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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ٠٧
  ١٩٨٥- ١٩٧٧ ی بزرگ روانکاویکشف ھا

   ھمه شمول ایهپ، عقدياود

 ١  

  :ش گفت آور مترجم يپ

 ترجمه یج بخش ھاي به تدرین کتاب ھنوز کامالً ترجمه نشده وليم که ايد بگوي، باین جا آمده ايا ابه خاطر تو که ت 

 را به موضوعات مختلف ی متعددیجلدھا» ی بزرگ روانکاویکشف ھا«ون يکلکس. شده منتشر خواھد شد

ش ين ترجمه پيا. دمپ را انتخاب کريمن موضوع اد. ستي نی کلوپدی شباھت به آنسی اختصاص داده و بیروانکاو

 اختصاص داده بودم منتشر ی که به آثار روانکاوید و اتورانک در بالگي فروی از متن ھاین ھمراه با تعدادياز ا

انسن و بخش اول يلھلم ياثر و» ی پمپئیوا فانتزيگراد«ن گونه بالگ مرتبط به رمان ي آن بالگ و به ھمیشده بود، ول

 ٨فست يمان»  واپس گرایدئولوژي ایروانکاو«و به عالوه ) ی کاربردیانکاورو(ن رمان ي اۀد درباريل فرويتحل

.  ھنر و مبارزه منتقل شده استۀن متن ھا به گاھنامي ندارد و تمام ایگر وجود خارجي د١٩٤٨ست يروانپزشک کمون

ا حذف آن ي ف شده و مداخله وي توقی دولتی ھاکرھاۀل مداخليکه به دل»  واپس گرایدئولوژي ایروانکاو«جز ه ب

سم ينقد مارکس«.نجا منتشر کردم ي دوباره در ایميح متن قدي آن را با تصحۀ پروندی، ول(...)ست ي من ممکن نیبرا

جو  و ر جستينک زيد در لي توانین سو را مير برونو و لوسي ین کلمان، پي کاترۀنوشت» ی روانکاوۀي نظرۀدربار

مانه تشکر کنم به يد از او صمي منتشر شده است که بایر کشفين، امراي مترجم برتراند راسل در ایاريد که به يکن

 ۀسم دربارينقد مارکس«پ، بخش دوم کتاب ي ادۀ گسترش بحث درباریبرا.  مطالبیح برخيخاطر تصحه ژه بيو

   :  کنمیه ميرا توص» ی روانکاوۀينظر

pdf.ravankavi_nazar_darbarh_marksism_naghd/book/com.adabestanekave.www://http  

در . ازمند استي تازه نیح مجدد با امکانات نوشتاري مجدد و تصحیدگاه من به بازخوانين کتاب از ديالبته امروز ا

د است، ھر يه قرآن مجي شبی ھم کمیات روانکاويأسفانه ادبمت.  داده شودیشتريحات بيد توضيز باي موارد نیبرخ

جه يگر جدا کند و نتي دی خواھد از بخش ھای را که می تواند برداشت خودش را داشته باشد و بخشی میخواننده ا

شتر به بخش اول کتاب و خاصه بخش ي مشکالت ب .نمي بی نمی بخش دو م و سوم مشکل چندانیالبته برا. رديبگ

  .  شودیمربوط م) مشھور(ه ژک لکان مرتبط ب
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ات ي استاد ادبۀنوشت» یل ادبيتخ«از کتاب »  تا فن نوشتار نزد فاعل ناخودآگاهیلياز ساحت تخ «یگريمتن د

 و موضوع ناخودآگاه به یمندان به روانکاوه ان شلبورگ است، که خواندن آن را به تمام عالقيستي کری آقایفرانسو

 یه ميداً توصي اک— ی ادبی زبان و انسان و ناخودآگاه و اثر ھنرۀ رابط— یروانکاو تمام یعنوان موضوع مرکز

جو در  و ل جستي تسھین مقاله را براينک ايل. ت بزرگ برآمده باشديولؤن مسي اۀ من از عھدۀدوارم ترجميام. کنم

  .افتيد يان بخش اول خواھينک بخش دوم را در پايل.  شومیادآور مير يز

  ١بخش .  تا فن نوشتار نزد فاعل ناخود آگاهیلياز ساحت تخ. فصل چھارم : یل ادبيتخ

 ھنر و ۀ تمام مطالب منتقل شده به گاھنامۀ انتشار سه باری را برایادي وقت زیستي بایادآور شوم که ميد ينجا بايدر ا

 متن یبرا»  مطالبۀادام« استفاده از ی به بالگفا برا-  افسوس -را با اعتماد کامل ي ز دادم،یمبارزه اختصاص م

 ۀادام«نک مربوطه تنھا بخش يل»  مطلبۀادام«  مطالب در ۀيافتم که در صورت انتشار بقي، دری طوالنیھا

.  خواھد شدی تریات طوالني خوانندگان موکول به عملی به بخش اول برای کند و دسترسیرا باز م» مطالب

کال فرھنگ، آموزش و يسم به شکل راديبرالي شود، دوران لیده نمي دیر آسمان آبي زی تازه اۀديمتأسفانه پد

 ی آنھائیبرا» بالگفا«گان مثل ياء راي کشانده است، و از اشیش طبقاتيش از پي، و بی اقتصادۀنياطالعات را به زم

 از ی کنم که متن حاضر بخشی میادآوريدوباره . ميم داشته باشيوان تی نمیکه کنار جاده رھا شده اند انتظار چندان

  . را ترجمه کنمیگري دیبخش ھا... که ینده ممکن است در صورتياد شده است، در آيکتاب 

  ٢٠١٥ چ مار٥/سيپار/  ھنر و مبارزهۀگاھنام/ید محويحم 

   

  شگفتاريپ

  )١بخش (

  شمول-  ھمهیپ، عقده اياد

  . خواھد کردیني سنگین بلوغ به شکل بارزي فرد در سنی حل نشده باشد در زندگی که در کودکیپيمشکل اد 

 برخوردار یاديار زيت بسي انداز کاشف آن از اھمت داشته و در چشمي مرکزی روانکاوۀيدر نظر) ١(پي ادۀعقد

 یم) ٢(» صار به اختیروانکاو«د در کتاب ي را وداع گویکه دار فان نيش از اي پید کمي، فرو١٩٣٨سال ه ب.است 

  :سد ينو

 یکيف يرا در رد  بود تا آنین کافي شد، ھمیپ محدود مي ادۀ تنھا به کشف عقدی کنم اگر روانکاویمن فکر م«  

  ».مي بدان تي عالم بشریات مھم و گران بھاياز کشف

اد مخالف  و افریص طرفداران روانکاوي بود که آن را جھت تشخید، شاخصيدگاه فرويپ از دي ادۀو در واقع عقد

 برد و ھر بار بر یگران داشت به کار ميو د) ٤(و آدلر ) ٣(ونگ ي که با یخصوص در مجادالته  و بیروانکاو

  . کردی مرييتغن ان و مخالفا موافق یست اسامياساس موضوع مورد بحث، ل

 یرا شامل مفھوم آن اعتبار ید، ولي آی اّول معرف گره نورز به حساب مۀپ در وحلي ادۀد، عقديدگاه فروياگر از د

- ی روانیت ھاي فعالۀرا به مجموع  تام و تمام آنی دانست و به عبارتی میا جنسي یفراتر از محور اختالالت روان

، ١٩١٣، به سال )٥(د در توتم و تابو يفرو.  دادیم مي نزد نوع بشر تعمیر عادين منوال غي و به ھمی عادیجنس

ن، ي، حقوق و دیاسي و سیبه مفھوم تام و تمام، ساختار اجتماع» رھنگف« و درک یپ را در بررسي ادۀت عقدياھم

  . سازدیآشکار م) شگرانهيا واالي(انه ي واالگرایت ھاياخالق و فعال
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ن که از جنس مخالف بوده، و ي از والدیکي کودک است به ی جنسیش از ھمه شامل تمنّايد پيپ در ذھن فروي ادۀعقد

 که مطلوب را ی تمنّائیعني کند، یرا کشف م) ٦(»پ معکوسياد«سپس، او .  که ھم جنس اوستیگريخصومت با د

 که جنس مخالف ینيدن با طرف والدي کند و خصومت ورزیجو م و  که ھم جنس اوست جستیني از والدیکينزد 

اس  بوده و بر اسی کند که واجد وجه مثبت و منفیت ميھدا) ٧(»پ کاملياد«  او را به مفھوم ین مورديچن. اوست

م يري را در نظر بگی جنسۀابطک رين اگر يبنابرا.  ھمواره حضور دارندی کند ولی مرييتغ آن ۀا آن فرد اندازين و يا

تعداد معاشقان به دو نفر ) ل کرديه را تکمين نظري پنھان و نا آشکار بعداً ایتي که مفھوم دو جنسیرا از آنجائيز(

ز در نظر ين نيرا از جانب والد) ٨(» پيضد اد «یقع اگر وجود نوعدر وا.  ھستندابد بلکه چھار نفري یل نميتقل

و به  ت دوگانه را در رابطه با پدر نسبت به فرزند ين موقعيفرزند، و ھمه  عشق و نفرت مادر نسبت بیعنيم يريبگ

نصورت يام در يفزائيان ب به تعداد معاشقین کشي با والدی موازی را به عنوان تمنائی اگر فرزند کشگريعبارت د

  ). ٩)(١٩٧٠ یراسکفسک(دا خواھد کرديش پيم باز ھم افزاي که بدان اشاره کردی فرضۀتعداد آنھا در معاشق

ن ي شود که در واقع ایادآور نمين نکته را يم پرداخت، اي دورتر بدان خواھیپ که کمي ادۀکس در اسطور چي ھیول

. » شودیپ با او آغاز ميداستان اد«تل رساند و  خواست پسرش را ھنگام تولد به قیبود که م) ١٠(وس يال ئ

و ) ١١)(مرد گرگ نما: د يفرو( ن است يپ شامل تمام روابط فرزند با والدي ادۀم که عقديئم بگوي توانین ميبنابرا

ن ي کند، و به ھمچنی در مورد کودک صدق میتين واقعيچن. ز ھستي نی شامل تمام روابط انسانیالبته به طور کلّ 

      . قابل مشاھده استیز تا اندازه ايبالغ ننزد فرد 

 آن ی عمومیرا در معنا) الف)(١٣(»سازمان دھنده « ۀ تواند وسعت عقدیاست که م) ١٢ (ین اصل متشکليتنھا چن

   ۀنيمحقق در زم) ١٥ (ینوفسکي شمول بودن عقده توسط مل-ھمه. ح دھدي آن توض )١٤( شمول -  در وجه ھمهیعني

 شده ین جا گرد آوري که در ایان مقاالتي تواند در می منده شود و خوانیمت سؤال برده مر عالي، زیمردم شناس

 از ین ساختارين چنيبنابرا . قرار داده استین موضوع را مورد بررسي ایق تريابد که به شکل دقي بیاست، مقاله ا

 ی تمنّاۀشه منعکس کنندي و ھمن معنا که ھموارهيو به ا: ز ھست ي نین حال معرف عامل محرک خاصينظر ما در ع

  ).ز ھست يکه شامل جھت معکوس آن ن( ن بوده است ين حال خشونت کودک به والدي ناخود آگاه و در عیجنس

ً شامل عنصر اديرات مرتبط به تکويدر واقع تعب ن يد دانست که ايھستند و با) ب (یپين جھان و اسطوره ھا تماما

  ).پ( بوده استیخصوص ادبه  و بینر منابع الھام ھۀمضمون ھمواره از جمل

د به يپ و ھملت نزد فرويرامون ادي و تأمل پیبررس.  کندیر استفاده مي سوفکل و شکسپیشنامه ھايز از نمايد نيفرو

، آن را در یانگذار روانکاوي بن پ توسطي ادۀف عقديش از تعريپ.  گرددی او در فوت پدرش باز میدوران سوگوار

 به حال یاگر کودک وحش« :سد ي نویم) ١٧(» بروالری ھانریزندگ«م که در کتاب يابي یم) ١٦(دروي دیمتون دن

ار ي را در اختی ساله ایز مرد سي خشونت آمیعت الشعور در گھواره، سوداي شد، و اگر با ھمان طبیخود واگذار م

پ ي ادۀ البداھه عقدیف) ١٨(استاندال». کردی می کشت و با مادر خود ھمخوابگی گمان پدرش را می داشت، بیم

  ). ت( کند یخودش را مطرح م

 ی را بر جا میعتاً عوارض مختلفيکه بر اساس موارد مختلف طب (یر تحوليک سيک آغاز است، يپ واجد ي ادۀعقد

. م دادي قرار خواھید مورد بررسين موضوع را نزد فرويا).  داردیکه کامالً حالت نسب( ان است يک پايو ) گذارد

د مالحظه يفرو) ١٩(» یکولوژيمتاپس« گاه عقده را در يق جاي مشخصات دقی بعدین جلد و جلدھاير اخوانندگان د

 ید ميکودک و فرد بالغ تأک) ٢٠ (یجنس- ی تحوالت روانیب ھاي در مورد فراز و نشیما به طور کلّ . خواھند کرد

  .م داشتي اشاره خواھی و ضروریم و به مطالب اصليکن
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:  دھد یح ميتوض) ٢٢(»ی نوعیر تحوليس«) ٢١(» ی فردیر تحوليس «ۀي نظر  مراجعه بهپ را باي ادۀد عقديفرو

مراقبت و  «ۀ دربار دي که فروی و در بخشAbrégé de la psychanalyse»  به اختصاریروانکاو« در یاّول

وط به انسان را مربي ست زی در واقع مقدم بر اّولیدّوم.  دھدیح مي، توض»ني دراز مدت کودک با والدیستيھمز

ز به ي شد و تمام ماده ھا را نی پدر اداره میعني ی نر قدرتمندیست و تحت رھبري زیله ميه است که به حالت قبياول

 ین قانوني کنند و اگر از چنی ساخت که از زنھا دوریب جوانان را مجبور مين ترتيبه ا.  دادیخود اختصاص م

 از روزھا پسران ید، روزيه فرويبر اساس نظر.  کردیدشان ميتھد) ٢٣( از عورت ی کردند، خطر فنایعدول م

سپس از ارتکاب به عمل .  رسانندیله، پدر را به قتل مي به زنان قبیابي زنند و به خاطر دست یدست به شورش م

 یم) ٢٦(یو برون ھمسر) ٢٥(سرانجام به منع زنا با محارم) ٢٤(ی احساس گناه جمع  کنند ویخود اظھار ندامت م

ھر ه ب. ن آن امتناع استيادي شود که اصل بنی می منتھی به کمال مطلوب اخالق ن حوادثي اۀو جمل. امدانج

 یب).  زندیحرف م» فرامن« است که از ١٩٢٣و تنھا در سال ( ش اخالق بود يدايد از پير فروين تعبيصورت، ا

ن ي واجد چنیستي بای گناه کنند، مش از آن که احساسيرا فرزندان پيست، زي از اشکال نی خالین طرحيگمان چن

ح داد ي توضیگري توان به شکل دی را مین مضمونين چنيبنابرا.  بودندیم) یو ممنوع کننده ا (ی بازدارنده اۀزيغر

من ي به یرين تعبيچن. ن شکل که احساس گناه به سبب خود شکست در ارتکاب به عمل ممنوعه بوده استيو به ا

     ).ث( رسدیه تر به نظر م ما قانع کنندینيتجارب بال

    

  سندهيحات نويتوض

ه  و بیرا روانکاو» سازمان دھنده«) کيولوژيب (ۀعت شناساني مفھوم طب١٩٥٩تز در سال ي اسپ  Spitz –الف 

  .کار برده پ بي ادۀخصوص در رابطه با عقد

 آورد که یوجود مه ن نوزاد خود را بين، نخستي، زمGäaا يونان باستان، گاي بر اساس سنّت - ب 

 Cyclopeکلوپھا ي، س)غول (Titanتان ھايند و تي آفریا را ميآسمان در.  آسمان استیعني Ouranosاورانوس

 ی دفن م نيزار است و فرزندانش را در زمياورانوس از مادر خود ب. صد غول صد دستيو س) ک چشميغول (

 یک داس ميبه او . ردي گیانھا بود، از او انتقام متي که از تKronosن فرزند او کرونوس يا از توطئه با آخريگا. کند

 پدرش ید و آلت تناسلي آیرون مي گاه خود بی شود، کرونوس از مخفیک ميا نزدي که اورانوس به گایدھد و زمان

  ...دي آیا مي به دنAphroditeت ي شود آفرودیجاد مي که ای اندازد، از کفیا مي کند و به دریرا قطع م

  .مي کنین مشاھده مي نخستیق و در تمام اسطوره ھاي عھد عتیان مصري خداۀ را در تبار نامیابھعناصر کامالً مش

پ ياد« بر اساس مضمون  Xénocleزنوکل و Achaïos وسيآکائ، Euripide ديپيار، Sophocle سوفکل -پ  

سنک م از يوان تی میسندگان رميوجود آورده اند، از نوه ک برداشت خاص خود را بينوشته و ھر » اريشھر

Sénèque ژول سزار و Jule Césarولتر که یشنامه اين نماياّول. مي نام ببر Voltaire نوشت ی سالگ١٩ در سن 

 La  ال تورنل.پ نوشتيتر ادي با تیشنامه اي بعد از فوت پدرش نمای کمCorneille یکورن. پ بودي مضمون ادیرو

Tournelleه ي ، شنChénier لوکوت ،Laucotteه يرت گرن، روبRobert Garnier الھام گرفتند به یکورن از 

ا  رLa machine infernale ین جھنمي ماشJean Cicteauس معاصر ما ژان کوکتو يشنامه نوين منوال نويھم

 Hans sachs ھانس سشن کار را دنبال کردند، ي ھمLee و  Lvyden مثل سيسان انگليشنامه نوينما. نوشت

پ و اسفنکس ي نوشت، و اد  Schiller لهيش را Don Carlos و دون کارلوس  ت را نوشJocaste  وکاستي
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Oedipe et le Sphinx وون ھوفمنستال    را Von Hoffmannsthalا يات مدرن و تآتر يدر مورد ادب.  نوشت

  ستيگر قابل شمارش نينما تنوع آثار ديس

 نامند، ی که مقاومت میده اي و ساخت و ساز پد علتیم کرد، به بررسينده منتشر خواھي که در آیئ در کتاب ھا- ت

گر ي و به عبارت د ل به پنھان نگھداشتن خود داردي نیپيد که از چه رو فانتاسم اديم ديم پرداخت، و خواھيخواھ

  . بماندین است که در حالت واپس زده باقيل آن برايتما

 که غالباً یداديرو.  سازدیود را آشکار م واپس زده، خیان تمنّاي و ھمزمان با بی سطحی گاھین واپس زدگيچن

 دھد و ینشان م) Mot d'esprit(» زي طنز آمۀکلم«ل ساختار ي مثال در تحلید برايابد ھمان طور که فروي یتحقق م

 یکين جمله را يا» پ استي ادۀن داستان عقديرم، ھمي توانم بپذی را که نمیزيچ« .  زایماريل عوارض بيا در تحلي

آن -مارستان سنتيد از بي به بازدی آھنۀ گفت که از پشت پردیک روانکاو مي به یه روانپزشک گرویاز اعضا

)Sainte- Anne (نگران دخترم ھستم چونیليدر حال حاضر خ«:  کند که ی آن فوراً اضافه میو در پ. آمده بودند  

ن يا«:  گفت یھان گروه مگر از ھمراي دیکيو » . از ھمکاران ھم سن و سال خود من، دلبسته استیکيکه به 

   »...د کهي اندازیاد پدرم ميه شما من را ب...دي زنین داستان حرف ميپ، شما تنھا از ايداستان اد

»  مقامی عالیپدر«پدرانه ممکن است که به شکل ) (imago) ٢٧(رين رابطه با تصوي عالوه بر ا–ث 

)٢٨( )super-père ( عد ب بُ ين ترتيبه ا.  و از حد و حدود آن فراتر رود را متأثر سازدیپيتنش ھا و منازعات اد

 کند و شامل ی می را ھمراھیپي خصومت ادی با پدر آشکار خواھد شد که به شکل ضمنین رابطه اي از چنیخاص

ن حال روشنگر يو در ع. ول استؤ محافظ و مسیر پدرياو در رابطه با تصو) Nostalgie(زي ندامت آمیآرزومند

 یازمنديش مذھب را در نيدايد منشأ پيفرو. مي نامیم) ٢٩(»  با محارمیکراھت از ھمخوابگ«  ست که ما یزيآن چ

 یول. ازمند استي محافظ نیر پدرين و تصويکند که ھنوز ناتوان است و به مراقبت والد یجو م و  جستی کودکیھا

سم کودک مورد يا در نارسن موضوع ريم که ايده ھستين عقيشتر بر ايما ب.  رسدی به نظر نمیه کافين نظريا

نزد ) ٣٠) (یفتگيخود ش (narcissiqueه يک اوليسي او پس از جراحت نارسی الزامیفرا افکن. مي قرار دھیبررس

 نسبت یه گاه مناسب تريکه تک) ر پدريتصو(ر استين تصوي سازد و در ای زود خود را آشکار میليخ) ٣١(نوزاد 

  )٣٣. (ابدي یم) ٣٢(ر مادر يبه تصو

   

  حات مترجميوضت 

   

١(       Oedipe  

٢(       Abrégé de psychanaly  

٣(       Yung  

٤(       Adler   

٥(       Totem et tabou  

٦(       Oedipe inversé  

٧(       Oedipe complet  

٨(       Contre-Oedipe  

٩(       Raskovsky  
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١٠(    Laïos  

١١(    L'homme aux loups  

١٢(    Formulationاصل متشکل   

١٣(    Organisateurسازمان دھنده   

١٤(    Universalitéشمول- ھمه .Universelشودیز نوشته مين کلمه که غالبا به شکل جھان شمول ني ا   

١٥(     Malinowski  

١٦(    Denis Diderot  

La vie d'Henri Brulard  ١٧ (  

١٨(     Stendhal  

١٩(    Métapsychologie  

٢٠(    Psychosexuel  

٢١(    Ontogénétique  

٢٢(    Phylogénétique  

٢٣(     Castration  

٢٤(    Culpabilité  

٢٥(    Inceste  

٢٦(    Exogamie  

٢٧(    imago  

٢٨(    super-père  

٢٩(    L'horreur de l'inceste  

٣٠(    narcissique  یفتگي خودش  

٣١(    Néo-natale  

٣٢(    Image maternelle, Imago paternelle  

 ین دوران را در روانکاويه خود را قادر مطلق دانسته و اي است که کودک در مراحل اولیادآوريالزم به      )٣٣

د، و ي آیر مادر نائل ميص تصوي به تشخ  کهی نامند و سپس از زمانی مNarcissime primaireه يم اوليسينارس

 مختصات ی شود که گوئیست، توجه او به پدر جلب مي او نیازھايشه قادر به برآوردن ني برد که مادر ھمی میپ

  .قادر مطلق را به خود جذب کرده است

   ادامه دارد
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Les grandes découvertes  

 de la paychanalyse.1977.1985  


