


خاطرات کودکی و خاطرات پنهانگر 
، فرویدزیگموند: نویسنده 

بهزاد برکت: مترجم

، شناسی به چاپ رسیداي که در ماهنامه روانکاوي و عصبهنگام نوشتن دومین مقاله
نشان دهم که عملکرد ، رفتدر جایی که انتظار نمی، دیدگاهی داشتم که به من امکان داد

بیان این حقیقت درخور توجه بود که گویا ، اولین گام. هیتی جانبدارانه داردحافظه انسان ما
چرا که در ، کنداهمیت است حفظ میغالباً آنچه را عادي و بی، دورترین خاطرات کودکیِ فرد

کننده و تأثیرگذار تعیین، هیچ ردي از تأثرات بااهمیت، )اغلب و نه همواره(حافظه بزرگسال 
بر این اساس ــ و با استناد به این اجماع که حافظه از میان تأثراتی . شوددیده نمیآن سالها

در دوره ، توان فرض کرد که این گزینشکند ــ میکه در معرض آنهاست گزینش می
گیرد که با اصول گزینش در دوره بلوغ عقلی کامالً بر مبناي اصولی صورت می، کودکی

خاطرات عادي . کندلزوم چنین فرضی را رد می، بررسی دقیق،با این همه. متفاوت است
، ] یادافزا [ در روند بازتولید ، آنها: اندجاییدوره کودکی موجودیت خود را مرهون فرایند جابه

این ، گیري از تحلیل روانیتوان با بهرهمی. شوند که واقعاً اهمیت دارندجانشین تأثراتی می
شود که اما نوعی مقاومت مانع از آن می، از دل تأثرات عادي بیرون کشیدتأثرات مهم را

نه به اتّکاي خود بلکه به یمن وجود ، که خاطرات عادينظر به این. مستقیماً بازتولید شوند
شاید مقتضی باشد ، ماننداي دیگر در یاد میرابطه تداعی میان محتواي خود و محتواي خاطره

من از این نام براي توصیف آنها استفاده ، به این جهت. نامیده شوند» هانگرخاطرات پن«که 
. امکرده

و کثرت روابط ، کردم» خاطرات پنهانگر«اي به فقط اشاره، اي که ذکر آن رفتدر مقاله
اما در مثالی که نقل کردم ــ و تحلیل . و معانیِ آنها را به هیچ وجه مورد بحث قرار ندادم

ــ تأکید خاصی بر این ویژگی داشتم که رابطه میان خاطره پنهانگر و 1ز آن ارائه دادممفصلی ا

]. این مثال،  مانند مثال پایان فصلِ حاضر،  در واقع حاصل تجربیات شخصی فروید است[-1



محتواي ، در آن مثال. ماند براساس ترتیبِ زمانی استمحتوایی که توسط آن پنهان می
درحالی که آن تجربیات روانی که ، گشتخاطره پنهانگر به یکی از سالهاي کودکی بازمی

در سالهاي بعديِ زندگیِ فرد ، ره پنهانگر دادند و تقریباً ناهشیار مانده بودندجاي خود را به خاط
رونده توصیف گستر یا پسجایی پسجایی را با اصطالحِ جابهمن این نوع جابه. شکل گرفتند

خود را ، به این معنا که یک تأثر عادي اخیر، البته شاید رابطه مقابل آن شایعتر باشد. کردم
با این همه این مزیت را صرفاً مدیون ، کنده به عنوان خاطره پنهانگر تثبیت میدر حافظ

. امکان بازتولید مستقیم نیافته است، هاي متعددتجربه مقدمی است که به سببِ وجود بازدارنده
، در اینجا2.اندجا شدهاینها خاطرات پنهانگري هستند که به جلو رانده شده یا به جلو جابه

البته احتمال . گیردمقدم بر خاطره پنهانگر قرار می، اصلی که حافظه را اشغال کردهقضیه
که خاطره پنهانگر با تأثري ارتباط یابد که نه فقط به واسطه و آن این، سومی هم وجود دارد

ما این نوع را خاطره پنهانگرِ . کندمحتوي بلکه به واسطه مجاورت زمانی آن را پنهان می
. نامیمیا مجاور میهمزمان

گیرد و این که چه مقدار از اندوخته حافظه ما در مقوله خاطرات پنهانگر قرار میاین
مسائلی هستند که ، کنندرنجور ایفا میخاطرات چه نقشی در انواع فرایندهاي فکريِ روان

. پردازمبه آن میام و نه در مقاله حاضر ام مورد بحث قرار دادهاعتبارشان را نه در مقاله قبلی
هماننديِ فراموش کردنِ نامهاي واقعی ــ همراه با ، یگانه موضوعی که بر آن تأکید دارم

. گیريِ خاطرات پنهانگر استتحریف حافظه ــ و شکل

تفاوتهاي میان این دو پدیده به مراتب چشمگیرتر از مشابهتهاي ممکن ، در نگاه نخست
یعنی هر ، شود و پدیده دوم به کل تأثراتعی مربوط میپدیده نخست به نامهاي واق. است

آشکارا شاهد ناکامیِ کارکرد ، در اولین پدیده. شودآنچه در واقعیت یا خیال تجربه می
. کندو در دومین پدیده با کُنشی از حافظه مواجهیم که در نظرمان غریب جلوه می، ایمحافظه

قبالً ، ایماکنون فراموش کردهبسا نامی را که هما ايزیر، نوعی اختالل آنی است، مورد اول
اما مورد دوم مربوط به . بارها به درستی ادا کرده باشیم و از فردا هم آن را به خاطر بیاوریم

زیرا خاطرات عادي این قدرت را دارند که سالهاي بسیار با ما ، اي ثابت و ماندگار استخاطره
هایی کامالً متفاوت مورد توجه قرار موجود در این دو مورد از زاویهظاهراً مسأله . همراه باشند

. ]جایی در مورد آنها،  رو به جلو بوده استبه این معنا که جابه[-2



کنجکاويِ علمی ما را ، و در دومی حفظ خاطره، در اولی فراموشیِ خاطره. گرفته است
مایه دهد که به رغم تفاوتهاي این دو پدیده از لحاظ بنبررسی دقیقتر نشان می. انگیزدبرمی

، بنا به ماهیت، هر دو. شان به مراتب مهمتر استموارد همسازي، روانی و زمانِ ماندگاري
چیزي نیست که ، کندآنچه حافظه بازتولید می: پردازندبه اشتباهات موجود در یادآوري می

در ارتباط با . بلکه چیز دیگري در مقام جانشینِ آن است، بایست بازتولید کرده باشدمی
کند اما به شکلی که نامهاي دیگري را حافظه عمل می، یدتردبی، فراموش کردنِ نامها

مالزم با ، در اساس، گیري خاطرات پنهانگرمورد شکل، سازد؛ با این همهجانشین می
یک احساس مبتنی بر ، در هر دو نمونه. فراموش کردن تأثرات دیگري است که مهمترند

کند؛ اما این احساس به وجود تداخل آگاه میما را از ، از طریق نوعی عامل اخاللگر، اندیشه
دانیم که نامهاي جانشین کاذباند؛ در می، کردنِ نامهادر فراموش: کنددو شکل بروز می

حال اگر . کنیمکه چنین نامهایی را در اختیار داریم حیرت میاساساً از این، خاطرات پنهانگر
در هر دو مورد به یک ، گیريِ نامهاي جانشینتحلیل روانشناختی به ما بقبوالند که روند شکل

دقیقاً ناهماننديِ این دو ، جایی در طی تداعی سطحی روي داده استشیوه و به واسطه جابه
شود این امید در ما باعث می، زمانِ ماندگاري و موضوعِ محوریشان، پدیده به لحاظ محتوي

این اصل عام مدافعِ این فکر . عام داردایم که صدقِ قوت گیرد که به دریافت مهمی رسیده
وقوع آن به مراتب بیش از ، رودماند یا به بیراه میاست که وقتی کارکرد بازتولید ناکام می

گیرد ــ اي اشاره دارد که از طریقِ عاملی جانبدارانه صورت میبریم به مداخلهآنچه گمان می
خاطره دیگري را مطلوب ، ک خاطرهاي جدي با ییعنی از طریق عزمی که ضمن معارضه

. پنداردمی

خواهم موضوع خاطرات کودکی براي من از چنان اهمیت و جذابیتی برخوردار است که می
ام به آن معدود مشاهدات دیگرم را که فراتر از دیدگاههایی است که تاکنون بیان داشته

. اختصاص دهم

گیرد؟ از بررسیهاي معدودي که در بر میخاطرات ما تا چه سالهایی از دوره کودکی را در
Potwinو) 1897(هانري . س. از جمله مطالعات و، این باره انجام گرفته (1901) ،

معدودي اولین : این بررسیها حاکی از وجود تفاوتهایی در افراد مورد بررسی است. باخبرم
ا شش یا حتی هشت سالگی که بقیه تحال آن، دادندخاطراتشان را به شش ماهگی نسبت می

اما پرسش این است که چه عواملی در ایجاد تفاوتهاي . هیچ چیز از زندگی خود به یاد نداشتند



تردید بی. و اهمیت این عوامل از کجاست، اندمربوط به یادسپاري خاطرات کودکی دخیل
بلکه باید ، کندیاستفاده از پرسشنامه معلومات کافی را براي پاسخ به این پرسشها فراهم نم

اي مورد کنکاش قرار معلومات پرسشنامه، فرایندي را شکل دهیم که با مشارکت آزمودنی
. گیرد

قضیه یادزداییِ دوره کودکی ــ یعنی گم شدن خاطرات نخستین سالهاي ، به اعتقاد من
یعنی چون ، گونه که هستآن، گیریم و قادر نیستیم آن رازندگی ــ را بیش از حد آسان می

کنیم که دستاوردهاي فکري یک ما فراموش می. مورد توجه قرار دهیم، معمایی غریب
که و از این، اندقدر پیچیدههاي عاطفیِ او چهو تکانه، قدر مهمکودك تقریباً چهار ساله چه

ت خاطره سالهاي بعد قاعدتاً اندکی از این فرایندهاي روانی را حفظ کرده است به شدت حیر
کند که همین دستاوردهاي به ویژه از آن رو که همه دالیل موجود ما را مجاب می، کنیممی

اند از دست نرفته، برخالف تصور رایج بدون تأثیرگذاري بر تکامل فرد، شده کودکیفراموش
یعنی به رغم این تأثیر ، اند؛ و با این همهکننده در زندگیِ آتی او داشتهبلکه نقشی تعیین

این امر حکایت از آن دارد که شرایطی براي نوعی یادآوري ! اندفراموش شده، فردمنحصربه
وجود دارد که تاکنون امکان شناخت آن را پیدا ) به معناي بازتولید آگاهانه(کامالً ویژه 

گونه باشد که فراموشی دوران کودکی کلید فهم آن شاید موضوع اساساً این. ایمنکرده
گیري دهد که مطابق کشفیات کامالً اخیر شالوده شکلی را در اختیارمان قرار مییادزداییهای
. رنجوري استهاي روانهمه نشانه

اند تنها معدودي کامالً فهمیدنی به نظر از مجموعه خاطرات کودکی که در یاد مانده
جود دارد که در هر دو مورد سوءتفاهمهایی و. اندرسند و بقیه ظاهراً غریب و نافهمیدنیمی

توان به وضوح نشان داد که به هیچ مثالً با کندوکاوي تحلیلی می. البته رفعِ آنها دشوار نیست
تردید برخی بی. توان صحت خاطراتی را که فرد در یاد نگاه داشته تضمین کردوجه نمی

مثالً هرگونه . جا شده استاند و یا زمان و مکان آنها جابهتصاویرِ یادافزاها کاذب یا ناقص
گردد اش به حدود دو سالگی بازمیکه نخستین خاطرهاي از سوي آزمودنی مبنی بر اینگزاره

جایی تجربه را فهمیدنی هایی که تحریف و جابهانگیزه، وانگهی. آشکارا غیرقابل اعتماد است
اهات در دهند که این اشتبهرچند در عین حال نشان می، شوندکنند خیلی زود کشف میمی

نیروهاي قدرتمندي ، بعد از کودکی. صرفاً زاده یک خاطره غیرقابل اعتماد نیست، یادآوري
کنند که ظرفیت یادسپاريِ تجربیات کودکی را تحت تأثیر قرار در زندگی فرد دخالت می



شوند امکانِ درك سالهاي دهند ــ و اینها احتماالً همان نیروهایی هستند که باعث میمی
. یمان را کامالً از دست بدهیمکودک

از ، برخی. گیردهاي روانیِ متنوعی بهره میمایهدانیم که یادآوري در بزرگساالن از بنمی
اما ، به عبارت دیگر خاطراتشان ویژگیِ دیداري دارد، خاطرات خود تصاویري در ذهن دارند

. بازتولید کنند]به صورت دیداري[ توانند حتی کلیات تجربیاتشان را برخی دیگر به ندرت می
شنیداري یا حرکتی ، در قیاس با دیداریها، توان چنین افرادي رامی، به تبعیت از شارکو

اما این . روءیاهاي همه ما غالباً تصویري است: روددر روءیا این تمایزها از میان می. دانست
، انداین خاطرات کامالً تصویري: کندر میدر ارتباط با خاطرات کودکی کامالً تغیی3بنديتقسیم

، به این ترتیب. شان به ناچار فاقد عنصر دیداري استحتی در افرادي که کارکرد بعديِ حافظه
فقط اولین خاطرات ، در مورد خود من. خاطره دیداري حافظ نوع خاطره کودکی است

، انداند که شکل و حجم یافتهلام ویژگیِ دیداري دارند؛ اینها همان خاطرات معموکودکی
نظر از امکان صرف، هاي کودکیدر این صحنه. بینیمدرست مثل آنچه در صحنه نمایش می

تصویري در هیأت و ، کودکیِ اوست، بیندتصویري که همواره فرد می، صدق یا کذبشان
دیداري ]افظه ح[ این وضع باید اسبابِ شگفتی باشد زیرا بزرگساالنی که . لباس کودکان

همه ، این دریافت، وانگهی4.بیننددر یادآوري تجربیات بعدیشان دیگر خود را نمی، دارند
هایش نه معطوف به تأثرات بیرون که که توجه کودك در تجربههایمان را مبنی بر اینیافته

به ناگزیر باید ، بنابراین با توجه به مالحظات متعدد. کندمعطوف به خودش است نقض می
از یک اثرِ حافظه اصیل ، در آنچه موسوم به خاطرات اولیه کودکی است، چنین انگاشت که ما

نوعی بازبینی که شاید در معرض ، بلکه بازبینیِ بعديِ آن را در اختیار داریم، برخوردار نیستیم
خاطرات کودکی ، یببه این ترت. تأثیرات طیفی از نیروهاي مابعد کودکی قرار گرفته باشد

هماننديِ چشمگیري با ، یابند و از این جهتاعتبارِ خاطره پنهانگر را می، به طور کلی، افراد
. کنندپیدا می، کندها و اساطیرش حفظ میکه یک ملّت در گنجینه قصه، خاطرات کودکی

، پرداخته باشدهر اهل فنّی که با استفاده از روش روانکاوي به بررسی روانشناختی افراد
با این حال ، هاي متعددي از انواع خاطره پنهانگر را گرد آورده استدر جریان فعالیتش نمونه

3 . ]به روایت شارکو استبندي تمایزها،  منظور،  تقسیم[-
4 ام شکل گرفته استاین گزاره بر اساس شماري از بررسیهایی که انجام داده-



ها با توجه به تصویري که از ماهیت روابط میان خاطرات کودکی و سالهاي گزارش این نمونه
اي از دوره اطرهبراي اثبات این امر که خ. نهایت دشوار استبعدي زندگی فرد ارائه کردم بی

به ندرت . اغلب باید تاریخچه کاملی از زندگی فرد ارائه شود، خاطره پنهانگر است، کودکی
نمونه زیر از جمله ، با این همه. توان یک خاطره پنهانگر را منتزع از متن آن توصیف کردمی

. این موارد نادر است

او در . اش در خاطر نگه داشته استمردي بیست و چهار ساله تصویر زیر را از پنج سالگی
کند اش تالش میاش نشسته است و خالهروي صندلی کنار خاله، اي ییالقیحیاط خانه

اش فهمد و از خالهرا نمیnو mتفاوت میان حروف، کودك. حروف الفبا را به او تعلیم دهد
اش او را خاله. خیص دادشود این دو حرف را از هم تشخواهد به او نشان دهد چگونه میمی

دارد که همان سومین چرخشِ قلم nیک جزء کامل بیش ازmسازد کهمتوجه این نکته می
، ظاهراً هیچ دلیلی براي تردید کردن به اهمیت این خاطره کودکی نبود، در این مثال. است

تناسب کافی را براي گاه که یعنی آن، با این همه عمالً معناي خود را در زمانی دورتر یافت
او ، با گذشت چند سال. ارائه نمادین یکی دیگر از کنجکاویهاي پسرك از خود بروز داد

خواست تفاوت طور که پیشتر دلش میهمان، مند شد تفاوت میانِ دختر و پسر را بداندعالقه
. بیان کنداش این تفاوت را برایش خواست خالهقدر دلش میو چه، را بداندnوmمیان

یعنی پسر هم یک جزء کامل بیش از ، همچنین دریافت که توضیح هر دو تفاوت مشابه است
. خاطره کنجکاوي مشابه کودکی را در او زنده کرد، دختر دارد؛ و فهم این نکته

مردي که شدیداً از . گیریمحال مثال دیگري را از سالهاي بعديِ کودکی در نظر می
فرزند خانواده 9اولین فرزند از ، ز داشته شده و حاال بیش از چهل سال داردزندگیِ شهوانی با

با این همه جداً و قاطعانه ، در زمان تولد کوچکترین برادر یا خواهرش پانزده سال داشته. است
سرانجام زیر فشار . کند که حتی یک مورد از باردار شدنهاي مادرش را به خاطر ندارداظهار می

یک بار در یازده یا دوازده سالگی شاهد بوده : بندداي در ذهنش نقش میخاطره، يِ منناباور
البته این نکته را هم ــ به . کرده استشتابزده کمر دامنش را جلوي آینه باز می، که مادرش

کند که آن روز مادرش خسته و فرسوده از خواست خود و نه متأثر از ناباوريِ من ــ اضافه می
=[خاطره پنهانگر زایمان، کمر] Aufbinden[باز کردن. ر سخت به خانه بازگشته بودکا



Entbindungاستفاده » پلِ کالمی«باز هم با مواردي که از این . است]فارغ شدن
5.کند مواجه خواهیم شدمی

، ] وانه روانکا[ گیري از تحلیل خواهم مثالی ارائه کنم تا روشن شود که با بهرهاکنون می
در چهل و سه سالگی تالش . یابدشد معنا میمعنا فرض میاي از دوره کودکی که بیخاطره

اي گاه صحنهآن، ام به جا مانده بودکردم توجهم را به خاطراتی معطوف کنم که از کودکی
ضمیر در، گاهگه، )اي بسیار دورظاهراً از گذشته(نظرم را به خود جلب کرد که مدت مدیدي 

. دانستمام مربوط میو من به دالیلی موجه آن را به اواخر سه سالگی، شدهشیارم نمایان می
=[دیدم که در برابرِ یک کُمدخود را می، در این خاطره kastenصندوق، جعبه[

یک ام که بیست و و برادر ناتنی، کشمکنم و جیغ میکه چیزي را طلب میدرحالی، امایستاده
وارد اتاق ، زیبا و الغراندام، ناگهان مادرم. سال بزرگتر از من بود درِ کُمد را نگه داشته بود

همواره این صحنه را که تصویري زنده از آن داشتم . انگار تازه به خانه رسیده باشد، شدمی
خواست برادرم میآیا . طور باید آن را تفسیر کنمدانستم چهاما نمی، کردمگونه توصیف میاین

ــ را باز کند یا ببندد؟ ، ]shrank[گنجه، درِ کمد ــ یا بنا بر نخستین روایتم از این تصویر
اي با بقیه ماجرا داشت؟ اینها سوءالهایی بود که کشیدم؟ سررسیدن مادرم چه رابطهچرا جیغ می

ضیح دهم که برادرم خواست موضوع را این طور توهرچند دلم می، پاسخی برایشان نداشتم

گذاري شده،  این یادداشتها در ارتباط فصل حاضر که توسط فروید عالمت1904در نسخه [-5
روز جلسات منظور [ ها ،  در یکی از چهارشنبه] دکتر ب [ «ــ .  شودباخاطره پنهانگر دیده می

[ » گیرخرچنگ گوشه«طور که ،  با مهارت نشان داد که درست همان]است» انجمن روانکاويِ وین«
کند،  از صدفهاي خالی به جايِ النه استفاده می]. ــ م.  خرچنگی که پاهاي عقب آن ناقص است

ها ینجاست که این قصهاز ا.  هاي پنهانگر استفاده کردهاي پریان به عنوان خاطرهشود از قصهمی
» پ«با توجه به یکی از روءیاهاي "ــ » . که دلیل این محبوبیت روشن باشدآنیابند،  بیمحبوبیت می

،  به عالقه تضاد،  نماد نعوظ است،  یعنی چیزي که در سرما،  سخت »یخ«توان چنین انگاشت که می
دو مفهوم میل .  سخت شود) ثر تحریکبر ا(که ــ مثل آلت مرد ــ در گرما شود،  به جاي آنمی

یکی از .  یابندکند،  اغلب با هم ارتباط میجنسی و مرگ،  بنابراین تصور که مرگ چیزها را سخت می
.  به عنوان خاطره پنهانگر مرگ مادربزرگش استفاده کرد» تکه یخ«منابع اطالعاتی هانري از تمثیل یک 

تر س هانري به طور گسترده.  و.  که در آن مقاله و.  [ »انگرخاطره پنه«ام درباب نگاه کنید به مقاله
]"]. مورد بحث قرار گرفته است



ناتوانی از ، به هر تقدیر. کندو غائله را ختم می]شودوارد می[ گذارد و مادرم سرم میسربه
: اي از کودکی که در حافظه ثبت شده ابداً نادر نیستدرك یک تصویر مربوط به صحنه

یک از عناصر کدامو یا باید، که بدانیم اصل موضوع چیستآنآوریم بیموقعیتی را به یاد می
تالشِ تحلیلی مرا هدایت کرد تا از منظري ، با این حال. آن را به لحاظ روانی برجسته کنیم

دیدم و نگران بودم مبادا جايِ مادرم را خالی می. کامالً نامعمول به این تصویر ذهنی نگاه کنم
درم خواستم درِ کمد را باز مصرّانه از برا، و براي همین، در این گنجه یا کمد حبس شده باشد

داد و فریاد ، ام را اجابت کرد و من که مطمئن شده بودم مادرم در کمد نیستاو خواسته. کند
، اکنون. اضطراب یا اشتیاقم را فرونشاند، در میانه داد و فریاد، اما حضور مادرم، راه انداختم

ر کمد دنبال مادرش بگردد؟ در آن طور به این فکر افتاد که دپرسش این است که کودك چه
دیدم که اشاراتی مبهم به پرستاري داشت خوابهایی می]یعنی زمان تحلیل این خاطره[ زمان 

از سرِ ، که همواره اصرار داشت که منمثالً این، که از او چیزهایی به خاطر داشتم
و این نکته به ، بدهمگرفتم تحویلِ اوهاي پول خُردي را که جایزه میسکه، شناسیوظیفه

در . توانست براي تجربیات بعدي ارزش یک خاطره پنهانگر را داشته باشدخودي خود می
، پرسشهایی در مورد پرستار بکنم، که دیگر پیر شده بود، نتیجه فکر کردم بهتر است از مادرم

، یات بسیاري آگاه شدمگونه بود که از جزئو این. شاید بتوانم این خاطره را آسانتر تفسیر کنم
توانست بارها و تا جایی که می، هنگام زایمان مادرم، که این زن زیرك اما متقلباز جمله این

این اطالعات بسیاري . از خانه دزدي کرده و به دنبال شکایت برادرم به دادگاه احضار شده بود
که این. آن را درك کنماز ابهامهاي این تصویر کودکی را برطرف کرد و به من امکان داد

احتماالً به این دلیل بود که ، مشخصاً به برادرم متوسل شدم و از او سراغ پرستار را گرفتم
با نوعی لفّاظیِ ، فهمیده بودم او در غیبت پرستار نقش دارد؛ و برادرم در پاسخ به پرسشِ من

].Eingekastelt[»اندردهاو را در جعبه ک«: گفت، اش بودکه شیوه همیشگی، آمیزکنایه
اما دیگر سوءال ، دریافتم]اللفظییعنی تحت[ اي کودکانه در آن زمان این پاسخ را به شیوه

فکر کردم ، چند ماه بعد که مادرم مرا ترك کرد. چون توضیح دیگري در کار نبود، نکردم
پس او را وادار ، کرده بودشاید برادر شرورم با مادرم همان کاري را کرده باشد که با پرستار

بر ، فهمم که چرا در روایت این صحنه کودکیحاال می. کردم درِ کمد را برایم باز کند
. اش به او بازگشته برایم عجیب بودکه الغريحتماً این: الغراندام بودن مادرم تأکید شده بود



، سه سالم که تمام شد. ا آمدمن دو سال و نیم بزرگتر از خواهري هستم که در آن ایام به دنی
6.ام به خانه دیگري رفتمهمراه برادرخوانده

: اي است از فصل پنجم کتاب زیراین مقاله ترجمه

Freud, Sigmund, The Psychopathology of Everday Life, The Penguin
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توضیح مترجم انگلیسی و بقیه از ، نوشتهاي آمده در قالّبپا: توضیح مترجم فارسی[
]. فروید است

مندان به حیات روانیِ این سالهاي کودکی،  به همه عالقه]:اضافه شد1924این پانوشت در [-6
.  تر نهفته استشوند که در عمق خواسته پسرك از برادر بزرگاي میکنندهآسانی متوجه قدرت تعیین

اش در بطن مادر رشد کرده فهمد که خواهر کوچولوي نورسیدهکودکی که هنوز سه ساله نشده،  می
تواند حضور این موجود اضافی را در جمع خانواده بپذیرد و آکنده از این اضطراب او ابداً نمی.  است

.  نجه یا کُمد،  نماد بطن مادر استگ.  هاي بیشتري را در خود پنهان کرده باشداست که مبادا مادر بچه
شود که براي همین کودك اصرار دارد داخل آن را وارسی کند و براي این کار به برادرش متوسل می

عالوه بر .  جاي پدر را،  به عنوان رقیب کودك،  گرفته است) توان فهمیدبا توجه به موارد مشابه می(
که رود ــ این،  ظنّ دیگري به او می»در جعبه کرده است«این ظنِّ موجه که برادرش پرستار گمشده را

بنابراین حالت انفعال سرخوردگی،  پس .  به نحوي کودك نورسیده را در بطن مادر جا داده است» او«
از خالی دیدن کمد،  حاصلِ انگیزش سطحی در ارتباط با درخواست کودك است؛ این حالت،  در 

همچنین ارضاي کامل کودك از الغراندام دیدن مادر به هنگام . روند تأمل ژرفتر محملی ندارد
فروید بارها به موضوع .  [ شود که آن را در این الیه ژرفتر ببینیمبازگشت،  صرفاً وقتی کامالً درك می

اي در باب یکی از و مقاله» در تحقیقی درباره لئوناردو داوینچی.  خاطرات کودکی پرداخته است
. ]اش را در مورد شخصیتهاي تاریخی به کار بستاهدات بالینیخاطرات گوته،  مش


