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الف

در سال 1پل ناك]نخستین بار[ اصطالح خودشیفتگی ریشه در توصیفهاي بالینی دارد و 
کنند که گونه رفتار میآن را براي اشاره به نگرش کسانی به کار برد که با بدن خود آن1899

این اشخاص به ، به بیان دیگر. شودبه طور معمول با بدن یک مصداق امیال جنسی رفتار می
. کنند تا از این طریق به ارضاي کامل برسندنگرند و آن را ناز و نوازش میبدن خود می

دال بر نوعی انحراف است که تمام حیات ، برحسب این شرح و بسط، اصطالح خودشیفتگی
دهد که در ویژگیهایی را بروز می، کند و در مراحل بعديخود معطوف میجنسی شخص را به

. خوریممطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمی

گران روانکاو به این موضوع توجه کردند که ویژگیهاي مجزّاي نگرش متعاقباً مشاهده
هستند نیز به چشم بیماران خودشیفته در بسیاري از اشخاصی که به بیماریهاي دیگري مبتال 

نوشت که 1920در سال ]با عنوان سه مقاله درباره نظریه جنسیت[ فروید در یکی از زیرنویسهاي کتابش -١
در مقاله حاضر اشتباه بوده است [Paul Näcke]به پل ناك» خودشیفتگی«انتساب نخستین کاربرد اصطالح 

در ) 1927در سال (لیکن خود الیس متعاقباً .  کردرا ذکر می[Havelock Ellis]بایست نام هوالك الیسو می
کننده این کرد که در واقع او و ناك هر دو را باید ابداعاي کوتاه تصحیح فروید را با این استدالل تصحیح مقاله

براي توصیف نگرشی 1898را در سال » گونهنارسیسوس«بنا به توضیح الیس،  وي اصطالح .  اصطالح دانست
را براي معین کردن [Narcismus]» نارسیمسوس«اصطالح 1899روانی به کار برده بود و ناك در سال 

او در .  بردرا به کار می[Narzissmus]» نارتزیسموس«فروید کلمه آلمانی .  داع کردنوعی انحراف جنسی اب
را دلیل » نارتزیسموس«آوایی ،  خوش(Schreber)شربر]نحوه درمان بیماري به نام[ اش راجع به مقاله

وضیح از ویراستار ت.  [ داندمی[Narzissimus]»نارتزیسیسموس«مرجح بودن آن بر کلمه احتماالً صحیحتر 
]. اندمشخص شده)م(توضیحات مترجم فارسی،  با حرف .  انگلیسی



و سرانجام ) گرایاناشاره کرده است ــ در همجنس2گونه که سادگرمثالً ــ همان(خورد می
این موضوع محتمل به نظر رسید که چه بسا نیروي شهوي به میزانی به مراتب فراوانتر از 

ري سهیم اي که بتوان آن را خودشیفتگی نامید ــ در این بیماشد ــ به گونهآنچه تصور می
مشکالت . تواند بر رشد متعارف جنسی انسان تأثیر بگذاردکه نیروي شهوي میاست و نیز این

زیرا چنین به نظر ، رنجور به همین فرض منجر گردیدروانکاوان در درمان بیماران روان
از جمله از این نوع نگرش مبتنی بر ، رسید که محدودیت تأثیرپذیري بیماران یادشدهمی

بلکه ، شودخودشیفتگی به این مفهوم دیگر انحراف تلقی نمی. شودیفتگی ناشی میخودش
اي از آن اي تا اندازهمکملی شهوي در خودمداري غریزه صیانت نَفْس است که هر موجود زنده

. برخوردار است

3انگیزه مبرمِ پرداختن به تکوین خودشیفتگی اولیه و معمولی زمانی ایجاد شد که کرپلین

را در ذیل فرضیه 4رسزوال عقل پیش]بیماري موسوم به[ هایمان درباره کوشید تا دانسته
تالش کرد تا 5بلویلر]به طریق اولی[ یا ، مربوط به نظریه نیروي شهوي بگنجاند

این قبیل بیماران ــ که من با اصطالح . گسیختگی را جزو نظریه یادشده قرار دهدروان
عالقگی به بینی و بیخودبزرگ: کنم ــ دو ویژگی اساسی دارندان میمشخصش6»زدههذیان«

به سبب این . )عالقگی به انسانها و اشیاءبی، به عبارتی، یا(دنیاي بیرون از خودشان 
گیرند و تالشهاي ما براي بیماران یادشده تحت تأثیر روانکاوي قرار نمی، عالقگیبی

زدگان به دنیاي بیرون را باید با ذکر جزئیات توجهی هذیانه بیالبت. ماندثمر میدرمانشان بی
رنجوري وسواسی مبتال هستند نیز ــ بیمارانی که به هیستري یا روان. بیشتر توصیف کرد
لیکن تحلیل . کنندشان ادامه دارد ــ رابطه خود با واقعیت را قطع میمادام که بیماري

اران به هیچ وجه روابط شهوانی خود با انسانها و اشیاء را دهد که این بیمروانکاوانه نشان می
از یک ، اند؛ به بیان دیگرآنان این روابط را در خیال خود همچنان حفظ کرده. اندخاتمه نداده

اند یا این دو نوع اُبژه را با هاي واقعی کردههایی خیالی در خاطراتشان را جایگزین اُبژهسو اُبژه
ها و از سوي دیگر فعالیتهاي حرکتی براي نیل به اهدافشان در مورد آن اُبژه،اندهم درآمیخته

2 -Sadger
٣-Kraepelin،(1926-1856)م(.روانپزشک آلمانی(

4 -dementia praecox
٥-Bleuler،)(1939-1857روانپزشک سوئیسی)  .م(

6 -paraphrenic



ــ که یونگ آن را بسیار نادقیق به کار » گراییدرون«کاربرد اصطالح . اندرا کنار گذاشته
زده وضعیت بیماران هذیان. برَد ــ صرفاً در خصوص این وضعیت نیروي شهوي بجاستمی

آید این بیماران واقعاً نیروي شهوي خود را از انسانها و اشیاء دنیاي یبه نظر م. فرق دارد
زمانی که . اندبیرون منقطع کرده ولی هیچ انسان یا شیئی را از خیال خود جایگزین آنها نکرده

فرآیند انجام این کار نوعی فرایند ثانوي ، زننداي میبیماران یادشده دست به چنین جایگزینی
آید که هدف از آن بازگرداندن نیروي شهوي به شش آنها براي بهبود به نظر میو بخشی از کو

7.مصداقهاي امیالشان است

هاي گسیختگی از اُبژهاي که در رواننیروي شهوي: اکنون باید به این پرسش پاسخ داد
، ] ی روان[ بینی در این حاالت یابد؟ ویژگی خودبزرگچه سرنوشتی می، شودبیرونی منقطع می

بینی در ازاي نیروي شهوي متمرکز بر تردید این خودبزرگبی. شودما را به پاسخ رهنمون می
9»خود«نیروي شهوي پس از انقطاع از دنیاي بیرون به . پدید آمده است8مصداق امیال

. توان آن را خودشیفتگی نامیدآورد که میسان نگرشی را به وجود میگردد و بدینمعطوف می
، دانیمگونه که میهمان، برعکس. نفسه پدیده جدیدي نیستبینی فییکن خودبزرگل

. بینی حکم تشدید و تظاهر آشکارتر وضعیتی را دارد که پیشتر نیز وجود داشته استخودبزرگ
گردد که خودشیفتگیِ ناشی از به درون معطوف شدن نیروگذاريِ روانی این موضوع باعث می

که به دالیل (را نوعی خودشیفتگی ثانوي بدانیم که بر خودشیفتگی اولیه 10در مصداق امیال
. شودافزوده می) الشعاع قرار گرفته استمختلف تحت

گسیختگی را مایلم تأکید کنم که در اینجا قصد تبیین یا بحث بیشتر در باره مسأله روان
کنم تا دلیل بندي میاست جمعهاي دیگر بیان شدهبلکه صرفاً آنچه را پیشتر در نوشته، ندارم

. موجهی براي مطرح شدن مفهوم خودشیفتگی ارائه کرده باشم

تحلیل شربر؛ همچنین ] بخش سوم [ در » آخر زمان«بحث من درباره در باره این موضوع رجوع کنید به -٧
]یادداشت فروید.  [ 1908رجوع کنید به آبراهام،  

٨-object-libido
اصل «برد که تحت سیطره اي از روان به کار میرا براي اشاره به حوزه(ego) «خود«فروید اصطالح - ٩

)م.  (کنداست،  زیرا تحریکات غریزي را تعدیل می» دیشیانمظهر خرد و مآل«قرار دارد و » واقعیت
به چیزي یا کسی غیر از خود شخص،  در روانکاوي (libido)» نیروي شهوي«معطوف شدن -١٠

)م.  (شودنامیده می(object-cathexis)» نیروگذاريِ روانی در مصداق امیال«



این بسط و گسترش نظریه نیروي شهوي را ــ که به اعتقاد من درست است ــ با استناد 
توان تأیید کرد و آن عبارت است از مشاهدات و دیدگاههایمان درباره به دلیل سومی هم می

خوریم که در میان مردمان بدوي به ویژگیهایی برمی. کان و مردمان بدويحیات روانی کود
: بینی دانستشد آنها را در زمره ویژگیهاي خودبزرگمی، اگر به صورت مجزّا وجود داشت

ایمان به نیروي ، »قدرت مطلق اندیشه«، شانمبالغه درباره قدرت آرزوها و اَعمال ذهنی
که به نظر ) »جادوگري«(دي براي برآمدن از پس دنیاي بیرون و شگر، سحرآمیز کلمات

که رشدشان ، در کودکان این دوره و زمانه11.رسد نتیجه منطقی این فرضهاي واهی باشدمی
. توقع داریم نگرش کامالً مشابهی درباره دنیاي بیرون بیابیم، براي ما بسیار پرابهامتر است

اي را به لحاظ شهوانی نیروگذاريِ روانی اولیه، »خود«ه رسیم کسان به این نتیجه میبدین
گیرد اما بخش اساسی آن دهد که مقداري از آن متعاقباً به مصداقهاي امیال تعلق میانجام می
طور که درست همان، شودیابد و به نیروگذاريِ روانی در مصداق امیال مربوط میادامه می

از ، در تحقیقات ما. گرددزنند مربوط میآن بیرون میجسم یک آمیب به پاهاي کاذبی که از 
این بخش از تقسیم نیروي شهوي در بدو ، رنجوري نقطه آغاز کار بودهاي روانآنجا که نشانه

یعنی متوجه نیروگذاريِ ، ما صرفاً متوجه فیضان این نیرو شدیم. امر ناگزیر از ما پنهان ماند
بازگردانده ]به آن [ گسیل و یا ]»خود«از [ ند به بیرون تواروانی در مصداق امیال که می

و » خود«توان به طور کلی گفت که تقابلی بین نیروي شهوي متمرکز بر همچنین می. شود
به کمتر ، بیشتر شدن هر یک از این دو: نیروي شهوي متمرکز بر مصداق امیال وجود دارد

که نیروي شهوي متمرکز بر مصداق امیال در اي عالیترین مرحله. انجامدشدن دیگري می
یعنی در حالتی که به نظر ، یابدتواند به آن نائل شود در دلباختگی تبلور میرشد خود می

وارونه . رسد فرد براي نیروگذاريِ روانی در مصداق امیال از شخصیتش دست برداشته باشدمی
» آخر الزّمان«درباره ) یا ادراك نَفْسشان(نویا این وضعیت را در خیالپردازي بیماران مبتال به پارا

به این نتیجه ، در خصوص تمایزگذاري بین نیروهاي مختلف روانی، سرانجام12.داریم
ایم که در وهله نخست ــ یعنی در وضعیت خودشیفتگی ــ این نیروها با یکدیگر رسیده

که به همین موضوع ) 1912-13(ن توتم و تابو مراجعه کنید به آن بخشهایی از کتاب من با عنوا-١١
]یادداشت فروید.  [ پردازندمی

در یک حالت،  تمام نیروگذاريِ روانی شهوي به مصداق امیالی :  ،  دو سازوکار دارد»آخر الزّمان«اندیشه -١٢
.  گرددبازمی»خود«یابد که شخص به او دل باخته است؛ در حالت دیگر،  تمام این نیروگذاري به انتقال می

]یادداشت فروید[



تا . نها را از یکدیگر تمیز دهیمتر از آن است که بتوانیم آهمزیستی دارند و تحلیل ما ناپخته
یا (توان بین نیروي جنسی نمی، زمانی که شخص در مصداق امیالش نیروگذاريِ روانی نکند

. تمایزي قائل شد» خود«و نیروي غرایز ) همان نیروي شهوي

الزم است دو پرسش را مطرح کنم که ما را ، پیش از هرگونه بحث بیشتر در این زمینه
بین این خودشیفتگی که در نوشته حاضر مورد بحث ، اوالً. شوندرهنمون میبه کُنه مطلب

اي چه رابطه) دانیمشکه حالت ابتدایی نیروي شهوي می(دهیم و خودانگیزيِ جنسی قرار می
، گیردصورت می» خود«اگر بپذیریم که نوعی نیروگذاري شهوي اولیه در ، وجود دارد؟ ثانیاً

تمایز » خود«که بین نیروي شهوي جنسی و نیروي غیرجنسی غرایز دیگر چه ضرورتی دارد
آیا با این فرض از ، قائل شویم؟ اگر فرض کنیم که صرفاً یک نوع نیروي روانی وجود دارد

و تمایزگذاري بین نیروي » خود«تمام مشکالت مربوط به تمایزگذاري بین نیروي غرایز 
ز بر مصداق امیال رهایی نخواهیم یافت؟و نیروي شهوي متمرک» خود«شهوي متمرکز بر 

توان به این نکته اشاره کرد که ناگزیر باید فرض کنیم می، در خصوص پرسش اول
 تواند از ابتدا در شخص وجود داشته باشد؛ به سخن دیگرنمی» خود«]وحدت[ وحدتی مشابه ،

به همین . ر وجود دارندلیکن غرایز خودانگیزيِ جنسی از بدو ام. بایست رشد کندمی» خود«
تا ) یک عمل جدید روانی(الزم است که چیزي به خودانگیزيِ جنسی افزوده شود ، سبب

. خودشیفتگی پدید آید

هاي تردید در هر روانکاوي که از او خواسته شود پاسخی قطعی به پرسش دوم دهد نشانه
فکر ، ثمر نظريبیآوري به مباحثهدست برداشتن از مشاهده و روي. گرددآشکار می

درست است . نباید کوشش براي توضیح موضوع را کمتر کرد، خوشایندي نیست؛ با این حال
به طور خاص » خود«و نیروي غرایز » خود«که مفاهیمی از قبیل نیروي شهوي متمرکز بر 

هرگونه نظریه . مفاهیمی نیستند که بتوان به سهولت درکشان کرد و محتوایی غنی ندارند
جوید تا آن را شالوده خود ابتدا مفهوم کامالً دقیقی را می، پردازانه درباره روابط مورد نظرگمان

پردازانه و دانشی که بر پایه تفسیر لیکن من معتقدم که تفاوت بین نظریه گمان. قرار دهد
ري از اي عاپردازي از شالودهبرخوردار بودن گمان. دقیقاً همین است، تجربی استوار است

مایه رشک دانش مبتنی بر تفسیر تجربی نیست؛ بلکه چنین ، تناقض و منطقاً انکارناپذیر
مفاهیمی که ، کنددانشی با خرسندي به مفاهیم اساسی گنگ وتقریباً تصورناپذیر بسنده می



امیدوار است در مراحل بعديِ رشد خود آنها را بهتر درك کند یا حتی با مفاهیمی دیگر 
چیز مبتنی ها بنیان علم نیستند که همهاین بدان سبب است که این اندیشه. ان سازدجایگزینش

هاي یادشده نه قاعده کل این اندیشه، به عبارتی. بر آنها باشد؛ آن شالوده صرفاً مشاهده است
اي به ساختار موردنظر بلکه رأس آن هستند و تعویض یا کنار گذاشتنشان هیچ خدشه، ساختار
زیرا ، عین همین اتفاق در زمانه ما در دانش فیزیک در حال رخ دادن است. کندمیوارد ن

جاذبه و غیره کمتر از مفاهیم مشابه در ، مرکز نیرو، مفاهیم اساسی این علم درباره ماده
. روانکاوي مورد مجادله نیستند

» امیالنیروي شهوي متمرکز بر مصداق«و » "خود"نیروي شهوي متمرکز بر «مفاهیم 
رنجورانه و از این حیث سودمندند که این دو مفهوم از مطالعه ویژگیهاي دقیق فرایندهاي روان

» خود«یکی نوعی که براي (تقسیم نیروي شهوي به دو نوع . اندپریشانه استنتاج شدهروان
ناپذیرپیامد اجتناب، )گیردمناسب است و یکی هم نوعی که به مصداقهاي امیال تعلق می

تحلیل ، به هر حال. گذاردتمایز می» خود«اي است که بین غرایز جنسی و غرایز فرضیه اولیه
مرا به این تمایزگذاري ) رنجوري وسواسیهیستري و روان(13رنجوري انتقالصرف روان

ها را از اند این پدیدهتالش همه روانکاوانی که خواسته، دانمتا آنجا که من می، واداشت و
. ایی دیگر تبیین کنند ناموفق مانده استراهه

شاید مجاز ، در فقدان کامل هرگونه نظریه درباره غرایز که ما را در این زمینه یاري دهد
اي را به نتیجه منطقی آن برسانیم تا یا ناچاریم ــ ابتدا فرضیه، باشیم ــ یا به بیان دقیقتر

غرایز (گیري از سایر غرایز سی از بدو شکلاین فرضیه که غرایز جن. ابطال شود و یا اثبات
اي براي که چنین فرضیهعالوه بر این، به دالیل مختلف درست است، جدا هستند) »خود«

پذیرم که این مالحظه اخیر می. تواند کاربرد داشته باشدرنجوریهاي وسواسی میتحلیل روان
عالقه صرفاً از طریق معطوف روانی بیبسا یک نیرويزیرا چه، به تنهایی خالی از ابهام نیست

اما اوالً تمایزي که در این مفهوم . شدن به یک مصداق امیال به نیروي شهوي تبدیل شود

گیرد،  عبارت است از یکی که غالباً به طور ناخودآگاهانه صورت می(transference)،»انتقال«- ١٣
با شخص دیگري که ) به ویژه روانکاو معالجش(شناسد پنداشتن شخصیتی که بیمار در محیط بالفصل خود می

تواند رخ دهد و فرایندي است که هم در ذهن بیمار می» انتقال«.  شناخته و برایش مهم بوده استدر گذشته می
)م.  (هم در ذهن روانکاو



شود مطابق است با تمایزي که عامه مردم عموماً بین گرسنگی و عشق قائل گذاشته می
هر فردي در واقع . استشناسانه درست این تمایز به دلیل مالحظات زیست، ثانیاً. شوندمی

آورد و دیگري حیاتی که یکی حیاتی که فقط مقصودهاي خود او را برمی: دو گونه حیات دارد
این گونه دوم حیات به رغم میل فرد ــ یا . اي واسط در یک زنجیره را داردحکم حلقه

جمله مقصودهاي امیال جنسی را از ، خود فرد. شودکم به طور غیر ارادي ــ انجام میدست
که از منظري دیگر آن فرد ضمیمه نطفه ـ پالسماي خود است و حال آن، شماردخود می

او محمل فانی . گذاردتمامی نیروهایش را در ازاي برخوردار شدن از لذت در اختیار آن می
شده که صرفاً مالک موقت ملکیهمچون وارث ملکی وقف، فناناپذیر است) احتماالً(جوهري 

» خود«جدا کردن غرایز جنسی از غرایز . است که بعد از مرگ او همچنان وجود خواهد داشت
باید به یاد داشته باشیم که روزي همه نظرهاي ، ثالثاً. فقط مبین این کارکرد دوگانه فرد است

ان دارد ترتیب امکبدین. وار مبتنی خواهند شداي اندامموقتمان در روانشناسی قاعدتاً بر شالوده
که فعالیتهاي جنسیت ناشی از مواد خاص و فرایندهاي شیمیایی باشند و هم این مواد و 

ما این امکان را در جایگزین . سازندفرایندها بسط یافتن حیات فرد به حیات نوع را ممکن می
. گیریمکردن نیروهاي روانی خاص با مواد شیمیایی خاص در نظر می

شناسی را از هر حوزه دیگري که ماهیتی متفاوت با آن دارد ــ کوشم تا روانمن کالً می
مایلم در اینجا به ، دقیقاً به همین دلیل. شناسانه ــ مبرّا نگه دارمحتی طرز فکر زیست

، یا به عبارت دیگر(و غرایز جنسی » خود«صراحت اذعان کنم که فرضیه جدا بودن غرایز 
شناسی بلکه به ویژه زیست، روانشناسانه نداردچندان پایه و اساس) نظریه نیروي شهوي

چنانچه تحقیقات روانکاوانه خود به فرضیه مفیدتر و دیگري در ، با این حال. موءید آن است
نقض نخواهم کرد و این فرضیه را مردود ]ام را قاعده عام نظریه[ من ، باره غرایز منجر شود

یا (چه بسا بعدها معلوم شود که نیروي جنسی . البته تاکنون چنین نشده است. خواهم شمرد
صرفاً محصول ، از دیدگاهی بسیار عام و در سطحی بسیار بنیانی، )همان نیروي شهوي

زیرا به موضوعاتی ، اما این پافشاري نابجاست. گذاري در نیروي فعال در ذهن باشدتفاوت
چون و چرا کردن ، اطالعی مامشود که به سبب فقدان قرابت با مشاهدات ما و کمربوط می

این هویت اولیه ممکن است به عالئق . فایده است که تأییدکردنشانقدر بیدرباره آنها همان
به همان اندازه که خویشاوندي همه نژادهاي بشر براي اثبات حق ، ربط باشدتحلیلی ما بی

توان از آنجا که نمی. ثمرنداین نظرپردازیها همگی بی. ارث یک فرد خاص نامربوط است



به مراتب مفیدتر است که ، منتظر ماند تا دانشی دیگر به نتایج قطعی درباره نظریه غرایز برسد
شناسی هاي روانی چگونه به حل این مسأله اساسی زیستبکوشیم معلوم کنیم ترکیب پدیده

سی داللتهاي ولی نباید از برر، بهتر آن است که احتمال خطا را بپذیریم. کندکمک می
رنجوریهاي اي که از تحلیل رواناي که در ابتدا اختیار کردیم ــ یا در واقع فرضیهفرضیه
و غرایز » خود«یعنی این فرضیه که بین غرایز (ناپذیر حاصل گردید ــ منصرف شویم انتقال
یا همچنین نباید از بررسی این موضوع منصرف شویم که آ. )نوعی تقابل وجود دارد، جنسی

توان آن را در مورد سایر بیماریها ــ این فرضیه عاري از تناقض و ثمربخش است و آیا می
. گسیختگی ــ نیز به کار برد یا خیرمانند روان

البته اگر ثابت شود که نظریه نیروي شهوي در کوشش براي تبیین این بیماري اخیر 
این ادعا را مصرّانه ) 1912(یونگ . گاه صورت مسأله فرق خواهد کردآن، ناموفق بوده است

من . اممطرح کرده و به همین سبب است که به رغم میل خودم وارد این بحث آخر شده
شخصاً تمایل داشتم همان مسیري را که در تحلیل بیماري شربر آغاز کردم تا به انتها ادامه 

کم شتابزده دست، لیکن ادعاي یونگ. دهم و اصالً به بحث راجع به مفروضات آن نپردازم
یونگ به این موضوع ، اوالً. اندکند ناکافیدالیلی که او در اثبات ادعایش مطرح می. است

ام به سبب دشواریهاي تحلیل شربر مفهوم نیروي شهوي شود که من خود پذیرفتهمتوسل می
شهوي را و نیروي) محتواي جنسی این مفهوم را کنار بگذارم، به عبارت دیگر(را بسط دهم 

هر ، در نقدي جامع بر مقاله یونگ(1913)14فرنچزي. کالً مترادف عالقه روانی بدانم
توانم بر نقد من صرفاً می. آنچه را براي تصحیح این تفسیر نادرست الزم است بیان کرده است

هرگز دیدگاه خود درباره ]برخالف ادعاي یونگ[ فرانچزي صحه بگذارم و تکرار کنم که 
که بازگرداندن نیروي بحث دیگر یونگ ــ یعنی این. امظریه نیروي شهوي را کنار نگذاشتهن

شود ــ در واقع نوعی نفسه موجب اختالل در کارکرد واقعیت نمیفی[ «خود«به [ شهوي 
کند و نیازي به ارائه برهان یونگ موضوع را محرز قلمداد می. اظهارنظر است و نه استدالل

، تواند ممکن باشدکه چگونه میتواند ممکن باشد و اینکه آیا چنین موضوعی میاین. بیندنمی
یونگ . گرفتمورد بررسی قرار می]در مقاله یونگ[ بایست اي است که میدقیقاً همان نکته

حلی که من مدتها قبل درست از همان راه] ) 339-40[ 1913(اش در نوشته عمده بعدي
این نکته را نیز باید ، در عین حال«: نویسداو می. ماندر داده بودم غافل میمورد اشاره قرا
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مورد ]1911[ اي که ضمناً فروید در کتابش راجع به نحوه درمان شربر نکته(ملحوظ کرد 
منجر » خود«گرایی نیروي شهويِ جنسی به نیروگذاريِ روانیِ که درون) دهداشاره قرار می

در ذهن [ واقعیت ]کارکرد[ ه احتماالً همین موضوع باعث از بین رفتن کو این، گرددمی
به ، واقعیت به این شکل]کارکرد[ امکان تبیین روانشناسی از بین رفتن . شودمی]بیمار

. شودلیکن یونگ چندان وارد بحث بیشتر درباره این امکان نمی» . انگیز استراستی وسوسه
موجب روانشناسیِ زاهد «کننده که این عامل تعییناظهار اینیونگ با ، چند سطر بعد

. شماردامکان یادشده را مردود می، »رسشود و نه روانشناسیِ زوال عقل پیشکش میریاضت
تواند به حل این مسأله کمک کند با در نظر گرفتن این قدر کم میکه این قیاسِ نابجا چهاین

کوشد هرگونه نشانه عالقه جنسی می«زاهدي از این نوع که توان دریافت که رفتار موضوع می
دهنده لزوماً نشان، )صرفاً به مفهوم عامیانه این کلمه» جنسی«البته (» کن کندرا ریشه

گیري عالقه بسا او به کلی مانع جهتچه. زاي نیروي شهوي نیستگونه تخصیص بیماريهیچ
، اي تشدیدشده به امر الهین را به صورت عالقهولی آ، جنسی خویش به سوي انسانها گردیده

اش از طریق که نیروي شهويبدون این15به طبیعت یا به دنیاي حیوانات واالیش کرده باشد
رسد که این قیاس بر به نظر می. بازگردد» خود«گرایی به خیاالتش معطوف شود یا به درون

انگیز و سایر عالئق خط بطالن ی شهوتگرفته از منبعامکان تمایزگذاري بین عالقه سرچشمه
همچنین به یاد داشته باشیم که محققان مکتب سوئیس فقط دو جنبه از مسأله زوال . کشدمی

هایی در این بیماري که هم در افراد سالم یکی وجود عقده(اند رس را تبیین کردهعقل پیش
ت خیاالت افراد مبتال به این و دیگري مشابه، رنجورایم و هم در افراد روانمشاهده کرده

اند سازوکارهاي این لیکن نتوانسته، که البته ارزشمند است) هاي عامیانهبیماري با اسطوره
توانیم مردود بشماریم که نظریه نیروي لذا این ادعاي یونگ را می. بیماري را روشنتر کنند

ه همین دلیل در بررسی رس را تبیین کند و بشهوي نتوانسته است بیماري زوال عقل پیش
. رجوریها نیز کاربردي نداردسایر روان

هاي مختلف مکانیسمهاي دفاعی روان است که در یا تصعید یکی از گونه(sublimation)»واالیش«- ١٥
شمارد،  ناخودآگاهانه همان تنی میآن،  فرد به سبب ناکام ماندن در تحقق اهدافی که ضمیر آگاه آنها را ناپذیرف

)م.  (کنداهداف را به شکلی متفاوت اما پذیرفتنی محقق می



ب

من بر این اعتقادم که مطالعه مستقیم درباره خودشیفتگی واجد برخی دشواریهاي خاص 
زده احتماالً تحلیل بیماران هذیان، ترین راه پی بردن ما به ویژگیهاي این بیماريعمده. است
16هايایم علت تکانهرنجوریهاي انتقال توانستهه بررسی روانگونه که از رادرست همان. است

رس و پارانویا به بصیرتهایی درباره با بررسی زوال عقل پیش، غریزي نیروي شهوي را بیابیم
هاي معمولی بسیار در این مورد نیز براي فهم آنچه در پدیده. رسیممی» خود«روانشناسیِ 

. هایش استفاده کنیمشناسی و تحریفها و مبالغهز حوزه آسیببایست امی، رسدساده به نظر می
توان کمک دهند نیز میالبته از سایر رهیافتها که شناخت بهتري راجع به خودشیفتگی به ما می

مطالعه درباره : اکنون مایلم این رهیافتها را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار دهم. گرفت
. و زندگانی شهوانی دو جنس زن و مرد17ريخودبیمارانگا، بیماریهاي عضوي

کنم از دیدگاهی پیروي می، در ارزیابی تأثیر بیماریهاي عضوي بر توزیع نیروي شهوي
دانند و آن را این موضوع را همگان می. که ساندور فرنچزي شفاهاً با من در میان گذاشت

هاي دنیاي نسبت به جلوه، کنند که فرد مبتال به ناراحتی و درد عضويامري عادي تلقی می
از راه مشاهده . کنندها به درد و رنج او ربط پیدا نمیزیرا آن جلوه، شودعالقه میبیرون بی

آموزیم که چنین بیماري همچنین عالقه شهوي خود را نیز از مصداقهاي عشقش دقیقتر می
بدیهی . ورزدعشق هم نمی، تا زمانی که درد و رنج او ادامه دارد، کند؛ به بیان دیگرقطع می

: پس باید بگوییم. بودن این حقیقت نباید مانع از بررسی آن برحسب نظریه نیروي شهوي شود
کند و پس از خویشتن معطوف می» خود«اش را به انسان بیمار نیروگذاریهاي روانیِ شهوي

. دهدجام میبهبودي مجدداً آن نیروگذاري شهوي را در مورد اشخاصی غیر از خویش ان
متمرکز است روحش بر حفره «: گویددرباره نویسنده مبتال به دندان درد می18ویلهلم بوش

نامی است که در روانکاوي به هرگونه میل قوي و ناگهانی اطالق (impulse)»سائقه«یا » تکانه«- ١٦
اي از روان در ضمیر حوزه(id) «نهاد«در نظریه فروید،  .  »نهاد«گرفته از شود،  به ویژه به امیال نشأتمی

طلبانه انسان بدون قرار دارد و نقش آن سیراب کردن غرایز لذت» اصل لذت«ناخودآگاه است که تحت سیطره 
)م. (توجه به قید و بندهاي اخالقی،  اجتماعی یا قانونی است

المتی خویش عبارت است از اضطراب و نگرانیِ مفرط درباره س(hypochondria)»خودبیمارانگاري«-١٧
)م. (یابدهاي امراض مختلف را در خود میکه در آن،  بیمار دائماً نشانه

١٨-(1908-1832) Wilhelm Buschم.  (،  نویسنده آلمانی(



سرنوشت مشترکی دارند و » خود«نیروي شهوي و عالئق ، در اینجا. »کوچک دندان آسیایش
ي هم نیرو، شده فرد بیمارخودمداري شناخته. شوندیک بار دیگر از یکدیگر تمایزناپذیر می

، این خودمداري از نظر ما کامالً طبیعی است. را» خود«گیرد و هم عالئق شهوي را در بر می
که کسالت اما این. گونه رفتار خواهیم کردزیرا مطمئنیم که اگر خود ما نیز بیمار شویم همان

گاه برد و نابدنی احساسات فرد عاشق را ــ به رغم قوت و شدت آن احساسات ــ از بین می
مضمونی است که طنزنویسان به اندازه کافی به آن ، سازداعتنایی کامل را جایگزین آن میبی

. اندپرداخته

اش را به خواب نیز از این حیث به بیماري شباهت دارد که گویی شخص نیروي شهوي
یل یگانه یا ــ اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ــ تمام آن نیرو را به م، نَفْسِ خویش بازگردانده

در هر دو . خودمداري روءیاها با این قرائن کامالً همخوانی دارد. خوابیدن معطوف کرده است
» خود«هایی از تغییراتی در توزیع نیروي شهوي داریم که منتج از دگرگونی نمونه، حالت
. است

خود را به صورت حاالت و احساسات ، همچون بیماریهاي عضوي، خودبیمارانگاري
مشابه تأثیر ، دهد و تأثیرش بر توزیع نیروي شهويآور و دردناك جسمانی نشان میرنج

هاي اش را از اُبژهفرد خودبیمارانگار عالقه و به ویژه نیروي شهوي. بیماریهاي عضوي است
گرداند و هر دو را به آن عضوي از بدنش که توجه او را به خود مشغول دنیاي بیرون برمی

یکی از تفاوتهاي خودبیمارانگاري با بیماریهاي عضوي ، از آنچه گفتیم. کندکرده متمرکز می
آور مبتنی بر تغییرات حاالت و احساسات رنج، در بیماریهاي عضوي: شودمعلوم می

لیکن . که در خودبیمارانگاري چنین نیستحال آن، هستند]در اعضاي بدن[ شدنی اثبات
رنجوري مطابقت دارد که بگوییم حق با فرد ز فرایندهاي روانکامالً با برداشت عمومی ما ا

. تحوالت عضوي را نیز باید در خودبیمارانگاري دخیل دانست: خودبیمارانگار است

اي که تجربه، کنیمتوانند باشند؟ در اینجا به تجربه خود اتکا میاما این تحوالت چه می
ابه احساساتی که در خودبیمارانگاري بر فرد دهد احساسات بدنی ناخوشایند ــ مشنشان می

ام که تمایل دارم پیش از این گفته. دهندرنجوریها نیز رخ میشوند ــ در سایر روانعارض می



شکل سوم ، رنجوري اضطرابو روان19خودبیمارانگاري را در زمره ضعف اعصاب
بود اگر فرض کنیم که در سایر آمیز نخواهداحتماالً مبالغه. تلقی کنم» واقعی«رنجوري روان
. شودخودبیمارانگاري نیز در عین حال به میزان اندکی غالباً به فرد حادث می، رنجوریهاروان

توان دید که واجد رنجوري اضطراب میبهترین نمونه این وضعیت را در روان، به گمان من
، حساسیت دردناکی داردشده عضوي که عیار و شناختهنمونه تمام. روساخت هیستري است

آلت ، کند و در عین حال به مفهوم متعارف کلمه دچار بیماري نیستبه نحوي تغییر می
دار متورم و رطوبت، آلت تناسی پرخون، در حالت یادشده. شده استتناسلی در حالت تحریک

بدن را که جاست که هر عضوي از اکنون به. شود و کانون انواع و اقسام هیجانها استمی
به ، مایل هستیم برگزینیم و فعالیت آن را در ارسال محرکهاي برانگیزاننده جنسی به ذهن

همچنین به این موضوع بیندیشیم که مالحظاتی که . در نظر بگیریم» شهوتزایی«عنوان 
از دیرباز به این اندیشه عادتمان ، نظریه ما در خصوص جنسیت بر پایه آنها استوار شده است

توانند به جاي آالت تناسلی می) »شهوتزا«قسمتهاي (اند که برخی دیگر از اعضاي بدن دهدا
: صرفاً یک گام دیگر باید برداریم، در آن صورت. کارکرد داشته باشند و مشابه آنها عمل کنند

توانیم تصمیم بگیریم که شهوتزایی را ویژگی عام همه اعضاي بدن بدانیم و بر این اساس می
در ازاي ، ترتیببدین. افزایش یا کاهش شهوتزایی در بخش خاصی از بدن سخن بگوییماز 

ممکن است تغییر متناظري در نیروگذاريِ ، هر تغییري از این نوع در شهوتزاییِ اعضاي بدن
این عوامل هم آنچه را ما شالوده خودبیمارانگاري تلقی . صورت پذیرد» خود«روانی در 

تواند تأثیري مانند تأثیر بیماريِ جسمانیِ اعضا آورند و هم آنچه را که مییکنیم به وجود ممی
. بر توزیع نیروي شهوي باقی گذارد

نه فقط به مشکل خودبیمارانگاري بلکه ، پیداست که اگر این استدالل را بپذیریم
) رنجوري اضطرابضعف اعصاب و روان(» واقعی«رنجوریهاي همچنین به مشکل روان

حد و حدود پژوهش صرفاً . جا متوقف شویمپس بجاست که در همین. هیم خوردبرخوا
به . شماردفراتر رفتن از مرزهاي تحقیقات روانشناسانه تا این حد را مجاز نمی، روانشناسانه

توان احتمال داد که نسبت خودبیمارانگاري با کنم که از این منظر میذکر این نکته بسنده می
رنجوري با هیستري و روان» واقعی«رنجوریهاي مشابه نسبت سایر روان، زدگیهذیان

رنجوري توأم با اصطالحی است در روانکاوي براي اشاره به روان(neurasthenia)»ضعف اعصاب«- ١٩
)م.  (و ناتوانی انجام هر کارخستگی مفرط بدنی،  سردردهاي شدید 



رابطه بین این دو به نیروي ]اوالً[ توان گفت که احتماالً می، به بیان دیگر. وسواسی است
رنجوریها تابع نیروي گونه که سایر رواندرست همان، وابسته است» خود«شهويِ متمرکز بر 

اضطراب خودبیمارانگاري قرینه اضطراب ] ثانیاً [ و ، اندامیالشهويِ متمرکز بر مصداق 
، همچنین. گیردسرچشمه می» خود«رنجورانه است چرا که از نیروي شهوي متمرکز بر روان

هاي بیماري در گیري نشانهدانیم سازوکار ابتال به بیماري و شکلاز آنجا که می
به جلوگیري از سرازیر شدن نیروي 20)رويه واپسگرایی بمسیر درون(رنجوریهاي انتقال روان

شناخت دقیقتري از موضوع مهار نیروي شهويِ ، شهوي متمرکز بر مصداق امیال ربط دارد
توانیم آن را با دو پدیده خودبیمارانگاري و کنیم و مینیز پیدا می» خود«متمرکز بر 

. زدگی مرتبط بدانیمهذیان

شود که چرا جمع شدن نیروي شهوي در اعث این پرسش میالبته در اینجا کنجکاویمان ب
کنم که ناخوشایندي به این پاسخ بسنده می. بایست براي فرد ناخوشایند باشدمی» خود«

افتد این است که کمیتی در حوزه همواره تجلّی حد باالتري از تنش است و لذا آنچه اتفاق می
یگر به کیفیت روانیِ ناخوشایندي تبدیل رخدادهاي مادي در اینجا نیز همچون جاهاي د

نه ، اي در ایجاد ناخوشایندي داردکنندهبسا آنچه نقش تعیینچه، با این حال. شودمی
آن گستردگی ]مجموعه کارکردهاي[ گستردگی مطلق رخداد مادي بلکه کارکرد خاصی از 

ین مسأله بپردازیم که اصوالً چه توانیم جرأت کنیم و به طور گذرا به ادر اینجا می. مطلق باشد
شود که حیات ذهنی ما از محدوده خودشیفتگی فراتر رود و نیروي شهوي را به چیز باعث می

باز هم پاسخ این است که این ، برحسب استدالل فوق. مصداقهاي امیال معطوف کند
یروگذاريِ بیش از حد معینی از نیروي شهوي براي ن» خود«شود که ضرورت وقتی ایجاد می
لیکن به ، خودمداريِ شدید اقدامی است براي مصونیت از بیماري. روانی استفاده کرده باشد

عنوان آخرین چاره باید عاشق شویم تا از بیماري در امان باشیم و اگر به سبب سرخوردگی 
در 21اینهاین دیدگاه تا حدودي با ابیات ه. گاه حتماً بیمار خواهیم شدآن، نتوانیم عاشق شویم

تردید بیماري واپسین سبب تمام انگیزه بی«: آفرینش همخوانی دارد22توصیف پدیدآییِ روانیِ

هاي نیروي شهوي را بر قادر نیست تکانه» خود«دهد که زمانی رخ می(regression)»رويواپس«- ٢٠
گیرد که اي را در پیش مینامد مهار کند و لذا فرد رفتار یا طرز فکر کودکانهمی» اصل واقعیت«مبناي آنچه فروید 

)م. (وستمتعلق به مراحل قبلی رشد روانی ا
٢١-(1856-1797) Heineم.  (،  شاعر آلمانی(

22 -psychogenesis



با آفریدن سالم . توانستم به دست آورماز راه آفرینش بهبودي خویش را می. آفرینش بود
». شدم

طراحی ایم که دستگاه ذهنمان در درجه نخست براي فائق آمدن بر هیجاناتیما دریافته
. داشتندزا میبودند و یا تأثیراتی بیماريآور میرنج، شده است که در صورت فقدان ذهن

پرداختن به این هیجانات در ذهن کمک بزرگی است به تخلیه درونی آن هیجاناتی که یا 
. توانند مستقیماً به بیرون تخلیه شوند و یا تخلیه آنها به این شکل فعالً نامطلوب استنمی

کند که آیا تفاوتی نمی، ] ناپذیر بودن تخلیه درونی هیجانات یعنی امکان[ یکن در مورد اول ل
گیرد یا در این فرایند درونی پرداختن به هیجانات در مورد مصداقهاي امیال واقعی صورت می

یعنی چنانچه معطوف کردن ، شودتفاوت بین این دو بعدها بارز می. مورد مصداقهاي خیالی
در . منجر به جمع شدن آن گردد) گراییدرون(روي شهوي به مصداقهاي امیال غیرواقعی نی

» خود«بینی امکان پرداختن درونی به نیروي شهوي بازگشته به خودبزرگ، زدهبیماران هذیان
بینی در این کار ناموفق احتماالً فقط وقتی که خودبزرگ. کندرا به نحوي مشابه فراهم می

فرایندي ، کندشود و فرایند بهبودي را آغاز میزا میع شدن نیروي شهوي بیماريماند جممی
. رسدکه براي ما نوعی بیماري به نظر می

دهم و به آن زدگی را مورد بحث قرار میدر اینجا اندکی بیشتر ساز و کار هذیان
تفاوت ، به نظر من. انددیدگاههایی اشاره خواهم کرد که به گمان من درخور بررسی

اي که رنجوریهاي انتقال این است که در اولی نیروي شهويزدگی با روانناخوشیهاي هذیان
بلکه به ، ماندبه سبب سرخوردگی آزاد شده است به مصداقهاي امیال در خیال معطوف نمی

اخیر کند با غلبه روانی بر این میزانِبینی مطابقت میخود بزرگ، بنابراین. گرددبازمی» خود«
رنجوریهاي انتقال اي است که در روانگرایی و خیالپردازياز نیروي شهوي و لذا قرینه درون

زدگی انجام نشدن این کارکرد روانی باعث پیدایش خود بیمارانگاريِ هذیان. شونددیده می
دانیم که این می. رنجوریهاي انتقال استگردد که وضعیتی مشابه اضطراب در روانمی

، 23یعنی از طرق تبدیل، توان برطرف کردراب را از طریق کنشهاي روانیِ بیشتر میاضط

در نظریه روانکاري عبارت است از بروز کشمکشهاي روانی به صورت (conversion)»تبدیل«- ٢٣
)م.  (حسی موضعی و فلجهاي جسمانی،  مانند درد،  بیعارضه



براي رفع [ فرایند متناظري که . )هراس بیمارگونه(یا ایجاد وسیله حفاظت 24واکنش وارونه
و نمودهاي ، گیرد عبارت است از کوشش براي اعادهزدگان صورت میدر هذیان]اضطراب

زدگی غالباً ــ اگر نه معموالً از آنجا که هذیان. اندشی از همین کوششچشمگیر بیماري هم نا
در توصیف بالینی ، شودــ صرفاً موجب انقطاع ناقص نیروي شهوي از مصداقهاي امیال می

آنهایی که مبین وضعیت باقیمانده از یک ) 1: ها اشاره کردتوان به سه گروه از پدیدهآن می
آنهایی که مبین فرایند ) 2؛ )هاي باقیماندهپدیده(اند رنجوريانحالت بهنجار یا یک رو

خود ، بینیانقطاع نیروي شهوي از مصداقهاي امیالش و همچنین خودبزرگ(اند بیمارگونه
اند و نیروي شهوي آنهایی که مبین اعاده) 3؛ )رويبیقراري عاطفی و انواع واپس، بیمارانگاري

یا به ) زدگی به معناي واقعی کلمهرس یا هذیاندر زوال عقل پیش(در آنها به شیوه هیستري 
این . شودبار دیگر به مصداقهاي امیال معطوف می) در پارانویا(رنجوري وسواسی شیوه روان

نیروگذاريِ شهويِ تازه از این حیث با نیروگذاري اول فرق دارد که در سطحی دیگر و اوضاعی 
رنجوریهاي انتقال که از این نیروگذاري تفاوت بین روان]رسیبر[ از . شودمتفاوت آغاز می

توان می، بهنجار است» خود«بندیهاي متناظري که در آنها شوند و شکلشهوي تازه ناشی می
. به ارزشمندترین بصیرتها درباره ساختار دستگاه ذهن بشر نائل شد

ت از مشاهده زندگانی عبارت اس، سومین رهیافت براي مطالعه در خصوص خودشیفتگی
گونه که نیروي شهويِ درست همان. شهوانی انسانها با همه انواع تفاوتهایش در زن و مرد

را از مشاهدات ما پنهان » خود«متمرکز به مصداق امیال در ابتدا نیروي شهويِ متمرکز بر 
ه ابتدا توجه ما را نیز آنچ) و کودکانِ در حال رشد(گزینیِ نوزادان ایضاً در مورد مصداق، داشت

شان را برحسب نحوه ارضا شدنشان به خود جلب کرد این بود که آنان مصداقهاي امیال جنسی
نخستین ارضاهاي جنسیِ مبتنی بر خودانگیزيِ جنسی در پیوند با کارکردهاي . گزینندبرمی

به ارضاي غرایز جنسی در بدو امر. شوند که هدف از آنها بقاي خود استاي تجربه میحیاتی
لیکن حتی به . گردندشوند و فقط در مراحل بعدي قائم به ذات میالحاق می» خود«غرایز 

مکانیسمهاي دفاعی است که طی آن به منظور یکی از(reaction formation)»واکنش وارونه«- ٢٤
ها و احساسات متباین با آن مجموعه ها یا احساسات،  سرکوب و تکانهاي از تکانهکاهش اضطراب،  مجموعه

براي .  کند که به کلی با امیال ناخودآگاه او تضاد دارندبه بیان دیگر،  فرد نگرشهایی اتخاذ می.  شوندبرجسته می
ي که در کودکی احساس تنفر به مادرش را سرکوب کرده است،  به نحوي مفرط نگران سالمت مثال،  فرزند
)م.  (شودمادر خود می



زیرا آن کسانی ، اي از الحاق اولیه آنها وجود داردباز هم نشانه، هنگام استقالل غرایز جنسی
ر یعنی در وهله نخست ماد(دار غذا دادن و نگهداري و مراقبت از کودك هستند که عهده

اما در کنار این . شونداولین مصداقهاي امیال جنسی او می، )کودك یا شخص جایگزین مادر
» الحاقی«یا » جویانهگاهتکیه«توان آن را که می، گزینیگزینی و این منبع مصداقنوع مصداق

گزینی را آشکار کرده است که به ذهن ما تحقیقات روانکاوانه نوع دومی از مصداق، نامید
شان دچار اختالل ایم که به ویژه آن کسانی که رشد نیروي شهويما دریافته. کردطور نمیخ

، در گزینش بعديِ مصداقهاي عشقشان، )گرایانمانند منحرفان جنسی و همجنس(شده است 
آنان به وضوح خودشان را در مقام . اندنه مادرِ خود بلکه نَفْسِ خودشان را الگو قرار داده

مبتنی بر «شان چنان است که باید آن را گزینیطلبند و مصداقشق میمصداق ع
ترین دلیلی بوده که ما را به اتخاذ کنندهمشاهدات ما در این زمینه مجاب. نامید» خودشیفتگی

. نظریه خودشیفتگی رهنمون شده است

شان گزینیقکه مصداایم که انسانها را ــ برحسب اینما چنین نتیجه نگرفته، با این حال
توان به دو گروه کامالً مجزّا جویانه است یا از نوع مبتنی بر خودشیفتگی ــ میگاهاز نوع تکیه
ها تواند به هر دوي این شیوهبلکه فرض ما این است که هر فردي می. نقسیم کرد

هر چند که فرد یاد شده ممکن است یکی از این دو شیوه را بر دیگري، گزینی کندمصداق
اش برخوردار گوییم که انسان در بدو امر از دو مصداق براي امیال جنسیما می. ترجیح بدهد

و به این ترتیب فرض ) دهدکند و شیرش میخودش و آن زنی که از او مواظبت می(است 
شود و ممکن است در برخی موارد کنیم که خودشیفتگی اولیه به همه انسانها حادث میمی

. گزینی افراد نشان دهدبارز در مصداقخود را به شکلی 

گزینی آنان اساساً با دهد که مصداقمقایسه دو جنس مذکر و موءنث همچنین نشان می
عشق کامالً الحاقی به . هر چند که البته این تفاوتها همگانی نیستند، یکدیگر فرق دارد

چشمگیر جنسی در این نوع مبالغه . ویژگی مردان است، به مفهوم اخص کلمه، مصداق امیال
شود و لذا با انتقال آن خودشیفتگی به یقیناً از خودشیفتگی اولیه کودك ناشی می، عشق

شدگی است این مبالغه جنسی سرچشمه حالت خاص عاشق. مصداق امیال جنسی تناظر دارد
ضعف رنجورانه هم هست ــ و لذا علت آن را در ــ حالتی که یادآور تمایلی مبرم و روان

در . توان جستو قوت مصداق محبوب می) به دلیل عدم برخورداري از نیروي شهوي(» خود«
. دهدفرایند متفاوتی رخ می، )احتماالً پاکدامنترین و صادقترین زنان(شناسیم اکثر زنانی که می



ظاهراً ، اندرشد کامل آالت تناسلی زنانه که تا آن زمان در حالت بالقوه بوده، با شروع بلوغ
گزینیِ واقعی و مبالغه جنسیِ مالزم کند و این بر تحقق مصداقخودشیفتگی اولیه را تشدید می

، اي زیبا داشته باشندبه ویژه اگر در بزرگسالی چهره، زنان. گذاردبا آن تأثیر نامطلوبی باقی می
شود ن تحمیل میشاگزینیشوند و آن محدودیتهاي اجتماعی را که بر مصداقازخودراضی می

این قبیل زنان فقط به خویشتن عشق ، به عبارت دقیقتر. کنندبا این احساس جبران می
همچنین آنان نیازي . عشقی که در شدت و حدت مانند عشق مردان به آنان است، ورزندمی

ا آن خواهند که کسی آنان را عاشقانه دوست بدارد و لذبلکه فقط می، به عشق ورزیدن ندارند
براي این نوع زن در زندگانیِ . مردي که واجد این شرط باشد محبوب دل آنها خواهد بود

مردان به شدت مفتون این قبیل زنان . شهوانیِ بشر باید اهمیت بسیار فراوانی قائل شد
، )اندچون معموالً زیباترین زنان(که زنان یادشده زیبا هستند نه فقط به دلیل این، شوندمی

زیرا کامالً واضح است که وقتی ، اي از عوامل جالب روانیکه همچنین به سبب مجموعهبل
، جویدگذارد و عشق به مصداق امیال را میفردي بخشی از خودشیفتگیِ خود را کنار می

جذابیت بچه به میزان زیادي . خودشیفتگیِ کسی غیر از خودش براي او بسیار گیرا خواهد بود
درست مثل ، ناپذیري و حالت ازخودراضیِ اواز دسترس، شودو ناشی میاز خودشیفتگیِ ا

ها و حیوانات درنده مانند گربه(جذابیت برخی حیوانات که در ظاهر هیچ توجهی به ما ندارند 
گونه که در ادبیات نمایانده آن، گوحتی تبهکاران مشهور و افراد بذله، در واقع. )بزرگ

کنند که به نحوي مداوم و با توجه و عالقه ما را به خود جلب میبه این علت ، شوندمی
گویی که به آنان . سازد دوري کنندآنها را خفیف می» خود«توانند از هر آنچه خودشیفتگی می

وضعیت شهوي ، ورزیم زیرا قادرند حالت روحیِ خوشی را براي خویش حفظ کنندحسد می
البته جذابیت فراوان زنان . ش از آن دست شستیماي که خود ما مدتها پینشدنیزایل

از تردیدهایش ، بخش بزرگی از نارضایتی عاشق. نقطه مقابل خود را نیز دارد، خودشیفته
ریشه در همین ، هایش درباره سرشت معماگونه معشوقاز شکوه، درباره صداقت معشوق
. گزینی داردناسازگاريِ انواع مصداق

، شاید بجا باشد که در اینجا اطمینان بدهم این توصیف درباره شکل زنانه زندگانیِ شهوانی
ورزي اصالً که غرضنظر از اینصرف. گونه میل مغرضانه به تحقیر زنان نیستناشی از هیچ

[ با ماهیت متفاوت کارکردهاي ، دانم که این مسیرهاي متفاوت رشدمی، در ذات من نیست
که من اذعان دارم مضافاً این. اي همخوانی دارندشناسانه بسیار پیچیدهر کلّیت زیستد[بدن



، ورزند و همچنین متناسب با آن الگوزنان زیادي هستند که طبق الگوي مردانه عشق می
. کنندمبالغه جنسی نیز می

ي عشق راهی برا، ماننداعتنا باقی میحتی زنان خودشیفته که به مردان همچنان بی
آورند بخشی از بدن خودشان در فرزندي که این زنان به دنیا می. کامل به مصداق امیال دارند

شان ــ به کند و آنها سپس ــ با ترك خودشیفتگیهمچون چیزي بیرونی با آنان رویارویی می
ي زنان دیگري نیز هستند که برا، افزون بر این. شوندعشق کامل به مصداق امیال قادر می

دار نیازي به این ندارند که تا زمان بچه، به عشق به مصداق امیال) ثانوي(گذار از خودشیفتگی 
احساسی مذکّرانه دارند و کم و بیش به شکلی ، آنان قبل از سن بلوغ. شدن صبر کنند

،شودرسند و این روند متوقف میوقتی این زنان به بلوغ موءنّثانه می. کنندمذکّرانه رشد می
کمال مطلوبی که در حقیقت ادامه ، هنوز هم قادرند که خواهان کمال مطلوبی مردانه باشند

. اي است که آنان خود زمانی از آن برخوردار بودندحیات آن سرشت پسرانه

توان با خالصه کردن مسیرهایی که به انتخاب مصداق ام میآنچه را تاکنون به اشاره گفته
: بندي کردنین جمعچ، شودامیال منتهی می

: تواند عشق بورزدشخص به دو صورت می
: برحسب شکلی که مبتنی بر خودشیفتگی است)1

؛)شودشخص عاشق خودش می، به عبارت دیگر(خصلتهاي فعلی خودش . الف
خصلتهاي قبلی خودش؛. ب
خصلتهایی که مایل است داشته باشد؛. پ
. استکسی که قبالً بخشی از خود او بوده . ت
: است) الحاق(جویی گاهبرجسب شکلی که مبتنی بر تکیه) 2

کند؛آن زنی که او را تغذیه می. الف
کند؛آن مردي که او را مراقبت می. ب

پیش از رسیدن به بخش دیگري از بحث . شوندو توالی افرادي که جایگزین آنان می
. در الگوي اول ارائه کرد» پ«ردیف توان دلیل موجهی براي محلوظ کردننمی، مقاله حاضر



گرایی مردان را گزینیِ مبتنی بر خودشیفتگی در همجنساهمیت و داللت مصداق
. بایست در پیوند با موضوعاتی دیگر مورد بررسی قرار دادمی

اي را که ما فرض کردیم در کودکان وجود دارد ــ و یکی از اصول خودشیفتگی اولیه
توان از راه مشاهده مستقیم درك راجع به نیروي شهوي است ــ کمتر میهاي ما مسلّم نظریه

اگر نگرش والدین مهربان . شود بر آن صحه گذاشتاما با استنتاج از موضوعی دیگر می، کرد
یابیم که آن نگرش در واقع احیا و باز تولید درمی، به فرزندانشان را مورد بررسی قرار دهیم

، دانیمکه همگی میچنان. ت که مدتها پیش کنار گذاشته بودندخودشیفتگیِ خودشان اس
دهد و ما به دست می]جنسی و عاطفی در مورد مصداق امیال[ شاخص مطمئنی که مبالغه 

بر نگرش عاطفی والدین درباره ، ایمگزینی دانستهپیشتر آن را نشان خودشیفتگی در مصداق
ن به نحوي مبرم تمایل دارند که همه کماالت را به آنا، در نتیجه. فرزندانشان غالب است

هیچ دلیلی براي این کار به دست ، فرزندشان نسبت دهند ــ و البته مشاهده بدون اغراق
در حاشیه بد نیست اشاره (. دهد ــ و تمام عیب و نقصهاي او را پنهان و فراموش کنندنمی

. نسی در کودکان به همین نکته مربوط استتمایالت ج]والدین در مورد وجود[ شود که انکار 
آنان تمایل دارند که تمام اکتسابات فرهنگی را که خودشیفتگیِ خود آنها ملزم ، عالوه بر این) 

به رعایتشان شده است به نفع فرزندشان تعلیق کنند و به نیابت از او مجدداً خواهان همان 
فرزند آنان روزگاري خوشتر از روزگار . ودندامتیازاتی شوند که خود مدتها قبل کنار گذاشته ب

العاده والدینش خواهد داشت و مجبور به رعایت ضرورتهایی که به زعم آنان در زندگی فوق
اش هرگز او پوشی از لذت و محدود شدن ارادهچشم، مرگ، بیماري. مهم هستند نخواهد شد

و جامعه ملغی خواهند شد و بار دیگر قوانین طبیعت، اشبراي خشنودي. را متأثر نخواهد کرد
گونه که زمانی ما همان، »اعلیحضرت بچه«: او واقعاً مرکز و کانون جهان هستی خواهد بود

اي را که والدینش هرگز عملی نکردند کودك آن روءیاهاي آرزومندانه. کردیمخود را تصور می
قهرمان خواهد شد و پسربچه به جاي پدرش مردي متشخّص و : تحقق خواهد بخشید

در . دختربچه براي جبرانِ گرچه دیر هنگامِ وضع مادرش با یک شاهزاده ازدواج خواهد کرد
که سخت در مضیقه واقعیت » خود«یعنی جاودانگیِ ، حساسترین نقطه نظام خودشیفتگی

مهر و محبت . شودکودك حکم مأمنی را دارد که موجب آرامش خاطر والدین می، است
چیزي نیست مگر خودشیفتگیِ احیا ، انگیز و در اصل بچگانه استکه بسیار ترحم، والدین



شود خصوصیات سابق خود را قطعاً شده والدین که وقتی به عشق به مصداق امیال تبدیل می
. کندبرمال می

پ

واکنشهاي ، دهنداختالاللتی که خودشیفتگیِ اولیه کودك را در معرض خطر قرار می
دادن ي محافظت از خویشتن در برابر آن اختالالت و مسیرهایی که کودك در نشانکودك برا

شود ــ اینها موضوعات مهمی هستند که هنوز مورد این واکنشها ناگزیر به آنها کشانده می
لیکن مهمترین بخش . ولی من قصد دارم فعالً آنها را مسکوت بگذارم، اندتحقیق قرار نگرفته

ها اضطراب در پسربچه(مشخص کرد » عقده اختگی«توان با عنوان یاین موضوعات را م
و در پیوند با تأثیر منع ) ها حسرت داشتن قضیبدر دختربچه، قضیب] از دست دادنِ [ درباره 

پژوهش روانکاوانه به طور معمول ما را قادر . اولیه از فعالیت جنسی مورد بحث قرار داد
جدا شده و در تقابل با آنها قرار » خود«وقتی از غرایز (وي را ثباتیهاي غرایز شهسازد بیمی
پژوهش روانکاوانه استنتاج وجود ، ولی در حوزه خاص عقده اختگی. یابی کنیمریشه) گیرندمی

سازد که هر دو گروه این غرایز هنوز در وحدت با پذیر میاي را امکاناي و وضعیت روانیدوره
ناپذیر با یکدیگر درآمیخته بودند و به صورت عالئق به نحوي جدایییکدیگر کارکرد داشتند و 

را بر مبناي همین » اعتراض مذکّرانه«آدلر مفهوم . یافتندناشی از خودشیفتگی تبلور می
وي این مفهوم را تقریباً تا حد یگانه نیروي برانگیزاننده در . چارچوب مطرح کرده است

وري ارتقا داده است و شالوده آن را ارزشگذاري اجتماعی رنجگیري شخصیت و ایضاً روانشکل
تحقیقات . داندــ و نه گرایشی مبتنی بر خودشیفتگی و لذا مربوط به نیروي شهوي ــ می

ولی برخالف آدلر ، را تشخیص داده» اعتراض مذکّرانه«روانکاوانه از بدو امر وجود و اهمیت 
» اعتراض مذکّرانه«. عقده اختگی دانسته استآن را واجد خصوصیات خودشیفتگی و ناشی از

ولی ، کندگیري شخصیت دخیل است و همراه با بسیاري عوامل دیگر آن را ایجاد میدر شکل
که گیرد مگر اینکه آدلر هیچ جنبه آنها را در نظر نمی(رنجوریها براي تبیین مسائل روان

به اعتقاد من . اندبه کلی نامناسب) گیرندقرار می» خود«رنجوریها چگونه در خدمت غرایز روان
رنجوري بر شالوده محدودي همچون عقده اختگی کامالً ناممکن کردن نحوه ایجاد روانمبتنی



25که عقده یادشده با چه شدت و حدتی به صورت یکی از مقاومتهاينظر از اینصرف، است

در حاشیه این موضوع را . ودرنجوري ممکن است برجسته و مهم شمردان به درمان روان
اعتراض «رنجوري را سراغ دارم که در آنها بینم که برخی بیماران مبتال به رواندرخور ذکر می

. آیدزا ندارد و یا اصالً به وجود نمیعقده اختگی ــ نقش بیماري، به زعم ما، ــ یا» مذکّرانه

بینیِ سابق آنان مهار شده مشاهده بزرگساالن بهنجار حاکی از آن است که خودبزرگ
نیروي . انداي که نشانه خودشیفتگی کودکانه آنان بود محو شدهاست و آن خصوصیات روانی

آنان چه شده است؟ آیا باید فرض کنیم که تمام آن نیرو به » خود«شهوي متمرکز بر 
روند بحث ما نیروگذاريِ روانی در مصداق امیال منتقل شده است؟ این امکان آشکارا با تمام 

شناسیِ توان در روانسرنخی از پاسخی دیگر به این پرسش را می، مغایرت دارد؛ با وجود این
. یافت26سرکوب

هاي غریزيِ نیروي شهوي با عقاید فرهنگی و اخالقیِ فرد ایم که چنانچه تکانهدریافته
بته منظورمان از بیان این ال. شوندزا میدچار تغییر و تحول سرکوب بیماري، تعارض پیدا کنند

از وجود این عقاید دارد؛ [یا آگاهانه[ مطلب این نیست که فرد یاد شده معرفتی صرفاً فکري 
بلکه منظورمان همواره این است که عقاید مورد نظر براي وي حکم معیار را دارند و او به آنچه 

» خود«ایم که سرکوب از هپیش از این گفت. دهدکنند تن در میآن عقاید برایش تعیین می
» خود«27توانیم بگوییم که سرکوب از عزّت نَفْسِگیرد؛ اکنون به نحوي دقیقتر مینشات می
ها و امیالی را که یک فرد براي خویش روا تکانه، هاتجربه، همان برداشتها. شودناشی می

ست با نهایت خشم مردود فرد دیگري ممکن ا، کندکم آگاهانه به آنها فکر میدارد یا دستمی
تفاوت این دو فرد را ــ که . بشمارد یا حتی پیش از ورودشان به ضمیر آگاه آنها را منکوب کند

توان به سهولت به روشی بیان کرد که دربرگیرنده عامل مشروط کننده سرکوب است ــ می
توانیم می]یببدین ترت[ . سازدپذیر میتبیین آن بر اساس نظریه نیروي شهوي را امکان

مورد (ego) «خود«مکانیسمی دفاعی است که بخش سرکوب شده (resistance)»مقاومت«-٢٥
ود امیال یا خاطرات گونه که هست حفظ کند و مانع وردهد تا وضعیت روانی فرد را هماناستفاده قرار می

)م.  (پیامد مقاومت،  احساس اضطراب است.  ناخودآگاهانه وي به ضمیر آگاهش شود
ها و امیال ناپسند یا مکانیسمی دفاعی است که از طریق آن،  راه ورود سائقه(repression)»سرکوب«-٢٦

م.  (دآگاه واپس رانده شوندگردد تا به ضمیر ناخوکننده به ضمیر آگاه سد میافکار و خاطرات ناراحت
27 -self-respect



» خود«بگوییم که یکی از این دو نفر آرمانی را در خویشتن ایجاد کرده که محک سنجش 
گیري یک آرمان شکل، »خود«براي . که دیگري چنین آرمانی نداردحال آن، بالفعل اوست

. حکم عامل مشروط کننده سرکوب را دارد

»اي است که آرمانی در این مرحله هدف همان خوددوستی» خود»بالفعل در » خود
گر آرمانیِ جدید جلوه» خود«خودشیفتگیِ فرد اکنون در این . مند بودکودکی از آن بهره

. کند همه کماالت ارزشمند را داراستدوره کودکی ــ تصور می» خود«شود که ــ مانند می
رد نیز نشان داده انسان در این مو، همچون همه موارد دیگري که نیروي شهوي دخیل است

خواهد از کمال آدمی نمی. تواند از آنچه زمانی مایه ارضاي او بوده دست بشویداست که نمی
سرزنشهاي دیگران و ، نظر کند و هنگامی که در حین رشداش صرفخودشیفته کودکی

ند تواگردند و لذا دیگر نمیگیرانه خودش باعث تشویش او میشدن داوریهاي خردهبرانگیخته
کوشد تا آن را در شکلی جدید یعنی به صورت گاه میآن، آن کمال را براي خویشتن حفظ کند

جایگزینی ، نهدآنچه وي به عنوان آرمان در برابر خویشتن می. آرمانی بازیابد» خود«یک 
او آرمان ، اي که برحسب آنخودشیفتگی، اشاست براي خودشیفتگیِ از دست رفته کودکی

. بودخویشتن 

. شودگیري آرمان و واالیش رهنمون میاین بحث قاعدتاً ما را به بررسی رابطه بین شکل
غریزه ، واالیش فرایندي مربوط به نیروي شهويِ متمرکز بر مصداق امیال است که طی آن

بر ، در این فرایند. کندخود را به سمت هدفی غیر از ــ و دور از ــ ارضاي جنسی هدایت می
. سازي فرایندي دربرگیرنده مصداق امیال استآرمانی. شودشدن از امیال جنسی تأیید میدور 

در ذهن فرد ، که ماهیتش دگرگون شودمصداق مورد نظر بدون آن، از طریق این فرایند
میسر » خود«سازي هم در حوزه نیروي شهويِ متمرکز بر آرمانی. شودبزرگ و متعالی می
مبالغه جنسی درباره ، براي مثال. نیروي شهويِ متمرکز بر مصداق امیالاست و هم در حوزه

را » سازيآرمانی«و » واالیش«دو مفهوم . حکم آرمانی ساختن آن را دارد، یک مصداق امیال
سازي به مصداق شود و آرمانیتوان متمایز کرد که واالیش به غریزه مربوط میاز این حیث می

. امیال

شود و فهم ما را از حقایق با آرمانی غالباً با واالیش غریزه اشتباه می» ودخ«گیري شکل
» خود«اش را با تکریم یک توان گفت کسی که خودشیفتگینمی. کندمشکل رو به رو می



. اش شده استلزوماً موفق به واالیش غرایز شهوي، به صرف این کار، آرمانی عوض کرده
. اما قادر به تحمیل آن نیست، طلبدنی چنین واالیشی را میآرما» خود«درست است که 

ولی اجراي واالیش به ، تواند باعث آن شودواالیش کماکان فرایند خاصی است که آرمان می
رنجوران است که بیشترین تفاوت بالقوه را دقیقاً در روان. گیردنحو کامالً مستقلی انجام می

کنیم و به شان مشاهده میمیزان واالیش غرایز بدوي شهويآرمانی آنان و » خود«بین رشد 
اش به مصداق کردن نیروي شهويگرا به معطوفطور کلی متقاعد ساختن انسان آرمان

. نامناسب بسیار دشوارتر از متقاعدساختن فردي معمولی است که تا آن حد پرمدعا نیست
ارتباط کامالً متفاوتی با علت ایجاد ، آرمانی و واالیش» خود«گیري شکل، عالوه بر این

» خود«آرمانی مطالبات » خود«گیري شکل، گونه که پیشتر دیدیمهمان. رنجوري دارندروان
سرکوب حکم یک راه خروج را ]متقابالً[ کند و قویترین حامی سرکوب است؛ را تشدید می

. راهی براي اجابت آن مطالبات بدون سرکوب، دارد

کند و به آرمانی را تضمین می» خود«کنشگر روانی که ارضاي خودشیفته از یافتن یک 
نباید مایه ، سنجدشبالفعل نظارت دارد و با آن آرمان می» خود«همین منظور دائماً بر 

امکان ندارد بتوانیم آن را کشف ، اگر چنین کنشگري وجود نداشته باشد. شگفتی ما باشد
» وجدان«توان اندیشید که آنچه زیرا می، آن را تشخیص دهیمتوانیمبلکه فقط می، کنیم
تشخیص این کنشگر روانی امکان فهم این توهم . نامیم واجد همان خصوصیات الزم استمی

دیگران ما را زیر نظر «تر یا به تعبیر درست» مورد توجه دیگران هستیم«را که به اصطالح 
هاي بارز بیماریهاي پارانویایی است یادشده از جمله نشانهتوهم . کندبرایمان فراهم می» دارند
بیمار مبتال . رنجوريِ انتقال رخ بدهدتواند به صورت یک بیماري مجزّا و یا همراه با روانو می

دانند و ناظر و مراقب اَعمالش کند که دیگران همه افکار او را میبه این توهم شکوه می
آن زن حاال «(کنند اً با ضمیر سوم شخص با بیمار صحبت میاز صداهایی که مشخص. هستند

او به کارکرد ، )»رودآن مرد اآلن دارد بیرون می«، »کندباز هم دارد به این موضوع فکر می
چنین نهاد قدرتمندي . موجه و مبین یک حقیقت است، این شکوه. برداین کنشگر پی می

، گیردکند و همه مقصودهایمان را به باد انتقاد میرا کشف میافکارمان ، که ما را زیر نظر دارد
. این نهاد به طور معمول در تک تک ما وجود دارد، در واقع. واقعاً وجود دارد

شناساند و روانه به ما میاین نهاد قدرتمند را به شکلی واپس، توهمِ زیر نظر بودن
زیرا آنچه بیمار را . کندرا برایمان روشن میسان خاستگاه و علت عصیان بیمار علیه آنبدین



اي که وجدان به نیابت از آن همچون آرمانی» خود«(آرمانی واداشت » خود«گیري به شکل
اي که به جوییعیب(جوییِ والدین سرچشمه گرفت از تأثیر عیب، )کندیک نگهبان عمل می

در نهادهاي [ آن کسانی که بیمار را ، انبا گذشت زم. )شودواسطه این صدا به بیمار افاده می
ناشدنی همه دیگر کسانی تعلیم و تربیت دادند و همچنین مجموعه عظیم و توصیف[آموزشی

از این حیث ، و نیز افکار عمومی) انسانهایی مانند خود او(که در محیط بالفصل او بودند 
. جویانه والدین بیمار داشتندکارکردي شبیه کارکرد عیب

» خود«گیريِ گرا در شکلحجم زیادي از نیروي شهويِ ذاتاً همجنس، ین ترتیببد
ایجاد . یابدبراي خویش مفرّ و مایه ارضا می، شود و با حفظ آنآرمانیِ خودشیفته سهیم می

وقتی منع انجام کاري . جوییِ والدین و متعاقباً جامعه استوجدان در اصل تجلّیِ نخست عیب
گرایش به سرکوب به ، شودراه انجام آن در وهله اول از بیرون در فرد ایجاد مییا مانعی در 

این صداها و نیز ، بیماريِ توهم. گیريِ وجدان استآید و این تکرار فرایند شکلوجود می
سان تطور دهد و بدینمجدداً در کانون توجه فرد قرار می]که در باال ذکر شد [ افراد زیادي را 

از » نهاد سانسورکننده«لیکن شورش علیه این . شودروانه تکرار میبه نحوي واپسوجدان 
به آزادساختن خویشتن از ) اش همخوانی داردمیلی که با ماهیت اساسی بیماري(میل شخص 

تأثیر والدین ــ و بازگرداندن نیروي شهوي ، قید و بند تمام این عوامل ــ و در درجه نخست
روانه به صورت وجدان شخص به نحوي واپس، از آن پس. شودناشی میگرا از آنهاهمجنس

. پردازدعاملی متخاصم از بیرون به رویارویی با او می

خودنکوهیِ وجدان با ، دهد که در اصلزدگان نیز نشان میهاي هذیانشکوه
ی که سان فعالیت آن ذهنبدین. کنداي که بر آن مبتنی است مطابقت مینگريخویشتن

در خدمت تحقیق داخلی نیز هست و فلسفه از این راه مطالب ، کارکرد وجدان را بر عهده دارد
احتمال دارد که این موضوع بر گرایش . آوردالزم براي فعالیتهاي فکري خود را به دست می

28.زدگان به برسازيِ نظامهاي نظر پردازانه تأثیرگذار باشدنماي هذیانخصیصه

مایلم صرفاً در حد یک اشاره و نه به تفصیل اضافه کنم که ایجاد و تقویت این نهاد ناظر،  ممکن است -٢٨
در ) که این آخري هیچ کاربردي در فرایندهاي ناخودآگاهانه ندارد(و عامل زمان را ) ذهنی(تکوین بعدي حافظه 

]یادداشت فروید.  [ باشدخود ملحوظ داشته



به وجدان و ، جو ــ که با تشدید یافتندال بر فعالیت این نهاد ناظر و عیباگر شواهدي 
این قطعاً براي ما اهمیت ، ها یافت شودشود ــ در سایر حوزهنگريِ فلسفی تبدیل میدرون

نامیده است ذکري به » پدیده کارکردي«29در اینجا از آنچه هربرت سیلبرر. خواهد داشت
شک از جمله معدود نظرهاي ارزشمند افزورده شده به نظریه میان خواهم آورد که بی

سیلبرر ثابت کرده است که در حاالت بین خواب و بیداري ، دانیمچنان که می. روءیاست
اما در اغلب این موقعیتها ما ، توانیم تبدیل فکر به تصویر بصري را مستقیماً مشاهده کنیممی

و از ، خستگی مفرط، رغبت(کند قابل خواب مقاومت میبازنماییِ حاالت بالفعل کسی که در م
وي به طریق اولی نشان داده است که . را داریم و نه بازنماییِ محتواي یک فکر را) این قبیل

صرفاً مبین ادراك فرد ، بندیها در محتواي آنهانحوه پایان یافتن برخی روءیاها یا برخی قسمت
ترتیب نقش مشاهده ــ به مفهوم توهم سیلبرر بدین. استروءیابین از خواب و بیداري خودش 

گیري روءیا را معلوم که کسانی که او را زیر نظر دارند ــ در شکلزده در مورد اینفرد هذیان
توجهی من به این عامل بی. کندمشاهده در همه روءیاها چنین نقشی را ایفا نمی. کرده است

چه بسا در . ه در روءیاهاي خودم مشاهده نقش مهمی نداردشود کاحتماالً از آنجا ناشی می
مشاهده نقش بسیار ، نگري عادت دارنداند و به دروناشخاصی که به لحاظ فلسفی باهوش

. بارزي پیدا کند

اي روءیا تحت سلطه نهاد سانسورکننده، هاي مابجاست متذکر شویم که بر حسب یافته
. کندهاي نهفته در روءیا میمجبور به تحریف اندیشه]ه راضمیر ناخودآگا[ گیرد که شکل می

بلکه این اصطالح را براي اشاره به یک جنبه از ، لیکن ما این سانسور را قدرتی ویژه ندانستیم
اي که معطوف یعنی همان جنبه، سیطره دارند» خود«گرایشهاي سرکوبگري برگزیدیم که بر 

، را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم» خود«اگر ساختار .هاي نهفته در روءیاستبه اندیشه
. آرمانی و ابرازهاي پویاي وجدان تشخیص دهیم» خود«توانیم سانسورچی روءیا را نیز در می

یابیم که که این سانسورچی حتی به هنگام خوابیدنِ ما تا حدي هشیار است درمیاز این
آلودتر از آن اکنون او خواب«که ی از قبیل اینهایبا اندیشه(نگري و خودنکوهیِ آن خویشتن
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چگونه بر محتواي روءیا اثر ) »خیزداکنون دارد از خواب برمی«یا » است که بتواند فکر کند
30.گذاردمی

رنجوران در خصوص توانیم بکوشیم تا درباره نگرش انسانهاي بهنجار و رواندر اینجا می
. اندکی بحث کنیم31حرمت نَفس

که چه عناصر رسد؛ اینبه نظر می» خود«حرمت نَفْس مبین اندازه ، نخستدر وهله
هر آنچه یک فرد دارد یا به . کنند به بحث ما نامربوط استمختلفی این اندازه را تعیین می

به ، اندتتمه احساس بدوي قدرت مطلق که تجربیاتش بر آن صحه گذارده، آورددست می
. کندمک میافزایش حرمت نَفْسِ او ک

باید توجه داشته باشیم که حرمت نَفْس ، »خود«در تمایزگذاري بین غرایز جنسی و غرایز 
دو حقیقت موءید این دیدگاه . به ویژه و به میزان زیادي نیازمند نیروي شهويِ خودشیفته است

که در آنحال، دهدزدگی حرمت نَفْس را افزایش میکه ابتال به هذیاناین]نخست[ : است
مورد مهر ، که در روابط عاشقانهاین]دوم[ یابد؛ رنجوريِ انتقال حرمت نَفْس کاهش میروان

که محبوب بودن آن را حال آن، کندو محبت قرار نداشتن احساس حرمت نَفْس را کم می
گزینیِ مبتنی بر خودشیفتگی وهدف از مصداق، چنان که پیشتر اشاره کردیم. کندتشدید می

. کند دوست داشته شدن استگزینی را مایه رضایت خاطر مینیز آنچه این مصداق

توان دید که نیروگذاريِ روانیِ شهوي در مصداق امیال موجب همچنین به سهولت می
: کاهش حرمت نَفْس است، پیامد احساس نیاز به معشوق. گرددافزایش حرمت نَفْس نمی

شخص عاشق بخشی از خودشیفتگی خود را فدا ، عبارتیبه. حقیر بودن است، خصلت عاشق
کرده است و صرفاً با این احساس که خود نیز محبوبِ معشوق است قادر به ]ي عشق[ 

حرمت نَفْس به عنصر خودشیفتگی در عشق مرتبط ، از تمام این جوانب. شودجبران آن می
. رسدبه نظر می

[ توانیم تعیین کنیم که آیا تمایزگذاري بین نهاد سانسورکننده و بقیه در این مرحله از بحث هنوز نمی- ٣٠
]یادداشت فروید.  [ تواند شالوده تمایز فلسفی بین ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه باشد یا خیر،  می»خود«]ساختار 

٣١-self-regard



اناییِ عشق ورزیدن ــ به سبب ناراحتی روحی یا پی بردن به ناتوانی جنسی ــ به عدم تو
در این زمینه باید ، به اعتقاد من. کاهدبه میزان بسیار زیادي از حرمت نَفْس می، جمسی

احساسی که به بیمارانِ مبتال به ، هاي احساس حقارت را بررسی کنیمیکی از سرچشمه
ونه رو دربایستی آن را با روانکاوشان گدهد و آنها بدون هیچرنجوریهاي انتقال دست میروان

بر اثر » خود«بنیگیِ بی، ترین سرچشمه این احساساتاما عمده. گذارنددر میان می
گردانیِ فرد از نیروگذاریهاي بسیار بزرگ روانیِ شهوي در مصداق امیال است؛ یا به بیان روي

اي که گرایشهاي جنسیاي است کهتوان گفت سرچشمه اصلی این احساسات لطمهدیگر می
. اندوارد کرده» خود«شوند به دیگر مهار نمی

آدلر به درستی معتقد است که وقتی شخص برخوردار از حیات ذهنیِ فعال متوجه ناتوانی 
که وي با کنشِ بیشتر آن اي است براي اینآن ناتوانی انگیزه، شودیکی از اعضاي بدنش می

آمیز خواهد بود چنانچه به پیروي از الگوي لیکن به کلی مبالغه. را به نحو مفرطی جبران کند
یعنی ناتوانی اولیه یک عضو (آمیزي را ناشی از این عامل آدلر بخواهیم هر دستاورد موفقیت

توان توان مدعی شد که همه هنرمندان دچار ضعف بینایی هستند؛ نیز نمینمی. بدانیم) بدن
افراد بسیار زیادي را ، وانگهی. اندبردهز لکنت زبان رنج میگفت که همه خطیبان در بدو امر ا

توان مثال زد که به سبب برخورداري از اعضاي تواناترِ جسمی به موفقیتهاي چشمگیر نائل می
رنجوریها ایفا ناتوانی و رشد ناقص اعضاي بدن نقش مهمی در سبب شناسی روان. اندشده
گیري در حد نقش ادراکهاي در حال حاضر فعال در شکلبلکه اهمیت آن تقریباً ، کندنمی

گونه که درست همان، رنجوري را دارنداي براي ایجاد رواناین ناتوانیها حکم بهانه. روءیاست
هنگامی که خانم . رنجوري شودتواند موجب روانهر عامل مناسب دیگري هم می

یبیِ اندامش و برخوردار نبودن از اش و بدترکگوید به دلیل زشتیِ چهرهرنجوري میروان
بسا ترغیب شویم چه، شود و لذا ناگزیر بیمار شده استکس عاشقش نمیمالحت هیچ

زیرا این ، بریمرنجور بعدي به نکته مهمتري پی میحرفهایش را بپذیریم؛ اما از بیمارِ روان
د و ظاهراً بیشتر مورد رسکه بیش از زنان عادي جذاب به نظر میبه رغم این]جدید[ بیمار 

. مانده و همچنان از امیال جنسی بیزار استرنجور باقیباز هم روان، گیردتوجه مردان قرار می
که از سوي حال آن، در زمره زنان جذاب و حتی زیبا هستند، اکثر زنان مبتال به هیستري

ان ابتال به بیماري دیگر کثرت زشتی و نقص عضو و نا تندرستی در طبقات پائین جامعه میز
. دهدرنجوري را در میان آنان افزایش نمیروان



رابطه حرمت نَفْس با نیروگذاريِ ، طلبی ــ یا به عبارت دیگررابطه حرمت نَفْس با شهوت
باید تمایز . توان بیان کردگونه میروانیِ شهوي در مصداق امیال ــ را به طور خالصه این

و نیروگذاريِ روانیِ 32است» خود پذیر«اي که روانیِ شهوانیقائل شویم بین نیروگذاريِ
یعنی حالتی که استفاده (در حالت اول . اي که ــ برعکس ــ دچار سرکوب شده استشهوانی

» خود«عشق همچون سایر فعالیتهاي ، )است» خود پذیر«به عمل آمده از نیروي شهوي 
، جا که مستلزم خاطرخواهی و حرمان استتا آن، نفسهعشق ورزیدن فی. شودارزیابی می

که دوست داشته شدن ــ یعنی متقابل بودن عشق ــ و کاهد؛ حال آنحرمت نَفْس را می
سرکوب نیروي شهوي . دهدحرمت نَفْس را بار دیگر افزایش می، مندي از مصداق عشقبهره

احساس کند » خود«ید شود که فرد نیروگذاريِ روانیِ شهوانی را به صورت ضعف شدباعث می
منوط است به » خود«تقویت دوباره ، در این وضعیت. و عشق قادر به ارضاي او نباشد

بازگشت نیروي . ] یی که به آنها معطوف گردیده [ بازگرداندن نیروي شهوي از مصداقها 
نوعی مبین اعاده ، و تبدیل آن نیرو به خودشیفتگی» خود«شهويِ متمرکز بر مصداق امیال به 
این نیز صحت دارد که عشق شادکام اساساً به حالتی ، عشق شادکام است؛ از سوي دیگر

» خود«شود که نیروي شهويِ متمرکز بر مصداق امیال و نیروي شهويِ متمرکز بر اطالق می
. را نتوان از یکدیگر تمایز داد

ند نکته دیگر را که چتواند باشد براي ایندلیل موجهی می، اهمیت و گستردگی موضوع
. ــ بدون ارتباط چندان تنگاتنگ با یکدیگر ــ اضافه کنم

منوط به خروج از خودشیفتگی اولیه است و منجر به تالشی مجدانه براي » خود«رشد 
آرمانیِ » خود«جایی نیروي شهوي به یک این خروج نتیجه جابه. شوداعاده آن وضعیت می

. انجامداین آرمان به احساس رضایت میتحمیل شده از بیرون است و تحقق 

هر قدر . در مصداقهاي امیال نیروگذاريِ روانیِ شهوي کرده است» خود«، در عین حال
» خود«گونه که تقویت درست همان، گرددضعیفتر می» خود«این نیروگذاري بیشتر شود بنیه 

آنها را مجاز (ego) «خود«شود که به آرمانها و امیالی گفته می(ego-syntonic)»خود پذیر«- ٣٢
)م. (داندمی



امیال ــ یا به طریق ارضا شدن از مصداق، همچنین. انجامدمی» خود«آرمانی به ضعف 
. سازدرا توانمند می» خود«تحقق بخشیدن به آرمان ــ ، اولی

یعنی باقیمانده خودشیفتگیِ کودکانه است و ، بخشی از حرمت نَفْس ماهیتی اولیه دارد
بر آن صحه ) آرمانی» خود«تحقق (بخش دیگري از آن نتیجه قدرت مطلقی که تجربه 

سومی از حرمت نَفْس را ارضا از نیروي شهويِ متمرکز بر مصداق که بخشحال آن. گذاردمی
. آوردامیال به وجود می

»آرمانی شروط دشواري را براي ارضاي نیروي شهوي از مصداقهاي امیال تعیین » خود
داند و از طریق سانسور مانع زیرا برخی از آن مصداقها را ناسازگار با خویش می، کرده است

گرایش جنسیِ مورد ، در مواردي که چنین آرمانی به وجود نیامده باشد. گرددپذیرفتنشان می
آنچه . کندنظر به صورتی تغییرنیافته در شخصیت و به شکل انحراف جنسی بروز پیدا می

که بار کوشند عبارت است از اینپندارند و براي نیل به آن سخت میانسانها سعادت خویش می
، )هم در مورد گرایشهاي جنسی و هم در مورد سایر گرایشها(د دیگر آرمان خویشتن شون

. که در کودکی چنین بودندچنان

عشق قادر . به مصداق امیال» خود«عاشق بودن یعنی فیضان نیروي شهوي متمرکز بر 
عشق مصداق امیال جنسی را . است سرکوبها را از میان بردارد و انحرافات جنسی را اعاده کند

) جویانهگاهیا عشق تکیه(از آنجا که در عشقِ مصداق امیالی . دهدجنسی ارتقا میبه آرمانی 
[ توانیم بگوییم هر عاملی می، دل باختن فرد نتیجه تحقق شرایط کودکانه عشق ورزیدن است

. گرددکه واجد آن شرط باشد آرمانی می]یا مصداقی

چنانچه ارضاي . آرمانی شود» خود«ممکن است آرمان جنسی وارد رابطه کمکیِ جالبی با 
تواند به منظور ارضا از طریق این آرمان می، خودشیفته با موانع جدي مواجه شود

گزینیِ شخص بر طبق الگوي مصداق، در آن صورت. سازي مورد استفاده قرار گیردجانشین
ــ و در غیر این به آنچه خودش سابقاً بود و اکنون دیگر نیست ، خودشیفته عشق خواهد ورزید

صورت به عامل برخورد از فضائلی که او خود هرگز نداشته است ــ تعلق خاطر خواهد یافت 
). ]از شکلهاي عاشق شدن در بخش قبلی مقاله حاضر[ » پ«مقایسه کنید با الگوي (



هر آنچه واجد آن : قاعده همراستا با قاعده ذکر شده در بخش قبلی از این قرار است
این تدبیر به . دوست داشته خواهد شد، براي آرمانی شدن نیاز دارد» خود«اشد که فضائلی ب

زیرا آنان ــ به سبب نیروگذاري مفرط روانی در ، رنجور اهمیت داردویژه براي بیماران روان
لذا این . شان را محقق کنندآرمانی» خود«توانند ضعیفی دارند و نمی» خود«مصداق امیال ــ 

کوشند تا از مصرف اسرافکارانه نیروي شهوي براي مصداقهاي امیال دست بردارند ن میبیمارا
آنان آرمانی جنسی مطابق با الگوي ، به این منظور. شان را اعاده کنندو خودشیفتگی

این همان . گزینندخودشیفتگی و دربردارنده فضائلی که برایشان دست نیافتنی است برمی
در . دهندکه بیماران یاد شده به درمان از راه روانکاوي ترجیح میدرمان از راه عشق است

به همین [ توانند ایمان داشته باشند؛ آنان به هیچ سازوکار دیگري براي درمان نمی، واقع
خواهند که روانکاو آورند و میمعموالً با چنین توقعاتی به درمان روانکاوانه روي می]، سبب

ورزیدن ــ که از سرکوبهاي مفرطشان ناتوانی این بیماران از عشق. دآن توقعات را محقق کن
وقتی که بیمار بر اثر درمان تا حدي از . شود ــ طبیعتاً مانع برنامه درمان استناشی می

نظر وي از ادامه درمان صرف: شوداي حاصل میغالباً نتیجه ناخواسته، یابدسرکوب رهایی می
بندد که زندگی مشترك با ترتیب به این امید میي عشق بیابد و بدینکند تا مصداقی برامی

کننده بیمار اگر این تصمیم خطرات ناشی از اتکاي فلج. معشوقش فرایند درمان او را ادامه دهد
. امکان داشت بتوانیم به این نتیجه رضایت بدهیم، آوردبه یاورش را به همراه نمی

»این . دهداي فهم روانشناسیِ گروهی در اختیارمان قرار میآرمانی ابزار مهمی بر» خود
» خود«، به عبارت دیگر. اي اجتماعی نیز هستاش واجد جنبهآرمان عالوه بر جنبه فردي

این حوزه از [ . طبقه اجتماعی یا یک ملت است، آرمانی همچنین آرمان مشترك یک خانواده
بلکه همچنین بخش بزرگی از نیروي شهويِ ، فردنه فقط نیروي شهويِ خودشیفته [، روان

نیاز به . سازدشود ــ مقید میبازگردانده می» خود«ترتیب به گراي او را ــ که بدینهمجنس
کند و گرا را آزاد مینیروي شهويِ همجنس، شودارضا که از عدم تحقق این آرمان ناشی می

این حس گنهکاري در بدو امر . گرددمیتبدیل) اضطراب اجتماعی(این نیرو به حس گناه 
که تر ــ هراس از اینیا ــ به تعبیر درست، عبارت بود از هراس از تنبیه شدن به دست والدین

سان بدین. شوندبعدها اشخاص بیشماري جایگزین والدین می. عشق آنان را از دست بدهیم
آرمانی » خود«ی از ارضا در حوزه یا سرخوردگ، »خود«این را که چگونه واردشدن لطمه به 

گیري آرمان و که تالقی شکلکما این، توان دریافتشود بهتر میغالباً باعث پارانویا می



آرمانی و پیچیدگی واالیشها و تبدیل احتمالی آرمانها در اختالالت » خود«واالیش در 
. طورزدگی را نیز همینهذیان
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