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پیشگفتار

بار در هایی است که نخستینیافتهء اندیشهشکل تکوین، آیدبحثهایی که به دنبال می
، گونه که در آنجا اشاره شدمطرح کردم و همان)1920(کتابم با عنوان فراسوي اصل لذت

ها را این اندیشه، آیددر صفحاتی که به دنبال می. ي نیکخواهانه بودنوعی کنجکاونگرش من
ام از پیوند آنها به نتایج جدیدي گوناگونی در مشاهدات تحلیلی ربط داده و کوشیدهبه حقایق

ام و به همین شناسی به وام نگرفتهالبته در نوشتهء حاضر مفاهیم جدیدي از زیست. برسم
در اینجا . قرابت بیشتري با روانکاوي دارد، با فراسوي اصل لذتاین اثر در مقایسه، سبب

اند و این بیش از آنکه مورد تأمل قرار گیرند با یکدیگر ترکیب شدههاي گوناگوناندیشه
دانم که نوشتهء حاضر صرفا طرحی کلّی به دست خوب می. داردحکایت از هدفی بلندپروازانه

. ت اصال ناخرسند نیستممحدودیاما از حیث این، دهدمی

اند نپرداخته بود اما اجتناب از پرداختنروانکاوي تاکنون به مسائلی که در اینجا مطرح شده
گیري از روانکاويها که کسانی جز روانکاوان یا روانکاوان سابق پس از کنارهبه برخی نظریه

ویش را به دیگر پژوهشگراندر آثار دیگر همواره دین خ. پذیر نبوده استامکان، مطرح کردند
اگر روانکاوي . کنمخود را به کسی مدیون حس نمی، ولی در این اثر خاص، امابراز کرده

وجه ناشی از این امر به هیچ، درك خوبی از برخی دیدگاهها را آشکار نکرده استتاکنون
روانکاوي مسیر روست کهبلکه از این، دستاورد یا انکار اهمیت آنها نیستانگاشتننادیده

گرفت که هنوز به آن دستاوردها منجر نشده بود و اکنون که به آن خاصی را در پیش
. تلقّیی متفاوت با دیگر دیدگاهها دارد، دستاوردها نایل آمده است



ضمیر آگاه و آنچه ناخودآگاه است: فصل نخست

باید آنچه را قبال حرف جدیدي براي گفتن وجود ندارد و ناچار ، در این فصل مقدماتی
. است تکرار کردگفته شده

فرض اساسی روانکاوي است و صرفا بر مبناي این، تقسیم ذهن به خودآگاه و ناخودآگاه
، بردشناختی حیات روانی انسان پی میفرض است که روانکاوي به فرایندهاي آسیب

همچنین جایگاه این فرایندها بندي یاد شده تقسیم. اندفرایندهایی که هم شایع و هم با اهمیت
تواند ماهیت ذهن را در روانکاوي نمی، به عبارت دیگر. را در چهارچوب علم مشخص م کند

داند که ممکن استاما ناگزیر خودآگاهی را از جمله خصوصیات ذهن می، ضمیر آگاه معین کند
. عالوه بر خصوصیات دیگر موجود باشد یا نباشد

تعجب، خوانندمندان به روانشناسی این کتاب را میهمهء عالقهاگر تصورم این بود که
زیرا در ، کردم که برخی از خوانندگان آن را کنار بگذارند و صفحات بعدي را دیگر نخوانندنمی

براي اغلب کسانی که به تحصیل فلسفه. شوداینجا نخستین اصل قدیمی روانکاوي مطرح می
چنان ناممکن است که آن را ، حال خودآگاه نباشدذهنی در عینتصور اینکه امري ، اندپرداخته

علت این موضوع ، به اعتقاد من. کنندپذیر تلقی میبه سهولت ابطال، محال و از نظر منطقی
را مورد 2و رؤیا1یعنی خواب مصنوعی، هاي مربوطفقط این است که آنان هرگز پدیده

مرا ها نیز پذیرش دیدگاهاین پدیده، شناختیي آسیببه غیر از نمودها. اندبررسی قرار نداده
قادر به حلّ مسائل رؤیا و ، شناسی ضمیر آگاهدیدگاه این افراد دربارهء روان. بخشندضرورت می

. خواب مصنوعی نیست

ترین و واسطهدر درجهء نخست اصطالحی صرفا توصیفی و مبتنی بر بی»بودنخودآگاه«
معموال )مثال یک تصویر(دهد که عنصري ذهنیتجربه نشان می. قطعیترین نوع ادراك است

، به عبارت دیگر. حالت خودآگاهی ماهیتا گذراست، برعکس. مدتی طوالنی خودآگاه نیست
فراهم هرچند که به سهولت، اي بعد چنین نیستتصوري که اکنون خودآگاه است لحظه

داشته آن تصور چه وضعی، فاصلهاینکه در این. آیند ممکن است دیگربار خودآگاه شودمی
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بوده و منظور این 3»نهفته«توان گفت که آن تصور در این بینمی. است بر ما معلوم نیست
یا اگر بگوییم که آن تصور. توانست وارد ضمیر آگاه شوداست که هر لحظه می

با»ناخودآگاه«در اینجا. ایمباز هم توصیف درتسی از آن ارائه کرده، بوده است»ناخودآگاه«
کنند تردید فیلسوفان اعتراض میبی. مترادف است»قادر به ورود به ضمیر آگاه«و» نهفته«

زیرا آن تصور را هنگام ، اصطالح مناسبی براي این منظور نیست"ناخودآگاه"، خیر«که
به صرفا، رد کردن گفتهء آنان در این مرحله». اش اصال نباید عنصري ذهنی تلقّی کردنهفتگی
اما اکنون با در نظر گرفتن برخی تجربیات که . اي لفظی منجر خواهد شدمشاجره
از راه دیگري اصطالح یا مفهوم ناخودآگاه را استنتاج ، داردذهنی در آنها نقش4شناسیپویش

که فرایندهاي ذهنی یا -ایمناگزیر این امر را پذیرفته، یا به تعبیري-ایمما دریافته. کنیممی
بار عاملی کمی یا اقتصادي و در این مرحله براي نخستین(راتی بسیار نیرومند وجود دارندتصو

روانی انسان آثاري مشابه آثار ناشی از تصورات تواند در حیاتکه می)شودوارد بحث می
از جمله آثاري که به نوبهء خود ممکن است تبدیل به تصوراتی آگاهانه (معمولی پدید آورد

تکرار همهء جزئیات آنچه . یابندرچند خود این تصورات معمولی جنبهء آگاهانه نمیه، )شوند
بس که بگوییم در این مرحله همین. نداردپیش از این کرارا توضیح داده شده است ضررورتی

، نشدن این تصوراتشود که علت خودآگاهپردازد و مدعی میروانکاوي به این موضوع می
بود آن تصورات جنبهء آگاهانه بیابند ممکن، است که اگر وجود نداشتمخالفت نیروي خاصی

گشت که تفاوت آن تصورات با دیگر عناصري که به راستی ماهیتی ذهنی و آنگاه معلوم می
برطرف کردن این نیروي مخالف و در فنّ روانکاوي راهی براي.  دارند تا چه حد اندك است

.  ناپذیري این نظریه استافته شده و همین امر موجب ابطالخودآگاه کردن تصورات موردنظر ی
نامیم و نیرویی که سرکوبی را می»سرکوبی«وضع این تصورات پیش از ورود به ضمیر آگاه را 

. کنیممشخص می»مقاومت«در تحلیل روان با نام، کندبنیان نهاده است و حفظ می

، شدهاز نظر ما امر سرکوب. گیریمی بر میگونه از نظریهء سرکوبمفهوم ناخودآگاه را این
به [کهیکی ناخودآگاهی نهفته: البته دوگونه ناخودآگاه داریم. ناخودآگاه است5نمونهءپیش

دشواري و دیگر ناخودآگاهی سرکوب شده که به خودي خود و بدون، گردخودآگاه می]سهولت
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ه ناخواه بر نحوهء توصیف ذهن و نیز خوا، این بینش دربارهء پویش ذهن. شودخودآگاه نمی
ناخودآگاه نهفته را که فقط به . گذاردبریم تأثیر میاصطالحاتی که به این منظور به کار می

نامیم و شمول می»آگاهنیمه«، شناسانهمفهومی توصیفی ناخودآگاه است و نه به مفهومی پویش
م که از دیدگاه پویش شناسانهکنیاي محدود میشدهرا به امر سرکوب»ناخودآگاه«اصطالح

، آگاهنیمه، خودآگاه: اند ازترتیب اکنون سه اصطالح داریم که عبارتبدین. ناخودآگاه باشد
به آگاهاحتماال نیمه. اي صرفا توصیفی ندارددیگر جنبه، مفهوم این اصطالحات. ناخودآگاه

ناخودآگاه را واجد ماهیتی ذهنیو از آنجا که، مراتب به خودآگاه نزدیکتر است تا ناخودآگاه
با ، اما چرا در عوض. کنیمآگاه نهفته را ذهنی تلقّی میبا یقین فزونتري نیمه، دانستیم

آگاه و نیز ناخودآگاه را از ذهن آگاه متمایز شویم و پیوسته نیمههمرأي نمیفیلسوفان
ه و خودآگاه را به منزلهء دو آگاکنیم؟در آن صورت فیلسوفان پیشنهاد خواهن کرد که نیمهنمی

، اما شرح این موضوع. توصیف کنیم تا هماهنگی به وجود آید6»گونهروان«نوع یا مرحلهء 
» گونهروان«اینکه این دو نوع(شماري در پی خواهد داشت و یگانه حقیقت مهمدشواریهاي بی

اهمیت جلوهرا کم)گارندتقریبا از هر جنبهء دیگري با آنچه به راستی ماهیتی ذهنی دارد ساز
بودن اینشود که هنگام ناشناختهآمیزي میاین امر موجب تقویت دیدگاه تعصب. دهدمی

. ها یا مهمترین بخش آنها مطرح شده بودگونهروان

اما به لحاظ پویش شناختی ، تا زمانی که از یاد نبریم به لحاظ توصیفی دو نوع ناخودآگاه
آگاه و توانیم به سهولت سه اصطالح خودآگاه و نیمهمی، وجود داردفقط یک نوع ناخودآگاه 

توان تمایز یادشده را نادیده می، گهگاه به منظور شرح این مضوع. را به کار گیریمناخودآگاه
کمابیش به این ، حالدر عین. اي موارد حتما باید این تمایز را در نظر داشتاما در پاره، انگاشت

کنم گمان نمی. ایم و تقریبا مشکلی برایمان ایجاد نکرده استاخودآگاه خو گرفتهابهام دربارهء ن
در نهایت به مسئلهء ادراك ، تمایز بین خودآگاه و ناخودآگاه. ابهام اجتناب ورزیدکه بتوان از این

نفسه علت این را عمل ادراك فی. به آن داد»خیر«یا»آري«شود که باید پاسخمربوط می

6 -diohcysp



کس حق ندارد از این بابت هیچ. شودشود یا نمید که چرا چیزي مدرك میکنمشخص نمی
. 7دهدعامل پویا را به شکل مبهمی تجلی می، پدیدهزیرا خود این، شکوه کند

یادداشتی دربارهء خودآگاه در «توان با اثر من با عنوانام، میآنچه را تا به اینجا گفته- ٧
نقد ناخودآگاه مطرح شده بجاست که اکنون به نظرات جدیدي بپردازیم که در . مقایسه کرد) 1912(»روانکاوي

حلی کنند اما تمیلی هم به پذیرش ناخودآگاه ندارند، راهپژوهشگران که حقایق روانکاوي را انکار نمیبرخی. است
به (حل یادشده از این قرار است که در ضمیر آگاهراه. شمارداند که کسی آن را مردود نمیاین مشکل یافتهبراي

برخی طور کهدرست همان. ن مراتب بسیار مختلفی از شدت یا وضوح را تشخیص دادتوامی)منزلهء یک پدیده
خوریم که برمیفرایندها به نحو بسیار آشکار و ملموسی جنبهء آگاهانه دارند، به همین ترتیب به فرایندهایی

مایلند نام روانکاوان گویند کهپژوهشگران یادشده می. بودنشان خفیف و بسیار نامشخص استخودآگاه
زعم ایشان این به. خفیفتر استبودنشان از همهرا به آن فرایندهایی اطالق کنند که خودآگاه»ناخودآگاه«نامناسب

توان جنبهء آگاهانهء آنها را هستند و اگر توجه کافی به آنها معطوف گردد، می»ضمیر آگاه«فرایندها نیز خودآگاه یا
. تکیل کرد و شدت بخشید

از ايگیري دربارهء مسألهکنیم این است که بر تصمیماتی که در ادامهء نوشتهء حاضر مطرح میهدف از نظر
وجه به هیچاشاره به مراتب وضوح ضمیر آگاه. این نوع که به عرف و عوامل عاطفی بستگی دارد، تأثیر بگذاریم

دارد، از روشنی مراتب زیادي«: قطعی نیست و ارزش بدیهی آن از احکامی از این قبیل بیشتر نخواهد بود
مراتب مختلفی حیات«؛یا»ترین نور تا ضعیفترین کورسو؛پس تاریکی اصال وجود نداردکنندهدرخشانترین و خیره

گونه احکام از جهتی خاص مفید معنا باشند، اما در بسا اینچه». اي به عنوان مرگ وجود ندارددارد، پس پدیده
سود که بخواهیم از احکامی مانند آنچه به دنبال این موضوع زمانی بر ما آشکار میآیند وعمل به هیچ کاري نمی

. هر جانداري فناناپذیر استپس«، یا»پس نیازي به ایجاد روشنایی نیست«: آید، نتیجهء خاصی بگیریممی
معرفت قلمداد کنیم، صرفا یگانه » آنچه خودآگاه است«را جزو مفهوم»آنچه نامحسوس است«همچنین اگر»

در هر صورت،  ضمیر آگاهی که هیچ چیز دربارهء آن . ایمواسطه و قطعی خود دربارهء ذهن را مخدوش کردهبی
کوشش براي همان دانستن آنچه سرانجام. تر از امر ذهنی ناخودآگاه استندانیم، در نظر من بسیار بیهوده

گیرد، ایط پویاي مربوط به آن صورت مینامحسوس است با آنچه ناخودآگاه است، ظاهرا بدون توجه به شر
گیري نگرش روانکاوانه اهمیت بسزایی داشتند؛ زیرا در این کوشش از دو حقیقت مهم غفلت شرایطی که در شکل

نامحسوس، کاري بسیار دشوار و مستلزم تالش فراوان نخست اینکه توجه کافی به چنین امري: شده است
دهد، بلکه اي را که قبال نامحسوس بود تمیز نمیدیگر اندیشهکار، ضمیر آگاهاست؛و دوم اینکه پس از انجام این 

بنابراین، پناه بردن از ناخودآگاه . راندشدرنگ پس میکند و بیمیاغلب آن را کامال بیگانه و مغایر با خود تلقی
هویت ذهن و ضمیر آگاه بنداشته است که است، صرفا ناشی از باوري پیشبه آنچه ندرتا محسوس یا نامحسوس

. داندرا معین و قطعی می



لیکن در ادامهء روند روانکاوي معلوم شد که حتی این تمایزات نیز نامناسب و براي مقاصد 
به ویژه به شکلی که، متعددي آشکار شده استاین امر به شکلهاي . عملی نابسنده است

سازمان منسجمی از ، ایم که هر فردما این عقیده را مطرح کرده. آیدتوضیحش به دنبال می
مربوط »خود«ضمیر آگاه به این. نامیمآن شخص می8»خود«فرایندهاي ذهنی دارد که آن را

کند؛ را کنترل می-خارجیعنی بروز هیجان به جهان-9هاي تحریکشیوه»خود«. است
اش نظارت دارد و شبها به نهادي ذهنی است که بر همهء فرایندهاي تشکیل دهنده»خود«

باعث سرکوب هم »خود«. کنداما حتی در خواب نیز رؤیاها را سانسور می، رودمیخواب
و بلکه همچنین فعال ، فقط گرایشهاي خاصی از ذهن بیرون رانده شوندشود تا نهمی

قرار »خود«این گرایشهاي بیرون رانده شده در تعارض با، در تحلیل روان. تأثیرگذار نیز نباشند
در ضمن . شده را از میان برداریمدر برابر گرایشهاي سرکوب»خود«مقاومتگیرند و لذا بایدمی

رو روبهبا دشواري، خواهیم کارهاي خاصی را انجام دهدوقتی از بیمار مییابیم کهتحلیل درمی
قطع ، شدهتداعیهاي بیمار هنگام نزدیک شدن به گرایشهاي سرکوب، دیگربه عبارت. شودمی
اما وي از این موضوع کامال ، گوییم که مقاومت بر او چیره گردیدهمیآنگاه به وي. گرددمی

ند آن داباز هم نمی، ناآگاه است و حتی اگر از احساسات خوشایندش به وجود مقاومت پی ببرد
او و »خود«اما چون این مقاومت یقینا حاصل. ماندمقاومت چیست و از توصیفش عاجز می

به چیزي »خود«ما در. یابیمبینی نشده میخویشتن را در موقعیتی پیش، متعلق به آن است
یعنی ، کندشده عملمیایم که آن نیز ناخودآگاه است و دقیقا همانند گرایشهاي سرکوببرخورده
گذارد و براي ورود به نکه در ضمیر آگاه جاي داشته باشد تأثیرات بسزایی برجاي میبدون آ

نتیجهء کشف فوق این ، از دیدگاه تحلیل روان. باید کار خاصی روي آن انجام داد، ضمیر آگاه
هاي معمول به توصیف بپردازیم و مثال بکوشیم تا نشان دهیم انواع شیوهاست که اگر فقط به

با ابهامات و ، شودي از کشمکش بین ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه ناشی میرنجورروان
دیگري را جانشین کنیم 10ناگزیر خواهیم بود برابر نهاد. شویمرو میشمار روبهدشواریهاي بی

منسجم و »خود«برابر نهادي که میان، که از بصیرت ما دربارهء ساختار ذهن برگرفته شده است
. و رانده شده از آن قرار داردشده گرایشهاي سرکوب
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بررسیهاي پویا . البته کشف ما پیامدهاي مهمتري براي برداشتمان از ضمیر ناخودآگاه دارد
به اصطالح دوم منجر ، ما را به نخستین اصالح رهنمون کرد و بصیرتمان دربارهء ساختار ذهن

این نکته را . طابق نیستدانیم که ضمیر ناخودآگاه با گرایشهاي سرکوب شده ماکنون می. شد
دانیم که هر آنچه سرکوب شده است در ضمیر ناخودآگاه جاي دارد؛اما هر درست میکماکان

تواند نیز می»خود«بخشی از. آنچه در ضمیر ناخودآگاه جاي گرفته است سرکوب شده نیست
ه اندازه از داند که آن بخش تا چاما کسی نمی، طور هم هستتردید همینناخودآگاه باشد و بی

همانند ضمیر ، است»خود«این بخش از ضمیر ناخودآگاه که جزو. اهمیت برخوردار است
فعال کردن آن بدون ورود به ضمیر آگاه میسر ، بودزیرا اگر چنین می، آگاه نهفته نیستنیمه
هنگامی که در. بودشد و فرایند خودآگاه کردن آن با چنین دشواریهاي بزرگی همراه نمینمی
باید ، یابیم ناگزیر باید فرض کنیم ضمیر ناخودآگاه سومی وجود دارد که سرکوب شده نیستمی

، ترتیببدین. دهدناخودآگاه بودن به تدریج اهمیت خود را از دست میبپذیریم که ویژگی
م رغاما به، تواند معانی زیادي در برداشته باشدشود که میتبدیل میناخودآگاه بودن به کیفیتی

با . دار و حتمی قرار دهیمگیریهاي دامنهاین کیفیت را شالودهء نتیجهتوانیممیل خودمان نمی
بودن زیرا آگاهانه یا ناخودآگاه، نادیده انگاشتن این ویژگی برحذر بودباید از، این همه

. است11نهایتا راهنماي ما در تاریکی روانشناسی عمقی، فرایندهاي ذهن

»نهاد«و»خود«: فصل دوم

شناختی توجه ما را به نحو مفرطی انحصارا به امیال سرکوب شده معطوف پژوهش آسیب
، تواند به مفهوم واقعی کلمهء ناخودآگاه باشدمی»خود«دانیماکنون که می. استکرده
تاکنون یگانه راهنماي ما در . آگاهی بیشتري دربارهء آن به دست آوریمخواهیممی

ایم ء تمایزدهندهء خودآگاهی یا ناخودآگاهی بوده است و اکنون دریافتههایمان مشخصهبررسی
. تواند مبهم باشدکه این امر تا چه حد می

و »روانشناسی پویا«اغلب به صورت مترادف( ygolohcysp-htped )» روانشناسی عمقی«اصطالح-11
هايه انگیزهرود که تعامل داخلی فرایندهاي ذهن و به ویژاشاره به آن مکاتبی از روانشناسی به کار میبراي

]م . [ دانندناخودآگاه را واحد اهمیت بنیادي می



حتی ضمیر . اکنون همهء شناخت ما بدون استثنا به ضمیرآگاه بستگی یافته است
امر اما درنگ کنید؛چگونه این. توانیم بشناسیمناخودآگاه را صرفا به خودآگاه کردن آن می

دهد؟چیست؟این امر به چه صورت رخ می»کردن چیزيخودآگاه«پذیر استأ منظور ازامکان

گفتیم که ضمیر . دانیم که کارمان را در این زمینه از کجا باید آغاز کنیماکنون دیگر می
ما آن را به منزلهء یک کارکرد به ، به عبارت دیگر. سطح خارجی دستگاه ذهن است، آگاه

اي است که از جانب دنیاي خارج با نخستین پدیده، ایم که از نظر مکانینسبت دادهدستگاهی
، منظور ما صرفا مفهومی کارکردي نیست، گوییم از نظر مکانیوقتی می. شویمرو میآن روبه

در بررسیهایمان . مورد همچنین مفهومی کالبدشناختی و تشریحی را در نظر داریمبلکه در این
. خارجی را نقطهء آغاز قلمداد کنیمحباید این سط

و ما آنها را - شونداز داخل دریافت مییاو)ادراکات حسی(تمام ادراکاتی که از خارج
اما این امر دربارهء آن. از آغاز در ضمیر آگاه جاي دارند-نامیمحسیات و احساسات می
اندیشه نامیدشان نیز صدقفرایندهاي-به طور کلی و نادقیق- توانفرایندهاي درونی که می

جایی نیروي ذهن است که به هنگام تبدیل این نیرو بهدهندهء جابهکند؟این فرایند نشانمی
آیا حرکت این گرایشها که ضمیر آگاه را به . آیندکنش در بخش درونی دستگاه ذهن پدید می

رود؟این امر ا میبه سوي سطح خارجی است؟یا اینکهضمیر آگاه به سوي آنه، آوردوجود می
نماید که به طور جدي به ایدهء مکانی یکی از دشواریهایی است که هنگامی روي می

. هر دو این احتماالت به یک اندازه تصورناپذیر است. پردازیمحیات روانی می12»موضعی«یا
. پس باید راه سومی درکار باشد

بین ضمیر ناخودآگاه و ام که تفاوت مهمپیش از این در جاي دیگري خاطرنشان کرده
حال ، شودهاي نامعلوم میآگاه عبارت است از اینکه ناخودآگاه شامل امیال و انگیزهضمیر نیمه

براي نشان این نخستین کوشش. مرتبط است13نماییآگاه همچنین با واژهضمیر نیمهآنکه
به ارتباط آنها با ضمیر آگاه و ناخودآگاه بدون استناد دادن ویژگیهاي مشخصهء دو دستگاه نیمه

توان به نحو مفیدتري را می»یابد؟چطور امري به ضمیر آگاه را می«پرسش، رواز این. آگاه است
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از «: ؛و پاسخ این خواهد بود»یابد؟آگاه راه میچطور امري به ضمیر نیمه«: چنین طرح کرد
».نماییهاي مربوط به آنطریق ورود به ضمیر آگاه با واژه

نماییها بازماندهء خاطراتی هستند که زمانی در زمرهء ادراکات بودند و همچون این واژه
پیش از اینک هما خود . توانند دیگربار به ضمیر آگاه راه یابندمی، 14هاي یادافزاهمهء بازمانده

جدیدي این امر در نظر ما همچون کشف، نماییها مشغول داریمرا بیشتر با ماهیت این واژه
و ، تواند به ضمیر آگاه راه یابدند که فقط آنچه زمانی ادراکی خودآگاه بوده میکجلوه می

باید خود را به، شدن استو در پی خودآگاه)به جز احساسات(شودهرآنچه از درون حاصل می
. گرددممکن می15این امر از راه آثار حافظه: ادراکات بیرونی تغییر دهد

درست در مجاورت، آوریم که در دستگاههایینظر میهاي یادافزا چنان در بازمانده
ها بتواند به سهولت از آن بازمانده16اند تا نیروگذاري روانیخودآگاه جاي گرفته-دستگاه ادراك

و این 17درنگ به توهماتدر اینجا بی. خودآگاه منتقل شود-درون به عناصر دستگاه ادراك
. توان تمیز دادخارجی میهمواره از توهم و ادراكاندیشیم که واضحترین خاطره را حقیقت می

، ايشدن هر خاطرهزندهکند که به هنگاماین فکر نیز بالفاصله به ذهنمان خطور می
از ادراك تمیز داده که- حال آنکه توهم، ماندنیروگذاري روانی در دستگاه یادافزا برجا می

ي روانی نه فقط از اثر حافظه به سوي ممکن است زمانی پدید آید که نیروگذار- شودنمی
. شودبلکه کامال به آن منتقل می، یابدادراك گسترش می

توان تعبیري میگیرند و لذا بهعمدتا از ادراکات شنیداري نشأت می18هاي کالمیبازمانده
اه از ر(اندثانوي، نماییاجزاي بصري واژه. اي داردمنشأ حسی ویژه، آگاهگفت دستگاه نیمه
موضوع در مورد همین. و ممکن است در بدو امر نادیده گرفته شود)شوندخواندن کسب می

14 -cimenm seudiser
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برد که به را براي اشاره به انرژي ذهنی به کار می( sixehtac )» نیروگذاري روانی«فروید اصطالح- ١٦
تواند افزایش و کاهش شود و میها پخش میاندیشه( yromem secart )ر حافظهءاعتقاد او،  بر روي آثا

عبارت است از عالقه، توجه یا تعلق عاطفی»نیروگذاري روانی«تر، به تعبیري ساده. جا و تخلیه شودیابد و یا جابه
م-. ء یا شخص خاصبه اندیشه، عمل، شی
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هاي کمکی را ایفا نشانهکه براي افراد غیر کر و الل نقش-هاواژه19هاي حرکتیانگاره
اي است که قبال واژهیک واژه اساسا بازماندهء یادافزاي، با این همه. نیز مصداق دارد-کندمی
. ده شده استشنی

احتماال براي ساده کردن - هاي یادافزاي بصري دال بر اشیا رانباید اهمیت بازمانده
به فراموشی سپاریم و یا امکان خودآگاه شدن فرایندهاي اندیشه از راه بازگشت به -موضوع
دیداري و نیز این امر را که ظاهرا در نظر بسیاري از مردم این روش مطلوبی هايبازمانده

اندیشیدن ویژگی این، 21مطابق بررسیهاي وارندانک20مطالعهء رؤیا و خیال. انکار کنیم، است
ضمیر گونه اندیشیدن بهیابیم که قاعدتا آنچه در اینسازد و در میبصري را بر ما روشن می

دیگر اینکه روابط عناصر مختلف این. صرفا موضوع متعین اندیشه است، یابدآگاه راه می
، رواز این. تواند نمود بصري یابدنمی-کندکه به ویژه اندیشه را مشخص می-ضوعمو

این شکل از . شدن استفقط شکل ناقصی از خودآگاه، اندیشیدن با در نظرآوردن تصاویر
، تردیدبه فرایندهاي ناخودآگاه نزدیکتر است و بی، هااندیشیدن در مقایسه با اندیشیدن با واژه

. بیشتري داردقدمت23و هم از نظر تکامل نوع22مل فردهم از نظر تکا

نفسه در ضمیر ناخودآگاهبراي بازگشت به بحث خود باید نتیجه بگیریم که اگر آنچه فی
پس پاسخ این پرسش که چگونه آنچه، یابدآگاه راه میجاي دارد از این طریق به ضمیر نیمه

کار از طریق روانکاوي و با برقرار این است که اینگرددآگاه می)نیمه(سرکوب شده وارد ضمیر
اما از ، یابدضمیر آگاه تغییر نمی، به همین سبب. شودآگاه انجام میکردن روابط بینابین نیمه

. شودضمیر ناخودآگاه نیز به ضمیر آگاه تبدیل نمی، سوي دیگر

رابطهء ادراکات درونی با اما جا دارد که، کامال آشکار است»خود«رابطهء ادراکات بیرونی با
شود که آیا واقعا بار دیگر این شک برانگیخته می. را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم»خود«

. خودآگاه نسبت دهیم یا خیر-محقّیم که کلّ ضمیر آگاه را به یک دستگاه سطحی ادراك
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ون و نیز شوند که در شکلهایی بسیار گوناگادراکات درونی موجب احساس فرایندهایی می
اطالعات بسیار اندکی دربارهء این. آیندهاي دستگاه ذهن پدید مییقینا در ژرفترین الیه

فقدان لذت-احساساتی که مربوط به مجموعهء لذت. اسحسات و حسیات در اختیار داریم
این احساسات ازلیتر و . آیندهاي این احساسات به شمار میهستند شاید هنوز بهترین نمونه

گیرند و حتی هنگام رخوت ضمیر آگاه نیز روياند که از خارج منشأ میتر از ادراکاتیايهپای
در جاي دیگري نظراتم را دربارهء اهمیت فزونتر اقتصادي احساسات یاد شده و دالیل. دهندمی

هستند؛به24جابس، این احساسات مانند ادراکات بیرونی. امفراروانشناختی این امر بیان کرده
دلیل کیفیات ممکن است همزمان از چند جاي مختلف حاصل شوند و به همین، عبارت دیگر

. متفاوت یا حتی متضادي داشته باشند

به بخش نیستندحال آنکه احساساتی که لذت، بخش ذاتا محرّك نیستنداحساسان لذت
ست که به تعبیر ما رواز همین. یابنداند و در جهت تغییر و تخلیه سوق میکنندهشدت تحریک

داللت بر افزایش نیروگذاري روانی دارند و احساسات، کننداحساساتی که افادهء لذت نمی
یابد لذتبگذارید آنچه را به ضمیر آگاه راه می. داللت بر کاهش نیروگذاري روانی، بخشلذت

پس مسأله. نیمکیفی و کمی در جریان رویدادهاي ذهن بدا»چیزي«بنامیم و متقابال غیرلذت را
یا اینکه نخست باید به، تواند در جایی که هست خودآگاه شودمی»چیز«این است که آیا این

تجربیات بالینی حکایت از آن دارند که نخست باید این انتقال . دستگاه ادراك انتقال یابد
شدهسرکوب25ايهمانند سائقه»چیز«دهند که اینتجربیات مذکور نشان می. گیردصورت

متوجه این نیروي»خود«تواند نیرویی محرّك را اعمال کند بدون اینکهیعنی می، کندعمل می
تخیله وقفه- زمانی که در برابر نیروي یاد شده مقاومت شود و در واکنش. ناپذیر شودمقاومت

ند درست مان. کندیابد و لذتی هم افاده نمیناگهان به ضمیر آگاه راه می»چیز«آن، روي دهد
درد که بینابین ادراك بیرونی و درونی است و حتی وقتی که، تنشهاي ناشی از نیازهاي جسمی

. تواند ناخودآگاه باقی بماندکند نیز میمنشأ آن جهان خارج است همانند ادراك درونی عمل می
پس این درست است که احساسات و حسیات هم فقط با دستیابی به دستگاه ادراك جنبهء 

هرچند ، آیندآنها به شکل حسیات پدید نمی، اگر راه پیشروي مسدود باشد. یابنداهانه میخودآگ
یابد چنان کیفیتی دارد که گویی آنها بهه در جریان برانگیختگی با آنها تناظر می»چیزي«آن

24 -ralucolitlum
25 -eslupmi



سخن»احساسات ناخودآگاه«پس به اختصار و نه کامال صحیح از. اندشکل حسیات پدید آمده
پذیري کنیم که البته قیاس کامال توجیهیم و آنها را با تصورات ناخودآگاه قیاس میگویمی

هاي رابط تصورات ناخودآگاه باید حلقه: در واقع تفاوت این دو عبارت است از اینکه. نیست
حال آنکه اسحسات که خود مستقیما ، پیش از ورود این تصورات به ضمیر آگاه به وجود آیند

تمایز بین ضمیر آگاه و ، به عبارت دیگر. هاي رابطی نیاز ندارندابند به چنین حلقهیمیانتقال
شود و آگاه در اینجا ملحوظ نمیبراي احساسات مفهومی ندارد؛ضمیر نیمه، آگاهضمیر نیمه

حتی زمانی که احساسات با . یا در ضمیر آگاه جاي دارند و یا در ضمیر ناخودآگاهاحساسات
شدن آنها ناشی از این ارتباط نیست بلکه آنها مستقیمابه خودآگاه، ربوط هستندمنماییواژه

. یابندراه میضمیر آگاه

فرایندهاي درونی اندیشه به واسطهء . شودنمایی کامال روشن میاکنون نقش واژه
، ناي است که بنا بر آاین امر همانند اثبات قضیه. شوندبه انواع ادراك بدل مینماییواژه

هنگامی که نیروگذاري بیش از حد روانی فرایند . آیدمعرفت یکسره از جهان خارج حاصل می
و - اندچنانکه گویی از خارج حاصل شده-شوندها در واقع درك میاندیشه، دهدمیاندیشه روي

. شوندحقیقی پنداشته میدر نتیجه

خودآگاهی را روشن-حال که روابط ادراك بیرونی و درونی و دستگاه سطحی ادراك
از »خود«، دانیمطور که میهمان. بپردازیم»خود«توانیم به طرح نظرمان دربارهءمی، ایمکرده

آگاه که در مجاورت دستگاه ادراك که هستهء آن است و نیز با دربرگرفتن ضمیر نیمه
. خودآگاه نیز هستنا»خود«، گونه که دیدیماما همان. شودیادافزا قرار دارد آغاز میهايبازمانده

کند هاي شخصی بیهوده ادعا میاي که بنابر انگیزهبه گمانم با پیروي از دیدگاه نویسنده
منظورم . توان به نتایج سودبخشی رسیدمی، وي را با وقت اکید علم محض کاري نیستکه

دگی اساسا در زن، نامیممی»خود«ورزد آنچه مااست که همواره اصرار می26گرادكگئورگ
همهء ما . کند و نیروهایی ناشناخته و مهارنشدنی بر زندگی ما تفوق دارندمنفعالنه عمل می

گرچه ممکن است این استنباط ما را از وجود نیروهاي دیگر غافل(ایمچنین استنباطی داشته
يکنم براپیشنهاد می. و حتما باید جایی براي کشف گرادك در ساختار علم بیابیم)نکرده باشد
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شود و در بدو امر در ضمیر آنچه را از دستگاه ادراك آغاز می، ملحوظ داشتن این کشف
در آن »خود«بنامیم و به پیروي از گرادك بخش دیگر ذهن را که»خود«جاري داردآگاهنیمه

. بخوانیم)di(» نهاد«کند که گویی ناخودآگاه استیابد و چنان عمل میامتداد می

فرایندهاي[توانیم از این دیدگاه در جهت توصیف یا فهمکه آیا میبه زودي خواهیم دید
روانی نامعلوم و ناخودآگاهی در نظر »نهاد«اکنون فرد را به منزلهء. بهره بگیریم یا خیر]ذهن
اگر . اش برآمده استبر سطح آن قرار دارد و دستگاه ادراك از هسته»خود«آوریم کهمی

»نهاد«شامل تمام»خود«توانیم اضافه کنیم کهمی، یر نشان دهیمبکوشیم تا این امر را با تصو
تقریبا (را»خود«سطح، گیرد که دستگاه ادراكاي آن را در بر میفقط تا اندازهبلکه، شودنمی

به نحو مشخصی از »خود«. دهدتشکیل می)قرار دارد28که بر تخمک27مثل صفحهء جنینی
. ادغام گردیده است»نهاد«زیرین آن دربلکه بخش، شودجدا نمی»نهاد«

شوند و فقط بخشی از آن را تشکیل ادغام می»نهاد«اما امیال سرکوب شده نیز در
شوند و به جدا می»خود«این امیال صرفا با مقاومتهاي سرکوب به طور کامل از. دهندمی

ه تقریبا همهء یابیم کدرنگ در میبی. گیرنددر تماس قرار می»خود«با »نهاد«واسطهء
هاي سطحی دستگاه ذهن فقط الیه، ایمشناسی تعیین کردهگیري از آسیبمرزهایی که با بهره

ایم آنچه را تا به اینجا شرح داده. شناسیمها را میصرفا همین الیهکند و ما همرا مشخص می
ی نیستیم شکل هرچند باید خاطرنشان کنیم که مدع، توان به صورت نمودار زیر تصویر کردمی

. گفته استبلکه مراد از ترسیم آن صرفا توضیح مطالب پیش، برگزیدهء ما کاربرد خاصی دارد

اما کالبدشناسی مغز مشخص ، بر سر دارد»کاله شنوایی«، »خود«شاید بتوان افزود که
. است»کالهکج«و لذا، سوي سر نهادکند که این کاله را بر یکمی

است که تحت تأثیر دنیاي خارج»نهاد«آن بخش از»خود«ت کهتوان دریافبه آسانی می
. است29گسترش تمایز سطح، شود و به تعبیريخودآگاه تعدیل نمی- به واسطهء دستگاه ادراك

کوشد تا و تمایالت آن است و می»نهاد«در پی اعمال تأثیر دنیاي خارج در»خود«همچنین

27 -lanimreg csid
28 -muvo
29 -noitaitnereffid-ecafrus



. را جایگزین کند»واقعیتاصل«، دارد»نهاد«به جاي اصل لذّت که سلطهء نامحدودي بر
که دربرگیرندهء »نهاد«برخالف. کندایفا می»نهاد«نقش غریزه را براي، »خود«ادراك براي

همهء اینها با تمایزات . توان مظهر خرد و عقل سلیم نامیدرا می»خود«، هوسهاي انسان است
تمایزات را باید فقط حال ایناما در عین،شناسیم همخوانی دارداي که همگی میپسندانهعامه

. معتبر دانست»در وضع مطلوب«تا حد متعارف یا

شود که کنترل رهیافتهاي تحرك معموال بر از آنجا معلوم می»خود«اهمیت کارکردي
همچون مردي سوار بر اسب است که باید »نهاد«با»خود«رابطهء، رواز این. استعهدهء آن

با این تفاوت که سوار براي این کار به نیروي خویش متوسل ، ب را مهار کندنیروي برتر اس
کمی ، شاید بتوان از این قیاس. کداز نیروهایی که به وام گرفته استفاده می»خود«اما ، شودمی

مجبور است اسبش را به سمت ، اگر قرار نباشد که سوار از اسبش جدا شود. گرفتبیشتر بهره
را جامهء عمل »نهاد«چنان خواست، نیز بنا بر عادت»خود«ایضات کند؛هدایدلخواه آن

. خواست خودش استپوشاند که گوییمی

عامل دیگري به غیر از تأثیر ، »نهاد«گیري خود و تمایز آن ازرسد که در شکلبه نظر می
ونی و جایگاهی است که ادراکات بیر، )به ویژه سطح آن(تن شخص. دستگاه ادراك دخیل است

اما لمس کردن ، شودء دیگري دیده میتن مانند هر شی. درونی ممکن است از آن ناشی شوند
-روان-. گردد که شاید یکی از آنها نظیر ادراك درونی باشدموجب دو نوع احساس میآن

اش را در میان دیگر اشیاء دنیاي حالتی را که در آن تن شخص موقعیت ویژه30فیزیولوژي
رسد که درد همبه نظر می. به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است، بدیاادراك می

نقشی در این فرایند بر عهده دارد و شاید طرز کسب آگاهی جدید دربارهء اندامهایمان هنگام
. آوریمالگویی باشد از اینکه چگونه تصوري از تن خود به دست می، بیماریهاي دردناك

منحصر به سطح»خود«وجود. شودبدن ناشی می]احساس[در درجهء نخست از»خود«
، اگر بخواهیم قیاسی کالبدشناختی به کار ببریم. است]بدن[بلکه تجسم سطح، نیست]بدن[

همانند تلقی ، نامندمی31»کوتولهء قشري«را به سهولت باآنچه کالبدشناسان»خود«توانیممی
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پشت دارد و چنانکه رو به، یش رو به هواستهاکنیم که در قشر واژگونه قرار گرفته و پاشنه
. آن در سمت چپ واقع شده است32ناحیهء گویایی، دانیممی

لیکن هنوز هم حقایق ، و ضمیر آگاه مکررا مورد بررسی قرار گرفته است»خود«رابطهء
ایم که چون عادت کرده. در این باره وجود دارد که باید در اینجا شرح داده شودمهمی

از شنیدن اینکه احساسات سفلی ، و اجتماعی خود را در هر کجا اعمال کنیماخالقیمحکهاي 
کنیم که هر قدر تصور می، عالوه بر این. شویمزده نمیفعالیت دارند شگفتدر ضمیر ناخودآگاه

به همان میزان با سهولت بیشتري به ، جایگاه یک کارکرد ذهنی در محکهاي ما رفیعتر باشد
، سواز یک. کندما را در این زمینه مأیوس می، اما تجربهء روانکاوي. یابده میضمیر آگاه را

حاکی از اینکه اعمال فکري دقیق ودشوار که معموال مستلزم شواهدي در دست است
توانند انجام آگاه و هم بدون ورود به ضمیر آگاه میهم در نیمه، اندیشی توانفرساستژرف
اعمال فکریی از . توان منکرشان شداند که اصال نمیمسلّمبه قدريهاي این امر نمونه. شوند

مانند اینکه کسی بالفاصله پس از بیدار ، خواب روي دهنداین قبیل ممکن است مثال هنگام
غامض در ریاضی یا غیره را یافته است که روز قبل ايحل مسألهیابد که راهشدن در می

. 33کردبیهوده با آن دست و پنجه نرم می

پی در تحلیلهایمان. آورتر استپدیدهء دیگري نیز وجود دارد که بسیار شگفت، با این همه
بلند العادهیعنی فعالیتهاي فوق(وجدان و توانایی انتقاد از خود، بریم که در برخی از مردممی

. شودمیار مهمیجنبهء ناخودآگاهانه دارد و به طور ناخودآگاه مایهء پیامدهایبسی، )ذهنیمرتبهء
لیکن این . ماندناخودآکاه باقی می، به همین سبب در موارد متعددي مقاومت بیمار حین تحلیل

-سخن گوییم» احساس ناخودآگاهانهء گنهکاري«دارد تا ازکشف جدید که ما را بر آن می
متحیرمانبسیار بیش از آن کشف دیگر-رغم اینکه در این باره دیدگاهی انتقادآمیز داریمبه

یابیم که به ویژه هنگامی که به تدریج در می، سازدرو میاي روبهکند و ما را با مسائل تازهمی
این احساس ناخودآگاهانهء گنهکاري نقش اقتصادي بسزایی ، رنجوریهاشمار بسیاري از رواندر

بار دیگر به محکهایماناگر . دهدکند و دشوارترین موانع را در راه بهبود بیمار قرار میایفا می

32 -aera-hceeps
کارکرد «از این موارد را همین اواخر از کسی شنیدم که در واقع هدفش اعتراض به توصیف من ازیکی- ٣٣
یابند تا فرد شدهء فرد در خواب به شکلی دگرگون شده جلوه میبنابر نظریهء فروید، امیال سرکوب. [بود» رؤیا

م–. بردهوم به کار میرا به همین مف( maerd krow )«کارکرد رؤیا«فروید اصطالح. دچار تشویش نشود



بلکه همچنین برترین مراتب آن نیز ، »خود«باید بگوییم نه فقط فروترین مراتب، باز گردیم
آگاه »خود«سان دلیلی مؤید آنچه اکنون دربارهءگویی که بدین. است ناخودآگاه باشدممکن

. رتبط استبدن م]احساس[در درجهء نخست با»خود«: ایمبه دست آورده، اظهار داشتیم

)خود آرمانی(»فراخود«و»خود«: فصل سوم

یعنی اگر ، یافتبود و تحت تأثیر دستگاه ادراك تعدیل می»نهاد«صرفا بخشی از»خود«اگر
اما . بودموضوع مورد بررسی ما در اینجا ساده می، ترجمان دنیاي واقعی در ذهن بود»خود«

. تر از این استموضوع پیچیده

اي ها ما را بر آن داشت تا به وجود مرتبهایم که کدام اندیشهدر جاي دیگري گفته
هاي اندیشه.نامیده شود35»فراخود«یا34»خود آرمانی«تواندقائل شویم که می» خود«در

موضوع ، با ضمیر آگاه»خود«پیوند سست این بخش از. 36یادشده هنوز از اعتبار برخوردارند
.جدیدي است که جا دارد توضیح داده شود

ما موفق شدیم بیماري دردناك . در اینجا باید حوزهء بحث را اندکی گسترش دهیم
مصداق]در افراد مبتال به این بیماري[را با این فرض تبیین کنیم که37شدیدافسردگی

نیروگذاري ، پدید آمده است؛به عبارت دیگر»خود«مجددا در، که از میان رفته بود38امیالی
البته همهء اهمیت 41.استداده40شدن هویتجاي خود را به یکی39الروانی در مصداق امی

34 -oge laedj
35 -oge-repus

بوده »فراخود«به( gnitset-yilaer )» آزماییواقعیت«نسبت دادن کارکرد: رسد اشتباه منبه نظر می- ٣٦
شد، این امر کامال با انجام می»فراخود«توسط»آزماییواقعیت«اگر. نکته باید تصحیح شوداینخ. است
ام مطرح کرده»هستهء خود«همچنین در گذشته مطالبی را دربارهء. داشتن ادراك تناسب میو جها»خود«روابط

توان خودآگاه را به تنهایی می-آنها هرگز جنبهء قطعی نداشت و باید تصحیح شود، زیرا دستگاه ادراكکه تدوین
.انگاشت»خود«هستهء 

37 -ailohcnalem
38 -tcejbo

نیروگذاري «در چیزي یا کسی غیر از خود شخص، در روانکاوي( odibil )معطوف شدن نیروي شهوي-٣٩
م-. شودنامیده می( sixehtac-tcejbo )«در مصداق امیالروانی
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دانستیم تا چه حد جنبهء همگانی و تا چه این فرایند را در آن زمان هنوز درنیافته بودیم و نمی
سازیها نقش جانشینایم که این قبیلاز آن هنگام تاکنون دریافته. حد جنبهء سنخی دارد
. نامیم داردآن می»منش«و آنچه»خود«بسزایی در تعیین شکل

تردید نیروگذاري روانی در مصداق امیال بی، 42یعنی در مرحلهء ابتدایی دهانی، در بدو امر
، توان فرض کرد که در مراحل بعديفقط می. توان از هم متمایز کردشدن هویت را نمیو یکی

هم تمایالت شهوانی را جزو » نهاد«نشأت مگیرد و»نهاد«نیروگذاري روانی در مصداق امیال از
از نیروگذاریهاي روانی در مصداق امیال، که ابتدا ضعیف است»خود«. کندنیازهایش تلقّی می

دهد و یا یا به این نیروگذاریها تن در می: دهدشود و به دو صورت واکنش نشان میآگاه می
آنها را از خویش ، ]این تمایالت و واپس راندنشان به ضمیر ناخودآگاه[از طریق سرکوبیاینکه

43.کندمیدور

او »خود«اغلب، شود از مصداق امیال جنسی خویش دست بشویدوقتی که کسی مجبور می
جاي »خود«توان گفت که مصداق امیال دردر توصیف این امر فقط می. شوددگرگون می

ماهیت دقیق این جانشینی تاکنون بر ما . )دهدگی شدید روي میمانند آنچه در افسرد(گیرد می

41 - " gninruom dna ailohcnalem "(1917).
روانی کودك را نخستین مرحله از مراحل پنجگانهء رشد ( laro esahp )» مرحلهء برهانی«فروید- ٤٢

انجامد، نیروي شهوي در دهان متمرکز مرحله که از بدو تولد تا هجده ماهگی به طول میدر این. داندمی
در : است( evissergga )» تعرضی«و»انفعالی«شامل دو مرحلهء»مرحلهء دهانی«به اعتقاد فروید. شودمی

یابد، کودك منفعالنه از سینهء ماهگی ادامه میشود و تا حدود هشتاز زمان تولد آغاز میکه»انفعالی«مرحلهء
کشد، حس استقاللکه از حدود هشت ماهگی به مدت ده ماه طولمی»تعرضی«نوشد؛در مرحلهءمادر شیر می

گیرد و او براي ابراز ناخرسندي با عصبانیت، شروع به گاز گرفتن و جویدن وجودي آرام آرام در کودك شکل می
)م. (کندمی

هایی از شخصیتشود، جنبهن ادوار کهن اعتقاد داشتند که صفات حیوانی که در غذا خورده میمردما-٤٣
جالبی این موضوع تشابه. کردنددهد و بر همین مبنا، خوردن برخی حیوانات را منع میخورندگان را تشکیل می

دانند، میگونه که همگاننهما. شدن هویت به جاي نیروگذاري روانی در مصداق امیالدارد با جانشینی یکی
و عشاي ربانی آدمخواري از جمله ریشه در همین اعتقاد دارد و تأثیرهاي آن در کاربردهاي گوناگون خوراك توتم

امیال، بعدها در گزینش در واقع، پیامدهاي ناشی از این اعتقاد در چیرگی دهانی بر مصداق. همچنان مشهود است
شودمصداق امیال جنسی دیده می



به روش مرحلهء 45که نوعی برگشت(44کنیاز طریق این درون»خود«بساچه. نشده استمعلوم
شاید هم فقط از . کندپذیر میدست شستن از مصداق امیال را آسانتر یا امکان، )استدهانی

در هر . تواند از مصداقهاي امیالش دست بشویدمی»هادن«شدن هویت است کهیکیطریق این
توان دهد و لذا میبه کرّات روي می-به ویژه در مراحل اولیهء رشد روانی-فراینداین، حال

از بقایاي نیروگذاریهاي روانی در مصداقهاي امیالی که دیگر کنار »خود«منشفرض کرد که
البته باید از ابتدا . را در بر دارد46گزینیهاصداقشود و پیشینهء آن ماند ناشی میگذاشته شده

مقاومت افراد مختلف یکسان نیست و اینکه شخصیت فرد تأثیرهاي پیشینهء پذیرفت که توان
شهوانی خود را تا چه حد واپس بزند یا بپذیرد نیز بستگی به توان مقاومت او گزینیهايمصداق

بقایاي ، اندشقانهء متعددي را از سر گذراندهرسد زنانی که تجربیات عابه نظر می. دارد
. یابندنیروگذاریهاي روانی در مصداق امیالشان را به سهولت در خصلتهاي شخصیت خود می

نیروگذاري روانی در مصداق امیال و (همچنین مواردي را باید در نظر بگیریم که هر دو فرایند
ردي که دگرگونی شخصیت پیش از یعنی موا، دهندبه طور همزمان رخ می)شدن هویتیکی

دگرگونی شخصیت پس از قطع ، در چنین مواردي. دهدروي میدست شستن از مصداق امیال
ماند و به تعبیري آن رابطه را محفوظ به قوت خود باقی میرابطه با مصداق امیال همچنان

. داردمی

؛ »خود«نیبه دگرگونیگزینی شهواتوان گفت که این تبدیل مصداقاز دیدگاهی دیگر می
اش را با آنچیره شود و رابطه»نهاد«تواند براز طریق آن می»خود«همچنین روشی است که

شود که به میزان زیادي تسلیم ناچار می»خود«، البته براي تحقق این امر. گسترش دهد
ه صورت ب، کندویژگیهاي مصداق امیال را اتخاذ می»خود«هنگامی که. شود»نهاد«تجربیات
تو نیز ، بنگر«: شود و با گفتن اینکهتحمیل می»نهاد«به اصطالح به47محبوبمصداق

عبارت است از پذیرش معیارهاي اخالقی، باورها و نحوهء نگرش ( noitcejortni )«فکنیدرون- ٤٤
م-. آوردرا به وجود می( ogerepus )» فراخود«شالودهء»فکنیدرون«در واقع، ). مثال والدین خود(دیگران

نیروي شهوي را بر مبناي هاي تواند سائقهنمی»خود«دهد کهزمانی رخ می( noisserger )«برگشت«-٤٥
گیرد اي را در پیش مینامید، مهار کند و لذا فرد رفتار یا طرز فکر معموال کودکانهمی»اصل واقعیت«فرویدآنچه

م-. که متعلق به مراحل قبلی رشد روانی اوست
(ecirohc-tcejbo )» گزینیمصداق«انتخاب مصداق امیال به منظور نیروگذاري روانی، در روانکاوي-٤٦

م-. شودمینامیده
47 -tcejbo-evol



را »نهاد«کوشد تا زیانمی، »توانی مرا دوست بداري؛من بسیار شبیه مصداق امیال هستممی
. جبران کند

که این 49به نیروي شهوانی خودشیفته48تبدیل نیروي شهوانی متمرکز بر مصداق امیال
داللت ، یا به عبارت دیگر(آشکارا داللت بر دست شستن از اهداف جنسی، دهدچنین روي می

اینجا پرسشی مطرح اما در. است50دارد و به همین دلیل نوعی واالیش)زداییبر جنسیت
آیا واالیش همواره به : شود که شایسته است به دقت مورد بررسی قرار گیرد و آن اینکهمی

پدید »خود«آیا واالیش همواره به واسطهء ، گیرد؟به عبارت دیگررت نمیهمین ترتیب صو
نیروي شهوانی ي که ابتدا نیروي شهوانی متمرکز بر مصداق امیال جنسی را به»خود«آید؟نمی

ناگزیریم بعدا 51.داردبسا هدف دیگري براي آن مقرر میکند و سپس چهخودشیفته تبدیل می
یم که آیا دگرگونیهاي غریزي دیگر هم از همین تغییر و تبدل به بررسی این موضوع بپرداز

. کنداز هم تفکیک نمی، اندشود و مثال آیا غرایز گوناگونی را که در هم آمیختهناشی نمی

با مصداقهاي امالیش»خود«شدنهايدر اینجا نازگیر باید توجهمان را اندکی بیشتر به یکی
شدنها بیش از اگر شمار این یکی. کندز هدفمان دور میهرچند این امر ما را ا، معطوف کنیم

بعید ، زیاده از حد قدرت یابند و مغایر یکدیگر باشند، حد زیاد شود و به تفوق آنها بینجامد
شدنهاي مختلف که این آسیب ممکن است در نتیجهء یکی. بار آورندکه آسیب روانی بهنیست

شود،  به مصداقی بیرونی معطوف می»خود«هایی از نیروي شهوانیی را که به جاي تمرکز برفروید آن جنبه- ٤٨
م-. نامیدمی( odibil-tcejbo )«نیروي شهوانی متمرکز مصداق امیال«

٤٩-citsissicran odibil
هاي مختلف مکانیسم دفاعی روان است که در یا تصعید یکی از گونه( noitamilbus )«واالیش»- ٥٠

شمرد، ناخودآگاهانه همان آن، فرد به سبب ناکام ماندن در تحقق اهدافی که ضمیر آگاه آنها را نپذیرفتنی می
م-. کندرا به شکلی متفاوت اما پذیرفتنی محقق میاهداف
امگونه که در مقالههمان- »نهاد«ایم، باید تصدیق کنیم کهدهتمایز قائل ش»نهاد«و»خود«اکنون که بین-٥١

پیش از شدن هویت کهبه سبب یکی. منبع بزرگ نیروي شهوانی است-اماشاره کرده)1914(دربارهء خودشیفتگی
. آوردرا فراهم می»خودشیفتگی ثانوي«شود که موجباتسرازیر می»خود«این توضیح دادم، نیروي شهوانیی به

و در مراحل دهانی و که فرایندي بهنجار است»خود شیفتگی اولیه«یکی: قائل به دوگونه خودشیفتگی بودفروید[
خوردن غذا و دفع (جسمی خودکوشد نیازهايگیرد، یعنی زمانی که او میمقعدي رشد روانی کودك صورت می

در مراحل بعدي زندگی در رنجوري است وروانکه نوعی»خودشیفتگی ثانوي«را ارضا کند؛و دیگري)مدفوع
.م-. دهدامیال رخ مینتیجهء دریغ داشتن نیروي شهوانی از مصداقهاي بیرونی



بسا راز چه. شود»خود«منجر به اختالق در،شوندمقاومت از یکدیگر جدا میبه سبب
شدنهاي مختلف به نوبت بر شود این باشد که یکینامیده می52»چندگانهشخصیت«آنچه

مسألهء ، حتی هنگامی که اوضاع تا این حد وخیم نشده باشد. یابندمیضمیر آگاه سیطره
، ه قوت خود باقی استشود بدر آنها تجزیه می»خود«گوناگونی کهشدنهايتعراض میان یکی

. توان آنها را به کلّی بیمارگونه نامیدنمیتعارضی که با این همه

نظر از توان بعدي شخصیت براي مقاومت در برابر تأثیرهاي نیروگذاري روانی در اما صرف
شدنهایی که در اوان کودکینخستین یک، مصداقهاي امیالی که فرد از آنها دست شسته است

این موضوع توجه ما را مجددا به خاستگاه. یرند تأثیري عام و دیرپا خواهند داشتگصورت می
شدن هویت خود نخستین و مهمترین یکی، زیرا در پس آن، کندمعطوف می»خودآرمانی«
شدن هویت کودك با پدرش در ظاهرا یکی53.پنهان مانده است)شدن با پدر در اوان رشدیکی(

شدن مستقیمبلکه نوعی یکی، نیروگذاري روانی در مصداق امیال نیستبدو امر نتیجه یا پیامد 
اما به نظر . دهدو بالفصل است و پیش از هرگونه نیروگذاري روانی در مصداق امیال رخ می

به چنین، یابدگزینی طی نخستین دورهء رشد جنسی که به پدر و مادر ربط میرسد مصداقمی
. کندشدن اولیه را تقویت میتیب یکیترانجامد و بدینشدنی مییکی

موضوع کال به قدري پیچیده است که ضرورت دارد با تفصیل بیشتري به آن، با این همه
جانبه بودن وضعیت ادیپ و دوجنسی بودنسه: این موضوع به دو دلیل پیچیده است. بپردازیم

. سرشت هر فرد

نوعی اختالل روانی است که فرد مبتال به آن ( elpitlum ytilanosrep )» شخصیت چندگانه«- ٥٢
د شخصیتهاي دیگر او دهد و هر شخصیت وي از وجومختلفی را به طور جداگانه از خود بروز میشخصیتهاي

م-. استاطالعبی
، زیرا پیش از آنکه کودك با یقین»با والدین«بگوییم]»یکی شدن با هویت پدر«به جاي[شاید بهتر باشد-٥٣

، از تمایزگذاري ارزشی بین پدر و مادر خود )فقدان آلت رجولیت(دریابد که وجه افتراق جنس زن و مرد چیست
داد که وقتی متوجهء فقدان آلت زن جوان شوهرداري برخوردم که شرح حالش نشان میاخیرا به مورد . عاجز است

کرد که پنداشتشان عاري از آن بودند و هنوز گمان میرجولیت در خود شد، تصور کرد که فقط زنانی که حقیر می
هویت کودك و پدر شدنتر بحث، در نوشتهء حاضر فقط یکیبه منظور ارائهء ساده. مادرش از آن برخوردار است

.دهمرا مورد بحث قرار می



پسربچه در اوان. ن توصیف کردتوان چنیوضعیت پسربچه را به صورتی ساده شده می
اینخ. کندمتمرکز می- در حکم مصداق امیالش- نیروي روانی خود را بر مادرش، زندگی

گزینی بر شود و نخستین نمونهء مصداقنیروگذاري روانی در ابتدا به سینهء مادر مربوط می
با او کنار ، پدر خودکردن هویتش با هویتپسربچه با یکی. است54جویانهگاهالگوي تکیهمبناي

تا اینکه امیال جنسی پسربچه ، یابدتا مدتی این دو رابطه به موازات هم ادامه می. آیدمی
عقدهء ادیپ . کندگیرد و پدرش را مانع خود و مادرش تلقی میدربارهء مادرش بیشتر قوت می

اي خصمانه نبهشدن هوي او با پدرش جیکی، پساز این. گیردوضعیت سرچشمه میاز همین
شود به آرزوي از میان برداشتن پدر تا او بتواند جاي پدرش را در رابطه با یابد و تبدیل میمی

گویی که ، شودمی55رابطهء او با پدرش دوسوگرا، از این زمان به بعد. مادر خود بگیرد
ان شده شدن او با پدرش وجود داشت اکنون نمایدوسوگرایی که از همان ابتدا ذاتا در یکی

مضمون عقدهء ادیپ ساده و مثبت در پسربچه عبارت است از نگرشی دوسوگرا نسبت به . است
. اي صرفا مهرورزانه با مادر در حکم مصداق امیالپدر و رابطه

از میان رفتن عقدهء ادیپ مستلزم آن است که پسربچه از نیروگذاري روانی بر مادر خود 
یا هویتش را با : تواند بکندوي در عوض دو کار می. در حک ممصداق امیالش دست بردارد

ایم عدالت کرده. شدن خود با پدرش را شدت بخشدو یا اینکه یکی، مادر خود یکی کندهویت
ترتیب رابطهء مهرورزانه با مادر تا حدي حفظ زیرا بدین، دوم را طبیعیتر بینگاریمکه شقّ

. کندنرینگی را در شخصیت پسربچه تحکیم می، دیپسان از میان رفتن عقدهء ابدین. شودمی
شدن هویت او با پیامد نگرشی ادیپی در دختربچه هم ممکن است تشدید یکی، اولیبه طریق

باشد و این پیامد موجب تحکیم شخصیت )شدن براي نخستین باربا انجام این یکی(مادرش
. شودمیزنانهء دختربچه

زیرا ، نمایدشدنها قدري نامنتظر میاین یکی]قبل گفتیمبا توجه به آنچه در بخشهاي [
اما این پیامد بدیل نیز . کندنمی»خود«مصداق امیالی را که فرد از آنها دست شسته است وارد

» جوییگاهتکیه«اتکاي بیش از حد فرد به حمایت عاطفی و جسمی شخصی دیگر، در روانکاوي-٥٤
)sisilcana (م- . شودنامیده می

گذراند،فروید وجود همزان گرایشها و احساسات متضاد را در کودکی که مرحلهء عقدهء ادیپ را از سر می- ٥٥
م-. نامیدمی( ecnelavibma )» دوسوگرایی«



روانکاوي در . هاها مشهود است تا در پسربچهتواند رخ دهد و رخداد آن بیشتر در دختربچهمی
ربچه پس از اینکه ناگزیر از پدرش در حکم مصداق دهد که دختبسیاري موارد نشان می

هویت ، شدن با مادرشکند و به جاي یکینرینگی خود را بارز می، کشددست میمهرورزي
البته این امر منطو . کندیکی می)یعنی مصداق امیالی که از دست داده است(خود را با پدرش

که وجه عمدهء نرینگی در طبع او چه نظر از اینصرف(نرینگی در طبع اوستبه قوي بودن
. )باشد

توانمندي دو طبع جنسی زنانه و مردانه، رسد که در هر دو جنسنظر میبنابراین چنین به
. شدن با پدر باشد یا با مادریکی، کنندهء این امر است که آیا پیامد وضعیت ادیپیتعیین

. گذاردي عقدهء ادیپ تأثیر میجنسی از جمله به این صورت در دگرگونیهاي بعددوگانگی
زیرا این ، نحوهء دیگر تأثیرگذاري دوگانگی جنسی در عقدهء ادیپ حائز اهمیت بیشتري است

وجه متداولترین صورت این دوگانگی دهد که عقدهء ادیپ ساده به هیچمیاحساس دست
راي مقاصد عملی دهد که یقینا بوار از آن ارائه میبلکه بیشتر شکلی ساده شده و طرح، نیست

کند که دو وجه بررسی دقیقتر معموال شکل کاملتر عقدهء ادیپ را آشکار می. اغلب موجه است
. و ناشی از دوگانگی جنسیی است که از آغاز در کودك وجود دارد)وجه مثبت و وجه منفی(دارد

و مبتنی پسربچه نه فقط نگرشی دوسوگرا دربارهء پدرش و نگرشی مهرورزانه، به عبارت دیگر
، کندحال همچون یک دختربچه رفتار میبلکه در عین، دربارهء مادرش داردگزینیبر مصداق

نسبت به ، دهد و به موازات این امرنگرشی مهرورزانه و زنانه دربارهء پدرش از خود بروز می
دوگانگی جنسی به این ترتیب باعث پیچیدگی موضوع . ورزدمادرش حسادت و خصومت می

شدنها را گزینیها و یکیبه دیگاهی روشن دربارهء حقایق نخستین مصداقد و دستیابیشومی
بسا دوسوگرایی رفتار کودك با چه. کندواضح آنها را از این هم دشوارتر میدشوار و توصیف

گونه که پیشتر گفتیم ناشی از والدینش را باید کامال ناشی از دوجنسی بودن او دانست و نه آن
. ن کودك با پدر یا مادرش در نتیجهء احساس رقابتشدیکی

رنجوران به اعتقاد من شرط عقل این است که فرض کنیم عموم مردم و به ویژه روان
دهد که در برخی موارد تجربهء روانکاوانه نشان می. عقدهء ادیپ تمام عیار هستندمبتال به

توان ماند که به دشواري میمیشود و فقط آثاري از آن باقی یکی از این اجزا محو می
سوي آن عقدهء ادیپ مثبت و اي است که در یکرشته، لذا پیامد این امر. تشخیصشان داد



و در میانه 56خواهانهبهنجاري قرار دارد و در سوي دیگر آن عقدهء ادیپذ منفی و همجنس
یان رفتن عقدهء با از م. شکل کامل عقدهء ادیپ که یکی از دو جزء آن بر دیگري تفوق دارد

شدن با پدر را به شوند که هم یکیمیاي ترکیبچهار روند تشکیل دهندهء آن به گونه، ادیپ
که در (گونه با مادررابطهء مصداق، شدن با پدریکی. شدن با مادر راآورند و هم یکیبار می

گونه بطهء مصداقحال جایگزین راکند و در عینرا حفظ می)آیدعقدهء ادیپ مثبت به وجود می
عکس همین موضوع در . )آیدبه وجود میخواهانهکه در عقدهء ادیپ همجنس(شودبا پدر می
مبین تفوق ، شدنها در هر فرداین یکیشدت نسبی. یابدشدن با مادر مصداق میمورد یکی

. یکی از دو طبع جنسی زنانه و مردانه در اوست

، مرحلهء جنسی که تحت سیطرهء عقدهء ادیپ قرار داردپیامد کلّی آن، بنابر آنچه گفته شد
شدن را در اي از این دو فرایند یکیپیوستههماست که صورت به»خود«گیري رسویی درشکل

شود و به اش میموجب حفظ جایگاه ویژه، به این شکل»خود«تعدیل. بر دارد
. گیردمیقرار»خود«در برابر دیگر بخشهاي»فراخود«یا«خودآرمانی«منزلهء

بلکه مظهر ، نیست»نهاد«گزینیهاي اولیهءصرفا بازماندهء مصداق»فراخود«با این حال
مانند (گونهتو موظّفی این«این اندرز که. نیرومندي علیه آن گزینشهاست57وارونهءواکنش
رابطهء یادشده شامل . دهدرا به نحو کاملی نشان نمی»خود«با»فراخود«رابطهء، »باشی) پدرت
باشی؛یعنی حق نداري هر کاري که )مانند پدرت(گونهتو حقّ نداري این«: هم هستنهیاین 

خود «این جنبهء دوگانهء». بعضی چیزها حقّ انحصاري اوست. کند انجام دهیاو می
وظیفهء سرکوب عقدهء ادیپ را به عهده داشت و »خود آرمانی«انست کهناشی از این»آرمانی

ناگفته پیداست که سرکوب عقدهء ادیپ . ن همین کار انقالبی استدر واقع موجودیتش را مدیو
والدین خود و به ویژه پدرش را مانعی در راه تحقق امیال ادیپی خود کودك. کار آسانی نیست

عبارت است از میل شخص ( detrevni supideo xelpmoc )» عقدهء ادیپ همنجنس خواهانه«-٥٦
م-. از یکی از والدین که همجنس خود اوستبه کامجویی

آن به یکی از انواع مکانیسمهاي دفاعی است که طی( noitcaer noitamrof )»واکنش وارونه«-٥٧
ها و احساسات متباین با آن مجموعهها یا احساسات، سرکوب و سائقهاي سائقهاضطراب، مجموعهمنظور کاهش

براي .  کند که به کلی با امیال ناخودآگاه او تضاد داردبه عبارت دیگر، فرد نگرشهاي را اتخاذ می. شودبرجسته می
مادر خود سرکوب کرده است، به نحو مفرطی نگران سالمتمثال، کودکی که احساس تنفر نسبت به مادرش را 

م-. شودمی



عین همین مانع را در ، او به منظور سرکوب عقدهء ادیپ»خود«دلیلکرد و به همینتلقّی می
براي انجام »خود«. ریق موجبات تقویت خویش را فراهم آورددارد تا از این طدرونش برپا می

منش پدر را »فراخود«. عملی بس حیاتی بود، این کار از پدر کمک گرفت و این وامگیري نیرو
تحصیالت و ، تربیت دینی، )بر اثر اقتدار(اما هرقدر عقدهء ادیپ نیرومندتر باشد و، کندحفظ می

به (»خود«بر»فراخود«به همان میزان تسلط بعدي، ودسرکوب شهرقدر زودتر تسلیم)مطالعه
در بخشهاي بعدي . تر خواهد بودسختگیرانه)ناخودآگاهانهء گنهکاريشکل وجدان یا احساس

نیروي تسلطی این چنین »فراخود«موضوع خواهیم پرداخت کهبه این، نوشتتهء حاضر
است »فراخود«یت وسواسیکند؛منظورم خاستگاه ماهرا از کجا کسب می»خود«سختگیرانه بر

. یابدقید و شرط تجلّی میبیکه به صورت امر و نهی

درخواهیم، گونه که شرح داده شد مورد بررسی قرار دهیمرا آن»فراخود«اگر بار دیگر منشأ
شناختی و دیگريیکی زیست: اندگیري آن دخیل بودهیافت که دو عامل بسیار مهم در شکل

و نیز عقدهء ادیپ ، یعنی دورهء طوالنی ناتوانی وابستگی فرد در کودکی(دمربوط به پیشینهء فر
در رشد نیروي 58اي که دورهء نهفتگیسرکوب آن به وقفه- گونه که نشان دادیمهمان-او که

بنابر . )اي حیات جنسی انسان مربوط استکند و لذا به آغاز دو مرحلهایجاد میشهوي
حاصل توسعهء فرهنگی ، شودخیر که ظاهرا به انسان منحصر میپدیدهء ا، روانکاوانهاينظریه

یابیم که ترتیب در میبدین. کنداست و دوران رکود فعالیت جنسی آن را ایجاب می
دهندهء مهمترین بلکه نشان، وجه اتفاقی نیستبه هیچ»خود««و»فراخود«گذاري بینتفاوت

این ، دائمی کردن تأثیر والدین بر کودكدر واقع با . ویژگیهاي رشد فرد و نوع انسان است
. بخشدتفاوت عواملی که منشأ خود را مدیون آنهاست تداوم می

روانکاوي را به سبب نادیده گرفتن جنبهء متعالی و اخالقی و فراشخصی سرشت انسان 
-شناختیهم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ روش- این انتقاد. اندمکررا مورد انتقاد قرار داده

زیرا که اوال ما از ابتدا شروع سرکوب را به گرایشهاي اخالقی و زیباشناختی. اوارد استن
توانسته اند که پژوهش روانکاوانه نمیو ثانیا اینکه عموما درنیافتهایم؛دادهنسبت»خود«

را براي اشاره به فاصلهء زمانی حدودا شش ( ycnetal doirep )»دورهء نهفتگی«فروید اصطالح- ٥٨
برد و اعتقاد داشت که طی این دوره، عالقهء کودك به امور جنسی سالگی تا دوازده سالگی کودکان به کار می

م- . رودشود و براي اهداف غیرجنسی به کار میپذیري جنسی او ذخیره میماند و نیروي تحریکراکد می



بلکه ناگزیر بوده ، اي ایجاد کندساختار نظري کامل و حاضر و آماده، فلسفیهمچون دستگاهی
گام به گام راه خود را به سوي درك ، هاي بهنجار و نابهنجارتحلیلی پدیدهت با بررسیاس

تا زمانی که به ناچار به بررسی امیال سرکوب شده در حیات ذهنی . پیچیدگیهاي ذهن بیابد
اما اکنون که مبادرت به . نگران جایگاه جنبهء متعالی انسان باشیمنیازي نبود که، پرداختیممی

اند زده شدهتوانیم به همهء کسانی که به دلیل طبع اخالقیشان بهتمی، یمکرده»خود«لتحلی
: پاسخ دهیم که، گویند که یقینا انسان واجد سرشتی متعالی استو در اعتراض به ما می

یا»خود آرمانی«در،جاستسرشت متعالی همینسخن شما کامال درست است و آن«
در اوان طفولیت به این سرشت متعالی واقف . استا با والدینمانکه مظهر رابطهء م»فراخود«

». ستودیمش و از آن بیم داشتیم؛ ولی بعدها آن را در درون خویش ادغام کردیمبودیم؛می

ها سائقهترجمان نیرومندترین-به همین سبب-وارث عقدهء ادیپ و»خود آرمانی«بنابراین
بر عقدهء ، »خود آرمانی«با به وجود آمدن این»خود«. است»نهاد«و مهمترین تغییرات شهوانی

مظهر جهان»خود«اصوال. شده است»نهاد«حال فرمانبردارادیپ فائق آمده و در عین
ترتیب بدین. است)»نهاد«(متقابال مظهر جهان درونی»فراخود«حال آنکه، است)واقعیت(بیرونی
یا به ، ش واقعیت و ذهنیتو آرمان در نهایت بازتاب کشمک»خود«یابیم که کشمکشدر می

. عبارت دیگر کشمکش جهان بیرونی و جهان درونی فرد است

پدید »نهاد«شناسی و تغییرات نوع انسان دربر آنچه زیست»آرمان«با به وجود آمدن»خود«
یابد و همچون یک فرد آن را در ارتباط با خویش مجددا آورده و برجا نهاده است تسلط می

وجود آمدنش بیشترین پیوندها را با اکتساب هر فرد به دلیل نحوهء به»انیخود آرم«. آزمایدمی
شود تا موجب می»خود آرمانی«به وجود آمدن. دارد)یعنی با میراث کهن او(بر مبناي تکامل نوع

برترین بخش، فروترین بخش حیات ذهنی همهء ما به چیزي ارتقا یابد که بنابر محکهایمان
حتی به »خود آرمانی«کوشش به منظور مشخص کردن جایگاه، همهبا این . ذهن انسان است

یا توصیف آن برحسب قیاسهایی که براي ، را معین کردیم»خود«شکلی که پیشتر جایگاههمان
. کار عبثی خواهد بود، به کار بردیم»نهاد«و»خود«رابطهءشرح

ا از سرشت پاسخگوي همهء توقّعات م»خود آرمانی«توان ثابت کرد کهبه سهولت می
نطفهء ، شودکه در واقع جانشین تمایل کودك به پدر می»خود آرمانی«. انسان استمتعالی
هنگامی که فرد در قضاوت راجع به خویشتن به این . همهء ادیان را در بر داردگیريشکل



حس دینی فروتنی به وجود ، در تحقق آرمانش ناکام مانده است»خود«رسد کهنتیجه می
نقش ، در مراحل بعدي رشد کودك. شوندمؤمنان در فراق به آن متوسل میسی کهح- آیدمی

به قوت »خود آرمانی«امر و نهی آنان در. کنندپدر را آموزگاران و دیگر مراجع اقتدار ایفا می
تنش . پردازدماند و به صورت وجدان همچنان به نظارت و مهار اخالقی فرد میخود باقی می

احساسات اجتماعی . شودسبب احساس گنهکاري می»خود«وجدانی و عملکربین خواستهاي
خود «شدن او با دیگر آحاد جامعه بستگی دارد و بر مبناي برخورداري ازیکیبه، فرد

. دهدرخ میمشترك»آرمانی

. انددر آغاز یکی بوده، 59)دین و اخالق و حس اجتماعی(ارکان اصلی وجه متعالی انسان
این ارکان در تکامل نوع انسان و از عقدهء پدر ، کتاب توتم و تابو مطرح کردمچنانکه در 

دین و قید و بندهاي اخالقی از فرایند مهار عقدهء ادیپ و حس اجتماعی از لزوم: شدندحاصل
رسد نظر میبه. برطرف کردن رقابتی که در آن زمان در نسل جوان به قوت خود باقی مانده بود

ر در همهء این اکتسابها پیشگام شده باشد و از قرار معلوم اکتسابهاي یاد شده جنس مذککه
حتی امروز نیز حس اجتماعی در فرد به . سپس از راه توارث متقابل به زنان منتقل شده است

آمیز او با برادران و هاي رقابت حسادتاش سائقهآید که شالودهروساختی به وجود میصورت
در عوض با ، تواند این حس خصومت را در خویش از بین ببردون فرد نمیچ. خواهرانش است

کند که بررسی موارد خفیف همجنس خواهی این گمان را تأیید می. شودرقیب سابق یکی می
شود که جاي نگرش تعرضی و اي میگزینی مهرورزانهجانشین مصداق، شدندر اینجا نیز یکی

شود که هر تکامل نوع انسان موجب طرح مسائل جدیدي میالبته ذکر . خصمانه را گرفته است
هرحال باید به این مسائل پرداخت و اما به. محتاطانه از آنها برحذر بماندکسی مایل است

: مسأله از این قرار است. ناتوانی ما را برمال کند، نهراسید که تالش در این جهت
ن و اخالق را از عقدهء پدر کسب کرده دی، روزهاي آغازینانسان اولیه در همان»خود«آیا
وارث این عواقب است؟اگر »خود«گوییم کهچرا صرفا نمی، او چنین کرد»خود«او؟اگر»نهاد«یا

شود؟یا اینکه در آن دورهء سازگار می»نهاد«امر با منشچگونه این، او چنین کرد»نهاد«هم
ید هم باید صادقانه اعتراف کنیم نباید تفاوتی قائل شد؟یا شا»نهاد«و»فراخود«و»خود«اولیه بین

. امدر اینجا علم و هنر را در نظر نگرفته- ٥٩



تواند به کند و نمیکال کمکی به فهم تکامل نوع انسان نمی»خود«که تصور ما از فرایندهاي
این منظور به کار رود؟

بلکه حتی در ، نه فقط در انسان اولیه. ترین پرسش را پاسخ دهیمبهتر است نخست ساده
زیرا این تفاوت ترجمان، فاوت گذاشتت»نهاد«و»خود«توان بینموجودات بسیطتر هم می

در واقع از تجربیاتی»فراخود«، بنابر فرضیهء ما. ناپذیر تأثیر جهان بیرونی استاجتناب
یابیم که پرسش پس به سهولت در می. پرستمی شدندسرچشمه گرفت که منجر به توتم

با تعمق . ما نیستراهگشاي ، »نهاد«این عواقب را تجربه و کسب کرد یا»خود«دربارهء اینکه
تواند تغییرات بیرونی را تجربه می»خود«فقط از راه»نهاد«یابیم کهبه یکباره در میبارهدر این

توان گفت نمی، با این همه. است»نهاد«مظهر جهان بیرونی براي»خود«کند یا از سر بگذراند و
نوع معلوم اینجاست که شکاف که شکاف بین فرد و. مستقیما وارث چیزي است» خود«که
یا فراموش کرد ، را زیاده از حد اکید تلقی کرد»نهاد«و»خود«همچنین نباید تفاوت. شودمی
در بدو امر چنین . است که به نحو خاصی از آن متمایز شده است» نهاد«بخشی از»خود«که
در اما پس از آنکه بسیاري افراد ، انددر توارث از بین رفته»خود«رسد که تجربیاتنظر میبه

تجربیات یادشده به ، نسلهاي پیاپی این تجربیات را در شکلی قوي و به کرّات از سر بگذرانند
. مانندشوند و تأثیراتشان از طریق توارث باقی میمیتبدیل»نهاد«اصطالح به تجربیات

- تواند به ارث برده شودکه می-»نهاد«شمار درهاي بی»خود«هاي وجود بازمانده، ترتیببدین
بسا صرفا چه، آوردبه وجود می»نهاد«ش را از»فراخود«، »خود«گیرند و هنگامی کهمیجاي 

. بخشدکند و نیروي تازه میهاي سابق را زنده می»خود«شکلهایی از

کند که چگونه کشمکشهاي علت این امر را روشن می»فراخود«نحوهء به وجود آمدن
در کشمکش با ، امیالشدر مصداق»نهاد«با نیروگذاري روانی»خود«اولیهء 
، آنچنان که باید بر عقدهء ادیپ فائق نیاید»خود«اگر. یابدمیادامه)»فراخود«(وارثشان

مجددا در واکنش ، گیردنشأت می»نهاد«نیروگذاري شدید روانی عقدهء یادشده که از
اهانهء هاي ناخودآگارتباط بسیار بین آرمان و این سائقه. شودشروع می»خود آرمانی«وارونهء
تواند در ضمیر ناخودآگاه باقی بماند تا حد زیادي میکند که چرا خود آرمانیمعلوم می، غریزي

هاي ذهن شدت اي که زمانی در ژرفترین الیهمبارزه. به آن دسترسی نداشته باشد»خود«و
. یابدیاي برتر ادامه ماکنون در حوزه، پایان نیافتدرنگشدن بیداشت و با واالیش و یکی




