از حقي

روانكاوي هيچ . اهميتي غايي دارد و در برابر هر كوششي براي ريشه يابيِ آن در موضوعي ديگر ايستادگي مي كند
. ارائه نكرده است - كه به وضوح كامالً به حوزة زيست شناسي مربوط مي شود  - نظريه اي را براي رفع اين مشكل 

در حيات ذهني، صرفاً بازتابهايي از اين تناقض بزرگ مي يابيم و تفسير آن بازتابها را اين حقيقت ديرينه دشوارتر 
كرده است كه واكنشهاي هيچ فردي به شيوة واكنش نشان دادن يك جنس واحد منحصر نمي شود، بلكه همواره 

ه بدن هر فرد در كنار اندامهاي كامالً رشد گنجايشي براي واكنشهاي جنس مخالف دارد، درست همان گونه ك
به . ن كاربرد اندامهاي جنس مخالف استيافتة يك جنس، شامل شكلهاي تكامل نيافته و كوچك و غالباً بدو

منظور تمايز گذاري بين مذكر و مؤنث در حيات ذهني، از معادله اي استفاده مي كنيم كه آشكارا تجربي و 
گانگي دو. ضعيف و منفعل است مؤنث مي ناميمقوي و فعال است مذكر و هر آنچه را  ما هر آنچه را: متعارف است 
براي همة تحقيقات ما در اين زمينه اشكال ايجاد مي كند و توصيف  - كه حقيقتي روانشناختي است  - جنسي نيز 

  .آنها را دشوارتر مي سازد
عشق ريشه در دلبستگي به . يعني پستان مادر است، ، منبع تغذية اونخستين مصداق اميال شهوانيِ كودك

. در وهلة اول ترديدي نيست كه كودك بين پستان و بدنِ خود تمايزي نمي گذارد. نياز ارضا شدة تغذيه دارد

منتقل شود از آنجا كه كودك پياپي به نبودن آن پي مي برَد، آنگاه  »بيرون«وقتي كه پستان بايد از بدن جدا و به 

. را دارد و واجد بخشي از نيروگذاريِ اولية شهوانيِ مبتني بر خود شيفتگي است »مصداق اميال«يك ديگر حكم 

اين نخستين مصداق اميال متعاقباً با تلفيق در شخص مادر تكميل مي گردد، مادري كه نه فقط كودك را تغذيه 
هم احساسات لذت (نيِ ديگر را مي كند، بلكه همچنين از او مراقبت مي كند و بدين سان برخي احساسات جسما

اُس . مادر با مراقبت از بدن كودك، به اولين اغواگر او تبديل مي شود. در كودك بر مي انگيزد) بخش و هم غيرآن
مادر اهميتي خودويژه و بي همتا . و اساسِ اهميت مادر، ناشي از همين رابطه اي است كه با كودك برقرار مي كند

ا پايان عمر كودك به نخستين و مقاومت ناپذيرترين مصداق محبوب و نمونة اولِ همة دارد، اهميتي كه او را ت
در تمام اين تحوالت، شالودة تكامل نوع . تبديل مي كند - خواه مذكر و خواه مؤنث  -روابط عاشقانة بعديِ فرد 

را مكيده باشد يا با شير  بشر بر تجربة اتفاقيِ فردي غلبه دارد، در نتيجه فرقي نمي كند كه آيا كودك شير مادر
رشد كودك در هر دو حالت مسير . خشك تغذيه شده و لذا از مراقبتهاي مهر آميز مادر هرگز لذت نبرده باشد

. واحدي را طي مي كند؛ شايد در حالت دوم، اشتياق كودك در مراحل بعديِ زندگي اش بسيار شدت يابد
ر مادر تغذيه شود، پس از گرفته شدن از شير همواره همچنين صرف نظر از اين كه كودك چه مدتي از شي

  .احساس خواهد كرد كه به مدتي بيش از حد كوتاه و به ميزاني بسيار كم از شير مادر بهره مند بوده است
اين نكاتي كه به عنوان مقدمه متذكر شديم زائد نيستند، زيرا ادراك ما از شدت عقدة اُديپ را مي توانند 

با ورود به مرحلة قضيبيِ رشد شهواني اش به احساسات ) سالگي 3يا  2از (امي كه پسر بچه هنگ. فزوني دهند
 رَد و ياد مي گيرد كه به ميل و ارادة خودش اين احساسات را با تحريكلذت بخشي در اندام جنسي اش پي مي ب

مي خواهد مادرش همان در اين مرحله، كودك . دستي در خود ايجاد كند، آنگاه وي عاشق مادر خويش مي شود
كودك . طوري جسماً به او تعلق داشته باشد كه او از مشاهدات و از راه شم دربارة حيات جنسي حدس مي زند



54 

  

 لحظه هايي با فرويد

در يك كالم، . همچنين مي كوشد با نشان دادن آلت مذكري كه به داشتن آن مباهات مي كند، مادر را اغوا كند
به هر حال، تا كنون نيز پدر براي . در را در رابطه با مادر بگيردنرينگيِ اولية تهييج شده اش مي خواهد جاي پ

پسر بچه حكم الگويي حسادت انگيز را داشته است، زيرا پسر بچه تشخيص مي دهد كه پدرش از قدرت جسماني 
اكنون پدر به رقيبي تبديل مي شود كه مانع تحقق اهداف پسر بچه است و بايد از او . و اقتدار برخوردار است

اگر پدر به علت مسافرت در منزل نباشد و پسر بچه در بستر مادر بخوابد و پس از بازگشت پدر از . الصي يافتخ
اين امكان محروم مي شود، آنگاه خرسندي او از نبودن پدر و دلسردي او از برگشتنِ پدر، تجربياتي هستند كه 

ان موضوعي كه آن افسانة يوناني از دنياي خيال اين موضوعِ عقدة اُديپ است، هم. عميقاً در او تأثير مي كنند
تمدن ما از چنان ويژگيهايي برخوردار . پردازيهايِ يك بچه به واقعيتي ساختگي در ادبيات تبديل اش كرده است

  .است كه اين عقده همواره و ناگزير به سرانجامي هولناك ختم مي شود
دير يا زود مادر با خود                     . است به او مربوط مادرِ پسر بچه به خوبي مي داند كه هيجان جنسيِ پسرش

از نظر مادر، نهي كردن فرزند پسر از دست زدن به اندام تناسلي اش . انديشد كه اين وضعيت نبايد ادامه يابدمي 
ه را البته منع او چندان فايده اي ندارد و در بهترين حالت فقط شيوة ارضا طلبيِ پسر بچ. كار صحيحي است

سرانجام مادر با اعمال كمال سخت گيري، پسرش را تهديد به محروم شدن از آن چيزي . اندكي تعديل مي كند
معموالً به منظور هراسناكتر جلوه دادن اين . مي كند كه پسر بچه براي عرض اندام مورد استفاده قرار مي دهد

هديد را به پدر وا مي گذارد و مي گويد كه پدر را با تهديد و نيز براي باور پذيرتر ساختن آن، مادر اجراي اين ت
گفتن اين موضوع تعجب آور است، اما تهديد ياد شده صرفاً زماني مي تواند . خبر خواهد كرد تا قضيب او را بِبرد

از نظر پسر بچه، اين تهديد به خودي خود تصور . مؤثر واقع گردد كه يك شرط ديگر قبل يا بعد از آن اجابت شود
ليكن چنانچه در زمان مطرح شدن تهديد پسر بچه بتواند شكل ظاهريِ . اپذيرتر از آن است كه بتواند اجرا شودن

يعني (اندام تناسلي مؤنث را به ياد آورد يا چنانچه اندكي پس از مطرح شدن تهديد بتواند آن اندام را ببيند 
آنگاه تهديد مادر را جدي تلقي خواهد كرد و بر اثر عقدة ، )اندامي كه واقعاً فاقد آن تكة فوق العاده ارزشمند است

  38.اختگي به سهمگين ترين ضايعة روحيِ دورة پيشابالغيِ خويش دچار مي شود
تهديد به اختگي پيامدهاي گوناگون و بي شماري دارد كه در تمام جنبه هاي روابط يك پسر بچه با پدر و 

بنابر قاعده، نرينگيِ كودك در مقابل اين نخستين ضربة . ا عمومِ مردان و زنان تأثير خواهند گذاشتمادر و بعده
طور كامل دست بر مي دارد تا بدين وسيله ه وي از تالش براي تصاحب مادر كم و بيش ب. روحي تاب نمي آورد

اگر . با اين حال، اين منع غالباً براي حيات جنسيِ او تا ابد مزاحمت ايجاد مي كند. اندام جنسيِ خود را حفظ كند
از آن . به اصطالح عنصر قويِ زنانه در روانش وجود داشته باشد، آن عنصر بر اثر ارعابِ نرينگيِ او تقويت مي شود

. بچه نگرشي منفعالنه دربارة پدر اختيار مي كند، شبيه به همان نگرشي كه به مادرش نسبت مي دهد پس، پسر
درست است كه در نتيجة تهديد به اختگي استمنا را كنار مي گذارد، اما فعاليتهاي ذهنيِ مالزم با آن را همچنان 

ارضا جنسيِ او هستند، بيش از گذشته در آنها در واقع، از آنجا كه اين فعاليتها اكنون يگانه شكل . ادامه مي دهد
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-موضوع اختگي در افسانة اُديپ نيز مطرح است، زيرا به استناد شواهدي كه از بررسي رؤياها در اختيار داريم، مجازات كور كردن -38
اين احتمال را نمي توان منتفي . جايگزيني نمادين براي اختگي است - س از وقوف بر جنايتش بر خود اعمال مي كندكه اُديپ پ

دانست كه اثر يك حافظة برآمده از تكامل نوع بشر اين تهديد را دهشت آورتر مي كند، اثر حافظه اي از پيشاتاريخ خانوادة آغازين، 
راي پدرش در مورد تصاحب يك زن دردسر ايجاد مي كرد پدرِ غيرتي واقعاً پسرش را از اندام زماني كه اگر پسر همچون يك رقيب ب

صرفاً مي توان مبين  - كه يكي ديگر از جايگزينهاي نمادينِ اختگي است  -سنت كهن ختنه كردن را . تناسلي محروم مي ساخت
درخصوص نحوة روي دادن وقايع توصيف شدة باال در .) ردمان بدويمقايسه كنيد با آئينهاي بلوغ در نزد م. (تسليم به ارادة پدر دانست

 .را براي كودكان منع نمي كنند، هنوز پژوهشي انجام نگرفته است ميان مردمان و تمدنهايي كه استمنا
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مي سازد، اما همزمان و  39زياده روي مي كند و در اين خيال پردازي ها گرچه كماكان خود را با پدر هم هويت
صورتهاي نشأت گرفته و تعديل شدة اين خيالپردازيهاي اولية . بلكه عمدتاً با مادرش نيز هم هويت مي گردد

عالوه بر اين كه . را مي يابند و در شكل گيريِ منشِ او تأثير مي گذارند »خود«دها به استمنائي معموالً بع

به . مادينگيِ كودك بدين ترتيب حمايت مي شود، هراس و تنفر او از پدرش نيز شدت و حدت فزونتري مي يباد
رش، بي اختيار رفتار عبارتي، نرينگيِ پسر بچه به نگرشي تمرّدجو دربارة پدرش عقب نشيني مي كند و اين نگ

بقاياي اين تثبيت شهواني به مادر، غالباً به صورت وابستگي . آتيِ او در جامعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد
. مفرط به او همچنان به قوت خود باقي مي ماَند و اين وابستگي همچون نوعي انقيادطلبي به زنان ادامه مي يابد

به مادر را ندارد، اما نمي تواند خطر محروم شدن ا زعشق او را بپذيرد، زيرا در پسر بچه ديگر جرأت عشق ورزيدن 
تمام اين تجربه، با . آن صورت ممكن است مادر به پسر بچه خيانت كند و او را براي اخته شدن تحويل پدر دهد

وق العاده قوي همة مقدمات و پيامدهايش كه شرح من فقط گزيده اي از آنها را عرضه مي كند، تحت سركوبي ف

كلية تكانه ها و  -  ناخودآگاه امكان پذير مي سازند »نهاد«آن گونه كه قانونمندي هاي  -قرار مي گيرد و 

واكنشهاي عاطفيِ متضاد ايجاد شده در آن زمان، در ضمير ناخودآگاه حفظ مي شوند تا هر آن بتوانند رشد بعديِ 

فرايند جسمانيِ بلوغِ جنسي جان تازه اي در تثبيتهاي ديرينة  هنگامي كه. را پس از سن بلوغ مختل كنند »خود«

، معلوم مي گردد كه حيات جنسيِ فرد بازداشته شده و به )تثبيتهايي كه ظاهراً رفع شده بودند(شهواني مي دمد 
  .حياتي نامتجانس و مملو از اميال متضاد تجزيه شده است

البته درست است كه تأثير تهديد به اختگي در حيات جنسيِ نوپاي يك پسر بچه، همواره به اين پيامدهاي 
چه حد از آن اجتناب گرديده است، بازهم  اين كه چقدر صدمة روحي وارد آمده و تا. ذهشتناك منجر نمي گردد
كه مي توان آن را تجربة محوريِ سالهاي كودكي و بزرگترين مشكل  -كل اين رويداد . به روابط كمي بستگي دارد

به كلي فراموش مي شود، به نحوي كه باز آفرينيِ آن در روند  - اوان بچگي و عامل اصليِ ناتوانيِ بعدي فرد دانست 
درواقع، اين بحث آن چنان تنفرانگيز است . درمان روانكاوانه، با ناباوريِ بسيار قاطعانة بزرگساالن مواجه مي شود

ارة آن را با كري از اين موضوعِ ممنوع به ميان نيايد و آشكارترين يادآوريها دربكه اشخاص مي كوشند هيچ گونه ذ
براي مثال، گفته مي شود كه افسانه اُديپ هيچ ربطي به . تاريك انديشيِ فكريِ شگفت آوري ناديده مي گيرند

به سخن ديگر، آن افسانه و دورة كودكيِ بيمار دو موضوع كامالً متفاوت . تفسير ارائه شده توسط روانكاو ندارد
آنچه در اين واكنش مورد غفلت . و با مادرش ازدواج كرده است هستند، زيرا اُديپ نمي دانست كه پدرش را كشته

قرار مي گيرد اين است كه كوشش براي پرداخت شاعرانة اين افسانه، ناگزير چنين تحريفي را مي طلبد؛ همچنين 
هيچ ساختماية نامربوطي به اين افسانه اضافه نشده، بلكه فقط از همان عناصري كه مضمون داستان در اختيار 

نادانستگيِ اُديپ بازنمودي موجه از آن حالت . يسنده قرار مي دهد به نحوي ماهرانه بهره گرفته شده استنو
همچنين قدرت جبارانة . ناخودآگاهانه اي است كه كل اين تجربه براي بزرگساالن به آن تبديل شده است

تأييدي است بر اجتناب ناپذيريِ آن  - كه قهرمان داستان را بي تقصير مي كند يا بايد بي تقصير كند  -غيبگويي 
ايضاً محافل روانكاوي متذكر . تقديري كه زندگي هر پسر بچه اي را ناگزير تحت الشعاع عقدة اُديپ قرار داده است

يعني قهرمان يكي از نمايشنامه هاي شكسپير به نام هملت كه (شده اند كه معماي قهرمان نمايشنامه اي ديگر را 
مي توان با استناد به عقدة اُديپ به سهولت حل كرد، زيرا اين ) تل پدرش تعلل مي ورزددر گرفتن انتقام ق

شاهزاده بدين سبب به فالكت مي افتد كه بايد كسي ديگر را به همان جرمي كيفر دهد كه ماهيتاً فرقي با آرزوي 
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فرايندي ناخودآگاهانه است كه طي آن شخص، خود را جانشين شخصي ديگر يا كامالً شبيه ) : identification( »هم هويتي« -39

 . به او فرض مي كند
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ت نشان داد كه انبوه آدميان آنگاه بود كه عدم درك عموميِ دست اندر كارانِ دنياي ادبيا. اُديپيِ خودش ندارد
  40.اصالً نمي خواهند از سركوبيهاي دورة طفوليت دست بردارند

با بيان تفاوت ) Diderot(در عين حال، بيش از يك قرن پيش از پيدايش روانكاوي، فيلسوف فرانسوي ديدرو 

ن وحشيِ كوچك به حال اكر اي«: مردمان بدوي و متمدن در اين جمله اهميت عقدة اُديپ را متذكر گرديده بود 

ساله را به شعور محدود بچه اي در  سيخود رها مي شد تا همة بالهتش را حفظ و شور و احساس سركش مردي 

به جرأت مي توانم بگويم كه اگر  ».گهواره بيفزايد، آنگاه او پدرش را خفه مي كرد و با مادرش همبستر مي شد

ديپ ماية مباهات روانكاوي نبود، همان يك كشف هم به هيچ دستاورد ديگري جز كشف عقدة سركوب شدة اُ
  .تنهايي كافي بود تا اين نظريه را به حق يكي از گنجينه هاي جديد بشر بدانيم

البته فرزند مؤنث نيازي به . تأثيرات عقدة اختگي در دختر بچه ها يكنواخت تر و به همان ميزان ژرف است
دختر بچه از . وردار نبودن از قضيب ناگزير موجب واكنش او مي گرددهراسِ از دست دادن قضيب ندارد، اما برخ

مي توان گفت كه تمام . اوان كودكي به اين دليل كه پسر بچه ها از قضيب برخوردارند، به آنان حسادت مي ورزد
ها  ابتدا او بيهوده تالش مي كند كه مثل پسربچه. رشد روانيِ وي تحت تأثير غبطه براي قضيب قرار مي گيرد

اين كوششهاي آخر ممكن است نهايتاً . باشد و بعدها با توفيق بيشتري مي كوشد تا نقصان خويش را جبران كند
چنانچه دختربچه در مرحلة قضيبي بكوشد همچون پسربچه ها اندام . به يك نگرش بهنجارِ زنانه منجر شود

و نه فقط قضيب رشد نيافته اش را بلكه تناسليِ خود را با دست تحريك كند، غالباً به ارضا كافي نمي رسد 
معموالً پس از مدت كوتاهي، استمنا را كنار مي گذارد، زيرا خوش . س خود را كالً حقير مي پنداردهمچنين نْف

كالً از تمايالت جنسي روي بر                    نمي دارد كه برتريِ برادر يا همبازيِ مذكرش را به ياد آورد و بدين ترتيب
  .گرداند مي

را همچنان حفظ كند، در صورت افراط بعدها آشكارا همجنس ) نپسر شد(اگر دختربچه نخستين آرزويش 
در غير اينصورت، خصايص چشمگير مردانه در نحوة زندگيِ اش بروز خواهد داد، شغل مردانه بر . گرا خواهد شد

به :  راه ديگري كه او مي تواند در پيش گيرد، مستلزم دست كشيدن از مادر محبوبش است. خواهد گزيد، و غيره
به دليل . غبطه براي قضيب، دختر نمي تواند مادرش را ببخشد كه او را اين چنين نامجهز به دنيا آوردسبب 

. را به عنوان مصداق عشق جايگزين او مي سازد) پدرش(همين تنفر، وي مادرش را رها مي كند و كسي ديگر 
را با او هم هويت سازد، يا به  بديهي ترين واكنش كسي كه مصداق عشق را از دست داده باشد، اين است كه خود

اين ساز و كار در چنين اوضاعي به دختر بچه . عبارتي آن مصداق عشق را از راه هم هويتي از درون جايگزين كند
دختربچه خود را . هم هويتي با مادر مي تواند براي دختر بچه جاي دلبستگي به مادر را بگيرد. ياري مي رساند

وي مي كوشد جاي مادر را براي . ونه كه در بازيهايش همواره چنين كرده استجاي مادر مي گذارد، همان گ
دو انگيزه                    اين تنفر . پدرش بگيرد و لذا آرام آرام از همان مادري كه زماني دوستش مي داشت، متنفر مي شود

محتواي رابطة جديد او با . ه استهم حسادت به مادر و هم سرافكندگي به دليل قضيبي كه به او اعطا نشد: دارد 
رزويي ديگر منتهي مي گردد كه آغاز مي شود، ليكن اين به آپدرش احتماالً با آرزوي برخورداري از قضيب پدر 

بدين سان آرزوي بچه دار شدن جايگزين آرزوي . عبارت است از داشتن فرزندي از پدر به عنوان يك هديه
  .صورت از آن نشأت مي گيرد برخورداري از قضيب مي شود، يا در هر
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ادوارد دو وي ير . به احتمال قوي نام مستعاري است كه هويت نابغه اي نا شناخته را پنهان كرده است »ويليام شكسپير« -40

)Edward de Vere (رلِ آكسفورد، كه به گمان بعضيها نويسندة واقعيِ آثار شكسپير است، زماني كه پسر بچه اي بيش نبود پدر  ا
كه چند صباحي پس از مرگ  -وي پدرش را دوست مي داشت و مي ستود و پس از مرگ پدر، مادر خود را . خود را از دست داد

 .به كلي از خود راند -شوهر، دوباره ازدواج كرد 
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جالب است كه رابطة عقدة اُديپ و عقدة اختگي در افراد مؤنث شكلي به خود مي گيرد كه با همين رابطه در 
چنان كه ديديم، تهديد به اختگي باعث پايان يافتن . است -  در حقيقت، متضاد - افراد مذكر تا بدين حد متفاوت 

دختران مي بينيم كه برعكس، اين عدم برخورداري از قضيب است كه ايشان را عقدة اُديپِ پسران مي شود؛ اما در 
برخي محققانِ . (حفظ نگرش زنانة اُديپي براي زنان چندان مضر نيست. ناگزير به عقدة اُديپ مبتال مي كند

حفظ اين  در صورت.) را براي اين حالت پيشنهاد كرده اند) electra complex( »عقدة الكترا«روانكاو، اصطالح 

ا طيب خاطر به اقتدار او گردن                         نگرش، زن آن همسري را بر خواهد گزيد كه واجد ويژگيهاي پدرش باشد و ب
اشتياق وافر و در حقيقت رفع نشدنيِ او به داشتن قضيب، زماني امكان ارضا مي يابد كه وي بتواند عشق . نهدمي 

دارندة آن كامل كند، درست همان گونه كه وي توجه خود را از پستان مادر به مادر خود به قضيب را با تعميم به 
  .به منزلة يك انسان كامل معطوف كرد

اگر از يك روانكاو بپرسيم بنا به تجربه اش كدام ساختارهاي ذهنيِ بيمار كمتر از همه تأثير مي پذيرند، پاسخ 
ز قضيب و در مردان، نگرش زنانه دربارة جنسِ مردانه، نگرشي كه در زنان، آرزوي برخورداري ا:  اين خواهد بود كه

  . پيش شرط آن از دست دادن قضيب است
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  بخش سوم

  ثمرة نظري
  

  

  8فصل 

  دستگاه روان و دنياي بيرون
  

بايد متذكر شوم تمام كشفها و فرضيه هاي عامي كه در فصل اول مطرح كردم، از راه تحقيقات پر زحمت و 
اكنون چه بسا بخواهيم با ارزيابيِ آنچه از . دست آمدند كه نمونه اش را در فصل پيشين عرضه داشتممبسوطي به 

راه اين قبيل تحقيقات به دانش ما افزوده شده، به بررسي راههايي بپردازيم كه براي پيشرفتهاي بيشتر در برابر ما 
ما در موارد بسيار متعددي ناگزير از مرزهاي  در اين زمينه شايد از اين حقيقت شگفت زده شويم كه. وجود دارند

آن پديده هايي كه ما مورد پژوهش قرار داده ايم، فقط به حوزة روانشناسي محدود . علم روانشناسي فراتر رفته ايم
به همين سبب، در روند تالشهايمان براي . نمي شوند، بلكه همچنين واجد جنبه اي آلي و زيست شناختي هستند

ة روانكاوي، به برخي كشفهاي زيست شناسانة مهم نيز نائل آمده ايم و الجرم فرضيه هاي زيست پرداختن نظري
  .شناسانة جديدي را تدوين كرده ايم

ديديم كه از ديدگاه علمي نمي توان بين . اما در اينجا بحثمان را فعالً به حوزة روانشناسي محدود مي سازيم
لذا هرگونه تمايز بين اين دو وضعيت، گرچه . رز مشخصي تعيين كردوضعيت روانيِ بهنجار و وضعيت نابهنجار م

بدين سان اين موضوع را محرز ساخته ايم كه از راه . به لحاظ عملي مهم است، اما صرفاً ارزشي متعارف دارد
ري و يعني روان رنجو -اگر اين حاالت بيمارگونه . مطالعة اختاللهاي رواني مي توان حيات بهنجارِ ذهن را شناخت

علتهايي معين داشتند و همچون عواملي بيروني بر فرد اثر مي گذاشتند، آنگاه ديگر نمي شد با  - روان پريشي 
  .بررسي آنها حاالت بهنجار را شناخت

 -كه كوتاه و بي ضرر است و در واقع كاركردي مفيد دارد  - تحقيق درخصوص اختالل ذهني به هنگام خواب 
اكنون به . ته از بيماريهاي ذهني بوده است كه دائمي و براي حيات زيان آور هستندراهگشاي ما براي فهم آن دس

آگاه براي فهم نحوة كاركرد بهنجارِ ذهن، بيش از تواناييِ روانشناسيِ ضمير جرأت مي توانيم مدعي شويم كه 
يعني داده هاي ادراك  - معلوم شده است كه يگانه منبع اين نوع روانشناسي . تواناييِ آن براي فهم رؤياها نيست

نه براي پي بردن به كُنه پيچيدگي و كثرت فرايندهاي ذهن به هيچ وجه كفايت مي كنند و نه  -  سآگاهانة نْف
  .براي آشكار ساختن ارتباطهاي درونيِ اين فرايندها و لذا شناخت عوامل ايجاد اختاللهاي آنها

جد بعدي مكاني است، به نحو مقتضي تركيب يافته و از ما اين فرضيه را اختيار كرده ايم كه دستگاه رواني وا
ضرورتهاي زندگي ناشي شده است، همان ضرورتهايي كه در مقطعي خاص و تحت شرايطي خاص موجب پيدايش 

فرضية ياد شده اين امكان را برايمان فراهم كرده است كه روانشناسي را بر شالوده اي . ضمير آگاه مي گردند
در پس :  علم ما نيز مسأله اي مانند ساير علوم دارد. بنا كنيم) همچون فيزيك(علمِ ديگر  مشابه با شالودة هر
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مان كه به طور مستقيم ادراك مي شوند، مي بايست چيزي ديگر  موضوع مورد بررسي) ويژگيهاي(خصايص 
بيابيم كه از قابليت ادراكيِ خاصِ اندامهاي حسيِ ما مستقلتر است و به آنچه مي توان وضعيت واقعيِ امور 

ما تصور نمي كنيم كه بتوان به اين مورد دوم دست يافت، زيرا پيداست كه تمام . پنداشت شباهت بيشتري دارد
اجهاي جديدمان را بايد بر حسب زبانِ ادراك بيان كنيم، زباني كه به هيچ وجه نمي توانيم خود را از آن استنت

درست مثل اينكه در . ليكن اُس و اساس و محدوديت دانش ما نيز دقيقاً در همين موضوع نهفته است. برهانيم

، در مي يافتيم كه آنچه در طاهر يك جسمِ اگر مي توانستيم پديده ها را با وضوح كامل ببينيم«: فيزيك بگوييم 

در اين  ».جامد است، از ذره هايي با فالن شكل و فالن اندازه تشكيل گرديده كه فالن موقعيت نسبي را دارند

اما . ميان، مي كوشيم كاراييِ اندامهاي حسي مان را با مساعدتهاي تصنعي تا بيشترين حد ممكن افزايش دهيم
واقعيت همواره . زد، اين قبيل كوششها هيچ يك درنتيجة نهايي تأثير نمي كند چنان كه حدس مي توان

ثمره اي كه تحقيق علميِ ما از ادراكهاي اولية حسي آشكار مي سازد، بصيريتي است . باقي مي مانَد »ناشناختني«

ل اطميناني در دنياي دربارة ارتباطها و روابط متقابلي كه در دنياي بيرون وجود دارند و مي توانند به طور قاب

چيزي در  »شناخت«شناخت اين ارتباطها و روابط متقابل ما را به . درونيِ انديشة ما باز آفريني يا منعكس شوند

روش كار ما در . دنياي بيرون قادر مي سازد، چيزي كه مي توانيم آن را پيش بيني و احتماالً دگرگون كنيم
يي فني براي پاسخ به ابهامهاي موجود دربارة ضمير آگاه يافته ايم و آن ما شيوه ها. روانكاوي، بسيار مشابه است

در اين شيوه، برخي . شيوه ها را درست همان گونه به كار مي بريم كه يك فيزيكدان از آزمايش استفاده مي كند

دهايي كه هستند استنتاج مي كنيم و آنها را در ميان فراين »ناشناختني«از فرايندهايي را كه به خودي خود 

، »در اين مرحله، خاطره اي ناخودآگاه به ميان آمد«: براي مثال، اگر بگوييم . برايمان خودآگاه اند درج مي كنيم

در اين مرحله، اتفاقي افتاد كه اصالً نمي توانيم آن را درك كنيم، اما اگر به ضمير «:  منظورمان اين است كه

  ».ي توانستيم بگوييم كه فالن و بهمان استآگاهمان راه يافته بود، در توصيفش صرفاً م

داليل ما براي اين استنتاجها و درج كردنها و نيز ميزان قطعيتي كه برايشان قائل هستيم، البته مي توانند در 
همچنين نمي توان منكر شد كه تصميم گيري دربارة اين استنتاجها . هر مورد جداگانه اي مورد انتقاد قرار گيرند

دليل اين . توافق روانكاوان نيز مبين همين دشواري استو درج كردنها غالباً كاري فوق العاده دشوار است و عدم 
ليكن عالوه بر اين، خود موضوع نيز واجد . است) به عبارت ديگر، فقدان آموزش(امر، بي سابقه بودن اين مسأله 

ما در همة موارد به اموري نمي پردازيم كه صرفاً  - بر خالف فيزيك  -عنصري خاص است، زيرا در روانشناسي 
از اين رو، خيلي تعجب نخواهيم كرد اگر يك خانم روانكاو كه به اندازة . اي علمي و خنثي بر مي انگيزندعالقه 

. كافي به شدت قضيب طلبيِ خود متقاعد نشده است، به اين موضوع در بيمارانش آن چنان كه بايد اهميت ندهد
اگر كتابهاي درسيِ قديمي دربارة . تندليكن اين قبيل خطاها كه منشأ فردي دارند، در نهايت چندان مهم نيس

يلِ رواج اين دستگاه چه شروط                نحوة استفاده از ميكروسكوپ را مرور كنيم، حيرت خواهيم كرد كه در اوا
معمولي را در خصوص شخصيت استفاده كنندگان از آن قيد مي كردند، شروطي كه امروزه هيچ يك مطرح غير 

  .نيستند
از جمله موانع ارائة چنين . توانيم توصيفي جامع از دستگاه روان و فعاليتهايش به دست دهم در اينجا نمي

طور يكسان مورد مطالعه ه توصيفي اين است كه روانكاوي هنوز مجال نداشته است تا همة كاركردهاي روان را ب
  .كردم، بسنده مي كنمبه همين سبب، به جمع بنديِ مشروحِ توضيحي كه در فصل آغازين ارائه . قرار دهد

تشكيل مي دهد كه  »نهاد«بر اساس آنچه گفته شد، اُس و اساس حيات ما را كنشگر روانيِ پرابهامي به نام 

درون اين . هيچ مراودة مستقيمي با دنياي بيرون ندارد و صرفاً به واسطة كنشگري ديگر مي توان آن را شناخت
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به ) اروس و ويرانگري(نيروي بنيادين  دوخود متشكل از آميزه اي از ، غرايز آليِ انسان عمل مي كنند كه »نهاد«

اين غرايز يك . نسبتهاي متفاوت اند و بر مبناي رابطه شان با اندامها يا نظامِ اندامها، از يكديگر متمايز مي شوند
به كمك  وقع مي رود از تغييرات معيني در اندامهاتشدن است، ارضائي كه  ميل بيشتر ندارند و آن ارضا

          »نهاد«ليكن ارضا بي درنگ و بي پرواي غرايز، آن گونه كه . مصداقهاي اميال در دنياي بيرون حاصل آيد

به هيچ وجه  »نهاد«. طلبد، غالباً به تعارضهايي پر مخاطره با دنياي بيرون و نيز به نابودي منتهي مي شودمي 

گرچه مي تواند عناصر حسيِ  »نهاد«د صحيحتر است بگوييم كه نگران بقا نيست و هيچ اضطرابي ندارد؛ يا شاي

يا  -  »نهاد«آن فرايندهايي كه در عناصر مفروضِ روان در . اضطراب را ايجاد كند، اما قادر به استفاده از آنها نيست

، با آن فرايندهايي كه از راه ادراك آگاهانه در حيات فكري )فرايند نخستين(امكان پذير هستند  -بين آن عناصر 
خي از اين فرايندها را نادرست             همچنين، گرچه منطق بر. و عاطفيِ خويش مي شناسيم، بسيار تفاوت دارند

  .وديتهاي انتقاديِ منطق نيستندداند و مي خواهد آنها را ساقط كند، اما اين فرايندها تابع محدمي 

با دقتي فوق العاده تغييرات خاصي در . از دنياي بيرون منقطع است و دنياي ادراكيِ خودش را دارد »نهاد«

اين تغييرات به صورت  و - به ويژه نوسانهاي تنش بين نيازهاي غريزي را  - درونِ خود را تشخيص مي دهد 
يقيناً به اين پرسش به دشواري مي توان پاسخ داد . نه پيدا مي كننداحساسات لذت و عدم لذت جنبة خودآگاها

ليكن اين حقيقتي محرز است . كه ادراكات مذكور چگونه و با كمك كدام اندامهاي حسيِ پاياني شكل مي گيرند
بر عبور رويدادها در ) احساس وقوف به وضعيت درونيِ بدن و احساسات لذت و عدم لذت(س كه ادراكات نْف

نيست كه از اين اصل پيروي  »نهاد«اما فقط . تابع اصلِ بي امانِ لذت است »نهاد«. مستبدانه تسلط دارند »ادنه«

اين كه . كند - و نه خنثي  -ظاهراً فعاليت ساير كنشگران روان نيز صرفاً مي تواند اصل لذت را تعديل . مي كند
ت حائز بيشترين اهميت نظري كه هنوز پاسخي چه زماني و چگونه مي توان بر اصل لذت غلبه كرد، پرسشي اس

تشنهاي نيازهاي غريزي  - و نهايتاً شايد اتمام  - اين موضوع كه اصل لذت خواهان كاهش . به آن داده نشده است

»نيروانا«يعني، (
اروس و غريزة مرگ (است، ما را به روابط هنوز ارزيابي نشدة اصل لذت با دو نيروي بنيادين ) 41

  . ن مي سازدرهنمو) خواهي
آن كنشگر ديگرِ روان كه فكر مي كنيم خوب مي شناسيمش و خويشتن را در آن كامالً به سهولت تشخيص 

اين اليه با . به وجود آمده است »نهاد«از الية قشريِ  - ناميده مي شود  »خود«يعني كنشگري كه  -مي دهيم 

ابتدا  »خود«. تماس مستقيم دارد) واقعيت(دريافت و حذف محركها سازگار گرديده است و لذا با دنياي بيرون 

را تحت تأثير قرار داده است و وابستگيِ  »نهاد«ادراك آگاهانه و سپس بخشهاي بسيار گسترده و اليه هاي ژرفترِ 

). بر روي كاالها »ساخت آلمان«مثل عالمت (مصرانه اش به دنياي بيرون، نشان محو نشدنيِ خاستگاه آن است 

احتماالً تبديل كردن انرژي (به سطحي پويا  »نهاد«است از ارتقاء عبور رويدادها در  در روان عبارت »خود«كاركرد 

عبارت  »خود«كاركرد سازندة ). كند آزاد و متحرك به انرژي مقيد، از آن نوعي كه با حالت پيشاگاه مطابقت مي

انديشه، پس از . ي كنداست از درج كردن فعاليت انديشه بين خواستة غريزه و عملي كه آن خواسته را ارضا م
تشخيص جايگاه خويش در زمان حال و ارزيابيِ تجربيات قبلي، مي كوشد تا از طريق عملكردي تجربي 

اين ترتيب در اين خصوص تصميم       به »خود«. پيشامدهاي روال پيشنهادي براي ارضا غريزه را پيش بيني كند

شود يا به تعويق افتد، يا آيا الزم نيست كه از تحقق خواستة  گيرد كه آيا تالش براي ارضا خواستة غريزه انجاممي 

                                                           
٤١
   

 

خواه از (گرايش دستگاه روان به كاهش تحريكات درونِ خودش به سطحي تا حد ممكن پايين و يا نابوديِ كاملِ اين تحريكات  -41

 . ناميده مي شود) Nirvana( »نيروانا«، در نظرية روانكاوي )منشأ بيروني و خواه از منشأ دروني
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درست .) اينجاست كه اصل واقعيت وارد كار مي شود. (غريزه به عنوان خواسته اي خطرناك كالً جلوگيري شود

. هم مالحظات مربوط به ايمنيِ فرد را در نظر مي گيرد »خود«منحصراً لذت مي جويد،  »نهاد«همان گونه كه 

 »خود«. ظاهراً به آن بي اعتناست »نهاد«س مي داند و اين همان چيزي است كه وظيفه اش را صيانت نْف »خود«

احساس اضطراب را به صورت عالمتي براي هشدار دربارة خطراتي كه يكپارچگيِ آن را تهديد مي كنند، به كار 
به ويژه از طريق تداعي شدن (آگاهانه بيابند از آنجا كه آثار حافظه مي توانند درست مانند ادراكات جنبة . مي برَد

از طريق  »خود«. ، امكان آشفتگي اي پيش مي آيد كه به اشتباه گرفتنِ واقعيت منجر مي شود)با بقاياي گفتار

سازماني به نام واقعيت آزمايي از خويش دربرابر اين امكان پاسداري مي كند، سازماني كه به سبب شرايط حاكم 
ز واقعيت بيروني سرچشمه                  خطراتي كه عمدتاً ا. ت به هنگام رؤيا ديدن به حالت تعليق درآيدبر خواب مجاز اس

تهديد  - كه در پيِ حفظ خويش در محيطي مملو از نيروهاي مقاومت ناپذيرِ افزاروار است  -را  »خود«گيرند، مي 

منبع ديگري از اين قبيل  »نهاد«دو دليل متفاوت،  بنا به. نيست »خود«ليكن اين يگانه منبع تهديد . مي كنند

 »خود«بيش از حد قوي منجر به صدمة  »محركي«اوالً، نيروي مفرط غريزه مي تواند همچون . تهديدات است

را نابود كند، اما مي تواند سامان پوياي مختص آن را منهدم  »خود«درست است كه نيروي غريزه نمي تواند . شود

از تجربه آموخته باشد كه ارضا  »خود«ثانياً، چه بسا . تبديل كند »نهاد«ا مجدداً به جزئي از ر »خود«سازد و 

خواسته اي غريزي كه به خودي خود طاقت فرسا نيست، خطراتي در دنياي بيرون را شامل خواهد شد؛ در نتيجه، 

از : جبهه مي جنگد  دودر  »خود«بدين سان، . يك چنين خواستة غريزي اي خود به يك خطر تبديل مي شود

دفاع به عمل آورد و هم  - كه آن را به نابودي تهديد مي كند - وجود خويش هم مي بايست در برابر دنياي بيرون 

شيوه هاي دفاعيِ يكساني را در مقابله  »خود«. در برابر دنياي درون كه توقع برآوردنِ خواسته هايي افراطي را دارد

در پيش مي گيرد، اما ايستادگي اش به ويژه در مورد دشمن دروني ناكافي ) دنياي بيرون و دنياي دروني(با هر دو 

ابتدا با اين دشمن يكي بود و پس از جدايي نيز كماكان روابط تنگاتنگي با آن داشته  »خود«از آنجا كه . است

 - حتي اگر موقتاً بر طرف شوند  -اين خطرات . ات دروني برايش بسيار دشوار استاين خطر است، لذا فرار از

  .را تهديد مي كنند »خود«همچنان 

ضعيف و نابالغِ نخستين دورة كودكي، چگونه بر اثر فشارهاي روانيِ ناشي از  »خود«پيشتر اشاره كرديم كه 

كودكان به دليل دلواپسيِ . آسيبهاي دائمي دچار مي شودتالش براي دفع خطرات خاص آن دوره از زندگي، به 
والدينشان، از خطرات دنياي بيرون مصون مي مانند؛ اما بهايي كه براي برخورداري از اين امنيت بايد بپردازند 
. عبارت است از هراسِ از دست دانِ عشق كه آنان را بي يار و ياور در معرض خطرات دنياي بيرون قرار مي دهد

ي كه پسربچه در موقعيت عقدة اُديپ قرار مي گيرد، اين هراس اثري سرنوشت ساز بر نتيجة تعارض مذكور زمان
در اين موقعيت، تهديدي كه به دليل خطر اختگي متوجة خودشيفتگيِ وي شده است، . باقي خواهد گذاشت

يعني خطر (توأم اين دو عامل عملكرد . توسط منابع اوليه اش تقويت مي شود و تمام وجود او را در بر مي گيرد
واقعي در زمان حال و آن خطر ديگري كه شالوده اش به تكامل نوع بشر مربوط مي گردد و كودك آن را به ياد 

، دفاعي كه براي مدتي كوتاه ثمر بخش است ولي متعاقباً )سركوبي(، كودك را به دفاع وامي دارد )آورده است
عث تقويت آن خواسته هاي غريزي                     زيرا احيا بعديِ حيات جنسي با كاراييِ رواني اش را از دست مي دهد،

 »خود«اگر چنين باشد، آنگاه از ديدگاهي زيست شناسانه بايد گفت كه . شود كه در گذشته اجابت نشده بودندمي 

به . شكست مي خورد به علت ناپختگي قادر به غلبه بر تحريكات دروة جنسيِ متقدم نيست و لذا در اين تالش

از رشد نيروي شهوي است و  »خود«اعتقاد ما، پيش شرط ضروريِ روان رنجوري دقيقاً همين عقب افتادن رشد 
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در سنين كودكي از چنين وطيفه اي معاف شود، آنگاه فرد به روان  »خود«ناگزير نتيجه مي گيريم كه اگر 

روان رنجوري مستلزم اين است كه حيات جنسيِ كودك از  به بيان ديگر، جلوگيري از. رنجوري مبتال نخواهد شد
چه بسا سبب شناسيِ بيماريهاي روان . آزادي برخوردار باشد، چنان كه در بسياري جوامع بدوي چنين است

در آن صورت، دست كم بر يكي از عوامل ضروريِ مجموعه . رنجورانه پيچيده تر از آن باشد كه در اينجا گفته ايم
. همچنين عوامل تأثير گذارِ مربوط به تكامل نوع بشر را نبايد از ياد برد. جوري پرتو افشاني كرده ايمعللِ روان رن

 »خود«بازنمايانده مي شوند كه ما هنوز چگونگيِ آن را نمي دانيم و يقيناً اثرشان بر  »نهاد«اين عوامل به نحوي در 

وي ديگر، در مي يابيم كه اين كوشش اوليه براي از س. در دورة كودكي بسيار بيشتر از دوره هاي بعدي است

جوان به نفع دنياي بيرون و برضد دنياي درون صورت  »خود«ممانعت از بروز غريزة جنسي كه با همكاري قاطعانة 

مي گيرد و از منع تمايالت جنسيِ دورة كودكي ناشي مي شود، حتماً در آمادگيِ بعديِ فرد براي پذيرش فرهنگ 
آن خواسته هاي غريزي كه اجباراً از ارضا مستقيم دور شده اند، ناگزير وارد مسيرهاي جديدي . ردتأثير مي گذا

مي شوند كه به ارضاء جايگزيني مي انجامد و در ضمنِ اين تغيير مسير ممكن است جنبة جنسيِ خود را از دست 
نهاد مطرح مي شود كه بسياري از در اين مرحله، اين بر. بدهند و ارتباطشان با اهداف غريزيِ اوليه سست شود

ذخاير بسيار ارزشمند تمدن ما، به بهاي از دست رفتن تمايالت جنسي و از راه اعمال محدوديت بر نيروهاي 
  .برانگيزانندة جنسي به دست آمده اند

، از رابطه »خود«مكرراً ناگزير به تأكيد بر اين موضوع شده ايم كه خاستگاه و نيز مهمترين ويژگيِ كسب شدة 

حاالتي  -  »خود«از اين رو مي توانيم فرض كنيم كه حاالت بيمارگونة . دنياي واقعيِ بيرون به وجود آمده است با

مبتني بر قطع شدن يا سست شدنِ  - را دوباره براي آن امكان پذير مي سازند  »نهاد«كه بيشترين ميزان تقرّب به 

مطابقت مي كند، يعني با اين يافته كه بروز روان اين فرض به خوبي با يافته هاي باليني . رابطة مذكور است
پريشي يا به اين سبب تسريع مي شود كه واقعيت به نحو طاقت فرسايي براي فرد دردناك شده است و يا به اين 

 »خود«و دنياي بيرون هر يك مي كوشند  »نهاد«با توجه به اين كه . سبب كه غرايز او فوق العاده تشديد شده اند

                     »خود«اگر . خويش معطوف سازند، هر دو سببِ ياد شده مي بايست به نتيجة يكساني منجر شوندرا به سوي 

توانست به طور كامل از واقعيت جدا شود، آنگاه مي توانستيم راه حل ساده و روشني براي بيماريهاي روان مي 
حتي در حالتي كه . د و يا شايد هرگز رخ نمي دهدليكن جداييِ كامل، ظاهراً كمتر رخ مي ده. پريشانه بيابيم

بيمار به سردگميِ توهمي ابتال يافته و بسيار از واقعيت دنياي بيرون دور شده است، پس از بهبود يافتن مي گويد 
يك گوشة ذهن او پنهان شده بود، انساني كه همچون نظاره  -به قول خودش  - كه در آن زمان، انساني بهنجار در 

نمي دانم كه آيا مي توان فرض كرد اين موضوع در . ي طرف گذشتنِ هياهوي بيماري را تماشا مي كردگري ب
مورد همة بيمارن مصداق دارد يا خير، اما مي توانم بگويم كه ساير روان پريشيهاي كم تالطم نيز همين گونه 

گهان به لحاظ جنسي غيرتي مي شد، مزمن را به ياد دارم كه هر بار نا 42يك بيمار مبتال به پارانوياي. هستند
بدين . رؤيايي مي ديد كه از نظر روانكاوش عامل تسريع كنندة پارانويا را بدون هيچ گونه توهمي روشن مي ساخت

مكرراً توانسته ايم از رؤياهاي روان رنجوران حسادتهاي جنسيِ غيرتمندانه اي را : سان، تباين جالبي آشكار شد 
بيداري اصالً احساس نمي كنند، اما آن توهمي كه در طول روز بر اين بيمارِ روان پريش  كشف كنيم كه به هنگام

احتماالً مي توان اين موضوع را عموماً درست فرض كرد كه آنچه در . سيطره داشت توسط رؤيايش بر طرف گرديد
رواني، دو نگرش رواني  به جاي يك نگرش واحد. تمام اين موارد رخ مي دهد، عبارت است از دو پاره شدن روان

                                                           
٤٢
   

  

چنين بيماري معموالً خود را . نوعي بيماريِ رواني است كه بيمار را دچار اوهام و هذيان مي كند) paranoia( »پارانويا« -42

 . شخصيتي برجسته و مهم، يا قربانيِ توطئه هاي ديگران مي پندارد
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يكي نگرش بهنجار كه واقعيت را ملحوظ مي سازد و ديگري نگرشي كه تحت تأثير غرايز، : شكل گرفته اند 

اين كه آيا روان پريشي رخ بدهد يا . اين دو نگرش در كنار يكديگر وجود دارند. را از واقعيت جدا مي كند »خود«

چنانچه نگرش دوم قويتر باشد يا قويتر بشود، آنگاه پيش . و نگرش داردنه، بستگي به قدرت نسبيِ هر يك از اين د
اگر اين رابطه معكوس شود و درنتيجه نگرش اول از قدرت بيشتري . شرط ضروريِ روان پريشي فراهم مي شود

ر واقع، در چنين حالتي توهم صرفاً به ضمي در. برخوردار باشد، آنگاه اختالل توهم ظاهراً درمان شده است
ناخودآگاه پناه برده است، درست همان گونه كه از مشاهدات متعدد دريافته ايم كه توهم مدتها پيش از فورانِ 

  .آشكارش به صورت حاضر و آماده وجود داشت

در همة روان پريشيهاست، به اين دليل توجه ما را تا اين حد به خود  »خود«ارگيِ آن ديدگاهي كه قائل به دوپ

معطوف ساخته كه در مورد ساير حاالت بيشتر شبيه به روان رنجوري  و سرانجام خود روان رنجوريها نيز مصداق 
بود كه به صحت اين موضوع   fetishism(43( يادگارخواهينخستين بار از راه مطالعه دربارة بيماران مبتال به . دارد

از آنجا  - كه مي توان آن را جزو انحرافهاي جنسي دانست  - چنان كه مي دانيم، اين نابهنجاري . متقاعد شدم
قضيب نداشتنِ زنان را درك نمي كند و اين موضوع ) كه تقريباً در همة موارد مذكر است(ناشي مي شود كه بيمار 

به همين دليل، . برايش فوق العاده ناخوشايند است چراكه ثابت مي كند كه امكان اخته شدنِ خود او وجود دارد
ندام جنسيِ زنانه منكر مي شود و سرسختانه خالف اين نظر وي ادراك حسيِ خويش را مبني بر فقدان قضيب در ا

ليكن ادراك انكار شده همة تأثير خود را از دست نمي دهد، زيرا چنين فردي در عين حال . را حفظ مي كند
كه صرف نظر  - وي در عوض نقش قضيب را . شهامت اين ادعا را ندارد كه واقعاً در بدن يك زن قضيب ديده است

در اغلب . در نظر مي گيرد) كه مي تواند يك جزء از بدن يا يك شيء باشد(براي چيز ديگر  -مي پندارد ناكردني 
موارد، بيمار يا اين چيز را هنگام مشاهدة اندام جنسيِ مؤنث ديده است و يا اين كه مي تواند آن را به سهولت 

برساخته مي شود را نمي توان  »خود«ره شدنِ البته آن يادگاري كه از دو پا. جايگزيني نمادين براي قضيب بداند

مصداق اين فرايند محسوب كرد، بلكه فرايند مذكور سازشي است كه با كمك جابه جايي حاصل آمده است، 
يادگار به . اما نتيجة مشاهدات ما به اينجا ختم نمي شود. همان نوع جابه جايي كه در رؤيا ديده ايم و مي شناسيم

تا بلكه شواهد دال بر امكان اختگي از بين برود و بدين ترتيب بتوان از هراس اختگي  آن سبب ايجاد مي شود
اگر افراد مؤنث همچون ساير موجودات زنده از قضيب برخوردار هستند، آنگاه نبايد نگرانِ حفظ . اجتناب كرد

ار هراس از اختگي اند و البته به يادگارخواهاني بر مي خوريم كه همچون غيريادگارخواهان دچ. قضيبِ خويش بود
از . لذا مي توان گفت كه رفتار ايشان همزمان مبين دو فرضِ متضاد است. واكنشهايشان نيز همچون آنان است

منكر مي شوند و ) يعني اين موضوع را كه در اندام جنسيِ مؤنث، قضيب نديده اند(يك سو آنان ادراك خويش را 
اين دو نگرش . نث فاقد قضيب اند و نتيجة درستي از آن مي گيرنداز سوي ديگر تشخيص مي دهند كه افراد مؤ

اين پديده را به . در كنار يكديگر در سرتاسر طول عمر آنان ادامه مي يابند بي آنكه يكي بر ديگري تأثير گذارد

صورت  خواهي غالباً بهمچنين در مي يابيم كه چرا يادگاراز اينجا ه. ناميد »خود«درستي مي توان دوپاره شدن 

يادگارخواهي يگانه مالك انتخاب مصداق اميال نيست، بلكه امكان رفتار جنسيِ بهنجار را تا . ناقص وجود مي ايد
 و واقع گاهي اوقات به ايفاي نقشي كم اهميت در حيات جنسي بسنده مي كند حدودي باقي مي گذارد و در

                                                           
٤٣   

 

 

مانند لباس زير، جوراب، كفش و از اين (اصطالحي است در روانكاوي براي اشاره به كسب لذت جنسي از طريق شيئي  )فتيشسم( -43
، چشم يا نقاطي عضو غير جنسي، مانند قسمتي از پا، موي سريك (شود و يا از طريق اجزائي از بدن  كه با شخص تداعي مي) دست

 .)ديگر از بدن



64 

  

 لحظه هايي با فرويد

خواهان هرگز به طور يادگار »خود«گرفت كه  پس مي توان نتيجه. بروزش به نشانه هايي صرف محدود مي گردد

  .كامل از واقعيت دنياي بيرون جدا نشده است

رفاً موضوع صشكار مي سازد، بلكه آرا  »خود«نبايد پنداشت كه يادگار خواهي، استثنايي بر قاعدة دوپاره شدن 

كودك، بر اثر  »خود«ن برنهاد كه اكنون بجاست كه باز گرديم به اي. بسيار مطلوبي براي مطالعه در اين زمينه است

اين برنهاد را با اين ادعا . سيطرة دنياي واقعي، خواسته هاي ناخوشايند غريزي را از راه سركوبي پس مي زند

در بسياري مواقع ناگزير از رد كردن خواسته هاي ناراحت  »خود«تكميل مي كنيم كه در همين دوره از زندگي، 

اين كار را از راه انكار آن ادراكاتي انجام مي دهد كه خواستة واقعيت  »خود«. ون داردكننده اي است كه دنياي بير

هر گاه كه امكان . اين قبيل انكارها به كرّات رخ مي دهند و نه فقط در ذهن يادگار خواهان. را مشخص مي سازند
. براي جدايي از واقعيت هستند بررسيِ آنها را مي يابيم، معلوم مي شود كه اقداماتي نيم بند و كوششهايي ناقص

يند و آانكار هميشه با اذعان تكميل مي شود؛ به سخن ديگر، همواره دو نگرش متضاد و مستقل به وجود مي 

در اينجا نيز همه چيز بستگي به اين دارد كه كدام يك از اين دو نگرش بتواند . مي شوند »خود«منجر به دوپارگيِ 

   .]ت ديگر، كدام يك بتواند انرژي روانيِ بيشتري به دست آوردبه عبار[ .شدت بيشتري كسب كند

شرح داديم، آنقدر كه در نگاه اول به نظر مي رسد جديد يا  »خود«اين حقايقي كه در خصوص دوپارگيِ 

واقع، يكي از ويژگيهاي همگانيِ بيماران روان رنجور اين است كه در حيات ذهنيِ آنان، دو  در. عجيب نيستند
ايكن در روان . نگرش متفاوت دربارة رفتاري خاص وجود دارد كه با هم تضاد دارند و از يكديگر مستقل اند

. »نهاد«به  -مي شود  كه سركوب - تعلق دارد و نگرشِ متضاد دوم  »خود«رنجوريها، يكي از اين دو نگرش به 

تفاوت بين اين مورد و آن مورد ديگر كه در پاراگراف قبلي مورد بحث قرار داديم، اصوالً تفاوتي مكاني يا ساختاري 
است و تصميم گيري در خصوص اين كه در يك بيمار معين با كدام يك از اين دو مواجه هستيم، گاهي دشوار 

هر كاري كه به منظور دفاع انجام دهد  »خود«. ر هر دوي آنها وجود دارندبا اين حال، ويژگيهاي مهم زير د. است

              چه بخواهد بخشي از دنياي واقعيِ بيرون را منكر شود و چه بكوشد خواسته هاي غريزيِ دنياي درون را رد  - 
نگرش متضاد است و از اين موفقيت همواره در گرو دو . هرگز به موفقيت كامل و نامشروط دست نمي يابد -  كند

در پايان، كافي است . به عارضه هاي رواني منجر مي شود -به اندازة نگرش قويتر  - ميان اين دو، نگرش ضعيفتر 
  .به اين نكته اشاره كنيم كه از طريق ادراك آگاهانه، صرفاً به بخش كوچكي از اين فرايندها وقوف مي يابيم
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  9فصل 

  دنياي درون
  

مجموعة پيچيده اي از رويدادهاي همزمان را نمي توانيم بيان كنيم مگر اين كه آن رويدادها را يك به وقوف بر 
از اين رو، در وهلة نخست تمام توضيخات ما به سبب ساده سازيِ يك جانبه اشتباه هستند و بايد . يك شرح دهيم

  .صبر كرد تا اين توضيحات با تكميل و افزايش، تصحيح شوند

ي كه خواسته »خود«و دنياي بيرون ميانجي گري مي كند،  »نهاد«به منزلة كنشگري كه بين  »دخو«توصيف 

دنياي بيرون ادراكاتي به دست                       ي كه از»خود«را تحت تسلط مي گيرد تا ارضاشان كند،  »نهاد«هاي غريزيِ 

س در برابر دعاويِ بسيار ي كه با قصد صيانت نْف»خود«آورد و به صورت خاطره مورد استفاده قرار مي دهد، مي 

هايش را بر اساس فرامين اصلِ تعديل  قدرتمندانة هر دو طرف ايستادگي مي كند و در عين حال تمام تصميم

فقط تا پايان اولين دورة كودكي صادق است، يعني تا  »خود«در واقع اين توصيف از  - شدة لذت اتخاذ مي كند 

بخشي از دنياي بيرون، دست كم تا حدودي، . اً در آن زمان، تحول مهمي رخ داده استحدود. سالگي 5حدود 

او شده و لذا جزء جدايي  »خود«ديگر مصداق اميال كودك تلقي نمي گردد و در عوض از راه هم هويتي وارد 

م مي دهد كه تاكنون جااين كنشگرِ جديد در روان، همان كاركردهايي را همچنان ان. ناپذيرِ دنياي درونيِ او است
ل درست مث - اين كنشگر : ، يعني مصداقهاي كنار گذاشته شده در دنياي بيرون انجام مي شد توسط اشخاص

را زير نظر مي گيرد، به آن دستور مي دهد، دربارة اَعمالش به قضاوت  »خود« - والديني كه جايگزينشان شده است

را بر اين كنشگر نهاده ايم و كاركردهاي انتقاديِ آن را  »فراخود«نام ما . مي پردازد و آن را تهديد به تنبيه مي كند

غالباً سخت گيرانه تر از والدينِ كودك عمل مي كند و  »فراخود«جاي شگفتي است كه . وجدان خويش مي دانيم

توقع دارد كه نه فقط براي اَعمالش بلكه ايضاً براي فكرها و نيتهاي عملي نشده اش هم جوابگو  »خود«به عالوه از 

مان مي آيد كه  قهرمان افسانة از اين موضوع به ياد. ا مطلع استظاهراً از آنه »فراخود«باشد، فكرها و نيتهايي كه 

را كيفر داد، گرچه بنا به قضاوت ما و خود اُديپ نيز خود را به سبب اَعمالش گنهكار احساس مي كرد و خويشتن 

وارث عقدة اُديپ است و  »فراخود«در حقيقت، . او، قدرت جبارانة غيبگويي مي بايست او را از گناه تبرئه مي كرد

از الگويي واقعي پيروي  »فراخود«به اين سبب، سخت گيريِ . صرفاً پس از تمام شدنِ آن عقده، تشكيل مي شود

شالودة اين . با نيروي آن دفاعي تناظر دارد كه در مقابله با وسوسه هاي عقدة اُديپ انجام مي شودنمي كند، بلكه 
ادعاي فالسفه و دين باوران كه حس اخالقي در انسانها از راه تعليم و تربيت القا نمي شود و نيز از راه زندگيِ 

به وديعه گذاشته مي شود، اشاراتي به اجتماعي اكتساب نمي گردد، بلكه از منشأيي متعالي در سرشت آدمي 
  .همين موضوع است

عمل مي كند، تمايزگذاري بين نمودهايشان كار سهلي  »فراخود«در هماهنگيِ كامل با  »خود«تا زماني كه 

عذاب ناشي از . نيست؛ ليكن با پيدايش تنش و اختالف بين آنها، تفاوتهايشان به وضوحِ بسيار بارز مي شود
از هر حيث با هراس كودك دربارة از دست دادن عشق والدين مطابقت مي كند و اكنون كنشگر  ماللتهاي وجدان

چنانچه موفق به مقاومت در مقابل وسوسة انجام  »خود«از سوي ديگر، . اخالق جاي آن هراس را گرفته است
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ش بيشتر شده، س و غرورناپسند تلقي مي گردد، احساس مي كند كه عزت نْف »فراخود«كاري شود كه از نظر 

 -به رغم ادغام در دنياي درون  - »فراخود«بدين ترتيب، . گويي كه به دستاورد ارزشمندي نائل گرديده است

بازنمود تأثير  »فراخود«در كلية مراحل بعديِ زندگي، . ايفا مي كند »خود«كماكان نقش دنياي بيرون را براي 

بازنمود مراقبت و تربيت كودك توسط والدين و نيز بازنمود دورة كودكي است؛ به بيان ديگر، اين كنشگرِ روان 
وابستگي كودك به والدين در دوره اي است كه به سبب زندگي خانوادگيِ مشترك، در ميان انسانها بسيار به طول 

نه فقط ويژگيهاي شخصيِ والدين را، بلكه همچنين هر عاملي كه  »فراخود«بايد توجه داشت كه . مي انجامد

تعيين كننده بر خود والدين داشته است، پسندها و معيارهاي طبقة اجتماعيِ آنان و نيز تمايالت و تأثيري 
آن كساني كه به نتيجه گيريهاي كلي و تمايزگذاريهاي اكيد عالقه دارند، . سنتهاي ذاتيِ نژادشان را باز مي تاباند
والدين، خود را در آن پي پناه         ايي از همان دنيايي كه فرد پس از جد(ممكن است بگويند كه دنياي بيرون 

بازنمود گذشتة آليِ انسانهاست؛ و  - با گرايشهاي موروثي اش  - فرد  »نهاد«مظهر قدرت زمان حال است؛ ) يابدمي 

بيش از هر چيزِ ديگر بازنمود گذشتة فرهنگيِ  - و دنياي بيرون اضافه مي شود »نهاد«كه بعداً به  - »فراخود«

بعيد است . انسان است، گذشته اي كه كودك در چند سالِ اولِ زندگي مي بايست به صورت پس تجربه تكرار كند
بي ترديد بخشي از اكتسابات فرهنگي رسوبهايي در . كه نتيجه گيريهايي چنين كلي در مورد همگان صادق باشد

مي گردد؛ بخش زيادي  »نهاد«موجب پژواكهايي در  »فراخود«است؛ بخش بزرگي از تأثيرات باقي گذاشته  »نهاد«

  .از تجربيات كودك تكرار تجربيات آغازين انسان و مربوط به تكامل نوع بشر است و لذا تشديد مي يابد

  آنچه از پدرانت به ميراث برده اي 
   44.آنِ تو شود اكتساب كن تا از

  

و دنياي بيرون اختيار مي كند و تأثيرات گذشته و  »نهاد«نوعي جايگاه ميانجي گرانه بين  »فراخود«بدين سان، 

نمونه اي از نحوة تغيير زمان حال به گذشته را به ما  »فراخود«به عبارتي، تشكيل . حال را در خود تلفيق مي كند

  . ...عرضه مي دارد
  
  
  

  :مأخذ 
■ Sigmund Freud, An Outline of Psychoanalysis 

  1- 73صفحات /  1382پاييز ،  22، شمارة ) 2(روانكاوي  -فصلنامة ارغنون / ترجمة حسين پاينده  ■

  
  
  
 

 

                                                           
٤٤
   

 

 .اثر گوته، بخش اول، صحنة اول) Faust(نقل قولي از فاوست  -44



چاپ مقبول و معیار مجموعۀ آثـار  . رکار بود و آثار فراوان از خود به یادگار گذاشت

بـه   )*(جلـدي اسـتاندارد    24، چـاپ  )ه شـده 

در لنـدن بـه طبـع     1974تـا   1953و با همکاري آنا فروید از 

در کتابشناسی برگزیده اي که در پی می آید، فهرستی از مهمتـرین آثـار فرویـد را بـا افـزودن اطالعـات       

  اشاره

رکار بود و آثار فراوان از خود به یادگار گذاشتفروید نویسنده اي پ

ه شـده کـه از آلمـانی بـه انگلیسـی ترجمـ     (او در زمینۀ روانشناسی 

و با همکاري آنا فروید از ) James Strachey(سرپرستی جیمز استراچی 

  . رسیده است

در کتابشناسی برگزیده اي که در پی می آید، فهرستی از مهمتـرین آثـار فرویـد را بـا افـزودن اطالعـات       

  . مختصري دربارة هر اثر ارائه خواهیم کرد

فروید نویسنده اي پ

او در زمینۀ روانشناسی 

سرپرستی جیمز استراچی 

رسیده است

در کتابشناسی برگزیده اي که در پی می آید، فهرستی از مهمتـرین آثـار فرویـد را بـا افـزودن اطالعـات       

مختصري دربارة هر اثر ارائه خواهیم کرد

Si
g
m

u
n
d
 F

re
u
d

-
Lo

n
d
on

 1
9
3
8



68 

  

 لحظه هايي با فرويد

  

  نخستبخش 

   1آثار اصلي و محوري فرويد

  
■1895 : Studies on Hysteria (with J. Breuer) 

(Studien über Hysterie) 

  ة هيستريرپژوهشهايي دربا ■

) دربارة(«تحت عنوان  1893مورد بيماران مبتال به هيستري ابتدا در سال ر و فرويد درئمطالعات مقدماتي برو □

، و )On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena( »مكانيسم رواني پديده هاي هيستريايي

   .منتشر شديادشده  سال بعد در كتاب ودنتايج تحقيقات و يافته هاي آنها 

  : مي نويسد  فرويد دربارة اين اثر

 در اين كتاب آمده بود كه علت بروز نشانه هاي هيستري اين است كه حالت عاطفيِ يك فرايند ذهنيِ«
طور خودآگاهانه و بهنجار مورد استفاده قرار گيرد اجباراً ه ، از اين كه ببرخوردار از نيروي سرشارِ عاطفي

، حالت عاطفي ياد شده در طبق اين نظريه. گردد ذا به مسير نادرستي منحرف ميشود و ل بازداشته مي
، ليكن اگر اين )2»تبديل«(شود  بيماران مبتال به هيستري به يك تحريك عصبي غيرعادي در بدن منجر مي

با هدايت حالت عاطفيِ بيمار به مسيري ديگر  توانيم ايجاد كنيم ميواب مصنوعي دوباره وضعيت را در خ
 »پااليش«نويسندگان اين كتاب اين روش درمان را . رهايي بخشيماو را از هيستري ) »نيتخلية هيجا«(

  3».)به معناي پالودن يا رهانيدن يك حالت عاطفيِ فروخورده شده( ناميدند

   .شود نقطة شروع روانكاوي شناخته ميو  خاستگاهعنوان ه اين كتاب معموالً ب

  :ترجمه اي كه از اين اثر موجود است  □

  1363، اميركبير  انتشارات /سعيد شجاع شفتي ترجمة  / »روانشناسي فرويدمطالعاتي بر « - 

 

 

 

                                                           
١
  

2  

3  

) كمانك(اين آثار در ) آلماني(عنوان اصلي . اصل اين كتابها جملگي به زبان آلماني تأليف و بعد به زبان انگليسي برگردانده شده اند -1
  .آورده شده است

2-  conversion : صورت عارضه اي جسمي مانند از دست دادن قدرت ه اضطراب رواني و تظاهر آن بعبارت است از تغيير شكل يك
  .شنوايي يا فلج شدن بدون دليل جسماني

 5- 6، صص ترجمة حسين پاينده / زيگموند فرويد ،  »شرحي كوتاه دربارة روانكاوي« -3
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■ 1900 4 : The Interpretation of Dreams 

(Die Traumdeutung) 

  5تعبير رؤيا ■

اولين نظرية جامع دربارة رؤيا را ايجاد و بر اهميت ، آثارش دارد اهميتي بيش از سايرِكه فرويد در اين كتاب  □
   .بسيار تأكيد كرد) ه در ناخودآگاهانباشته شد به عنوان بهترين وسيلة دسترسي به اطالعات(رؤيا در روانكاوي 

  :اين اثر چنين مي نويسد  دربارة وا

رؤيا . رؤيا درست همان گونه ساخته مي شود كه نشانه هاي روان رنجورينشان داد كه  ]تعبير رؤيا[كتاب «
همانند نشانه هاي روان رنجوري ممكن است عجيب و بي معنا به نظر برسد، اما اگر آن را با فني كه 

اي آشكار آن به معنايي تفاوت اندكي با تداعي آزاد در روانكاوي دارد مورد بررسي قرار دهيم، آنگاه از محتو
اين معناي نهفته همواره تكانه اي مبتني بر آرزوست . پي مي بريم - يعني انديشه هاي نهفتة رؤيا -  مكتوم

ليكن، اين آرزوي مكتوم هرگز نمي تواند به . كه به هنگام خواب ديدن شكلي محقق شده به خود مي گيرد
صورتي تشخيص دادني هويدا شود، مگر در رؤياهاي كودكان كم سن و سال و تحت فشارِ نيازهاي الزام آورِ 

نخست بايد تحريف شود و اين كاري است كه نيروهاي محدود كنندة سانسورگر در  رزوي مورد نظرْآ. جسماني
 آن گونه كه در زمان بيداري به ياد مي آوريم - بدين ترتيب، رؤياي آشكار. رؤيابين انجام مي دهند» خود«
كند كه تشخيص  سانسور اعمال شده بر رؤيا آن آرزوي مكتوم را به قدري تحريف مي. شكل مي گيرد -

يا تحقق يك آرزو  ناممكن مي گردد، ليكن روانكاوي مي تواند آن را مجدداً به منزلة ترجمان نوعي ارضا
درست مانند نشانه هاي روان رنجوري، رؤيا نيز مصالحه اي است بين دو دستة معارض از . برمال كند

  :ا را تعريف كند، از اين قرار است جوهر رؤي پس آن قاعده اي كه در نهايت مي تواند. نيروهاي ذهني

  .است) آرزويي سركوب شده(يك آرزو ) با تغيير شكل(ِ رؤيا تحقق

» كاركرد رؤيا«فرايندي كه اصطالحاً (با مطالعة فرايند تغيير شكل آرزوي نهفتة رؤيا به محتواي آشكار رؤيا 
  :  6ذهني فرا گرفته ايم ناخودآگاه ، بيشترين اطالعات را دربارة حيات)ناميده مي شود

  ] ».ناخودآگاه ذهن مي رساند شناخت فعاليتهايتعبير رؤيا شاهراهي است كه ما را به «[ 

  :از اين اثر موجود است  ه هايي كهترجم □

  1342،  انتشارات آسيا /ترجمة ايرج پورباقر  / »تعبير خواب و بيماري هاي رواني« - 

  1382، نشر مركز  /ترجمة شيوا رويگريان  / »تفسير خواب« - 

  
    

                                                           
٤
   

٥
   

٦
  

  copyright 1900 /. انتشار يافت 1899در واقع اين كتاب در اوايل نوامبر سال  -4
  .هني كه در وقت خواب بروز مي كنديا مجموعه اي است از افكار و تصاوير ذؤر -5
 11- 12كتاب پيشين ، صص  -6
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 لحظه هايي با فرويد

■ 1901 : The Psychopathology of Everyday Life 

(Zur Psychopathologie des Alltagslebens) 
  هآسيب شناسي رواني زندگي روزمرّ ■

مانند  ،كنش پريشيهاي بسيار متداول در زندگي روزانهنهفته در  پژوهشي است در فرآيندهاي ناخودآگاه اثراين  □
  .فراموش كردن مطلبي، تپق زدن و اشتباه نوشتن كلمات

واجد معنا هستند و به اين اين قبيل وقايع كه  مي دهدبا استناد به نمونه هاي متعدد نشان  كتابدر اين فرويد 
 7.كند ديگري تداخل مي) ناخودآگاهانةيا در واقع (سبب رخ مي دهند كه يك قصد آگاهانه با قصد سركوب شده 

اما شخصي كه . ترجمان آنها هستندبه بيان ديگر، اين اشتباهات از اميال سركوب شده نشأت مي گيرند و در واقع 
  .  مرتكب اشتباهات ياد شده مي گردد، آنها را تصادفي و ناشي از فقدان تمركز حواس قلمداد مي كند

  : دربارة اين اثر مي نويسد فرويد 

دهد جهت بررسي خطاهاي  روانكاوي همان وسيله اي را كه براي تفسير خواب مورد استفاده قرار مي«
من  آثار همةاين رساله كه بيش از . كار مي برده ب ]...[فراموشي ها و عوامل سهوي افراد ، لفظي و قلمي

ه هيچ وجه مزبور ب مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته است كامالً به ثبوت مي رساند كه پديده هاي
ما  ةر معني و قابل تفسيرند و نظريبسيار پو ، از حدود توضيحات فيزيولوژيكي تجاوز مي كنند تصادفي نيستند

                                              تأييد ، واپس زده ارتباط دارند روزانه نيز با تمايالت مردود و عمال غيرعمديِرا دائر بر اينكه اين اَ
  8».ندك مي

، ارانش، بيمسرگرم كننده از زندگي شخصي فرويداست از لطايفي  آكنده، )نزد عامة مردم(محبوب ترين اثر فرويد 
  !روزنامه ها و ساير منابع

  :از اين اثر موجود است  كه ه هاييترجم □

  1379،  انتشارات اطالعات /ترجمة محمد حسين وقار  / »آسيب شناسي رواني زندگي روزمره« - 

  1386، نشر علم / ترجمة مهوش قويمي /  »روانشناسي فراموشي« - 

  
  
  
  
  
  

 

 

                                                           
٧
   
8-   

  

مي ناميم خارج شود، و بايد ماهيت اختاللي  - مرزهاي حالت بهنجار -البته بايد در نظر داشت كه اشتباه رفتاري نبايد از آنچه ما  -7
  .داد كه چنين توضيحي را مي پذيرند پديده هايي قرار ةزودگذر و موقتي را داشته باشد، تا بتوان آن را در زمر

 68، ص ) 4بخش (ترجمة محمود نوائي ،  /، زيگموند فرويد  »روانكاوي و زندگي من« -8
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  كتابشناسي فرويد

■ 1905 : Jokes and their Relation to the Unconscious 

(Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten) 
  لطيفه ها و رابطة آنها با ضمير ناخودآگاه ■

هر كدام يك معناي ظاهري دارند و يك مفهوم (دارند  ياهااز ديدگاه فرويد لطيفه ها عناصر خاص مشتركي با رؤ □
  . در واقع در ساختن لطيفه ها همان فرايندهايي در كارند كه در شكل گرفتن رؤياها ،)پنهاني و عاطفي

  :  اين اثر چنين مي نويسد ةفرويد دربار

دوستانم كه در آن موقع به يكي از . است ]تعبير رؤيا[ )كتاب(ات مستقيم انشعابيكي از  ]اين كتاب[«
براي توضيح . نيست »بذله گوئي«عالقمند بود متذكر شد كه تفسير خوابهاي من غالباً بي شباهت به كارهايم 

 لطف سخن و تدارك : لطيفه گوئي پرداختم و به اين نتيجه رسيدم كه ةمن به تحقيق دربار ،اين شباهت
صورت مخالف ه ، تجسم برند و مراحل واحدي كه همان تراكم، جابجا شدنخواب از يك جا سرچشمه مي گي

شنونده تحت تأثير چه  :توأم بود » اقتصادي« ا تحقيقِبستار اين ج .را مي پيمايند )يا يكي از جزئيات و غيره(
                  تحت تأثير رفع موقتي حجابِ: پاسخ بايد گفت  ؟ردبلذت مي  [...]لطيفه  شنيدنِعلل و عواملي از 

  9».نيرومند يك لذت آني ةزدگي در اثر جذب واپس

  ؟ ه به غرضي كه دارند نايل مي شوندلطيفه ها چگون[ 

عي كه سد راهشان است در مقابل مان) چه شهواني باشد و چه مخاصمت آميز(اينها غريزه اي را 
ند موانعي در راه آنها وجود سر راست بخواهند ارضا شوصورت ه ، حال آنكه اگر ب10ارضا مي كند

در لطيفه گويي اين موانع را دور مي زنند و به اين ترتيب مي توان از منبعي كسب لذت كرد . دارد
  ] .و آن را غير قابل دسترس كرده بودكه مانعي در سر راه آن بود 

 

 

■ 1905 : Three Essays on the Theory of Sexuality  

(Drei Abhandlungen zur Sexual theorie) 

  جنسيت ةنظريسه مقاله دربارة  ■

براي  فرويد هاي اصلي ترين و مهم ترين دستاورد »تعبير رؤيا«كتاب  و )عمدة فرويد دومين اثرِ(اين كتاب  □

: در كتاب ياد شده موضوعي را مطرح كرد كه علم تا آن زمان به كلي از آن غافل مانده بود  وا. است دانش بشري
                    هم در نگرشهاي ذهني بروز پيدا ميل جنسي در دورة كودكي كه از اوان طفوليت هم در كنشهاي جسماني و 

  .دوران بلوغ /كودكيحيات جنسي دوران  /ميل جنسي: سه مقالة اين كتاب عباتند از عناوين  - . كند مي

  :ي كه از اين اثر موجود است ياهترجمه  □

  1327، ترجمة رضا سيد حسيني /  »ميل جنسيسه امتحان دربارة نظرية « - 

  1343، انتشارات آسيا  / ترجمة هاشم رضي / »سه رساله دربارة تئوري ميل جنسي« - 

                                                           
٩
  
١٠
  

  94، ص ) 6بخش (كتاب پيشين ،  -9
 .مي شوندلطيفه هاي خصمانه وسيلة تجاوز يا دفاع از خودند، و لطيفه هاي زشت و قبيح موجب ارضا غريزة شهواني  -10



72 

  

 لحظه هايي با فرويد

■ 1913 : Totem and Taboo 

(Totem und Tabu) 

  توتم و تابو ■

  . واي حدس و گمان استكرانه هاي بي پر از آنِاديبانة فرويد  عنوان بزرگترين دستاورده ب اثراين  □

گام  : اين فرضيه را بسط مي دهد كه ،در زمينة مردم شناسي استرش نخستين و مهمترين اثدر اين كتاب كه او 
منفور او را به هالكت  سرنوشت ساز از تاريخ ابتدايي به تاريخ تمدن را پسراني بر مي دارند كه با عصيان عليه پدرِ

آن خودداري از هالكت  د و پيمانعهآنگاه نوعي نظام اجتماعي را پديد مي آورند كه بنيادي ترين . مي رسانند
  . رقيب و زمينه سازي براي استقرار اخالق است

، در تكامل نوع انسان و از عقدة )دين و اخالق و حس اجتماعي(ركان اصلي وجه متعالي انسان اَبه عقيدة فرويد 
از لزوم بر طرف كردن  دين و قيد و بندهاي اخالقي از فرايند مهار عقدة اُديپ و حس اجتماعي: پدر حاصل شدند 

 .وت خود باقي مانده بودرقابتي كه در آن زمان در نسل جوان به ق

ترس از زناي با : عناوين آنها عبارتند از  .منتشر شدندجدا از هم  نخستكه مقاله است  4ن كتاب در بر گيرندة اي
بازگشت دورة كودكي / يات ذهن ، جادو و قدرت مطلقاعتقاد به تأثير ارواح/ ي عواطف تابو و دوگانگ/ محارم 

  . توتميسم

  :ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

  1349، طهوري  كتابخانة /ترجمة محمدعلي خنجي  / »توتم و تابو« - 

  انتشارات آسيا /ايرج پورباقر  ترجمة / »توتم و تابو« - 

  
  

■ 1914 : On Narcissism 11
 

(Zur Einführung des Narzißmus) 

  دربارة خودشيفتگي ■

  . خود مشغولي بيش از حد فرد استاست و مشخصة آن ب) ego( »خود«خودشيفتگي مكانيسم دفاعي  □

كه فرآيندي بهنجار است و در مراحل دهاني » خود شيفتگي اوليه«يكي : گونه خود شيفتگي بود دوفرويد قائل به 

ن غذا و خورد(مي كوشد نيازهاي جسمي خود  و مقعديِ رشد رواني كودك صورت مي گيرد، يعني زماني كه او

كه نوعي روان رنجوري است و در مراحل بعديِ زندگي  »خودشيفتگي ثانوي«و ديگري كند  را ارضا) دفع مدفوع

  .در نتيجة دريغ داشتن نيروي شهواني از مصداقهاي بيرونيِ اميال رخ مي دهد

  

                                                           
١١
و         البته ا. شده كه عاشق تصوير خود در آب شد گرفته »نارسيسوس«از شخصيت اساطيري يونان به نام  »نارسيسيسم«كلمة  -11   

  ! ولي آنقدر باالي بركة آب در برابر تصويرش غصه خورد كه سرانجام از گرسنگي مرد. نمي توانست مالك اين تصوير شود
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  كتابشناسي فرويد

■ 1916-7 : Introductory Lectures on Psychoanalysis  

(Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse) 

  روانكاوي  دربارة مقدماتيدرسگفتارهاي  ■

  .استدر قالبي همه فهم عرضه شده كه ، در دانشگاه وينهاي فرويد مجموعه اي از سخنراني □
  
  

■ 1920 : Beyond the Pleasure Principle  

(Jenseits des Lustprinzips) 

  اصل لذتفراسوي  ■

اين اثر از بحث انگيز ترين نوشته هاي فرويد است كه در آن به ترويج نظريه اي تازه درمورد انگيزه ها و بيان  □
  . مي پردازد) Thanatos(و مرگ ) Eros( دو گانة زندگي زِغراي ةفرضي

  :ترجمه اي كه از اين اثر موجود است  □

   21، شمارة ) 1(روانكاوي  -فصلنامة ارغنون  /ترجمة يوسف اباذري  / »وراي اصل لذت« - 

  
  

■ 1923 : The Ego and the Id  

(Das Ich und das Es) 

  و نهاد خود ■

از آنجا كه اين اثر جزو آخرين  .دهد كار آن ارائه مياين كتاب تبيين جامعي از ساختار ذهن و روال فرويد در  □
از قبيل (آثار فرويد محسوب مي شود، مفاد آن مبين انديشه هاي كمال يافتة او دربارة مفاهيم اساسي روانكاوي 

حوزة مختلف روان كه  هسالية آگاه و نيمه آگاه و ناخودآگاه، و همچنين نحوة شكل گيري  3تقسيم ذهن به 

  )←برگرفته از يادداشت مترجم( .است) مي ناميد »خودفرا«و  »خود«و  »نهاد«فرويد آنها را 

  :ترجمه اي كه از اين اثر موجود است  □

   1373پاييز ،  3 ةشمار ، فصلنامة ارغنون /ترجمة حسين پاينده  »خود و نهاد« - 

  ).فصل نخست كتاب ياد شده است 3برگيرندة  اين ترجمه تنها دربايد افزود كه (

  

 

 

 



74 

  

 لحظه هايي با فرويد

■ 1927 : The Future of an Illusion 

(Die Zukunft einer Illusion) 

  آيندة يك پندار ■

از ديدگاه فرويد دين روان آزردگي جهاني نوع انسان است و تجليات ديني را صرفاً بايد نمونه اي از عالئم روان  □
 . رنجوري در افراد بازشناخت

ايدة (حمايت كامل توسط وجودي پدرگونه مي داند او مسئله ايمان به خدا را، تثبيتي از يك آرزوي حفاظت و 
، بيان ميلي براي كمك شدن و )خداي قادر مطلق را به عنوان تجليلِ جمعي از انگارة پدرِ فردي تفسير مي كند

د و مهارت خود، اگر نتواند نجات يافتن، در حالي كه بشر با بيدار شدن از پندارهاي كودكانه و به كار بردن خرَ
  . ات دهد، الاقل مي تواند به خويشتن كمك كندخود را نج

  :دربارة اين اثر مي نويسد فرويد 

كمتر به عميق ترين سرچشمه هاي احساس ديني پرداخته ام، بلكه بيش تر به اين   آيندة يك پندار من در«
و نيز به سيستم آيين ها و وعده هايي كه از . مطلب توجه كرده ام كه فرد عادي، از دين خود چه مي فهمد

طرف شك آدمي برانگيخته مي شود و از يكسو معماهاي اين جهان را برايش چنان كامل توضيح مي دهند كه ر
ديگر او را مطمئن مي سازند كه تقديري زندگي او را به دقت زير نظر دارد و ناكامي هاي احتمالي را در 

در هيئت پدري متعالي تصور فرد عادي نمي تواند اين تقدير را جز . زندگي پس از مرگ جبران خواهد كرد
ها رئوف شود و با اثر دعاهاي آنفقط چنين وجودي مي تواند نيازهاي فرزندان آدم را بشناسد و در . كند

از واقعيت است كه براي  روشن است كه همة اينها آنقدر كودكانه و دور. آنها نرم شود ةنشانه هاي توب
ه زندگي يك طرز فكر بشر دوستانه، ديدن اين كه اكثريت انسانهاي فاني هرگز نمي توانند از اين ديد ب

  12».فراتر روند، دردناك است

رزويي عامل شود كه در شكل يابي و ايجاد آن ميل و آيا پندار ناميده مي  متوهدر فرهنگ روانكاوي عقيده اي 

  .)، اعتقادات مبتني بر اميال و آرزوها است»توهم«يا  »پندار«منظور از (. تعيين كننده تلقي شود

  :ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

 - »ترجمة محمود نوائي/  »مآيندة يك توه   

  1342، انتشارات آسيا   /ترجمة هاشم رضي  / »آيندة يك پندار« - 

  
  
  
  
  
  

 

                                                           
 2 خشب/ ترجمة محمد مبشري / ، زيگموند فرويد  »تمدن و ماللت هاي آن« -12  12
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  كتابشناسي فرويد

■ 1930 : Civilization and Its Discontents 

(Das Unbehagen in der Kultur) 

  تمدن و ناخرسندي هاي آن ■

، آفرينش تمدن را آغاز مي كند و درست به همين دليل )كه فرويد از توضيح آن ناتوان استبه داليلي (انسان  □
مي شود و ل يبدتروحي و رواني  غريزة ناكام به نيروي غيرجنسيِ. ي آني و كامل غرايزش باز مي مانداز ارضا

 ،مي پردازد) sublimation(بيشتر به وااليش ، بشر هر چه تمدن بيشتر رشد مي كند. اساس تمدن را شكل مي هد
دمند و فرهيخته تر و از رَبشر از يك سو خ. ويي آغازينش را ناكام تر مي سازداما در عين حال تكانه هاي ليبيد

       ا كه غرايزش شديداً ناكام ، چري شود و بيش از پيش نژند مي گرددسوي ديگر افسرده تر از بشر ابتدايي م
 .گردد، دلزده و ناخرسند مي ني كه خود آفريده، انسان از تمداين ترتيببه . شود مي

  :ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

  1382،  انتشارات گام نو /ترجمة اميد مهرگان  / »ناخوشايندي هاي فرهنگ« - 

  1383،  ماهي نشر /ترجمة محمد مبشري  / »تمدن و ماللت هاي آن« - 

  انتشارات اميركبير /ترجمة خسرو همايون پور  / »هاي آن تمدن و ناخشنودي« - 

  
 

■ 1938 : An Outline of Psychoanalysis 

 (Abriß der Psychoanalyse) 

  رئوس نظرية روانكاوي ■

  .به پيشگفتار فصل دومنگاه كنيد  ←

  :كه از اين اثر موجود است  اي ترجمه □

  22، شمارة ) 2(روانكاوي  -فصلنامة ارغنون  /ترجمة حسين پاينده  / »روانكاويرئوس نظرية « - 
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■ 1939 : Moses and Monotheism 

 (Der Mann Moses und die monotheistische Religion) 

  موسا و يكتاپرستي ■

  . پيش از مرگ خود به پايان رساند كه فرويداست  اثريآخرين كتاب اين  □

مالحظات  همچنينو  ترديد دربارة اعتبار استداللهايش نوشت، اما 1934او طرح كلي اين كتاب را در سال 
 )به انگلستان(ش تنها پس از مهاجرتبراي مدت طوالني شد، و  انتشار اين كتاب زامانع  سياسي و مصلحت انديشي

  . دادآن را  و تجديدنظر شده كاملدست نوشتة بود كه اجازة انتشار 

بسياري از ، )فقط احتماالت روان شناختي است برهان علمي وكه مباني مطالب آن فاقد (را ياد شده كتاب 
    .اند مردود شمردهو منتقدان از نظر درستي تاريخي رد كرده و متخصصان 

  :ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

  1348 ، ترجمة قاسم خاتمي / »موسي و يكتاپرستي« - 

   1387 ، فرهنگ صبا /ترجمة هورا رهبري  / »موسا و يكتاپرستي« - 

  
○                    ○                     ○  
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  كتابشناسي فرويد

  

  بخش دوم

13و نويسندگان هنرمندانآثار فرويد دربارة  مقاالتمهمترين 
 

  
■ 1907 : Delusions and Dreams in Jensen's Gradiva 

  ي ينسن 14»گراديوا«هذيان و رؤيا در  ■

مورد توجه او قرار مي گيرد  اثرآنچه در اين . استمهم فرويد دربارة يك اثر ادبي  پژوهشاين نوشته نخستين  □
  :  اين باره مي نويسد فرويد در. داستان استقهرمان ي هارؤيا

هاي كه رؤيا ] نشان دادم[ 15اثر ويلهلم ينسن »گراديوا«نام ه كوچكي ب رمان ]كاوانةروان[ ةمن در اثر مطالع«
راه پر پيچ و خمي را كه از ([ ،خوابهاي حقيقي تفسير نمود همچونتوان  يك نويسنده را مي ةساخته و پرداخت

بنابراين در  ،])آن آرزو در آثار هنري منتهي مي شود معلوم كرد ميل وافر آرزوي ناخودآگاهانه به تحققِ
كه در تشكيل خواب با آنها مواجه شديم دخالت  ناخودآگاهيشاعر نيز همان مكانيسم هاي  ةخالق فعاليت
   16».دارند

 ترين منطقي غير كه كند مي تأييد )از خاطرات سركوب شدة دوران كودكياست كه نمونه اي (هنري  اين اثرِ
   .است كودكي دوران )هشد فراموش خاطرات حتي و( خاطرات تأثير تحت ما اعمال

  :كه از اين اثر موجود است  ايترجمه  □

   1334، ترجمة محمود نوائي  / »ي ينسن»گراديوا«هذيان و رؤيا در « - 

 

                                                           
١٣
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

١٤
   
 
١٥
  

 
16  

انگيزه اي كه از ديدگاه . هاي آنهاست) motive(هنرمندان و نويسندگان مورد توجه فرويد قرار مي گيرد انگيزه  آنچه در آثار -13
 .مي تواند برآيد) ريبه صورت پرخاشگ(فرويد در نهايت امر تنها از غريزة جنسي يا از غريزة مرگ 

كه جواني باستان شناس است، به يك لوح رومي كوچك )) Hanold Norbert( نوربرت هانولد(گراديوا، قهرمان داستان در داستان  -14
يك قالب گچي از اين (. از دختري كه دارد با گامهايي باوقار و پرمنش راه مي رود، تنها بخاطر وضع و حالت پاهاي آن دل مي بندد

او دختر را  )سمت راست، قسمت باال - همين كتاب 10نگاه كنيد به تصوير صفحة  ←. مجسمه در اتاق كار فرويد هم آويخته بود
بعد با زني دوست مي شود و به او عشق مي ورزد چون طرح پاها و طرز راه رفتن آن . گراديوا مي نامد و دربارة او خيال پردازي مي كند

، دوست صميمي )و دختري كه در لوح محبوبش ترسيم شده(عاقبت مشخص مي شود زن مورد عالقة او . زن به مجسمه مي ماند
دوران كودكي اوست، همان كه هميشه عاشق هانولد بوده است، اما هانولد همواره عشق خويش را به او سركوب كرده و تنها اجازه داده 

 داده قرار تأثير تحت قهرمان داستان را كه گراديوا پاي وضعيت فريبندة نيروي - .وح نمود پيدا كندبود كه اين عشق در پيوندش با آن ل
  .است شده تعبير fetishism به

15- Wilhelm Jensen )1911-1837( ،رمان و نمايشنامه نويس آلماني. 

 94ص، ) 6بخش (ترجمة محمود نوائي ، / ، زيگموند فرويد  »روانكاوي و زندگي من« -16
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■ 1910 : Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood 

  لئوناردو داوينچي و خاطره اي از كودكي اش ■

، ، بر پاية ضعيفترين شواهد)نوشته استنخستين زندگينامه اي كه به روش روانكاوانه يعني (فرويد در اين اثر  □
لئوناردو را همجنس گرايي بالقوه و پنهان در او معرفي مي كند كه پژوهش علمي و  زندگي و آثار فهمِ كليد

  .شدة آن بوده است) تصعيد(ت تلطيف آفرينش هنري صور

يعني  ،و اين خاطره 17تنها خاطره اي است كه لئوناردو از كودكي خود نقل كرده كتابدر اين  فرويد كارِ اساس
در واقع اين . گيرد دقت مورد تجزيه و تحليل قرار ميه هنرمند ب و آثارِ ثير آن در زندگانيأمعنا و چگونگي ت

زندگي لئوناردو را  ةتاريخچ برد تا شكافمي كار  هآن را با استفاده از فن روانكاوي بفرويد خاطره بخشي است كه 
بر اساس يك  اين موردتعبير فرويد در  )متأسفانه(اما . ر كندكودكي او پ دورانِ ن خيالپردازي هايبا تحليل كرد

  . يكسره ناموجه شمرده و رد كرده اندمورخان هنر تعبير او را بدين سبب و ، 18فقره ترجمة غلط است

  :ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

  1351، ترجمة مهدي افشار /  »داوينچي ولئونارد« - 

   1387، انتشارات ناهيد / ترجمة پدرام راستي  / »روانكاوي لئوناردو داوينچي« - 

  
  
  
  
  

■ 1914 : The Moses of Michelangelo 

  ميكل آنژِ موساي ■

 كاربرد روانكاوي در علوم ذهن بهكه  Imago(19( ايماگو بدون نام نويسنده در نشريةنخست كه (اين مقالة فرويد  □
 .اند نوشتهه كه مورخان هنر دربارة اين مجسممروري عالمانه و مفصل است بر چيزهايي ، )منتشر شد پرداختمي 

  . موسا را با نيت ميكل آنژ مرتبط كند مجسمة در اين مقاله مي كوشد تا قيافه شناسي وا - 

  

   

                                                           
١٧
  

١٨
  

 

١٩
   

17- به لبهاي من  با آنم خود باز كرد و چندين بار در حالي كه هنوز در گهواره بودم كركسي بسوي من فرود آمد، دهان مرا با د
 .نواخت

 .بوده است) kite(بخش كلي تحليل فرويد مبتني بر داستان كركس است، ولي آن پرنده كركس نبوده بلكه زغن  -18

ه ايماگو عبارت است از تصويري خيالي كه فرد از نخستين مطلوبات آرزومندي خود براي خويش ساخته و پرداخته و آن را ب -19
 .كرده استصورتي ايده آل درآورده و با آن انطباق هويت 
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■ 1928 : Dostoevsky and Parricide 

  شيداستايفسكي و پدرُك ■

مي نامد، مي پردازد و براي اين منظور  »سكيشخصيت غنيِ داستايف«آنچه خود  به بررسيِنوشته فرويد در اين  □

  :رمان برادران كارامازوف را انتخاب مي كند كه به زعم او همسنگ بهترين آثار ويليام شكسپير است 

، و براي ارزش نهادن بر قطعة ني است كه تا كنون نوشته شده استبرادران كارامازوف عاليترين رما«
  » .هر چه گفته شود كم است -جهان كم نظير است كه در ادبيات  -» ش اعظممفّت«مشهور به 

ادبي فرويدي  ، يكي از بهترين نمونه هاي نقد)سكيداستايف(حسب روانكاوي نگارنده اش نحوة تحليل اين رمان بر
   .است كه امروزه هم مورد استناد بسياري از منتقدان هوادار نقد روانكاوانه قرار مي گيرد

ديپ شهريار نوشتة سوفكل، هملت اُ(اعصار مشكل بتوان گفت كه هر سه شاهكار بزرگ ادبيات همة «
) 20»شيپدرُك«(وضوعي يكسان بر حسب اتفاق به م) سكيبرادران كارامازوف نوشتة داستايف ، ونوشتة شكسپير
براي رقابت جنسي (، در هر سه اثر ياد شده انگيزة ارتكاب به اين عمل نيز عالوه بر اين. مي پردازند

  » .مال مي شودبر) تصاحب يك زن

  :كه از اين اثر موجود است  ايترجمه  □

  1373، پاييز  3 ةشمار ، فصلنامة ارغنون /ترجمة حسين پاينده  / »شيُكيوسكي و پدرداستا« - 

   
○                    ○                     ○  

    

                                                           
٢٠
 .پدركُشي، منشأ اصلي احساس گناهكاري است، هرچند مطمئن نيستم كه يگانه علت آن باشد -20   
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  بخش سوم

  فرويد مطالعات بالينيمهمترين 

  

  اشاره

حائز  است، از دو جهتكرده و به درمانشان پرداخته  آنها را تحليل شخصاًفرويد گزارشهاي باليني بيماراني كه 
كه به دليل قدرت  عنوان آثاريه ، و دوم بنحوة اجراي روانكاوي كي ونخست بابت توصيه هاي تكني: اهميت اند 

  . ان در ادبيات روانكاوي كم نظيرندادبي و تحليلي ش

  

  
■ 1905 : Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria (Dora) 

  )دورا( بخشي از تحليل و كاوش يك مورد هيستري ■

شيوة درمانش را درمورد دختري فرويد در اين اثر  .اين نوشته از اولين سرگذشتهاي ثبت شده در روانكاوي است □
 و همراه با افسردگي(نشانه هاي هيستريك داراي كه ) با نام مستعار دورا) Ida Bauer(ير نام ايدا بو هب(ساله  18

  . شرح مي دهد است )عزلت اجتماعي
  
  

■ 1909 : Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy (Little Hans) 

  )هانس كوچك( يك پسر بچة پنج ساله 21تحليل فوبي ■

طور مستقيم ه ب، كه )وچكمعروف به هانس ك 22به نام هربرت گراف(است  ساله 5 يپسر روانكاويِ شرحِ اثراين  □
روانكاوي . انجام شدداد  ميفرويد به هايي كه پدرش  ز طريق گزارشمانش ادر و قرار نگرفتفرويد تحت روانكاوي 
بدين ترتيب،  - .در آمده استاسب به صورت ترس از  در هانس اختگي اضطرابِنشان داد كه و تفسير فرويد 

   .دة اُديپ را در يك كودك نشان دهدوجود ميل جنسي كودكانه و عق مستقيماًبراي نخستين بار موفق شد فرويد 

كه بعدها هستة اوليه روانكاوي كودكان را ) كه مورد روانكاوي قرار گرفتنخستين كودكي (هانس  روان درماني
  .دده ميتشكيل ، توسط آنا فرويد بسط و گسترش يافت

 

 

                                                           
21-  

٢٢
   

  . ، عبارت است از ترس شديد و رجعت كننده اي كه دليل منطقي براي آن نمي توان پيدا كردهراس مرضي -20
21- Herbert Graf )1973-1903(او آنقدر از اين كه اسب گازش بگيرد هراس داشت كه پا از خانه بيرون نمي گذاشت ،! 
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■ 1909 : Notes upon a Case of Obsessional Neurosis (The Rat Man) 

  )23موشمرد( يادداشتهايي دربارة يك بيمار مبتال به روان رنجوري وسواسي ■
  
  

■ 1911 : Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia  

  بيماري پارانويا  دربارة گزارش حسب حال گونة يك مورد روانكاوانه يادداشتهايي ■

تحت عنوان  1903 لاس كه در(او  كتاب خاطرات اساسرا نديده و تنها بر  24فرويد هيچ وقت اين بيمار □

  .پرداخته است شحال شرح تفسيرِ، به )منتشر شد »خاطراتي از بيماري عصبي من«

  
  

■ 1918 : From the History of an Infantile Neurosis (The Wolf Man) 

  )گرگمرد(از تاريخچة يك روان رنجوري مربوط به دوران كودكي  ■

، )معروف به گرگمرد( 25فِيپانك رگيشته، تحليلي است بر شرح حال سكه فرويد نو مهمترين سرگذشت روانكاوي □
بود سالگي ديده  4سالگي براي مشاورة روانكاوانه اي كه عمدتاً در رابطه با رؤيايي كه در  23كه نخستين بار در 

  .نزد فرويد رفت) 26رؤياي گرگها(

كم و بيش سالهاي طوالني ادامه يافت و ) در فاصله هاي نامنظم(روانكاوي گرگمرد توسط فرويد و روانكاوان ديگر 
  !شد، اما عاليم روان رنجوري او هيچگاه از ميان نرفت و عاليم پارانوئيد شديد هم پيدا كرد شا سبب بهبودي

  
  
  

                                                           
٢٣
  

24   
  
  
  

  
  
  

  
25   
 

26   

  

 

ارنست النزر (موشمرد  - . بيمارانِ فرويد را از حيواناتي كه ذهن آنها را بخود مشغول مي كردند اخذ كرده اند نامهاي مستعارِ -23
)Ernst Lanzer( )1914 -1878( ( كه مبتال به افكار وسواسي بود، گمان مي كرد پدر يا زن مورد عالقه اش طعمة موشها خواهند

 !شد

در پارانوياي شربر دو عنصر  - .سناتور پارلمان ايالت درسدن ،)Daniel Paul Schreber( )1911-1842(دنيل پل شربر دكتر  -24
يكي تمايل به زن شدن و ديگري آنكه وي معتقد بود كه مأموريت داشت جهان را از بند رها سازد و آن را به سر : اساسي وجود دارد 

ه او نخست از مرد به زن تبديل               صورتي امكان پذير بود كالبته اين قضيه فقط در . منزل اصلي و سعادت گمشده اش رهنمون شود
  !شدمي 

25- Sergei Pankejeff )1979-1887( ، شرح فرويد دربارة تحليل رواني اين  بيمار)ً4در اطراف رؤيايي است كه از  كه عمدتا 
اميال جنسي سركوب شدة بيمار نسبت به  ، طوالني و بسيار پيچيده است، اما نكتة مهم تحليل او اين است كه)سالگي به ياد مي آورد

  . خواهرش علت روان رنجوري او بوده است

بخود باز                   كشيده است، ناگهان پنجرة اتاقش خودخواب مي بيند كه شب هنگام در تختخواب خود دراز ) شبي در زمستان(او  -26
 هبمجاور پنجره نشسته اند مي بيند، و با وحشت از خورده شدن گرگ سفيد را كه روي درخت  7يا  6) او با هراس بسيار(شود و مي 

 .جيغ زنان از خواب مي پردوسيلة گرگها، 
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■ 1920 : The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman 

  شناخت رواني يك مورد همجنس خواهي در يك زن ■

  

  

  :است موجود  آثاراين ي كه از ياهرجمه ت □

   1382، انتشارات ققنوس  /ترجمة سعيد شجاع شفتي  / »كاربرد تداعي آزاد در روانكاوي كالسيك« - 

  )موشمرد وگرگمرد ، دكتر شربر: سرگذشت (

  1379، انتشارات ققنوس  /ترجمة سعيد شجاع شفتي  / »گزارش هاي آموزشي تاريخ روانكاويمهمترين « - 

  )هانس كوچك، دورا و يك زن همجنس گرا:  سرگذشت(
  

○                    ○                     ○  
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  )الف(ضميمه 
  

  
اكنون بر سبيلِ پي نوشت بايد به برخي در قسمتهاي قبلي فهرستي از مهمترين آثار فرويد را مشاهده كرديم،  ●

   :ديگر از آثار او اشاره كنيم 

  

  

■ 1908 : "Civilized" Sexual Morality and Modern Nervous Illness 

  عصر جديد عصبي بيماري و "متمدن" جنسياخالق  ■

در تحليل اصول اخالقي ناظر بر روابط جنسي و حقايق مربوط  ،دربارة جامعه فرويدنظري  مهمِ مقالةنخستين  □
  . به زناشويي نوشته شده است

    :در  اين نوشته مي گيرد  فرويدنتيجه اي كه  - 

گرفته كه كسب رضايت عاطفي در آن تقريباً محال است، صورتي در جامعة غربي شكل ه زندگي زناشويي ب«
زيرا تنها پاداشي كه در ازاي اطاعت از اوامر والدين در وهلة اول و شوهر در مرحلة بعد نصيب يك زن 

  27».است» ه يا خيانت يا اختالل عصبيانتخاب بين خواهشهاي ارضا نشد«شود  بالغ و پخته مي

  

  

■ 1910 : Five Lectures on PsychoAnalysis 

  پنج گفتار دربارة روانكاوي ■

ايراد كرد، ابتدا در مجلة روانشناسي امريكا و ) در امريكا( كالرك دانشگاهدر هايي كه فرويد  مجموعه سخنراني □
  . منتشر شد فوق پس از آن تحت عنوان

  :است موجود  اثراين رجمه هايي كه از ت □

   1324،  ترجمة محمود نوائي/  »آناليزدرس پسيك  پنج« - 

  1381، فرهنگ صبا / ترجمة هورا رهبري /  »گفتار از زيگموند فرويد پنج« - 

  1381 ، انتشارات نقش خورشيد/  ترجمة فرشاد اماني نيا /  »گفتار در بيان روانكاوي پنج« - 

  

                                                           
٢٧
  4فصل / ترجمة عزت اهللا فوالدوند / ، استيوارت هيوز  »جامعهآگاهي و «از كتاب برگرفته  -27   
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■ 1921 : Group Psychology and the Analysis of the Ego 

  »خود«روانشناسي گروهي و تحليل  ■

اين اثر برجسته ترين كار فرويد در زمينة روانشناسي اجتماعي است كه بنيادهاي روان شناسي فرايندهاي  □
، نشان شود از يك جمع مياجتماعي را با نمايش چگونگي واكنش ساختارهاي رواني فرد در شرايطي كه بخشي 

براي (گيرند  كه وقتي افراد در يك گروه قرار مي ه استدر اين نوشته فرويد به اين نكته توجه كرد - . دهد مي
كلي ه رفتار شان با مواقعي كه در گروه نيستند ب) ، مؤسسه محسوب مي شوندمثال عضو يك نژاد، ملت، دسته

   28.كند مي تفاوت

    
  

■ 1925 : An Autobiographical Study 

  مطالعه اي در شرح حال خويش ■

پردازد، و  ميتاريخچه اي است كه به پيدايش و تكامل روانكاوي  رفته هم رويزندگينامة خودنوشت فرويد،  □
    .كند نميرو  اوجزئيات زيادي را از زندگي شخصي و خانوادگي 

  : ترجمه اي كه از اين اثر موجود است  □

   1343، كتابهاي جيبي شركت سهامي  /ترجمة محمود نوائي  / »روانكاوي و زندگي من« - 

  
  

■ 1926 : The Question of Lay Analysis 

  مسئلة روانكاي غيرپزشكي ■

، تئوريهاي خود را در زمينة روانكاوي و مسائل مربوط شدهنگاشته  گفت و شنودصورت ه كه ب در اين اثر فرويد □
  . دارد علمي و به ساده ترين وجه بيان مي به آن با بياني غير

  : ترجمه اي كه از اين اثر موجود است  □

  1342،  انتشارات مرواريد /ترجمة فريد جواهركالم  / »سادة روانكاويمفهوم « - 

                                                           
٢٨
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :در گروه دو خصيصة جديد از اهميت برخوردارند  -28

ايل است در آنجا فرد توانايي انتقاد خود را كنار مي گذارد و بيشتر م: ثيرپذيرتر مي شود أطور كامل زودباورتر و ته فرد در گروه ب -فلا
  )سرايت:  contagion. (پندارهاي گروه را بپذيرد

   )تحريك:  suggestion(. مي شود »رهبر«به طور غريزي پيرو فرد و طور طبيعي نسبت به مظهر قدرت مطيع تر ه فرد ب -ب

هاي ، اما رهبر نه تنها بايد بتواند با ويژگي مطيعي است كه به رهبر نياز دارد گروه گلة. صه در ارتباط متقابل با يكديگرنداين دو خصي

، آنها را هد كه هيجانهاي گروه را برانگيزدرا اشاعه د »عقايدي« شخصي و ارادة قوي و با نفوذ خود گروه را مجذوب خود كند بلكه بايد

 .افسون و ايمان آنها را زنده كند
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■ 1933 : Why War? 

   ؟چرا جنگ ■
29)نامه نگاري با اينشتين(

  

  

  : ترجمه هايي كه از اين اثر موجود است  □

  14 ةماهنامة نگاه نو ، شمار /ترجمة عزت اهللا فوالدوند  / »؟چرا جنگ« - 

  1372هستي ، پاييز  ةفصلنام /ترجمة فريدون مجلسي  / »؟جنگ براي چه« - 

  1384،  نشر آبي /ناقد  ترجمة خسرو / »جنگ؟ چرا« - 

  
○                    ○                     ○  

   

                                                           
٢٩
 همين كتاب 111مراجعه كنيد به صفحة  -29   
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  )ب(ضميمه 
 

 

SE = The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud (24 volumes)  
ed. by James Strachey, Alix Strachey & Alan Tyson. The Hogart Press and the Institute of Psychoanalysis, 
London 1953-74 : 

 

 

○ On Aphasia. 

London and New York, 1953. 
 

● On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena. [with J. Breuer] 

SE 2, 3-17 
 

○ The Neuro-Psychoses of Defence. 

SE 3, 43-61 
 

● A Project for a Scientific Psychology.  

SE 1, 283-397 
 

○ Studies on Hysteria. [with J. Breuer] 
SE 2 
 

● The Aetiology of Hysteria. 

SE 3, 189-221 
 

○ Sexuality in the Aetiology of the Neuroses. 

SE 3, 261-285 
 

● Screen Memories. 

SE 3, 301-322 
 

○ Interpretation of Dreams. 

SE 4-5 
 

● On Dreams. 

SE 5, 633-685 
 

○ The Psychopathology of Everyday Life. 

SE 6 
 

● Jokes and their Relation to the Unconscious. 

SE 8 
 

○ Three Essays on the Theory of Sexuality. 
SE 7, 125-245 
 

● Delusions and Dreams in Jensen's Gradiva. 

SE 9, 3-95 
 

○ The Sexual Enlightenment of Children. 

SE 9, 131-139 
 

● Character and Anal Erotism. 

SE 9, 169-175 
 

○ On the Sexual Theories of Children. 

SE 9, 207-226 
 

● "Civilized" Sexual Morality and Modern Nervous Illness. 

SE 9, 179-204 
 

 

* 
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○ Creative Writers and Day-Dreaming.  

SE 9, 143-153 
 

● Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy. 
SE 10, 3-149 
 

○ Notes upon a Case of Obsessional Neurosis. 

SE 10, 153-249 
 

● Five Lectures on Psycho-Analysis. 

SE 11, 3-55 
 

○ Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood. 

SE 11, 59-137 
 

● The Antithetical Meaning of Primal Words. 

SE 11, 155-161 
 

○ A Special Type of Choice of Object made by Men. 

SE 11, 165-175 
 

● Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia 

SE 12, 3-82 
 

○ On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love. 

SE 11, 179-190 
 

● Totem and Taboo. 
SE 13, 1-161 
 

○ The Moses of Michelangelo. 

SE 13, 211-238 
 

● On the History of the Psycho-Analytic Movement.  

SE 14, 3-66 
 

○ Thoughts for the Times on War and Death.  

SE 14, 275-300 
 

● Instincts and their Vicissitudes.  

SE 14, 111-140 
 

○ Repression. 

SE 14, 143-158 
 

● The Unconscious.  

SE 14, 161-215 
 

○ Introductory Lectures on Psycho-Analysis. 1916-1917. 

SE 15-16 
 

● Mourning and Melancholia.  
SE 14, 239-258 
 

○ The Uncanny. 

SE 17, 219-256 
 

● The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman. 

SE 18, 147-172 
 

○ Beyond the Pleasure Principle. 

SE 18, 7-64 
 

● Group Psychology and the Analysis of the Ego. 

SE 18, 67-143 
 

○ The Ego and the Id. 

SE 19, 3-66 
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● A Seventeenth-Century Demonological Neurosis. 

SE 19, 69-105 
 

○ The Economic Problem of Masochism. 

SE 19, 157-170 
 

● A Note upon the "Mystic Writing-Pad". 

SE 19, 227-232 
 

○ An Autobiographical Study. 

SE 20, 3-70 
 

● Negation. 

SE 19, 235-239 
 

○ Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes. 
SE 19, 243-258 
 

● Inhibitions, Symptoms and Anxiety.  

SE 20, 77-174 
 

○ The Question of Lay Analysis. 

SE 20, 179-258 
 

● The Future of an Illusion. 

SE 21, 3-56 
 

○ Dostoevsky and Parricide. 

SE 21, 175-196 
 

● Civilization and its Discontents. 

SE 21, 59-145 
 

○ Libidinal Types. 

SE 21, 217-220 
 

● Female Sexuality. 

SE 21, 223-243 
 

○ New Introductory Lectures on Psycho-Analysis.  
SE 22, 3-182 
 

● Why War? 

SE 22, 197-215 
 

○ A Disturbance of Memory on the Acropolis.  

SE 22, 239-248 
 

● Analysis Terminable and Interminable. 

SE 23, 211-253 
 

○ Constructions in Analysis. 

SE 23, 257-269 
 

● An Outline of Psycho-Analysis. 

SE 23, 141-207 
 

○ Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis. 

SE 23, 281-286 
 

● Moses and Monotheism. 

SE 23, 3-137 

 

○                    ○                     ○  

 



در محدودة این صفحات اندك نمی توان از همۀ آنچه فروید نوشـته خالصـه اي   

، از این رو، توجه اصلی ما در تالش بـه منظـور فـراهم سـازي مقدمـه اي سـاده بـراي        

، بـه  )نگریستنی آثـارش  از راه گزینش قطعات مهم و

  موسا و یکتاپرستی/  تمدن و ناخرسندي هاي آن

  اشاره

در محدودة این صفحات اندك نمی توان از همۀ آنچه فروید نوشـته خالصـه اي    روشن است که

، از این رو، توجه اصلی ما در تالش بـه منظـور فـراهم سـازي مقدمـه اي سـاده بـراي        دادارائه 

از راه گزینش قطعات مهم و(آشنایی و شناخت بهتر اندیشه هاي فروید 

  : دربارة جامعه اوآثار مهم 

تمدن و ناخرسندي هاي آن / آیندة یک پندار/  توتم و تابو

   .معطوف بوده است

روشن است که

ارائه 

آشنایی و شناخت بهتر اندیشه هاي فروید 

آثار مهم 

معطوف بوده است
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  ���� و ���
  
  
  اشاره

  : ارائه شده استبه بهترين نحو  فرويد در عبارات خود اين اثرشرحي كوتاه از 

توضيح  مفصالً )جمع شده اند» توتم و تابو«كه در كتاب واحدي زير عنوان (خود  ةگان چهارهاي در بررسي «
، كه چگونه در اقوام بدوي نفرت از مقاربت با محارم به مراتب شديدتر از اقوام متمدن است] داده ام[
، و درصدد برآمدم كه رابطة بين تابوهاي دفاعي ،)گردد خاصي مينفرتي كه موجب اتخاذ اقدامات دفاعي (

و به اين كشف نائل آمدم  ،بيابمپهلو  دونخستين محدوديت هاي اخالقي را با احساسات  ةشكال اولييعني اَ
 اعتقاد به روح و جان متكي به اصل ارزش فزون از اندازه قائل شدن براي واقعيت نخستين جهان بينيِكه 

اين تطابق و . گيرد است كه سحر و جادو از همان جا سرچشمه مي» يشائي فكر و انديشهفعال ما« رواني
چگونه همان  دنبال شده و به ثبوت رسيده است كه وسواسي پيوسته و در همه جا  ]روان رنجوري[تشابه با 

قدرت خود را از دست نداده  ،مباني فرضي زندگي روحي بدوي هنوز هم در اين بيماري شگفت انگيز
زيرا اين نخستين دستگاه متشكل  ،كرد ولي توتميسم بيش از هر چيز نظرم را بسوي خود جلب مي ،است

تماعي با يك مذهب بدوي و سلطه                            قبائل اوليه بود كه در آن نطفه هاي يك نظام اج
در اصل حيواني است كه افراد » مقدس«در اينجا موجود . ندد تابوي دفاعي درهم آميخته بودچن ةرحمانبي 

اقوام و  همةاز روي شواهد عديده مي توان چنين نتيجه گرفت كه . بيله خود را از اعقاب او مي دانندق
منبع اصلي كارهاي من در . توتميسم را پيموده اند ةاين مرحلبه موقع خود  )حتي متمدن ترين آنها(ملل 

تحقيقات  مبدأ [...]. بي از مالحظات و مشاهدات مي باشدنايا ةاست كه گنجين 1فريزرشهوراين زمينه آثار م
خود با  ةيعني نكشتن حيوان توتم و جماع نكردن با زنان قبيل، تحريم اصلي توتميسم دومن تطبيق عجيب 

موضوع ما را همين . ردن و با مادر ازدواج ننمودن استيعني پدر را دست بسر نك ،ديپاُ ةاصل عقد دو
و پدر قائل شويم و اين كار را قبائل اوليه صريحاً ) توتم(دارد كه وجه شبهي بين حيوان مقدس  بر آن مي
در آن هنگام روانكاوي به كمك من . ا همچون اسالف قبيله مي پرستيدنددادند و حيوان مقدس ر انجام مي
بازگشت كودك «توان آن را  كودكي كه مي ةدربار )]روانكاو مجار[( از يك طرف مالحظات فرنچزي، شتافت

داد  از سوي ديگر تحليل نفرتهاي پيش رس كودكان از حيوانات كه نشان ميو ناميد » به مرحله توتميسم
به حيوان مزبور منتقل شده ) ديپناشي از عقده اُ(جانشين پدر است و ترس از پدر  ،حيوان مورد تنفر

ولي آنچه . تميسم و مبدأ پيدايش مذهب بدانيممركزي تو ةرا هست» پدرقتل «كرد كه  ما را ناگزير مي ،است
 ،يافتم )Robertson Smith( تأليف رابرتسون اسميت» مذهب سامي ها«به دنبالش مي گشتم در كتاب 

مطرح مي كند كه  رااين مرد نابعه كه در عين حال هم فيزيكدان و هم منتقد كتب مقدسه بوده اين مسئله 
                                                           

-
1  1- Frazer  ،داند منطقي سحر و جادو مي ةمذهب را دنبالاو . متخصص در فولكلور و تاريخ مذاهب دانشمند اسكاتلندي. 
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بدين معني كه يكبار در سال رسماً حيوان ، ركان آئين توتميك را تشكيل مي دهديكي از ا» غذاي توتميك«
رند و سپس در ماتمش خو مي و شندافراد قبيله مي ُك همةتوتم را كه معموالً مورد پرستش است با حضور 

 ةبا نظري من اين جريان را. با يك جشن بزرگ به پايان مي رسد انجام مراسم سوگواري، اشك مي ريزند
ة يك نر واحد، دسته زير سلط كردند و هر طور دسته جمعي زندگي ميه داروين كه طبق آن انسانهاي اوليه ب

نزد خود فرض يا  [...]نزديك ديدم و بر مبناي اين عوامل  ،، خشن و غيرتي و حسود قرار داشتنيرومند
  :صورت زير بنا نمودم ه جريان تصوري حقايق را ب ،بهتر بگويم

زنان را بخود اختصاص داده و پسران را كه برايش  همةطور فعال مايشا ه مستبدانه و ب ،پدر قبيله اوليه
با اين وصف يك روز اين پسران باهم . د به قتل رسانيده و يا رانده استرقباي خطرناكي بشمار مي رفتن

همان پدري كه تا ديروز هم  ،شتند و دست جمعي خوردنداو را ُكو ، بر پدر چيره شدند يك مساعي كردندتشر
، ز آنان قادر به جانشيني پدر نبودپس از انجام اين امر هيچيك ا، شمن آنان بود و هم كمال مطلوبشاند

ناچار با يكديگر  ،در اثر اين ناكامي و پشيماني هاي حاصل از آن ،زيرا ديگران اين راه را براي او مي بستند
يك قبيله برادرانه گرد يكديگر حلقه زدند و از بركت دستورات  در ،از راه سازگاري و آشتي درآمدند

كلي از تجاوز به  طوره داشت باهم عقد اتحاد بستند و ب توتميسم كه آنان را از تجديد چنين عملي باز مي
بنابراين راه ديگري جز روي آوردن به ، به قتل رسانده بودند چشم پوشيدندزناني كه بخاطر آنان پدر خود را 

جدانشدني و  2برون همسريتوتميسم با  ةشود كه چرا مرحل از همين جا معلوم مي ،بيگانه وجود نداشت زنان
نخستين (ي است كه حس گناهكاري بشر شتيادبود عمل شنيع و ز ،[...]غذاي توتمي . ناگسستني است ارتباطْ

  .هاي اخالقي استود و خود سرمنشأ تشكيالت اجتماعي، مذهب و محدوديت ش از آن ناشي مي) گناه

تاريخي پذيرفته شود يا نشود به هر حال پيدايش مذهب بر  عنوان يك واقعيته اكنون چه اين جريان ب
پس از چشم پوشي از . ة مزبور استشود و ناشي از تضاد موجود در عقد خانوادگي مطرح مي ةاساس عقد

 ،، و رشك و حسد بوداوليه كه در عين حال موجد ترس، كينه، احترام درِعنوان جانشين په حيوان توتم ب
فرزند نسبت به پدر  ةكينه جوئي و عالق دو احساس متضاد. زبور نمونه اي جهت آفرينش خدا شدحيوان م

 ةاز يك طرف بايد كفار. لح و سازش تازه اي پايان مي يابدباهم پيكار مي كنند و همواره اين نبرد با ص
اين گونه تعبير مذهب . گرفت داده مي شد و از سوي ديگر مزاياي آن مورد تأييد قرار مي قتل پدر

بخصوص مباني روانشناسي مسيحيت را كه در آن تشريفات طعام توتمي تقريباً به همان صورت حفظ شده 
. دهد درآمده است به نحو بارزي نشان مي ))communion( آئين عشا رباني يا(و به شكل تناول مشترك 

   3».در آثار اسميت و فريزر وجود داردبايد مخصوصاً يادآور شوم كه اين تشبيه از من نيست بلكه 

   

                                                           

2-   

٣
    

 

2- Exogamy  :آميزش و زناشويي با زنان خارج از قبيله.  

 95- 98، صص  )6بخش (/ ترجمة محمود نوائي / ، زيگموند فرويد  »روانكاوي و زندگي من« -3
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و به نحوي شگفتي آور  محارم عبارت از خصوصيتي است كه ذاتاً مربوط به دوران كودكي استبا ترس از زناي  ●
نخستين  روانكاوي به ما نشان داده است كه. اران رواني مي دانيم مطابقت دارد، درباره نفسانيات بيمبا آنچه ما

فرد مورد نظر، تجسمي از مادر يا  أ زناي با محارم و گناه آلود است، زيرا اين، از منشانتخاب جنسي يك پسر جوان
، ما همواره بازمانده هاي قابل توجهي از حالت نفساني دوران در بيمار مبتال به اختالل رواني ]...[، خواهر اوست

رواني مربوط به  -، يا اينست كه وي نتوانسته است خود را از حاالت جنسيكودكي را باز مي يابيم و علت امر
ما به ] بنابراين[ ]...[) وقفه در رشد يا سير قهقرائي(دوران كودكي برهاند و يا آنكه به حاالت مذكور بازگشته است 

             . عقدة اصلي بيماري رواني بشناسيم ،رفتار زناآميز نسبت به والدين را: اين نتيجه مي رسيم كه 

  )صل اولف(
  

، ولي اميال اجتماعي. لي اختالل رواني را تشكيل مي دهد، خصوصيت اصاميال اجتماعيتري اميال جنسي بر بر ●
، نوعي بنيادهاي غير اجتماعي بيماريهاي رواني [...]. خودخواهانه و عناصر شهوي است خود آميزه اي از عوامل

و انفرادي به  ل خصوصي، با وسايه از طريق كار جمعي تحقق مي بخشدكوشند آنچه را كه جامع هستند كه مي
شود كه تمايالت شديد جنسي  ، روشن ميلي كه شالودة بيماري رواني هستندوسيلة تحليل امياه ب. وجود آورند

، بر تمايالت ناشي از تالقي عوامل يماريها نقش اساسي به عهده دارند، در حاليكه بنيادهاي اجتماعيدر اين ب
سان كه در  ان، بدقادر به متحد ساختن انسانها نيست نياز جنسي. خواهانه و عوامل شهوي متكي هستندخود

از نظر نوع، سرشت . ل از هر چيز، يك امر خصوصي و فردي است، ارضاي ميل جنسي قبمحاورات گفته مي شود
و پناه بردن به يك  - كه ارضايي در بر ندارد  - ، از گرايش طبيعي آن به فرار از واقعيتاجتماعي اختالل رواني

، گريزد در اين دنياي واقعي كه بيمار رواني از آن مي. پر از وعده هاي فريبنده، سرچشمه مي گيرداي خيالي دني
كند، با پشت كردن به اين واقعيت، بيمار  ، حكمفرمايي ميتمام بنيادهاي ناشي از كار جمعي جامعة انساني با

  . رواني، خودش، خود را از جامعه طرد مي كند
  )صل دومف(

  

ي تمام مذاهبي كه بعداً سر بر                                             ، مقدمات الزم را برابي آنكه خود يك مذهب باشد) Animism( »آني ميسم« ●

  . مي آورند، در بردارد
  ) صل سومف(

  

يت ، شخصانسان بدوي به اين تمايالت. اشباح و شياطين، جز تمايالت عاطفي برون افكنده، چيز ديگري نيستند ●
، و به اين ترتيب حاالت نفساني خويش را در گرداند كه خود آفريده است مي بخشد و جهان را مسكن ارواحي مي

  . خارج از خود باز مي يابد
   )صل سومف(

  

، ، آنها را از طريق تصوريا شيئي ، بعد از زوال شخصدهد ، خاصيتي است كه اجازه مييروح يك فرد يا يك ش ●
  . درك كنيم

  )سومفصل (
  

محارم است و ، هميشه در جهت زناي با نخستين ميل جنسي انسان بالغ: كه دهد  تجارب روانكاوي نشان مي ●
. نوان علل اصلي نقشي بس مهم دارند، به عند، در اختالالت رواني كه بعداً بروز مي كناين اميال سركوب شده

  ) .سبت به زناي با محارم وجود نداردپس نفرت فطري ن(
  )هارمصل چف(



93 

 

 برگزيدة آثار فرويد

  

از منع كشتن توتم و حرمت نكاح زني از توتم مشترك، : دهد  حكم تابويي كه هستة توتميسم را تشكيل مي دو ●

ست و نيز با دو ميل ابتدايي ، منطبق اازدواج كردشت و با مادر كه پدر را ُك »ديپاُ«نظر محتوا بر دو جنايت 

لت اصلي هر نوع اختالل رواني است، مطابقت احتماالً ع، ي ناقص آنها يا برانگيخته شدنشان، كه واپس زدگكودك
  . دارد

  )فصل چهارم(
  

فرد از نظر روانكاوي با وضوح خاصي نشان مي دهد كه خداي هر كس، تصويري از پدر اوست و  ةمطالعه دربار ●
آن تغيير و  ، به طرز رفتار وي با پدر واقعي خويش بستگي دارد و پا به پايروية شخصي هر فرد نسبت به خداوند
   .مراتب بيشتره ك پدر است با عظمتي بتبديل مي يابد و خدا في الواقع فقط ي

  )صل چهارمف(
  

، هيئت اجتماع و هنر است و اين امر با اصول مسلم روانكاوي كه عقدة مذهب، اخالق مبدأ [...]، ديپعقدة اُ ●
  . تون تمام اختالالت رواني مي شناسد، كامالً منطبق اسمذكور را كان

  )فصل چهارم(

  

  

  

  :مأخذ 
■ Sigmund Freud, Totem and Taboo  

  

  

     1349،  طهوري ةكتابخان / محمدعلي خنجيترجمة  ■
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 ����ۀ ی� ��ار 
  

  
، و دهد تمدن نيرويي است كه غرايز ابتدايي را محدود ساخته و آزادي افراد را دستخوش نيروي خود قرار مي ●

تمدن همواره از جانب عده اي معدود سخت حمايت شده و در قالب قوانين و مقررات باز به همين جهت است كه 
با اين توضيح آشكار مي شود كه . يتي قابل توجه مي شودسبب اقتدار و سلطه و نيرومندي آن گروه معدود بر اكثر

حقيقت  تمدن بخودي خود بدان سان كه گمان مي رود محدوديت هايي طاقت فرسا را موجب نمي شود و در
، بلكه از جانب ده و پديد آمده از اصل تمدن نيستنقايص و معايبي كه در تمدن امروزي مشاهده مي شود تراوي

  . خود از آن بهره برداري مي نماينداعمالگران و زورمندان مي باشد كه براي سود جويي 
  )اولبخش (

  

غرايز در اثر تربيت هاي اوليه هر كدام به اين ، بشر داراي غرايز طبيعي و اكتسابي متنوع و گوناگوني است ●
اه به آگخودنا شكلي يا تثبيت شده اند و يا مورد تصعيد قرار گرفته برتر گشته اند و يا واپس زده شده و در ضمير

اين اصل مهم و غير قابل ترديد را مي آموزد كه منشأ و سرچشمة  روانكاوي ]...[. شكل خمودگي فرو افتاده اند
بالغ در اجتماع و خط مشي و چگونگي زندگي شان و ناراحتي ها و بيماري هاي عصبي و رواني شخصيت افراد 

طوركلي شكل تربيت در زمان كودكي است كه شخصيت ه آنها را بايستي در دوران كودكي آنان جستجو نمود و ب
مي شود و شيوة شخصيت هر فردي در همان دوران كوتاه كودكي تعيين و مشخص  ،بالغ فرد را تشكيل مي دهد

  . يات و حاالت افراد باقي مي گذاردتربيت اوليه است كه تأثير قاطع در روح
  )بخش اول(

  

فشار دشمني به تمدن را تعديل مي كند  ،لذت هاي حاصله از هنر كه كاميابي هايي ذهني و معنوي مي باشند ●
هايش در خاطر فداكاريها و ازخودگذشتگي بو در حقيقت پاداشي از جانب طبيعت و فرهنگ و تمدن است به بشر 

   4.راه دوام و استقرار تمدن
  )دومبخش (

  

الينحل ماندن راز آفرينش در طول ] و[ نيروهاي كور طبيعت،] در مواجه با[عجز و درماندگي بشر  ]...[بر اثر  ●
يتي تخدير آميز و تسكين انگيز                                           وجود مي آيد كه داراي خاصه ا بمات و عقايد و انديشه هاز توه ه ايمجموع ،زمان
برابر قواي ] در[اين عقايد و مجموعة انديشه ها همچون خدايان وظيفه دارند كه عجز و ناتواني بشر را  ،باشدمي 

اما . گشته و منتسب به خدايان مي باشد اينها دستورها و قوانيني آسماني تلقي و اصوالً ،طبيعت قابل تحمل سازند
                                                           

4-   
   
  
 

 

  : مي نويسد  )2ترجمة اميد مهرگان ، بخش  - »ناخوشايندي هاي فرهنگ«(فرويد در جايي ديگر  -4

، چيزِ بيشتري را موجب تنگناهايِ زندگيگذرا و موقتي از ، قادر نيست جز نوعي گريزِ ي كه هنر ما را در آن فرو مي بردتخديرِ ماليم«

  ».تا رنجِ واقعي را از يادمان ببردشود و چندان هم كه بايد نيرومند نيست 
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از لحاظ پي شناسي و پژوهش گري در بنياد آنها الزم است گفته شود كه هستة اصلي و منشأ اساسي اين 
 معتقدات همان دورنماهاي هراسناك و خاطرات بشرهاي نخستين مي باشد كه مرحله و دوران كودكي آنها را

   .دارد همچنان زنده و تازه نگاه مي
  ) سومبخش ( 

  

خته و پرداخته و تكوين اين تنها خداي دوران يكتاپرستي ما خدايي است كه از مجموعة خدايان گذشته سا ●
هرگاه به تاريخ و گزارش زمانهاي دور دست يازيم متوجه خواهيم گشت نخستين قومي كه چنين . يافته است

را جمله به يكي منتسب  ...)]داننده، بخشاينده، دادگر و:  صفات نيك انسانها[( ني اين صفات، يعرا آفريدندخدايي 
، بدان گونه كه خود را قوم برگزيدة جهان پنداشتند يده و از چنين كاري لذت برده اندنمودند تا چه حد به خود بال

  . يكتا و كامل را مختص خود شمردند و لطف ويژة خداي
  )سومبخش (

  

ژرفاي  البته بايستي با عمق و. بر آن نبوده ام تا تمدن را منشأ مستقيم پندارهاي مذهبي توجيه كنممن  ●
چون من خواسته ام تا مدلل و ثابت نمايم كه معتقدات مذهبي زاييدة همان . بيشتري به موضوع توجه شود

گرفته و توشه برداشته است و نيازمنديهايي مي باشد كه ساير پيشرفت ها و جلو روي هاي تمدن از آن سرچشمه 
انايي و اليزال طبيعت كه تو و نيازمندي به نگهداري و حفظ خود در برابر نيروهاي كور: آن نيز عبات است از 

بدين معنا كه . خاستگاهش اصالح و پيشرفت مي باشد، از سويي ديگر پديدة تكامل كه تفوقي شگرف بر بشر دارند
مرمت و اصالح نقايص مدنيت و فرهنگ وجود دارد كه همواره رو به گسترش در آدمي ميلي شديد و سركش براي 

راي ما بسي ناگوار پيش تازي براي بهبود بخشيدن و به كمال رساندن نقايصي كه تحمل آن ب ،و پيش تازي است
  . و درد آور است

  )چهارمبخش (
  

 اما اين معتقدات. باشد مي طبيعتابر نيروهاي كور و سركش بر ترس در [...]منشأ نخستين معتقدات ديني  ●
وسيلة تمدن در بازپسين مراحل ه نخستين و بدوي در بستر زمان و ميان نسلهاي بسياري راه تكامل پوييده و ب

  . ن ميراثي فرهنگي به ما رسيده استعنواه خود ب
  )چهارمبخش (

  

لحاظ نيروي اجرايي و نسبت گاه رنگ مافوق طبيعي و آسماني نداشته باشد از مذهب و دستگاه مذهبي هر ●
ايمان افراد هيچ امتيازي به قوانين كشوري و محدوديت هاي تمدن كه افراد با آن گرمي و حرارت نسبت به آنها 

در پناه معتقدات آسماني و                 پرخاشگري و عصيان مي ورزند ندارد و همين رنگ تقدس و غيرانساني بودن و
در پناه و پوشش اين پديده هاي وهمي . دارد و محفوظ نگاه مي نكه مذهب را مصو هاي خدايي رفتن استالهام 

و فوق طبيعي است كه تكامل تدريجي و پيشرويها و تغيير و تبديل هاي اين معتقدات از نظرها پوشيده و دور 
  . لي اليتغير و يكسان عرضه مي شوندعنوان اصه مانده و همواره ب

  )چهارمبخش (
  

يي أست و بي مايه كه انسانها از روي زيركي و براي تبرئة خود آنها را به مبدتر نوشته هايي است ساز همه جالب ●
قدري ه داليل و براهيني كه در اين نوشته هاي مقدس ارائه گشته ب. ر نسبت داده و آسماني مي خوانندشديگ
ته و ايمان را بسوي خود جلب ، بي مايه و كودكانه است كه به هيچ روي نمي تواند جلوه گاه منطق گشستس
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اين كتب مقدسه پوشيده از موارد و آيات ضد و نقيض و تضادهاي شگفت و اغلب مراجعات و نقل و قولهاي . نمايد
دست به استدالل و منطق  ها آن وقت به فرازگاه عظمت خود مي رسد كهو كار اين شاهكار ،ي مي باشداافسانه 

تماد نسبي را در شخص كه هيچگاه نمي توانند يقين و ايمان و يا الاقل اع، استدالل ها و منطق هايي مي يازند
ي است براي ارباب ادياني و يي آسماني تنها گريز گاهأبه همان گونه كه گفته شد قايل شدن مبد. برانگيزانند

سلب  ساساً نابوديي مجهول و اأسناد به مبد، كه خود به بي پايه بودن اين نوشته ها آگاه بوده و به وسيلة امذاهب
  . ت از خود مي نمايندمسئولي

  )پنجمبخش (
  

علم نيز اوهامي بيش نمي باشند و منطق و تجربه و ] پندارها و[روانشناسي نشان مي دهد كه معتقدات مذهبي  ●
  . اين اصل را تأييد مي كند

  ) ششمبخش (
  

سرگرم مي دارد و درون گروانه همراه با ميل و آرمانهايي بي نقش و ناانجام ذهن و انديشة ما را بخود مشغول و  ●
آفريدگاري كه بخشايندگي  ،چه خوب مي شد اين جهان را آفريننده اي مي بود: ر عمق مي انديشيم كه آرزويي پ

چه . ليت نداشتو مهرباني داشت و در پرتو ذاتش در جهان جز نيكي و عدل و دادگري چيزي ديگر نقش و فع
چه اندازه . آن به اشكالي ديگر ادامه مي يافتنيك مي بود كه مرگ پايان زندگي محسوب نمي گشت و كشش 

ر رنج و ادباردل پرور مي بود تا در قبال اين دنيا و زندگاني پ، جهاني ديگر پي و بي رنج و حرمان رور و خوشر س
ر دورانهايي دراز در سر پرورانده است و مذهب نيز ها و آرزوهايي است كه بشر داين آرمان - ! وجود مي داشت

كوشيده است تا اين آرزوها و اميال را به صورتي حقيقي جلوه دهد و مي دانيم از دورترين ايام اساس مذهب جز 
حال شگفت و عجيب و دور از خردمندي است  .مات چيزي نبوده استبر نقش دادن و هستي بخشيدن اين توه

ه نياكان و اسالف ما با تمام ناداني ها و جهل و بيچارگي هاي خود به حل و بازگشايي كه چنين بينديشيم ك
  . توفيق يافته باشند واقعاً الينحليچنين مسايل پيچيده و 

  ) ششمبخش (
  

عاملي بوده است كه در ادوار و اعصار گذشته و تا اندازه اي به نسبت نفوذ گذشته اش در اين زمان  مذهب ●
در حقيقت مذهب نقش مهمي در سركوبي و واپس زدن . ميابي هايي براي اجتماع بوده استمصدر خدمات و كا

سفانه اين نقش كه أاما مت. دفروپوشيتمايالت غير اجتماعي و غرايز مخرب داشته كه نمي توان از ارزش آن چشم 
  . آورده و همان گونه پايداري ورزد در طول تاريخ به توالي از قدرت عملي و نفوذش كاسته شده نتوانسته است دوام

  )هفتمبخش (
  

● ر و زور تغيير قوانين و دستورات مذهبي همواره در طول زمان موافق با مصالح و منافع قدرتمندان و صاحبان ز
ساي مذهبي كه ؤروحانيون و كشيش ها و ر. و ديگرگوني هاي ناهنجار بوده انديافته و مردم نيز شاهد اين تغيير 

، خود آلت مستقيم مراقب انجام و مراعات آنها باشندبايستي حافظ و نگاهدارندة اين قوانين بوده و با سخت كوشي 
  .مي شده اند بيشتري برخوردار كاري از امتيازاتعنوان همه جرم بوده و ب

  )هفتمبخش (
  

و  و همچون بيماري رواني كودكان مبنأهمگاني است ) neurosis( »وروزن«مذهب نوعي بيماري رواني يا  ●

  . يعني روابط پدر و فرزندي مي باشد، »ديپعقدة اُ«سرچشمه يا خاستگاه اصليش منبعث و پديد آمده از 
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وروز عمومي از دو سو سد تكامل و اين ن. وروزي عمومي مي باشدهمگاني و نمذهب نوعي بيماري رواني  ●
، موانع و شود از سويي همان گونه كه در بيماري هاي رواني افراد مالحظه مي: شود  پيشرفت انسانيت مي
بيه به تش از طرفي ديگر مي توان مواد حاصله از آن را. امل و ارتقاي بشريت فراهم مي كندمحظوراتي در برابر تك
البته حاالت وهمي در رشتة روان پزشكي اختالل هايي . نمود) psychosis hallucinatory( نوعي حاالت وهمي

  . سازنده و پردازندة اين اوهام استرواني محسوب مي شوند و مذهب نيز همچون سرچشمة زاينده اي 

  )هشتمبخش (
  

بوده اند در مسير زمان به                                   حقايق مذهبي و اصولي كه زماني شايد محتوي نوعي و يا اندكي حقيقت  اصوالً ●
نها به حقيقت و اي دگرگوني يافته و تغيير و تبديل ديده اند كه بشر ديگر نمي تواند با سودجويي از آاندازه 

  . واقعيتي دست يابد
  )هشتمبخش (

  

و  ]سخت گيري ها[تا هنگامي كه بشر از لحاظ مسايل جنسي در سالهاي نخستين كودكي تحت تأثير  ●
محدوديت هاي جنسي از نظر اصول و معتقدات ذهني مذهبي و قانوني قرار دارد و اين اصول و قوانين از جانب 

، به و مورد انجام قرار مي گيرداعمال مربيان و آموزگاران از طرفي و پدران و مادران از سويي ديگر نسبت به او 
  .او داوري و قضاوتي به عمل آوريم صحت و درستي نمي توانيم دربارة نهاد و سرشت حقيقي و راستين

  )نهمبخش (
  

از آن منع  ]يكباره[مذهب نيز همچون مواد مخدره مي باشد كه معتادين به آن را نمي توان بدون مقدمه و  ●
  . نمود و بازداشت

  )نهمبخش (
  

جز خود كسي را براي پشتيباني ه خويش متكي و پشت دار باشد و ب همين كه آدمي توانست تنها به خويشتنِ ●
اين خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ برايش خواهد بود، كه در پرتو و اثر آن خواهد توانست  ،اموري موهوم برنگزيند

  . حداكثر استفادة مستقيم را بنمايداز نيروهاي سرشار خود 
  )نهم بخش(

  

ود كه نياي نخستين اصالح شده و به اصطالح مترقي هم مشمول همان سرنوشتي خواهند ب روشهاي مذهبيِ ●
غير از ، و به اين وسايل مذهب قادر نخواهد بود تا سرنوشت جبري خود را از مسير تاريخ به راهي آنها بوده است

   5.آنچه بايستي باشد برافگند
  )دهمبخش (

  

علم از اين جهت كه  ]...[ ،منطقي و اوهام را از صافي عقل صادر نمي كنددارها و امور غيرگذشتن پنعلم امكان  ●
ست مي نمايد مخالفين زيادي تدينين س، قدرت و نفوذ مذهبي را بي نقش نموده و ايمان را در نزد منيرو، اهميت

  . را براي خود فراهم مي آورد
  )دهمبخش (

  

                                                           
5-   
  
 .يدة ديني متروك و منسوخ خواهد شد، عقل آدمي تقدم خود را نشان خواهد داد و عقينده اي دوربه عقيدة فرويد در آ -5
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به اميد  -  م و پندار آن است كه ما ارزش و نقش علم را نفي نماييم، توهنيستم علم پندار و توه، دانش و نه ●
دهد در جاهايي ديگر  آنكه گمان بريم هر نوع شناختي را كه دانش در حيطة ادراك و شناخت ما قرار نمي

  . خواهيم يافت

  )دهمبخش (

  
  
  
  

  :مأخذ 
■ Sigmund Freud, The Future of an Illusion  

  

  

  1357 )دوم اپچ(، انتشارات آسيا  / هاشم رضيترجمة  ■
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 ���ن و ������� �� �ن  
  
، كودكي و نياز به پدر ناشي مي شودبه نظر من نمي توان انكار كرد كه نياز به دين از بي پناهي دوران  ●

 ، بلكه در اثر ترس ازه طور ساده ادامه نمي يابدبخصوص به اين علت كه اين احساس از زمان زندگي كودكي ب
     . ي شود، مداوم نگاه داشته منيروي غالب سرنوشت

   * )1 خشب(
  

    6.، در طرح و نقشة آفرينش ملحوظ نبوده استباشد »خوشبخت«قصد بر اينكه انسان  ●
  )2بخش (

  

پارانويايي مي ماند و چنين فردي،                                 ، به رفتارِ فردنشان داد كه رفتارِ هر يك از ما، از يك نظر مي توان ●
ساختنِ آن با كمالِ مطلوبِ  ، از خاللِ جايگزينكه نزد او سخت تاب نياوردني است واقعيت را اي از جهانِسويه 

اهميت خاصي كه اين وضع مي طلبد ناظر به . ت مي برد، تصحيح مي كند و اين ديوانگي را به درونِ واقعيخودش
، از گرسازيِ ديوانه وارِ واقعيتذرِ د، مشتركاً مي كوشند تا از رهگقت است كه شمارِ عظيمي از آدمياناين حقي

ين اديانِ نوعِ بشر را نيز بايد در زمرة ا. ند و در برابرِ رنج مقاومت ورزندحصولِ خوشبختيِ خود يقين حاصل كن
هرگز قادر به بازشناختن اش  طبعاً كسي كه خود در متنِ وهم به سر مي برد،. چنين وهم و جنونِ جمعي آورد

  . نيست
  )2بخش (

  

، هيچ هنگام چندان بي ياورانه بدبخت دفاع نيستيم كه هنگامِ عاشق بودنهيچ زماني آن چنان در برابر رنج بي  ●
  . يا عشقِ او نيستيم كه هنگامِ از دست دادنِ معشوق

  )2بخش (
  

دستگاههايِ جه اينكه خود جالبِ تو. ابژة جنسي را تشكيل مي دهند هاي، ويژگي ، اساساً»گيرايي«و  »زيبايي« ●

به هيچ رو زيبا خوانده نمي شوند، در مقابل، به نظر مي آيد  ،ايِ آنها همواره تحريك كننده است، كه تماشتناسلي
  . ثانويِ جنسيت بستگي داشته باشد ، به برخي شاخصه هايِسرشت زيبايي

  

                                                           
6-   
  
  
  
  

، ارضاي نيازهاي انباشته شده است معناي دقيقسعادت به . نشده استمنظور  »خلقت«مي توان گفت كه سعادت انسان در برنامة « -6

ذت، تداوم هر وضعي كه اصل ل. بة پديده اي گذرا امكان پذير استو طبق ماهيت اش فقط به مثا) شود كه ترجيحاً ناگهاني حادث مي(
           شديد لذت ما چنان ساخته شده ايم كه فقط از تباين . رسيدن به آن را آرزو مي كند، فقط خشنودي متوسطي حاصل مي كند

احساس بدبختي . مكانات سعادتمان را محدود مي كندبنابراين نهاد خود ما ا. ثابت كمتر احساس لذت مي كنيم بريم و از يك وضعمي 

  . »كردن كمتر دشوار است

  * )2بخش (
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،             نه - حق داريم  ، با اين وجودكه اصلِ لذت بر ما تحميل مي كند، تحقق پذير نيست برنامة خوشبخت شدن ●
  . يك ساختنش به تحقق انجام مي گيرد، فرو نگذاريمتالشهايي را كه به نحوي در راستايِ نزد - توانيم مي 

  )2بخش (
  

وط به اقتصاد ، مسأله اي است مربممكن شمرده مي شود، امري مفهومِ تعديل يافته اي كه در آن سعادت به آن ●
وجود ندارد كه به كارِ همه بيايد و هركس بايد خودش بكوشد كه بفهمد در ] عام[توصيه اي . ليبيدويِ خود فرد

  . ب و هيأت خاص سعادتمند تواند شدكدام قال
  )2بخش (

  

، مي پرهيزد حكمت حيات نيز ا در يك محل بگذاردهمانگونه كه تاجرِ محتاط كار از اينكه كل سرمايه اش ر ●
شش و جهد واحد چشم كام گيري ها و ارضا طلبي هايمان را صرفاً از يك نوع كو شايد ما را پند دهد كه همة

  .نداشته باشيم
  )2بخش (

  

رآوردنِ اشتياقِ صد هزار نقاد كشيدنِ قوايِ طبيعت و ب، اين به متازه بدست آمده بر مكان و زمان  اين استياليِ ●
افزايش نداده و باعث نشده است كه خوشي و سعادت ، از زندگي متوقع است] بشر[، ميزان كسبِ لذتي را كه ساله

 ، همشرط سعادت و خوشبختيِ بشر نيست ، يگانهسلطة قدرتمندانه بر طبيعت [...] ،بيشتري را احساس كند
چنانكه مسلماً يگانه هدف كوششهايِ معطوف به تمدن و فرهنگ هم نيست و دليلي وجود دارد كه بي ارزشيِ 

  . ظ دستيابي مان به سعادت را، مأخوذ از آن بدانيمه لحاپيشرفت تكنيكي ب
  )3بخش(

  

● احساسِ سعادت و خوشبختي نمي كند ،خود به منزلة موجودي خداي گونه انسانِ امروزي در جايگاه.  

  )3بخش(

  

اين آزادي، پيش از حلولِ فرهنگ، بزرگترين چيز . ع موهبت فرهنگي به شمار نمي آيد، هيچ نوآزاديِ فردي ●
، از رهگذرِ رشد فرهنگي. وانِ فرد نبود، زيرا دفاعِ از آن در تكه در آن موقع، ارزشِ چنداني نداشت ، با وجوديبود

همه كس ا مال شود و عآزادي با محدوديت هايي روبرو شد و عدالت خواستارِ آنست كه اين محدوديت ها در مورد
، مي تواند در حكمِ ه عنوانِ سودايِ آزادي، جوشان استآنچه در يك اجتماعِ فرهنگي، ب. استثنايي در كار نباشد

ولي . گ بيايد و با فرهنگ سازگار بماند، به كارِ تداومِ رشد فرهنليه بي عدالتيِ موجود و بدين سانشورشي باشد ع
 -خاستگاهي وارسته از فرهنگ  - همچنين ممكن است ريشه در خاستگاه بدويِ شخصيت ] اين تمنا برايِ آزادي[

ال و خواسته شك، معطوف به اَبنابراين تمنايِ آزادي. ته باشد و بدين ترتيب، شالودة فرهنگ ستيزي را بريزدداش
  . ه طور كلي است، يا فرهنگ بهايِ معيني از فرهنگ

  )3بخش(
  

يِ اليتهااين امر امكانِ آن را فراهم مي آورد كه فع. بس برجسته اي از رشد فرهنگي استوااليشِ غرايز ويژگيِ  ●
وااليش،  [...]. ژه اي در زيست فرهنگي بازي كنند، نقشِ ويبرترِ رواني، نظيرِ فعاليتهايِ علمي، هنري، ايدئولوژيكي

  .، توسط فرهنگ بر دوشِ غرايز گذاشته شده استاصوالً سرنوشتي است كه بارِ آن
  )3بخش(
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هم در ناخودآگاه بشر  عشق همچنان ، و اين خصلتعشقِ فارغ از غايت نيز در اصل، عشق سراسر جنسي بود ●
، به فراسويِ خانواده دست مي يابند و سراسر نفساني و چه فارغ از غايت ، چهاين هر دو گونه عشق. وجود دارد

، به               عشقِ تناسلي. بودند، برقرار مي سازندم بيگانه اهپيوندهايِ جديدي ميانِ انسانهايي كه پيشتر نسبت ب

 ،لحاظ فرهنگي مهم انده يي مي انجامد كه ب»دوستيها«از غايت به برقراريِ  نواده ها و عشقِ فارغگيري خاشكل 

، در وليكن ربط و پيوند عشق با فرهنگ .رخي از محدوديت هايِ عشقِ تناسلي، نظيرِ انحصاريت، را ندارندزيرا ب
، عشق به مخالفت با عاليقِ يك سو از. ستي و وضوح خود را از دست مي دهدرا، سرو شكل گيري اش روند رشد

عمالِ محدوديتهايي محسوس، عشق را مورد تهديد قرار              ، به ياريِ افرهنگ بر مي خيزد و از سويِ ديگر، فرهنگ
  . مي دهد

  )4بخش (
  

مردان بوده، ، و كارِ فرهنگي همواره در دست طوف به خانواده و حيات جنسي اند، نمايندگانِ عاليقِ معزنان ●
ت كه دست به وااليشِ غرايز بزنند، عملي كه همواره وظايف سنگيني را بر دوششان گذاشته و آنها را واداشته اس

  . زنان، كمتر قادر به انجام آنند
  )4بخش (

  

ترشِ حلقة ، وضوحِ كمتري نسبت به هدف ديگرِ فرهنگ كه گسرهنگ به محدود ساختنِ حيات جنسيگرايشِ ف ●
، ممنوعيت انتخابِ محارم حتي نخستين مرحلة تمدن، يعني مرحلة توتميستي. و متمدنانه است، ندارد فرهنگي

ر حيات عشقيِ بشر ، و شايد اين كاري ترين زخمي باشد كه در طيِ اعصار ببراي آميزش را، به همراه مي آورد
  .وارد آمده است

  )4بخش (
  

كه ما را از ارضاء كامل باز                              يت خود عملكرد جنسي نهفته است، بلكه عاملي در ماهنه صرفاً فشارِ فرهنگ ●
، به هر حال ممكن است اين سخن خطا باشد. (زد قدم به راههايِ ديگري بگذاريمدارد و وادارمان مي سامي 

   ).صميم گيري در اين باره دشوار استت
  )4بخش (

  

قتي مورد هجوم و تعرض قرار گيرد، به ، فقط وو مهرجو نيست كه، دست باالدي رئوف و نرمخو انسان موجو ●
ميلِ پرخاشگري را هم به  ، بلكه بايد در كنارِ استعدادهايِ غريزي اش، سهمِ قدرتمندي ازدفاع از خود بر مي خيزد

  . حساب آورد
  )5بخش (

  

. در معرضِ تهديد به فروپاشي است ، دائماًيِ بنيادينِ آدميان با يكديگرلحاظ همين دشمنه ، بجامعة متمدن ●
نيرومندتر از عاليقِ                        ، به اجتماعِ مبتني بر كارِ مشترك، آنها را گرد هم نخواهد آورد، هيجانات غريزي عالقه

بسيج كند  ، هر آنچه را ممكن استد ساختنِ غرايز پرخاشگريِ آدميانفرهنگ مجبور است برايِ محدو. اندعقالني 
  . ش سازي هايي در ذهن و روانِ آدمي، ضبط و مهار كندو تجليات اين غرايز را از خاللِ واكن

  )5بخش (
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انسان قلباً خوب است ] به زعمِ آنها. [از اين شر و مصيبت را يافته اند كمونيست ها گمان مي برند كه راه رهايي ●
، قدرتي از آنِ فرد مي سازد و ولي نظام مبتني بر مالكيت خصوصي، رِ مهرباني و لطف استايه اش بر سو با همس

او را به اين وسوسه مي اندازد كه با همسايه اش رفتارِ سوء و پليدي پيش گيرد و كسي كه از مالكيت بي نصيب 
مة ، هاگر مالكيت خصوصي را ملغي سازيم. ي و ضديت با فرد بيدادگر برخيزدمانده مجبور مي شود به دشمن

پيش  [...]. از ميان ايشان رخت بر خواهد بست ، بدخواهي و پليدي و دشمنيها و امالك را به اشتراك گذاريمكاال
به ياريِ انحاللِ مالكيت  ]البته[ 7.پنداري بي پايه و اساس نيست فرضِ روانشناختيِ آن چيزي جز وهم و

 -قيناً ابزاري نيرومند ولي نه نيرومندترينِ آنها ي - ، بشر از ميلِ پرخاشگريِ مبتني بر يكي از ابزارش خصوصي
موجود در قدرت و تأثير كه پرخاشگري از ] فرديِ[، نه به هيچ وجه تغييري در تفاوتهايِ اين امر. مي يابدخالصي 

ميلِ به . ريزه را دستخوشِ دگرگوني مي سازد، ايجاد مي كند و نه ماهيت اين غدو استفادة سوء مي برد اين
، آن هنگام كه وه اي بي حد و حصر در اعصارِ كهنبه شيبيش  و ، اين ميل كممالكيت نيست ، زادةپرخاشگري

اصليِ ، كه مالكيت شكلِ اچيز بود، بر روابط آدميان حاكميت داشت، همچنان نيز در اوانِ كودكيمالكيت هنوز ن
ف به عشق ميانِ تماميِ روابط عاطفي و معطو ، نمايان است و اين ميل بستر را برايِآنالِ خود را از دست نداده

  . سرش، شايد به استثنايِ رابطة مادر با كودك پمي كندانسانها فراهم 
  )5بخش (

  

  . بشر اين چشم پوشي را خوش ندارند ، برايِ آدميان سهل و آسان نيست وميلِ پرخاشگري چشم پوشي از ارضا ●
  

گر گرد ِ هم آورد و بزرگي از انسانها را بر مبنايِ مهر و عالقة شان به يكديهمواره امكانِ آن وجود دارد كه شمارِ  ●
  . حققِ پرخاشگريِ آنها باقي بمانند، فقط و فقط مادامي كه ديگراني به عنوانِ تجلي و تمتحدشان ساخت

  )5بخش (
  

قربانيِ بزرگي را                             ن از ميلِ پرخاشگريِ انسانها نيز، چنين ، بلكه همچنيحال كه فرهنگ نه تنها از جنسيت ●
ر انسانِ ظاز اين ن. يِ شادكامي و سعادت را خواهد ديد، در فرهنگ به دشواري رومي طلبد، بهتر آنكه بدانيم انسان

متمدن به  انسانِ [...]. دوديتي ناظر به غرايز روبرو نبودزيرا با هيچ نوع مح ،نخستين در اصل وضعِ بهتري داشت
به هيچ رو نبايد زندگيِ غريزي آنها ] اما[ [...]. ز امنيت خود را مبادله كرده است، تكه اي اايِ تكه اي خوشبختياز
اين زندگي تابع نوع ديگري از محدوديتهايي . ودنش طرف حسادت و غبطه قرار دادلحاظ آزادانه به را ب] بدويان[

  .حدت و شدت بيشتري برخوردار باشد، از انسانِ مدرن ه نسبت محدوديتهايِحال ممكن است ب هره است كه ب
  )5بخش (

  

لحاظ اقتصادي ه ، در اين خصوص او همان نقشِ بن راه برايِ بخشش خداست، بهتريفي الواقع شيطان ●
ولي حتي در اين صورت . هانِ آرماني آريايي بر عهده داردسبكباركننده اي را بازي مي كند كه فرد يهودي در ج

  )6بخش (           . ه مسئولِ شر تجسم يافته بدست اوتوان خدا را همانگونه مسئولِ وجود شيطان دانست ك ، مينيز
  

                                                           

7   

  

 

 

اگر مالكيت خصوصي لغو شود و همه در ] به نظر آنان[ [...]كمونيست ها گمان مي كنند كه راه رهايي از بدبختي را پيدا كرده اند « -7

پيش شرطي كه اين  [...]. ني ميان انسانها ناپديد خواهد شد، بدخواهي و دشمكنند و از لذت آن برخوردار شوند ثروت اشتراك پيدا

  ».آن استوار است از نظر روانشناسي، وهمي بي پايه است سيستم بر

 * )5 خشب(
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اين ميل استوارترين  [...]، در حكمِ نوعي سرشت و خويِ بنيادين و خودايستا در انسان است ميل پرخاشگري ●
تمدن خواهد بو مانع بر سر راه دفرهنگ و فرآيند .  

  )6بخش (
  

در نوع بشر  ق تخريب باشد كهئق زندگي و سائ، يعني سانمايانگر مبارزة ميان عشق و مرگ بايد] تكامل تمدن[ ●
طور خالصه ه ا بايد باين مبارزه اصالً محتواي وجود زندگي است و به اين علت تكامل تمدن ر. تحقق مي يابد

الاليي [«و دايه هاي ما مي خواهند اين نبرد غولها را با . ناميد] نبرد نوع بشر بر سر زندگي[مبارزة زندگي نوع بشر 

  . آرام كنند »بهشت] هايشان دربارة
  * )6 خشب(

  

  .برادران حاصل مي شوددست اتحاد ديپ بر مي خيزد و از خاللِ قتلِ پدر باحساسِ گناه نوع بشر از عقدة اُ ●
  )7بخش (

  

 ة، بيانِ پيكارِ جاودانكشمكشِ مبتني بر دو احساسي است] تحقق پذيريِ ذهنيِ[، در حكمِ بيان و احساسِ گناه ●
  .اروس و رانة تخريب يا مرگ

  )7بخش (
  

● فرهنگ و تمدن به قيمت گناه تمام ، از طريقِ افزايشِ احساسِ لطمه خوردن به شادماني و سعادت پيشرفت
   8.شده است

  )8بخش (
  

نيز شك . در همين جهان پاداش نداشته باشد، موعظة اخالق بيهوده است فكر مي كنم تا زماني كه فضيلت ●
اما اين بينش سوسياليست ها . سودمندتر از هر دستور اخالقي استندارم كه تغيير واقعي رابطة انسانها با مالكيت 

و در عمل غيرقابل استفاده مي شودتفاهم ايدئاليستي جديد از طبيعت انسان، كدر  در اثر يك سوء .  
  * )8 خشب(

  

آرزوهايِ معطوف  ، بي چون و چرا پيروِآن اينكه ارزش داوري هايِ آدميانتنها يك چيز را به يقين مي دانم و  ●
  . ها و اوهامشان به كمك استدالالت، بنابراين در حكمِ كوششي است براي پشتيباني از پنداربه سعادتشان است

  )8بخش (
  

   

                                                           
8   

  

 

جة افزايش احساس نتي] باز[شود كه  بهايي كه براي پيشرفت تمدن مي پردازيم به ازاي محروميت از سعادت پرداخته مي« -8

  ).در واقع اين جملة كوتاه نتيجة نهايي پژوهش فرويد در اين اثر است( ».است] گناه[تقصير

 *) 8بخش (
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، رشد و شكوفاييِ معطوف به ن است كه آيا و در چه مقياسينظر من پرسشِ سرنوشت ساز و مقدرِ نوع بشر اي به ●
كه از رهگذرِ غريزة پرخاشگريِ ] آدميان[تشاش و نابسامانيِ همزيستيِ غفرهنگ و تمدنِ آنها موفق خواهد شد بر ا

  . ه وجود آمده، سروري يابدبشر و نيز غريزة خود تخريبيِ او ب
  )8بخش (

  
  
  
  

  : مأخذ 
  :در اين قسمت از دو ترجمة مختلف اين اثر استفاده شده است  - 
  

■ Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents  

  

  

  1382گام نو ،  / )»ناخوشايندي هاي فرهنگ«: ه فارسي ترجمه ب( ترجمة اميد مهرگان ■

  * 1383،  نشر ماهي / )»تمدن و ماللت هاي آن« : فارسيه مه بترج( ترجمة محمد مبشري ■
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����  #�"� و ی! �
  

  
 احتماالً از نجيب زادگان - ، فردي كه افسانه بر آن است تا او را به فردي يهودي معرفي كند مصري است موسا ●
   9 .آن دست يابيم و اين استنتاجي است كه ما سر آن داريم تا به - 

  ) صل اولف(
  

                             شود اين استنتاج را اجتناب ناپذير  افسانة بي پناهي و سر راه گذاري كه به موسا نسبت داده ميتفسير  ●
  . ضرورت وي را يهودي معرفي مي كند سازد كه او فردي مصري تبار بوده است و قومي بنابر مي

  )1قسمت  -صل دوم ف(
  

جديد رسم ختنه را نيز به يهوديان تعليم داده براي آن است كه او از تبار چنانچه موسا عالوه بر آوردن دين  ●
به دليل تقابل با دين  -يعني : يي احتماالً دين مصري بوده است بنابراين دين موسا. ده نه يهوديمصريان بو

  .توجه با نسخه يهودي آن منطبق استوابسته به آتون بوده و در برخي موضوعات مهم و قابل  -  مرسوم
  )3قسمت  -فصل دوم (

  

آنچه كه وي : وجود مي آورد ه ، ابهام جديد را بنبودن موسا و مصري تبار بودن او فرضية من مبني بر يهودي ●
موسا را اما چنانچه . شود در صورت مصري تبار بودنش به امري غيرقابل فهم و نامعقول تبديل مي [...]انجام داده 

               نسبت دهيم و او را شريك آن فرعون فرض كنيم در اين صورت ابهام ايجاد شده برطرف  10به دوران آخناتون
ع همان طور كه در                                  ، و در واقم موسا مردي اصيل و برگزيده بودهبهتر آن است كه فرض كني [...]. گردد مي

واسطة ارتباط دوستانه اي كه با فرعون داشته ه وي ب [...]، عضوي از خاندان سلطنتي بوده است دهها آمافسانه 
با مرگ . راگرفته و از آنِ خويش ساخته بود، ديني كه اصول اساسي آن را فرو متقاعد شدة دين جديد بوده استپي

موسا سرزمين مادري اش را از . يافت انتظارات خويش را نقش بر آب، وي همه اميدها و سلطان و بازتاب بعدي آن
، پس نگارددست داده بود و اگر قرار بود عقايد و تمايالت خويش را كه در نظر وي بسيار گران قدر بودند ناديده ا

                        ، به گشايشي غيرمعمول دست دردمندي و نياز ةموسا در اين لحظ. شت تا فرا روي وي نهدمصر ديگر هيچ ندا
، خود را در ميان قوم خويش به فردي منفور تبديل نموده بود و زمينه فروپاشي خناتون خيال پردازآ. زند مي
مپراطوري ماهيت پويا و تأثيرگذار موسا حامل طرحي بود براي برپايي ا. ن امپراطوري اش را فراهم مي آوردجها

آنها ديني را به ارمغان بياورد كه مصر آن را خوار شمرده ، قومي كه او مي توانست بر نوين و يافتن قومي جديد
، اين اقدام موسا تالشي قهرمان وار در چالش با سرنوشت خويش بود و براي جبران كه مي بينيم طوريه ب. بود

اين احتمال وجود دارد كه وي . آخناتون بر او تحميل شده بوددوسويه آن مصائبي مي توانست باشد كه از جانب 

                                                           
9

 

10  
  

 

موسي در اصل مصري بوده از  ، ونام موسا بدون شك نامي مصري است .ي نام موسا استنتاج قطعي نبوديعن ،استنتاج نخست ما -9
 .ريشة لغوي نام او نيز همين بر مي آيد

 .كرده بود داين فرعون توحيد را جانشين پرستش خدايان متعد ،خناتون ناميدآآمنحوتپ چهارم كه بعدها نام خود را  -10
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 پيش تر شايد در روزگار هيكسوس - جايي كه در آن  ،بوده باشد) Gosen( حاكم قلمرو مرزي گسن دورانْ در آن
)Hyksos( م جديد عزمي عنوان قوه گزينش اين قبايل توسط وي ب. ي از قبايل سامي سكونت داشته اندبرخ

در رأس امور قرار گرفت و با نيروي عنوان پيشوا ه او با آنها ارتباط برقرار نمود و خود ب. تاريخي بشمار مي رفت
رخالف مي توانيم چنين تصور كنيم كه اين مهاجرت ب. بني اسرائيل را از مصر هدايت كردسحر و جادو مهاجرت 

قدرت و نفوذ  واسطةه اين امر ب. بدون تعقيب و گريز انجام شده است، با آرامش و آنچه كه در كتاب مقدس آمده
. ه عمل آورد وجود نداشتهنگام قدرت مركزي كه بتواند از اين مهاجرت ممانعت بدر آن . موسا ميسر گشته بود

يعني مي توان . پيش از ميالد رخ داده است 1358و  1350بنابر تعبير ما مهاجرت قوم يهود از مصر بين سالهاي 
مهاجرت و  هدف از. )Haremhab( دولت توسط هارمهاب ةخناتون و پيش از استقرار مقتدرانآگفت پس از مرگ 

  . كنعان چيز ديگري نمي توانست باشدسرگرداني جز رسيدن به سرزمين 
  )3قسمت  - صل دومف(

  

تعبيري كه موسا را مصري تبار تشخيص داده و هم دوره ([انتظار دارم در خصوص تعبيري كه ارائه نموده ام  ●
، سرزميني در موقعيت سياسي آن سرزمين دارد اين تعبير ريشه [...]مورد سرزنش قرار بگيرم ] )خناتون دانسته امآ

گيرد تا در آن دوره قوم يهود را در آنجا مورد حمايت قرار دهد و ديني همچون دين آتون را  كه موسا تصميم مي
خود مصر منسوخ شده بود به رسميت  كه براي قوم خويش آورده يا بر آنها تحميل نموده و در همان زمان در

اسناد مينان بسيار زيادي ايجاد نموده ام هيچ نقطه نظري كه متكي بر طن بناي فرضي كه با ازيرا در اي - بشناسد 
  . تاريخي باشد نمي توان يافت

  )4 سمتق - دوم صلف(
  

 - طور حتم مانع يا نقصي در سخن گفتن داشته استه يعني ب - بوده  »آهسته گفتار« ]موسا[شود كه  گفته مي ●

ا در مناقشه احتمالي با ترا فرابخواند ) شود كه برادر موسا خوانده مي( )Aaron( شود هارون زيرا او مجبور مي
، براي نداين ويژگي بار ديگر ممكن است حقيقتي تاريخي باشد و همچون لقبي خوشاي. ه كمك او بشتابدفرعون ب

حتماالً يژگي ا، در اين وهرچند. بست پذير و سودمند واقع شودكار ،تن تصويري از زندگي اين مرد بزرگساخ
اين روايت ممكن است با اندكي تحريف گوياي اين حقيقت باشد كه موسا به زبان . معناي مهم تري نهفته است

 )Semitic Neo-Egyptians( كرده و بدون ياري مترجم توانايي برقراري ارتباط با مصريان نئوسامي ديگري تكلم مي
بدين سان اين مطلب استدالل و تأييد محكمي است بر اين . ستنداشته ا -  آغاز آشنايي با آنهاحداقل در  -را 

  .موسا مصري تبار بوده است: يه كه فرض
  )4قسمت  -فصل دوم (

  

ن در آ. ي فاقد اهميت استوعاين مسئله كه در زمان مهاجرت قوم يهود چه كسي فرعون بوده از نظر من موض ●
  . پادشاهي رخ داده است دو، زيرا مهاجرت قوم يهود ميان هنگام هيچ فرعوني حكومت نمي كرد

  )7قسمت  -فصل دوم (
  

يچ وجه موجود فوق العاده اي ت كرد به هيخداوند يهوه كه موساي مديني قومي جديد را به جانب وي هدا ●

جوي هاي «قهاري بود كه به پيروان خويش سرزميني با  او خداوند محلي بدهيبت كوته فكر و خون آشامِ. نبود

، خود را از ده بود تا با تكيه بر قدرت شمشيرهمچنين آنها را تشويق كر. نويد داده بود »شهد و شير جاري در آنها

                به راستي حيرت انگيز است كه با وجود آنهمه تجديدنظر و . كنان مستقر در آن سرزمين برهانندشر سا
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انيم مباحثي اين چنين باقيمانده باشد كه بر اساس آنها ما بتو، هاي صورت گرفته در متن مقدس كاريدست
  . ماهيت اصلي او را بازشناسيم

  )7قسمت  -فصل دوم (
  

عنوان ابتدايي ترين مرحلة پيدايش دين در تاريخ بشر به شمار آورد و اين توتم ه توان ب توتم پرستي را مي ●
الزامات  واقعي زمان تا كنون ميان نهادهاي اجتماعي و پرستي به روشني بيانگر پيوند نزديكي است كه از مبدأ

  .اخالقي برقرار بوده است
  

  : بخش نخست - فصل سوم 

  

كار مي آيد و ه ، با توان و اعتبار بيشتري بكند هر خاطره اي از گذشته كه فراموش شده و بار ديگر بازگشت مي ●
، در برابر قيادعايي را مطرح مي كند كل اعتراضات منطگذارد و  ثير شديد غيرقابل قياسي بر تودة مردم بجا ميأت

اين  »ايمان را به فهم نيازي نيست«: مصداق كامل اين سخن اين عبارت است  - آن ناتوان و درمانده باز مي مانند 

اينكه هذيان ها شامل پاره اي از . ان حاصل از روان پريشي باز شناختتوان با هذي خصيصة عجيب را تنها مي
شوند و اين كه ايمان  تعبير مي فراموش شده هستند كه در بازگشت الزاماً متحمل تحريف شده و سوءحقيقت 

هايي كه اين حقيقت را كامالً                                      گيرد و به لغزش وسواسي هذياني است كه از بطن اين حقيقت سرچشمه مي
چنين جان مايه اي از . ديرباز به رسميت شناخته شده اند مطالبي هستند كه از ،گسترش مي يابدمي پوشانند 
در . اي اديان مختلف نيز مسلم فرض كردبايد در آموزه ه - توان حقيقت تاريخي ناميدش  كه مي - حقيقت را 

ده هاي كالن ، اما همانند پديدر عاليم روان پريشي وجود دارند ، اين آموزه ها ملهم از ويژگي هستند كهحقيقت
   .ه در برده انداز رنج در انزوا ماندن جان سالم ب

  

، در خداوندگار كهن، پدر قبيله. شود دين موسايي ديني پدري بوده است و مسيحيت به ديني پسري تبديل مي ●
ااميدي ، دقيقاً همانند دوران يأس و نني پسر به جايگاه او تكيه مي زنديع ،گيرد و عيسا مسيح مرتبة دوم قرار مي

   .به شدت به انجام آن تمايل داشتندهريك از پسران 
  

، فتح و ظفري كه پس از آخناتون بودپيروزي مسيحيت احياي فتح و ظفر كاهنان آمون بر خداوندگار بزرگ  ●
روندي رو به پيش در تاريخ  ةبا اين حال مسيحيت نشان دهند. تر رخ دادساله بر گستره اي وسيع 1500وقفه اي 
پس گرايي ميل سركوب شده، دين ه به بازا توجبتوان گفت كه دين يهود از اين پس  يعني مي: دين بود 

  .متحجري بيش نبود
  

 ةآن حس حسادتي كه يهوديان در ميان اقوام ديگر بيدار ساختند مبني بر اينكه آنها فرزند ارشد و برگزيد ●
ه اين گويي ساير اقوام به نوبة خود ب. كنند هنوز پابرجاست و آنها نتوانسته اند بر آن غلبهخداوندگار پدر بوده اند 

   .فرضيه اعتبار بخشيده بودند
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، و شگفت نيست كه در جنبش سوسيال ملي آلمان اين ريشه در بيزاري از مسيحيت دارد ،بيزاري از يهوديگري ●
  .هر يك از اين دو دين است ةرفتار خصمان ةدين يكتاپرست به روشني بيان كنند دوارتباط نزديك ميان 

  

از ديدگاه من شالودة دين محمدي بازآفريني موجز دين يهود است و به تقليد از اين دين صورت ظاهر آن  ●
. يهود داشته انده پذيرش كامل دين شكل گرفته و منطقي است كه باوركنيم اين پيامبر و قوم او از ابتدا تمايل ب

اهللا به قوم برگزيدة خويش  [...] ،س اعراب را به طرز فاحشي افزايش داده بودبازيافتن يك پدر بدوي اعتماد به نْف
، با وجود اين. ت بس بسيار بيشتري برخوردار باشدعظم از بزرگي و [...] ،همچون يهوه دتوان كرد كه او نيز ميثابت 
شايد به اين دليل كه اين دين فاقد آن انديشة عميقي بود كه در . مواجه گشت روني دين جديد با سكوند ةتوسع

   .دن بنيان گذار آن نشأت گرفته بوددين يهوه وجود داشت و از به قتل رسي

  

  : بخش دوم - فصل سوم 

  

را      ز شكوه و بزرگي او قوم يهود به سبب پيوند نزديك بي مثالي كه با خداوندگار بزرگشان داشتند بخشي ا ●
   .گرفتندفرا

  

، قدرتي را مورد تحسين و ستايش قرار دهنداكثريتي بس بيشمار از مردم نيازمند قدرتي هستند كه بتوانند آن  ●
اوقات با آنها به بدي رفتار  ، و قدرتي كه بر آنها حكم براند و حتي گاهيندكه بتوانند در مقابل آن به زانو درآي

اشتياق شديد به پدري كه از دوران  [...]ي فردي آموخته ايم كه اين نياز توده ها از ما با توجه به روان شناس. كند
كه قهرمان افسانه با غلبه كردن بر او به  ، اشتياق وافر به همان پدريبرد كودكي در درون هر يك از ما بسر مي

   .]سرچشمه مي گيرد[مباهات مي كند  خويشتن
  

بنيان اين چشم پوشي استوار با وجود اينكه به نظر مي رسد كه چشم پوشي از غرايز و اصول اخالقي كه بر  ●
. تنگاتنگي با پيدايش دين دارند مقوله همواره ارتباط دو، اما اين زيي از ماهيت دين محسوب نمي شوند، جهستند

ظام دين شامل شماري از قوانين و منع هاست عنوان جزء اساسي نه ب [...]، ابتدايي ترين شكل دين توتم پرستي
   .گري ندارد مگر چشم پوشي از غرايزكه مطلقاً هيچ معناي دي

  

پدر بوده است و پس از مرگ  ةخواست و اراد ،قانون برون همسري كه تجلي منفي ترس از زناي با محارم است ●
   .وي ادامه يافت

  

  .اراده و خواستة جاودان پدر بدوي آنچه كه مقدس است در اصل چيزي نيست مگر ●
  

، مجازاتي كه پدر بدوي به دليل قدرت مطلقة خويش در زماني بس ت ختنه جايگزين نمادين اختگي استسن ●
كرد و هريك از آنها كه اين نماد را مي پذيرفت و پذيرش آن را در عمل اثبات  بسيار دور بر پسرانش اعمال مي
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اگرچه اين پذيرش به بهاي قرباني شدن رنج آوري  ،برابر خواست و ارادة پدر بودكرد آماده تسليم شدن در  مي
  .شد تمام مي

  

  : علت بر قوم يهود تأثير گذاشت  سهدين موسا به  ●

اين دين نسبت به به اين علت كه براي اين قوم فرصتي فراهم آورد تا آنها را در غرور و شكوه بينش جديد  -1

 »برگزيده«ن علت كه اين دين مدعي بود كه قوم موسا توسط اين خداوندگار بزرگ بدا - 2خداوند سهيم كند، 

معنوي  به اين علت كه اين دين ارتقا -3، و ه هاي عنايت خاص او بهره مند شودشده و مقدر گشته بود تا از نشان
همچنين راهي در  ، ارتقايي كه در ماهيت خويش آنچنان كه بايد پرمعنا مي نمود ورا بر اين قوم تحميل نمود
پوشي هاي غريزي را محترم بدارند رد ورزانه و چشمبرابر آنها گشود تا فعاليت خ.   

  

را برآورده  سريعتر از آنچه كه آرزوها و خطاهاي حسي اش -رفنظر از حقيقت ص - انديشة انسان به هيچ چيز  ●
   .سازد ايمان نمي آورد

  

اما معتقدم كه  ،ايمان ندارم »وجود دارد«مي توانم بگويم كه هر چند من به خداوندگار بزرگ متعالي كه امروز  ●

، شخصي كه به جايگاه كرد گير را احساس ميي وجود داشته كه ضرورت ظهوري فرادر دوران بدوي شخص
   .بشريت بازگشت ةو دوباره به حافظ الوهيت رسيد

  

ن مفهوم در كل انديشة اي ،وم ذهني خداوندگار بزرگ يكتا را به قوم خويش ارزاني داشتآن هنگام كه موسا مفه ●
انساني بود كه  ةزيرا اين رويداد به معناي حيات دوباره بخشيدن به تجربه اي بدوي در ميان خانواد جديدي نبود،

چنان تجربة ارزشمندي بود كه ولي اين رويداد . حافظة خودآگاه بشر محو گشته بود مدتهاي بس بسيار طوالني از
اين انديشه . راي اين تغييرات فراهم آورده بودگذاري در زندگي بشر ايجاد كرده يا حداقل زمينه را بأثيرتحوالت ت

   .اثري قابل قياس با سنت -بايد كم و بيش اثر ماندگاري بر روح انسان گذاشته باشد 
  

، انديشه اي بوده است مبهم و عاري پديدار شده باشد و در آغاز، زود ترين وجودرسد انديشة متعالي  به نظر مي ●
ستن به يكديگر به واحدهاي                          هم چنانكه قبايل و اقوام با پيو. ه پيوند با عاليق روزمرة نوع بشراز هرگون
غالباً يكي از . مي شدندوحاني و خاندانها متشكل خدايان نيز در سلسله مراتب ر ،تري تبديل مي گشتندگسترده 

بود كه با رفاً يك خدا ، پرستش صقدم بعدي. ديگر خدايان و انسان سروري كند اين خدايان ارتقا مي يافت تا بر
دلي انجام مي شد و انسان پس از ساليان متمادي سرانجام در خصوص اينكه همة قدرت تنها به يك ترديد و دو

در آن . ياضت نسپرددست يافت و به هيچ خداي ديگري غير از او تن به رخداوندگار بزرگ واگذار شود به قطعيت 
نون                      نشي پدر بدوي بود كه بار ديگر باز مي گشت و هيجان عاطفي متعلق به پدر هم اكهنگام تنها اين بزرگ م

   .مي توانست بار ديگر تكرار شود
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بزرگساالن بسيار شديدتر و بي نهايت عميق هستند و فقط جذبه هيجانات دوران كودكي در قياس با هيجانات  ●
، شوق سرسپردگي به بدين ترتيب. چنين عمق و شدتي در هيجانات شود تواند بار ديگر موجب و خلسة ديني مي

   .به بازگشت پدر برگزيده بوده است خداوندگار بزرگ نخستين واكنش
  

، منابع متعدد ديگر برگرفتيگري اركان سازنده اي را از دين مسيح پس از درهم شكستن قيود يهود ةآموز ●
رف را ناديده انگاشت و ويژگي هاي منحصر بفرد بسياري را از آداب ديني بسياري از مشخصه هاي يكتاپرستي ص

ميان پدر و پسر را  ة حاكم بر رابطةدين جديد دوگانگي ديرين [...] ،ساير اقوام ساكن در كرانة مديترانه اقتباس كرد
پسر نسبت به  ، جبران آن خيانتي كهن دين سازش با خداوندگار پدر بود، آموزة اصلي ايبه يقين. كرد تأييد مي

او خود را . ا بر دوش كشيده بود تجلي مي يافت، اما وجه ديگر اين ارتباط در پسر كه بار گناه رپدر انجام داده بود
مسيحيت كه در ابتدا . دكر نست و در حقيقت خويشتن را بجاي پدر فرض ميدا در كنار پدر شايسته خدايي مي

  .، يعني جانشيني پدر بگريزددين پدري بود به دين پسري تبديل گشت و نتوانست از اين سرنوشت محتوم

  

  

  

  :مأخذ 
■ Sigmund Freud, Moses and Monotheism  

  

  

   1387فرهنگ صبا ،  / ترجمة هورا رهبري ■
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  )'& ؟ $�ا 
  

  )اينشتيننامه اي از فرويد به (
  
  اشاره

اينشتينآلبرت  ،نازيسم و فاشيسم در اروپا همزمان با گسترش خشونت )Albert Einstein( ) همچون و دوستانش
، نويسندگان و روشنفكران يك گروه بين المللي از دانشمندانبر اين باورند كه  ))Bertrand Russell( برتراند راسل

يه جنگ طلبي و ، افكار عمومي جهان را علابر بي مسئوليتي قدرتمندان سياسيقادر خواهند بود در برجهان 
به زعم آنكه اعتقاد چنداني نيز به روانشناسي ( اينشتيندر پي گيري اين امر بود كه . تسليحات بسيج كنند

ژوئيه  30به تاريخ (اي به فرويد ، در نامه لح و جلوگيري از تهديد جنگي تازهبه منظور تقويت راه ص) 11نداشت
   .روانشناسي بررسي كند ديدگاهرا از  ممانعت از جنگ ةتا مسئل خواستاز او  و كرد افكار خويش را تشريح) 1932

 ،ضمن آنكه موافقت خود را با بيشتر نتيجه گيريهاي او اعالم نمودنوشت و  اينشتينفرويد دو ماه بعد پاسخي به 
   12.گانه نظرات خويش را نيز بيان كردجداطور ه در هر موضوع ب

»هواخواه صلح«عنوان افراد ه از خود و اينشتين بكه او 
بت به جنگ ترديدي و در مورد نفرتش نسدم مي زند  13

كه با وحشت از جنگ ساله  58در نخستين جنگ جهاني، برخالف يك دانشمند صلحجوي ، باقي نمي گذارد
شيفتگي عمومي سهيم گشت و همچون ميليونها اروپايي ديگر با موج خروشان در جنون و كرد، استقبال خواهد 

 - اتريش(به عنوان يك شهروند وفادار اتريش معتقد بود كه قدرت هاي مركزي  !هيجان جنگ به پيش رانده شد
خود بنابراين جاي شگفتي نيست كه پسرانش در ارتش زادگاه . بر دشمنانشان پيروز خواهند شد) هنگري و آلمان

اروپا آمده دربارة آنچه كه بر سر فرويد  پس از آغاز جنگ بود كه چند ماهي تنها. خدمت كردند و جنگيدند
و آنگاه دريافت كه جنگ اول با بيرحمي ها و خونريزي ها و كوردلي هاي دسته جمعي اش  هوشيارانه تر انديشيد

  . فتار انساني به آن دست يافته بوددليلي بود بر درستي بينشي كه با مطالعات باليني اش دربارة ر

  

                                                           

11  -  

12-   

13-   

  

  

  

  : ، اينشتين دربارة او مي نويسد )1949يعني در (ده سال پس از مرگ فرويد  -11

باور اغلب اغراق شده اي كه نسبت به عقايد : مي نشد مگر در يك مورد دنياي روان، هيچگاه دچار سوداي توه ةكوپرنيك خود خواند«

  English Wikiquote (Quotes about Freud)به نقل از  ».خويشتن داشت

فرويد معتقد است كه هر گونه امكان براي صلحي پايدار بستگي به اين دارد كه عقل آدمي سرانجام بتواند نيروهاي غريزي را كه  -12
  .م بوده است به اختيار خود درآوردتاكنون بر رفتار او حاك

اما . ستغرايز و محركها چشم پوشيده و اهداف فرهنگي را جانشين آن ساخته ااند كه از ارضاي فرويد صلح طلب را كسي مي د -13
جهت خواسته هاي  بيش درو  كيد مي كند كه توده ها هنوز هم بي فرهنگند و لذا بر پاية غرايزشان چنان عمل مي كنند كه كمأت

 .جنگ افروزان است
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  1916 -با پسرهايش ارنست و مارتين  

كه هر يك با پيمودن  آسان مي توان ثابت كرد
اصوالً با دست بردن به خشونت برطرف               

، وضع عيناً به همين منوال تدر جهان جانوران نيز كه بشر امكان ندارد ادعا كند كه جزيي از آن نيس

اما اين نيز چيزي غير از . عبارت از زور جماعت است

، و همان ي كه سد راه آن باشد حمله مي برد، به همان روشها دست مي يازد
ونت جماعت نتي كه آنچه مي خواهد مي كند، خش
، نخست بايد عريان به مرحلة حكومت قانون برسد

اگر يگانه علت وجودي آن                    . اكثريت بايد ثابت و پايدار باشد
. شد و پس از سقوط او از ميان برود، به هيچ جا نمي رسد

اين دور ، و حكومت قهر و خشونت بر خواهد آمد
  .يد ماندگار و سازمان يافته باشد

14. Thoughts for the Times on War and Death

  4فصل 

به اين  14»جنگ و مرگ ِزمانانديشه هايي دربارة «در مقالة 
سن را داشته كه جنگ دست كم اين ح نكته اشاره كرده است كه

بعضي پندارها را زدوده است و شايد با پي بردن به اين نكته تسكين 
  : خاطر پيدا كرده باشيم كه 
، زيرا هرگز ه مي ترسيديم سقوط نكرده اندهموطنانمان آنچنان ك

  » .فته بودندكه مي پنداشتيم باال نر
با اين حال، ابلهي و خيره سري است كه كسي بخواهد پس از پايان 

ا و بايد در آينده با اميده .جنگ بازهم به همان اوهام گذشته بازگردد
  .تر زندگي كنيمآرزوهاي محدود

  : نتيجه گرفته است كه 
تا هنگامي كه وضع زندگي ملتها . جنگ از ميان برداشتني نيست

اينطور باهم اختالف داشته باشند و اقوام مختلف اين چنين از 
  15».، جنگ خواهد بود و بايد هم باشديكديگر متنفر باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

آسان مي توان ثابت كرد. تنازع و تعارض آشكار با يكديگرندامروز حق و خشونت در 
تعارض ميان افراد آدمي  [...] ،، از ديگري پديد آمده است

در جهان جانوران نيز كه بشر امكان ندارد ادعا كند كه جزيي از آن نيس

عبارت از زور جماعت است) ي قانونيعن( »حق«گوييم كه  برحسب تعريف مي

ي كه سد راه آن باشد حمله مي برد، به همان روشها دست مي يازدشتابان به هر كس: 
نتي كه آنچه مي خواهد مي كند، خشوشخ اين بار: ، منتها با يك تفاوت تعقيب مي كند
عريان به مرحلة حكومت قانون برسدولي براي اينكه خشونت زمخت و . است، نه خشونت فردي

اكثريت بايد ثابت و پايدار باشد اتحاد. طي از لحاظ رواني مصداق پيدا كند
شد و پس از سقوط او از ميان برود، به هيچ جا نمي رسدبازدن آسودگي فالن شخص متكبر و گستاخ 

حكومت قهر و خشونت بر خواهد آمد ، درصدد تجديديگري با تكيه بر قدرت بيشتر خويش
يد ماندگار و سازمان يافته باشدپس اتحاد مردم با. بي پايان تكرار خواهد شد

                                         

and Death 

فصل / ترجمة عزت اهللا فوالدوند / ، استيوارت هيوز  »آگاهي و جامعه« از كتاب

112 

  
  

در مقالة فرويد 
نكته اشاره كرده است كه

بعضي پندارها را زدوده است و شايد با پي بردن به اين نكته تسكين 
خاطر پيدا كرده باشيم كه 

هموطنانمان آنچنان ك«
كه مي پنداشتيم باال نرآنقدر 

با اين حال، ابلهي و خيره سري است كه كسي بخواهد پس از پايان 
جنگ بازهم به همان اوهام گذشته بازگردد

آرزوهاي محدود
نتيجه گرفته است كه  اوسپس 

جنگ از ميان برداشتني نيست«
اينطور باهم اختالف داشته باشند و اقوام مختلف اين چنين از 

يكديگر متنفر باشند
  

  

  

  

امروز حق و خشونت در  ●
، از ديگري پديد آمده استمراحل تحولي

در جهان جانوران نيز كه بشر امكان ندارد ادعا كند كه جزيي از آن نيس. مي شود
  . است

  

برحسب تعريف مي ●

: خشونت نيست 
تعقيب مي كند هدفها را

است، نه خشونت فردي
طي از لحاظ رواني مصداق پيدا كندشر

زدن آسودگي فالن شخص متكبر و گستاخ برهم 
يگري با تكيه بر قدرت بيشتر خويششخص د

بي پايان تكرار خواهد شد
  

                                                          

١٤
  
١٥
   
از كتاب برگرفته - 15
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، ولي بايد تصديق كنيم كه جنگ كامالً امكان دارد راه را براي صلح و ه ممكن است اين گفته باطل بنمايدگرچ ●
                                                  ، زيرا به ايجاد واحدهاي پهناوري مي انجامد و قدرت مركزي مستدامي كه آرزوي ماست هموار كندآرامش 

، اين مقصود به دست نمي آيد چون عملاما در . كلي منع مي كنده اي در درون هر يك از آنها جنگ را ب فائقه
انسجام حقيقي ميان بخشهايي كه بر پاية خشونت به  معموالً حاصل پيروزي زودگذر است و عموماً به دليل اينكه

  .وبنياد باز از يكديگر مي پراكنند، واحدهاي نپيوند خورده اند امكان پذير نيستيكديگر 
  

است كه در سيس قدرتي مركزي بر اساس رضايت و قبول همگان أيگانه طريق مطمئن پايان دادن به جنگ، ت ●
يكي تأسيس ديوان : براي حصول اين مقصود دو چيز الزم است . م را بگويدتعارض منافع، آخرين كال همة موارد

با اجراي فايده است مگر  ركن اول بي. ري تفويض قدرت اجرايي كافي به آنو ديگ ،]عالي براي تمام ملتها[ضايي ق
شرط لي مورد نظر واجد نخستين شرط هست، ولي داراي عنوان ديوان عاه ، جامعة ملل ببدون شك. شرط دوم

يعني  ،ت به آن دسترسي پيدا كند كه اعضانيرويي در اختيار ندارد و فقط به شرطي ممكن اس. دوم نيست
و در وضع فعلي، اين امر اميد خامي بيش . چنين نيرويي براي آن فراهم آورند، كشورهاي تشكيل دهندة جامعه

  .نيست
  

مة كشورها بر همه چيز برتري حال حاضر در ه متأسفانه كامالً آشكار است كه تصورات ناسيوناليستي كه در ●
ويكي ممكن است به شلعده اي معتقدند كه تصورات ب. س آنچه مورد نظر ماست عمل مي كند، در جهت عكدارد

                 ، ولي عجالتاً در وضع فعلي چنين هدفي هنوز در افق دوردست آينده است و شايد فقط پس از جنگ پايان دهد
، چنين مي نمايد كه در شرايط كنوني هر كوششي بنابراين. ي وحشيانة درون گروهي دستياب شودخوردها و زد

فقط منطق عليل ممكن است باعث . يدن قدرت آرمانها به جاي زور محض، محكوم به شكست استبراي نشان
خود نيازمند خشونت براي حفظ  ناديده گرفتن اين واقعيت شود كه حق بر زور پي ريزي مي شود و حتي امروز

  . است
  

يكي غريزه هاي نگاه دارنده و وحدت دهنده كه ما آنها را غريزه هاي : غريزه هاي انساني بر دو قسم است  ●

 ])برده كار مي ب) symposium(به همان مفهومي كه افالطون اروس را در رسالة ضيافت ([ ]يا اروتيك[ »عاشقانه«

و به  را توسعه مي دهيم »جنسي«و بدين وسيله داللت التزامي واژة (مي خوانيم  »جنسي«مي ناميم يا غريزة 

اشگري يا ويرانگري شتن كه ما از آنها به غرايز پرخ، دوم غريزه هاي ويران كردن و ُك)داللت مطابقه بدل مي كنيم
، يا و علمي پيدا كرده اندجوديت نظري ، كه مومهر و كين، يعني اينها همان اضداد معروفند [...]. تعبير مي كنيم

كه به حوزة كار شما ، ني جاذبه و دافعه يا كشش و وازنش، يعي از همان دو قطب مخالف ابدي اندجنبة ديگر
وجود هر يك از اين غرايز . به قلمرو مفهوم خير و شر نلغزيم منتها بايد مواظب باشيم كه شتابزده. مربوط مي شود

، خواه از فعاليت آنها سرچشمه مي گيرند ، و پديدارهاي حياتي همهاست به اندازة غريزة مقابل الزم درست
هيچ يك از اين دو قسم غريزه، جز بندرت، ممكن  [...]. شد و خواه به ضد يكديگر عمل كنندفعاليتشان همسو با

 ،درآميختگياين  ، وزاج و درآميختگي پيدا مي كند، و هميشه با قدري از ضد خود امتنيست به تنهايي عمل كند
مثالً . ول رسيدن به آن هدف قرار مي گيرد، حتي شرط اهدف آن را جرح و تعديل مي كند و، در بعضي شرايط

ه براي اينكه به هدفهاي خود ولي همين غريز. است] يا اروتيك[ »عشقي«غريزة صيانت نفس يقيناً داراي ماهيت 

وقتي معطوف به چيزي ) love-instinct( ريزة عشق، غبه همين وجه. ناگزير از عمل پرخاشجويانه است، برسد
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  لحظه هايي با فرويد

. ختن با غريزة اكتساب يا تملك است، مقتضي در آميبه نحو مؤثر آن چيز را تصاحب كند، اگر بخواهد خاص باشد
فقط استثنائاً گاهي  [...]. ها مي شد، مدتهاي مديد مانع تشخيص آنري تفكيك مظاهر اين دو قسم غريزهدشوا

قاعده اين است كه چند انگيزة داراي  [...]، عملي از يك محرك به تنهايي سرچشمه بگيرد اتفاق مي افتد كه
تي ملتي به جنگ فراخوانده           وق [...] ،تركيب مشابه دست به دست هم مي دهند تا سبب عملي واحد شوند

انگيزه هاي عالي و هم هم : ، سراسر طيفي از انگيزه هاي بشري ممكن است به اين دعوت لبيك بگويد مي شود
و هم انگيزه هايي كه به تمجمج برگذار                             ، هم انگيزه هايي كه آشكارا به آنها اذعان مي شود سته هاي پانگيز

، سنگدليهاي مؤيد شيوع اين انگيزه. ويرانگري به يقين يكي از آنهاست شهوت تجاوز و پرخاشجويي و. مي گردند
، روزنه اي براي ريك اين سائقه هاي ويرانگر، تحبدون شك. بشر در طول تاريخ و زندگي روزانة اوستبي شمار 

، احساس ثبت شده در تاريخ مي انديشيم وقتي دربارة فجايع. راهم مي كندابراز حس آرمانخواهي و غريزة عشق ف
انگيزه هاي آرماني گرچه  [...] .وده استيز عالي و آرماني پنهان بمي كنيم كه شهوت ويرانگري غالباً در لباس غرا

در عمق ضمير ناخودآگاه                                 ، اما منبع قدرت آنها غريزه هاي ويرانگرآگاهي خودنمايي مي كرده اند جلو صحنة
  .بوده اند

  

به ياري برخي اندامها ، غريزة مرگ وقتي راي ادامة حيات را تضمين مي كنند، تنازع و تالش بغريزه هاي عشقي ●
به عبارت . بيفتد، به سائق ويرانگري مبدل مي شود كاره عمل خويش را متوجه بيرون كند و بر ضد اشيا بروني ب

  .زنده با نابود كردن اجسام خارجي، از هستي خويش دفاع مي كند ، موجودديگر
  

از گوشه هاي خوش و سعادتمند مي گويند در بعضي . شهاي پرخاشجويانة بشر وجود ندارداحتمال سركوب گراي ●
، طبيعت هر نعمتي را كه دلخواه آدمي است به وفور ارزاني مي كند و در آنجا نسلي از بشر در ناز و نعمت به زمين

  .من اين داستان را باور نمي كنم. بر دارد و نه از تنگنا و محدوديتسر مي برد كه نه از پرخاشگري و تجاوز خ
  

  .ندهاي عاطفي بين افراد آدمي باشد، پادزهر جنگ استچيزي كه موجد پيو هر ●
  

اكثريت . ري مادرزاد و چاره ناپذير آنهاستانقسام آدميان به دو دستة رهبران و پيروان باز جلوة ديگري از نابراب ●
يشان تصميم بگيرد و اين دسته به يك فرمانده كل نياز دارند كه براي ا. ع مردم از دستة دوم تشكيل مي شودوسي

  . نهندمعموالً بدون ايراد و اعتراض تصميمهاي او را گردن مي 
  

ي خويش را تابع كمال مطلوب آشكارا وجود وضعي در هر جماعت است كه هركس در آن حيات غريز ●
، نيستپايداري ميان آدميان متصور  جز اين هيچ راه ديگري براي ايجاد چنين اتحاد كامل و. دستورهاي عقل كند
خامي ، اين اميد خيال اينكه، در وضع فعلي اما مسلم. طع پيوندهاي عاطفي دو جانبه باشدولو اين امر مستلزم ق

، اما نتيجة آني نخواهند داد و ترندلوگيري از جنگ بدون شك عملي مستقيم جساير روشهاي غير. بيش نيست
، مردم از ه شوده مي چرخد كه تا آرد آمادتصوير كريه آسيابي را در خاطر مجسم مي كنند كه آنقدر آهست

رده اندگرسنگي م.  
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د براي ، همه بايحمانه آمادة نابود كردن رقيب استتا هنگامي كه ملتها و امپراطوريها وجود دارند و هريك بير ●
  .جنگ مجهز باشند

  

، به ناچار رشد فرهنگ به ما تحميل كرده است، و بنابراين خوي و حالت روانيي است كه جنگ بدون ترديد ضد ●
هان نه تنها وازنشي اين امر در ما صلح خوا. تحمل ناپذير است سبب خشم و بيزاري ما مي شود و نزدمان يكسره

هاي ناشي از جنگ كه زشتي آنها  رسوايي. ي مزاجي به شديدترين وجه آن است، بلكه حساسيتعقلي و عاطفي
  .ري همانقدر مهم است كه فجايع جنگ، در اين وازنش و بيزايارهاي زيباشناسي سنجيده شودا معبايد ب

  

   .ضد جنگ نيز عمل خواهد كرد ، برندهر چه به رشد فرهنگ كمك كفعالً مي توانيم مطمئن باشيم كه  ●

  

  

  

  : مأخذ 
■ Sigmund Freud, Why War?  

  

  

   6- 19، صفحات ) 1372خرداد و تير ( 14 ةشمار ،ماهنامة نگاه نو /  ترجمة عزت اهللا فوالدوند ■
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