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  لو سولر-نوشتۀ ماری. نمايۀ طرد شدگی نزد قھرمانان داستانھای مصور) ١

  )گشتالت- پروندۀ روانپرشکی(ناديا ابوت نوشتۀ .  چشم انداز و چھرۀ نوروتيک طرد شدگی)٢

  نوشتۀ حميد محوی. گی در ادبيات و شاھنامهباز نمائی نمايۀ طرد شد) ٣

  نوشتۀ حميد محوی.  موسی، مسيح، محمد. عارضه شناسی طرد شدگی) ۴

  

  :پيشگفتار 

خالل چھار بخش مورد بررسی ) و يا نوروتيک رھا شدگی( يا عقدۀ طردشدگی نوروتيک طرد شدگیدر اين نوشته 

ه ندۀ فرانسوی، به ترتيب ماری لو سولر و سپس ناديا ابوت را ببخش اول و دوم دو مقاله از دو نويس. قرار گرفته است

 که در واقع بيشتر به روانکاوی کاربردی شباھت دارد، نگاشته امفارسی ترجمه کرده ام و بخش سوم و چھارم را خودم 

ات و اشارات مختصری به داستان زال و رستم و سھراب از ديدگاه نوروتيک طرد شدگی ست، در بخش چھارم اشار

مختصر ناديا ابوت به زندگينامۀ موسی رھبر قوم يھود به مثابه نخستين الگوی طرد شدگی را به مسيح و محمد گسترش 

در ھمينجا بايد بگويم که من نه روانپرشک ھستم و نه روانکاو يا روانشناس، ولی در اين زمينه ھا به شکل .  داده ام

ولی اميدوارم در اين فرازھای مختصر . نکاوی کاربردی ترجمه کرده امآماتور نوشته ھائی را خاصه در چشم انداز روا

  .و مقدماتی موضوع تازه ای را مطرح کرده باشم

چھره نمای رھا «و يا حتا »  طرد شدگی- نوعی–چھرۀ شخصيت «يا » نمايۀ طرد شدگی«جوی مفھوم  و در جست

الحات روانکاوی و روانشناسی تعلق دارد، که به فرھنگ واژگان و اصط) Personnalité abandonnique(» شدگی

نمايۀ طرد شدگی نزد قھرمانان « مشاور روانشناسی اجتماعی زير عنوان Marie-Lou Solerلو سولر - متن ماری

که در قالب نقد ادبی و يا از ديدگاه روانکاوی کاربردی به اين موضوع پرداخته، بيش از ھمه توجھم » ّداستانھای مصور

بی گمان بررسی موضوع سندروم طرد . ھمين متن بود که موجب تشويق من برای تھيۀ اين پرونده شدو . را جلب کرد

شدگی نه فقط برای دست اندر کاران بھداشت روانی و يا آنانی که به نقد ادبی يا روانکاوی کاربردی توجه دارند، بلکه 

تربيتی و رشد شخصيتی فرزندانشان دلبستگی دارند برای عموم و به ويژه برای آنانی که دارای فرزند ھستند و به امور 

عالوه بر اين، بسياری از خود ما نيز بی آن که آگاه باشيم شايد نمونه  . يکی از مفاھيم کليدی و اجتناب ناپذير خواھد بود

ا در اليه و بعيد نيست که برخی از خوانندگان اين سطور نيز بتوانند خودشان ر. ھائی از ھمين نمايۀ طرد شدگی باشيم

برای خود من رويداد بسيار مھم و بی بديلی بود،  » نمايۀ طرد شدگی«ھمانگونه که کشف اتفاقی . ھای اين سطور بيابند

ًبی گمان خوانندگان نيز می توانند احتماال ھر يک به سھم خود پس از درک سازۀ معنائی اين اصطالح در رابطه با 

ماری لو سولر در اينجا شخصيت ھای داستانی . زخوانی تازه ای دست يابندزندگينامۀ شخصی خودشان به دست مايۀ با

 روانکاوی ۀ نمونه ھای بالينی مورد بررسی قرار داده که می توانيم آن را به مثابۀمثل سوپرمن و بتمن را به مثاب

نزد قھرمانان داستانھای نمايۀ طرد شدگی «الزم به ياد آوری می دانم که ترجمۀ فارسی . کاربردی در ادبيات تلقی کنيم

با کسب اجازه از خود خانم ماری لو سولر صورت گرفته، و خوشبختانه در اينجا مشکلی با کپی رايت نخواھيم » مصور

  .داشت

بخش دوم اين مجموعه، نوشتۀ ناديا ابوت در واقع يک پروندۀ روان درمانی گشتالت دربارۀ پسر بچه ای به  نام گيوم در 

، من پروندۀ ناديا ابوت را برای اين نوشته انتخاب کردم تا عالوه بر تحليل شخصيتھای داستانی بخش روانپزشکی ست

امتياز ديگری که من . مثل سوپرمن و بتمن، يک نمونۀ بالينی واقعی نيز در چشم انداز اين بررسی مختصر داشته باشيم

را به شکل مختصر و مفيد در آغاز نوشته اش به برای متن ناديا ابوت قائل ھستم، اين است که او نوروتيک طرد شدگی 
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موضوعی که برای جھان روانپزشکی و روانشناسی و ... عرصۀ اجتماعی و طرد شدگان اجتماعی گسترش داده است

ی ئنظر می رسد، چون که با وجود تمام خدماتی که برای اين علم و خدمات درمانی و حرفه ه راونکاوی خيلی نادر ب

ًقتی مشکالت با زمينه ھای اجتماعی تالقی می يابد، غالبا به دليل پايگاه طبقاتی و منافع شخصی گوئی انجام می دھند، و

برند و در پشت گفتمان سازشکارانه  ًکه بدانند از واپس زدگی و رکود ذھنی احتماال عامدانه ای رنج می بی آن

مبتکر روانشناسی ) ١(ی مثل مارتين سليگمن بی دليل نيست که بازار نظريه پردازان. موضع می گيرند) کنفورميسم(

نيز نظريات او را به نام روانشناسی اسالمی در دانشکده ھای » ايران اسالمی«مثبت گرا بسيار گرم است، و در 

ولی در حال حاضر ساختارھائی که بنياد زندگی انسانھا روی کرۀ زمين را تشکيل می ). ٢(روانشناسی تدريس می کنند 

 ندارد و عالوه بر ضايعات و ءی و شناخت در راستای خوشبختی، رشد شخصيتی و شکوفائی انسانھا اتکادھد، به آگاھ

بخوانيد روبنای (خشونت جامعۀ طبقاتی، رسانه ھای حاکم با دروغ پردازی و تنظيم و تعبير گزارشات ھدفمند 

ا با جھان واقع مخدوش می کنند و روشن ًبرای تأمين و تضمين منافع طبقۀ حاکم دائما رابطۀ انسانھا ر) ايدئولوژيک

با وجود اين . گنجد  نمیهاست که بررسی خسارات روانی ناشی از چنين ساز و کاری برای جوامع انسانی در اين نوشت

ًتواند احتماال گوشه ای از واقعيت را بر ما آشکار  دانستن ھميشه بھتر از ندانستن و بارقه ای ست در تاريکی که می

درستی و رفت بشريت است و بايد بتوانيم ب و پيشءنجام شناخت يکی از اجتناب ناپذير ترين ابزارھا برای بقاو سرا. کند

با آگاھی به اين امر که در دوران سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی ھيچ گونه شناخت و فن . با دقت از آن استفاده کنيم

مطلوب برسد و خرد و آگاھی انسانھا ھمواره در مقابله با ًآوری و دست آورد تمدن سازی نمی تواند کامال به نتيجۀ 

تا وقتی که . ضرورت ارزش اضافی برای سرمايه و نظم سرمايه در قالب جامعۀ طبقاتی محکوم به خاموشی ست

  ...شرايط گذار فراھم بيايد

در اين زمينه کتابھا . ی کنيمجوھای وسيعتر و عميقتر تلق و  مقدمه ای برای جستۀبی گمان کل اين نوشته را بايد به مثاب

 در بخش بتمن ١مراجعه شود به پاورقی (و تأمالت بسيار مھم و جالبی منتشر شده، مثل کتابھای بوريس سيرولنيک 

اين روانکاو مشھور و خيلی مردمی در فرانسه بوريس سيرولنيک دست کم دو کتاب در اين زمينه ). ناجی سايه آسا

، در نتيجه بايد )٢٠٠۴(»ارک کوچولوی دست و پا چلفتی«و ) ٢٠٠٢(»  شگونبد بختی خوش«منتشر کرده است 

» نوروتيک طرد شدگی«يا » نمايۀ طرد شدگی«دانست که بخشی از ادبيات علمی و به ھمين گونه ادبيات و اساطير به 

روانکاوی با عبور از اختصاص دارد که مطالعه و بررسی اينگونه آثار از اين ديدگاه و با اين ابزاری که روانشناسی و 

بی . داران و طرفداران ادبيات نيز جذبه ھای بی بديلی داشته باشدر ما گذاشته، می تواند برای دوستوادی بالينی در اختيا

  . گمان در فقدان چنين شناختی از لذت ادبی نيز بی بھره خواھيم ماند

و شناخت عاطفی » نوزاد دانشمند«يژه وقتی از با نظريات شاندور فرنتزی به و» طرد شدگی«ًمطمئنا بخشی از مبحث 

  .من به اشاره از اين موضوع عبور می کنم. و حسی نوزاد می نويسد تالقی پيدا می کند

عارضه شناسی . باز نمائی نمايۀ طرد شدگی در ادبيات و شاھنامه«در پايان متن ترجمه، بخش ديگری را زير عنوان 

پيغمبران  کل موقتی به بررسی کھن الگوھا در اساطير ايران، و زندگينامۀ به ش». موسی، مسيح، محمد. طرد شدگی

نمايۀ نوروتيک «يا » نمايۀ طرد شدگی« نمونه ھای بارز ۀسه دين يکتا پرست، موسی، مسيح و محمد، ھر سه به مثاب

و عميقی ست، و اختصاص داده ام که اميدورام مشکلی ايجاد نکند، چون که بحث بسيار پر جذبه و جذاب » طرد شدگی

 يکی از ابزارکارھای نقد ادبی حرف تازه ای ۀمی تواند در زمينۀ علوم انسانی و روانشناسی و به ھمين گونه به مثاب

داشته باشد، و جای تأسف خواھد داشت که برخی بخواھند از روی تعصب بی ھوده به بھانۀ توھين به مقدسات اين 

 . ندموضوع را مخدوش و ماھی را در آب غرق کن
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 نمونۀ نمايۀ طرد شدگی، سورۀ ضحی از قرآن را از ديدگاه روانکاوی مورد بررسی قرار داده ام، ۀدربارۀ محمد به مثاب

ولی در ھر صورت با بررسی ھای مقدماتی که تا اينجا انجام داده ام، . که به بيان ديگر يک تأويل روانکاوانه است

پيش از اين منتقدان دينی مثل علی دشتی و . ل روانکاوی بسيار باالئی دارددربارۀ قرآن می توانم بگويم که ظرفيت تحلي

طور مشخص وارد مبحث روانشناسی يا ه که بدانند اشاراتی در اين زمينه داشته اند ولی ب يا اکبر گنجی بی آن

 ھم باالست، به در نتيجه زمينۀ بسيار بکری ست که البته با توجه به رويدادھای معاصر خطرش. روانکاوی نشده اند

  .ھمين علت خيلی با احتياط و محدود مطالبم را مطرح خواھم کرد

اسالم در «سورۀ ضحی برای موضوع مرکزی ما در اينجا ارزش تحليلی بی بديلی دارد که کشف آن را مديون کتاب 

ن سوره نيز اشاره نوشتۀ پطروشفسکی ھستيم که وقتی دربارۀ زندگی حضرت پيغمبر اسالم حرف می زند، به اي» ايران

تا جائی که من می دانم اين نوع تحليلی که در اينجا پيشنھاد کرده ام تا کنون روی قرآن صورت نگرفته ولی . می کند

طور کلی ه در حالی که  برای درک نوشته ھای ادبی و ب.  ھا امری رايج و متداول استتبحث و جدل دربارۀ معانی آي

نشناسی کاربردی ابزار بی بديلی در اختيار ما می گذارد، و خيلی کارھا از عھده ھنری، روانکاوی کاربردی، يا روا

خواب و رؤيا در گراديوا «طور مشخص می توانيم بگوئيم که از فرويد به اين سو، يعنی از کتاب ه ب. اش ساخته است

البته روشن است که . جوئی کندنقد ادبی نمی تواند دربارۀ روانکاوی کاربردی صرفه » فانتزی پومپئی اثر ويلھم يانسن

نتيجۀ چنين عمليات کاربردی روی کتابھای مقدس، نمی تواند ھمانی باشد که در وادی و يا بازی زبانی و اعتقادات 

. مؤمنين وجود دارد و عالوه بر اين محدوديتھا و ممنوعيتھائی که روی اشياء مقدس سايه انداخته است را نيز برنمی تابد

نتظار داشته باشيم که چنين عملياتی روی کتاب مقدس، به نتايجی می رسد که در تخصص اين روش ولی می توانيم ا

ولی آيا می توانيم به دليل وجود . گيرد تحليلی ست و روشن است که با اعتقادات رايج بين مؤمنين در تضاد قرار می

ًن آزمون علمی يا تقريبا علمی قطع نظر کنيم ؟  چنين نتيجه ای آن را به مثابه توھين به مقدسات تلقی کنيم و يا از چني

، ھمۀ بحث دين و اعتقادات مذھبی نيز به بحث »تمام راه ھا به روم ختم می شود«مثل معروفی ھست که می گويند 

دربارۀ اثبات وجود خدا می انجامد، که سرانجام وجود دارد يا ندارد ؟ به ويژه به اين علت که ما در زمينۀ علمی ھستيم 

که با ديد انتقادی و شناخت، و بی ھيچ پيشداوری به مالقات   نه اعتقادی ؟ تجربه نشان داده است که ما به محض اينو

رويم، وگرنه از ھمان خط اول از کتاب اول و يا از ھر کجای ديگر کتاب مقدس که شروع کنيم خيلی  کتابھای مقدس می

 رسيم که چنين جمالتی نه در تورات و انجيل و نه در کتاب مسلمانان به ًو احتماال به اين نتيجه می. شويم زود نااميد می

دليل تناقضات آشکار و فقدان شناخت نمی تواند و محال و غير ممکن است که از آن موجودی بسيار ھوشمند و آفريدگار 

 بررسی به اين نتيجه دھد اين است که در ًبرای مثال، نخستين کاری که روانکاوی کاربردی فورا نشان می. جھان باشد

می رسد که چنين کتابی فرستادۀ خدا نيست و در بھترين حالت کتابی را که به پيغمبر اسالم نسبت داده اند، کتابی ست که 

به مثابه انسانی بين انسانھای ديگر » نويسنده«محصول انديشه، احساس، شناخت و انگيزۀ بر آمده از زندگينامۀ خود 

گاه چنين  ن در بررسی تاريخ پيدايش کتاب مقدس مسلمانان نيز پی می بريم که پيغمبر اسالم ھيچعالوه بر اي. بوده است

کتابی را ننوشته، و در ھر صورت اين کتاب در زمان حيات او به اين شکلی که امروز ما شانس مطالعۀ آن را داريم 

ًبررسی سورۀ ضحی نيز ما فورا با آن کوتاه سخن اين است که اين موضوع خدا ھست يا نيست در . منتشر نشده است

تمرکز يافته و سورۀ ضحی را نيز از ھمين » نمايۀ طرد شدگی«البته در اينجا موضوع ما روی . رو می شويمه روب

ًکه قرآن واقعا از سوی پروردگار نازل شده و يا منويات درونی خود پيغمبر  و اين. دھيم ديدگاه مورد بررسی قرار می

وضوع مرکزی ما در اينجا مربوط نيست، ولی مانع از اين نيست که با ابزار کار و بينش روانکاوی بايد اسالم بوده به م

نشان می داديم و يا فرض می کرديم که متن اين سوره منطبق بر زندگينامۀ خود محمد است و نه خالق مطلق زيرا در 
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البته بايد اضافه کنم که در بررسی . نظر رسد هکار بی ھوده و ناممکنی ب»شايد«غير اين صورت روانکائی خود خدا 

 عکس هًرو نشدم، بلکه کامال به ھای ديگری در ھيچ يک از خطوطی که از  قرآن خوانده ام با موجودی به نام خدا روب

 ھميشه به اين نتيجه رسيده ام که اين و يا آن جمله نمی تواند از جانب موجودی به اين عظمت و تا اين حد آفرينشگر با

به بيان ديگر فاصلۀ عظيمی بين تخيالت و . فضايل و علم و فن آوری ھای بی نھايتش چنين جمله ای را نازل کرده باشد

اعتقادات دربارۀ کتاب مقدس و محتوای خود کتاب مقدس وجود دارد و کنتراست شوک آوری را در ذھن خواننده به 

خوانند و آنقدر تکراری که  قدس را با آھنگ خاصی میو شايد به ھمين علت نيز ھست که کتاب م. وجود می آورد

ًگيرد و يا اساسا فراموش می شود آنچه بر جا می ماند تخيالت و احساسات بی  مفھوم اصلی در وضعيت ثانوی قرار می

حد و مرز مذھبی ھمراه با ممنوعيت ھا و اعمال اجباری و تکراری ست و به ھمين علت نيز بوده که فرويد منشأ دين 

به بيان دقيقتر از ھمان خط اول قرآن اگر شروع کنيم، خارج از دايرۀ . ا با نوروتيک اجباری توضيح داده استر

اعتقادات خدشه ناپذير، با زير و رو کردن جمله پی می بريم که اين جمله، يعنی برای مثال ھمان جملۀ اول، از ديدگاه 

مگر . ازل شده باشد زيرا با واقعيت زندگی تطبيق نمی کندمحال و غير ممکن است که از سوی خالق جھان ن: عقلی 

در نتيجۀ فرضيۀ ما مبنی بر اين که سورۀ ضحی با . اينکه بپذيريم و اعتقاد داشته باشيم که خدا عادل و ھوشمند نيست

يز به ن» آسمانی«طور کلی در بررسی خود کتاب ه زندگينامۀ خود محمد تطبيق می کند، فرضيه ای ست که می تواند ب

  .اثبات رسد

  

  :پا ورقی 

  . ترجمۀ حميد محوی. شبکۀ ولتر. تی يری ميسان. »راز گوآنتانامو«مراجعه شود به مقالۀ ) ١

 نويسندۀ مشھور و پر فروش، مخترع روانشناسی مثبت گرا، استاد دانشگاه پنسيلوانيا و 

در شکنجه  Martin Seligman مريکا، مارتين سليگمنامدير قديمی انجمن روانشناسی 

  .ھای تجربی و آزمايشی روی زندانيان گوآنتانامو نقش ناظر را به عھده داشت

  

سايت دفتر پژوھشھای . نوشتۀ محمد داودزاده»  چيست ؟ًروانشناسی اسالمی دقيقا«مراجعه شود به مقالۀ ) ٢

  ١٣٩۵/٠٧/٠٧.کانون مطالعات صدرا. روانشناسی

  

 ١فصل 

  تانھای مصورنمايۀ طرد شدگی نزد قھرمانان داس

  لو سولر- نوشتۀ ماری
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ھا، اساطير، داستانھای اين ابر قھرمانان در افسانه .  شخصيت داستانی از دير باز وجود داشته اندۀابر قھرمانان به مثاب

لمھا حضور دارند و اگر طی زمان به تدريج تحول يافته اند، خصوصيتی در آنان وجود دارد که پيوسته مصور يا ف

 و »ناجی «يا» نجات بخش«عنصر ساکن و ثابت در شخصيت ابر قھرمانان ھمانا خصوصيت : انده ساکن باقی م

  .ارزشھائی ست که بازنمائی آن را به عھده دارند

  

  چرا ابر قھرمان اين ھمه تخيالت کودکان و افراد بالغ را تحريک می کند ؟

  ...گيرند  ما منشأ میinconscient collectifزيرا اين شخصيتھای فوق العاده از ناخودآگاه جمعی 

ناخودآگاه جمعی يکی از اصطالحات روانشناسی تحليلی بوده و روشنگر کارکردھای انسانی در پيوند با تخيالتی ست 

که در اشکال عمومی و عام در تمام ادوار و اکناف بازنمائی ھای فردی و جمعی را تحت تأثير قرار داده و مشروط می 

  .سازد

ناخودآگاه «که مبتکر ھمين نظريه است، ) ١٨٧۵- ١٩۶١(کارل گوستاو يونگ روانپزشک سوئيسی بر اساس تعريف 

جمعی شرط و اساس روانی در حالت کلی و طبيعی را تشکيل می دھد، شرطی که در ھمه جا و در ھر مکانی به شکل 

  ».يکسان و ساکن وجود دارد

می نامم » جمعی«آن را . دآگاه جمعی را تشکيل می دھدغرايز و کھن الگوھا مجموع ناخو«:  بر اساس نظريۀ يونگ 

زيرا، خالف ناخودآگاه فردی، حاوی امور فردی کمابيش يگانه که باز توليد نيز نمی شود نيست، ولی حاوی مقوالت 

را به اين بخش از باطن ناخودآگاه » جمعی«در واقع يونگ صفت . »جھانشمول است که به شکل دائمی به روز می شود

به دليل تکرار و پديدار شدن ) باطن ناخودآگاه فراشخصی يا ناخودآگاه جمعی(خصی می افزايد، زيرا اين عناصر فراش

ند و به اين دليل که از ادائمی شان در سير تاريخ بشری از ديگر عناصر جھان درونی و روانی انسانھا تفکيک پذير

  .رکزی در روانشناسی تحليلی به شمار می آيدمجرای کھن الگوھا بروز می کنند که يکی ديگر از مفاھيم م

  

  از اين تعريف چه چيزی درک می کنيم ؟

کھن الگوھا عبارتند از . کارکرد ناخودآگاه جمعی بر اساس تخيل افراد است و از مجرای کھن الگوھا بروز می کند

عنائی جھانشمول جمعی را بازنمائی ھای جمعی طی قرون و اعصار که از نسلی به نسل ديگر منتقل شده، و سازۀ م

کھن . تشکيل می دھد که در ھمۀ فرھنگ ھا وجود دارد ولی با اين تفاوت که در اشکال نمادينۀ متنوعی تبلور يافته است

). درون سازی می کند(ِالگو نمودارھای مقدماتی رفتار و بازنمائی حاصل از تجربيات انسانی را در خود جای می دھد 

 زمان و مکان ھای پی در پی به شکل تکراری دوباره به روز می شوند و حتا اگر در شکل کھن الگوھا با عبور از

  .ظاھر تغييری در آنھا به وجود آيد، ولی بنيادھای آن ثابت باقی می ماند

ان،  آفريدۀ ذھن انسۀابر قھرمانان به مثاب. از ديدگاه من، ابر قھرمانان ھمان گونه که در باال يادکرديم کھن الگو ھستند

بايد دانست که اين شخصيت ھای فوق العاده از اساطير . روشنگر رفتارھا و ارزشھائی می باشند که ما را فرا می خواند

قديمی تری منشأ گرفته و در طی گذشت زمان تغيير و تحول يافته و بر اين اساس انتقال آنان را به نسل ھای جديد 

ما . شکال مھم رفتارھا و ارزشھای خاص انسان را باز نمائی می کننداساطير و سپس ابر قھرمانان ا. تسھيل می سازد

حتا می توانيم از اين نيز فراتر برويم و بببينيم که تا چه اندازه داستان زندگی اين ابر قھرمانان به زندگی ھر انسانی در 

پيش از ھمه افرادی با نيد ؟ اگر نقاب و لباس آنان را برداريد، چه می بي.  جھان واقع نزديک است و يا شباھت دارد
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گونه ای ه گذشته ای سنگين از رويدادھای جراحت بار را می بينيد که طی رويدادھای خشونت بار در زندگی گذشته، ب

  .به فرد ناجی يا نجات بخش تبديل شده اند خاص در مسير زندگی

می توانيم ) ا برای خود قائل ھستنديا عارضۀ ناجی، مثل افرادی که رسالت نجات بشريت ر(» ناجی«در بررسی چھرۀ 

شدگی  مشاھده کنيم که در واقعيت وجود دارد و نقطۀ مشترک ھمۀ ناجيان، منشأ آن در خصوصيت روانی طرد

personnalité abandonniqueاست  نھفته.  

    

   خصوصيت بيمارناک روانیۀشخصيت طرد شدگی به مثاب

رو ه گی ناشی از جدائی و يا ترک و طرد شدگی به درجات مختلف روببرای ھمۀ ما اين احتمال وجود دارد که با افسرد

با وجود اين، افرادی که بيش از ھمه تحت تأثير چنين احساسی بوده و آگاھانه و يا ناخودآگاھانه از آن رنج می . شويم

 و پدر زندگی کرده برند، آنانی ھستند که در دوران کودکی و يا حتا نوزادی وضعيت جراحت باری را در رابطه با مادر

در نتيجه، احساس طرد شدگی و انزوای عاطفی می . و يا از رابطۀ عاطفی به شکل تکراری محروم بوده اند)  ١(اند

  .تواند واقعی و يا تخيلی باشد

افسردگی ناشی از عارضۀ طردشدگی از جمله، ترجمان احساس ناامنی دائمی در پيوند با ترس بيمارناک و خردگريزانه 

  . د شدگی ستاز طر

جوی پاسخگوئی به اميال عاطفی فقدانی خود  و در نتيجه، فردی با خصوصيت روانی طرد شدگی ھمواره در جست

ولی به اين علت که تجربۀ زندگی در گذشته به او نشان داده که نمی تواند چنين انبساط وجودی و خوشبختی . خواھد بود

ر زندگينامه و يا حتا نخستين روزھای زندگی اش در فقدان و انزوای را در رابطۀ عاطفی برای خود نگھدارد، زيرا د

ًعاطفی و يا حتا خشونتبار به سر برده، دائما در پی اين رابطۀ عاطفی و جبران کننده می گردد ولی در عين حال آن را 

نظر می رسد، ه دی بًکامال مناسب احوال چنين فر» با دست پيش کشيدن و با پا پس زدن«اصطالح عاميانه . پس می زند

  .و روشن است که اين روند به شکل ناخودآگاھانه صورت می پذيرد

خوبی می شناسد، به تجربۀ زيستی و يا ه ولی از سوی ديگر، به اين علت که او احساس فقدان و يا از کف دادن را ب

ل کند و يا در ھر صورت با اين وربازتوليد وضعيتھای مشابھی تمايل می يابد که بتواند خود را در آن بازشناسی  و کنت

  .ل را در اختيار داردواحساس که گوئی کنتر

نخستين نقطه، در دوران گذشته يعنی در نخستين سالھای . به اين ترتيب، طرد شدگی در دو مرحله شکل می گيرد

 که او فقدان و زندگی، وقتی که کودک رويداھای عاطفی را تجربه می کند، سرزمين خوشبختی و دومين نقطه وقتی ست

جوی سرزمين خوشبختی اوليه بين اين دو نقطه در حال  و او ھمواره در جست. سرزمين ھرج و مرج را زندگی می کند

خوبی با آن آشنائی ه نوسان است، ولی قادر نيست در آنجا ماندگار شود و بی وقفه با فعال سازی دومين وضعيت که ب

  ).يعنی طرد شدگی(وضعيتی ست که وجود خودش را حس می کند دارد تعادلش را حفظ می کند و در چنين 

» کنم ھيچ چيزی احساس نمی«بين دو وضعيت، مرزی وجود دارد که او می تواند به آنجا پناه ببرد، و نامش سرزمين 

 است و در اين نقطه، فرد مبتال به طرد شدگی با جراحتی که به روان او وارد آمده به انزوای عاطفی محکوم. بايد باشد

در وضعيت حساسی به سر می برد، می تواند تا وقتی که ھرج و مرج و فقدان از ھر سو بر او می تازد و بحران 

رنج نمی ...در اين نقطه، او ھيچ چيزی احساس نمی کند. عاطفی او را از نفس انداخته، برای مدتی در آنجا آرام بگيرد

  ...برد
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. بازمانده از فاجعۀ فقدان، بازماندۀ ھرج و مرج و حتا خشونت. ۀ قديمی ستفرد طرد شدۀ عاطفی يک بازمانده از فاجع

ولی او قابليت نيرومندی برای سازگاری دارد، و می تواند با مخاطره آميز ترين نتايج روياروئی کند زيرا عمق فاجعه 

ّازشناسی شدن در تمنا و اگر او در گذشته، برای جلب مھر و محبت يا ب. را ديده، تجربه کرده و با مصيبت آشناست

آروزمندی غير بود، اکنون، کاله و نقاب و تجھيزات مختلفی در اختيار دارد که می تواند برای تحقق طرح ھايش به کار 

  .گيرد

رو شده، او را به درک مفھوم زندگی تشويق کرده و از خود می پرسد که اينجا چه کار می ه رويدادھائی که با آن روب

جوی معنا و مفھوم ھستی  و يد اين فاجعه را زندگی و تحمل کند ؟ چرا او ؟ بر اين اساس، در جستکند ؟ چرا او با

جو می کند که بتواند روی آنھا تکيه کند و حتا ساختار شخصيتی اش را با  و خويش، او عالمات و نشانه ھائی را جست

  .  ت احتمالی نجات بخش تبديل می شودبا سالح ھائی که در دست دارد، به فردی با ظرفي. نقشۀ جھان وفق دھد

  

  :پاورقی مترجم  

می توانيم نوزادی را تصور کنيم که ھنگام تولد به ھر دليلی از مادرش جدا مانده ، برای مثال ھنگام تولد، مادر به ) ١

ه عھدۀ دليل بيماری به عمل جراحی نيازمند می شود، و تا مدتی از آغوش مادر محروم می ماند، و نگھداری او ب

خالف تصورات . نزديکان و افراد ديگری واگذار می شود که ھرگز قادر به برآوردن نيازھای عاطفی نوزاد نيستند

  .رايج، نوزاد به وضعيت پيرامون خود آگاه است و درک می کند

ًعدا در اثر واپس ًسرانجام، فراموش نکنيم نوزاد عمال به خيلی امور آگاه است، شناختی که ب«: شاندور فرنتزی می گويد 

در . دانشمند-خواب و رؤيای نوزاد: فرنتزی (» .فراموشی سپرده می شود در اعماق ناخودآگاه رسوب می کنده زدگی ب

  . کتاب ادغام زبان بين فرد بالغ و کودک

Sandor Ferenczi. Le rêve de nourrisson savant. In « Confusion de langage entre les adultes et 

l’enfant ». Petite Biblio Payot. Page 59 
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