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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ١٢
  ١٩٨٥- ١٩٧٧ ی بزرگ روانکاویکشف ھا

   ھمه شمول ایهپ، عقدياود

 ٢  

  گفتارپيش

   )٢بخش (

  شمول اديپ، عقده ای ھمه

بنابراين به . نددبه عنوان حادثه ای تاريخی و واقعی چندين بار به وقوع می پيو» قتل پدر«به ھر صورت، صحنۀ 

 کافی و تا جائی در خاطرات جمعی رسوخ کرده بوده است که می توان آن را به ميراث تمام جامعۀ بشری ۀانداز

ولی چنين واقعه ای که به عنوان عنصری اساسی در نظريۀ فرويد مورد استفاده قرار گرفته است، . منتسب دانست

چنين نظريه ای را  گرانپژوھش  اين طور به نظر می رسد کهامروز،(اصالت تاريخی داشته باشد و يا نداشته باشد 

تمنّا و آرزومندی به قتل رساندن پدر و تصاحب مادر، احساس گناه، عقدۀ .  اھميت خاصی ندارد )مردود شناخته اند

  . بيانگر واقعيات روانی ھستند ترس از فنای از عورت و فرامن، جملگی

رای ھميشه به بايگانی نظريات روانکاوی بسپاريم، به ھمان گونه که نمونه ھای پيش از آن که نظريۀ مزبور را ب

و  جنسی   از تصاحبئیتمنّای لّذت جو: بالينی در تحليل ناخودآگاه می توانند نشان دھند، ياد آور می شويم که 

رؤيای خيال ( و فانتاسم در ناخود آگاه وجود دارد،) که جايگزين خانواده شده است(منحصر ساختن تمام زنان قبيله 

  . رواج دارد،بارز آن نيز ايجاد حرم است که خيلی بيش از آن چه می توانيم تصور کنيم) انگيز

از يک ) ٣٦(حريک احساساتتتموجھا و ، تشنجات درونی کودک بين )٣٥(و لوونشتاين ) ٣٤(برای ھارتمن کريس

، و در اين منازعات درونی ھمواره تمنّا  اديپی می انجامدمسألۀسو و دفاع عليه آنھا از سوی ديگر، به گشايش و حل 

به نظر من جراحت نارسيسيک نزد کودک به علت نا مناسب بودن تجھيزات جنسی او . مرتبط است با ممنوعيت ھا

بنابراين چنين جراحتی بر اساس . در رابطه با مطلوب بالغی است که اوج تمنّای او را به خود اختصاص می دھد

ضعفی در من « : اص شکل ترميمی يا التيامی به خود می گيرد، و به اين شکل که ممنوعيت اديپی به نحوی خ

است که ارضای تمنّای مرا منع می ) ولد يا ولدۀ از جنس مخالف(ناکامل نيستم، ولی مانع بيرونی وجود ندارد، من 

  ».کند
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مطرح می ) ٣٨(»وب به پدرمنس«را به عنوان عکس العملی در قبال تھديد جنسی ) ٣٧(فرويد عقدۀ فنای از عورت

  .کند

به اين ترتيب اين خود کودک است که تھديد به فنای از عورت را به پدر نسبت می دھد، زيرا او به داليل نارسيسيتی 

  .نيازمند به کتمان و پنھان داشتن کاستی ھا و عدم بلوغ جنسی خود می باشد

 ر برخی موارد با چنين تھديدی مواجه می شود، غالباً در واقع چنين تھديدی در عصر ما وجود ندارد، و اگر کودک د

فنای از « از طرف ديگر اصطالح ). به عنوان تھديد، برای مثال، عليه استمناء(از جانب مادر يا جانشين اوست 

تھديد به اخته شدن از « برخی از پژوھشگران اين موضوع را به شکل . در اين باره اشتباه خواھد بود» عورت

ھمانطور که در باال : مطرح می کنند که در اين صورت اشتباه را به شکل مضاعف افزايش می دھند » جانب پدر

عالوه بر اين، اگر در رؤياھا و خواب ھا با مضمون فنای . توضيح دادم، پدر به ندرت موجب چنين تھديدی می شود

و تحقير شدگی است، چنين مواردی  مواجه می شويم که حاکی از دست دادن آن يا جراحت ئیاز عورت با نمونه ھا

 ً ، و بيضه ھا خيلی به ندرت )به عنوان نشان و عالمت نارسيسيتی» عورت«يا ( مربوط به آلت تناسلی می شود غالبا

    .بنابراين تھديد مربوط بوده است به آلت دخول و نه آلت توليد نسل. در مخاطره قرار گرفته اند

باز می گردد، که بر اساس يافته ھای ) ٣٩(»ماقبل اديپ« که به دوران تاريخ اديپ واجد يک ماقبل تاريخ است

تالش آنان بر اين بوده است تا نشان دھند که چنين تفاوتی چگونه . روانکاوان، نزد دختران و پسران متفاوت است

 را اين مورد آخر.  می کندتعيينرا در مورد دو جنس  خصوص گشايش و برون رفت از آنه سرنوشت اين عقده و ب

در اين . داخل گيومه می گذارم، زيرا گشايش عقدۀ اديپ، چنان که خواھيم ديد، با مشکالت متعددی مواجه می شود

  » .وليت تسلط بر عقدۀ اديپ را نزد خود به عھده گيردؤھر فرد آدمی ناچار است که مس« : باره فرويد می گويد 

. نجامد و آرزمندی او بي متناع از تمنّا از عورت می بايستی به ادر واقع، برای پسر، عقدۀ اديپ به دليل تھديد به فنای

) ٤١(به حساب می آيند، مطلوب ) ٤٠(ولی در مورد دختران که جملگی برای فرويد به عبارتی دختران پسر مآب

 می پيمايند و به عبارت ديگر اديپ معکوس   معکوس  او نيز ھمانا مادر است ولی مسير اديپ را به شکلۀاولي

  .ھستند

 عکس پسران، ترس از فنای از عورت در مرحلۀ اديپی راه برای دختران باز می کند تا به دومين مطلوب خود هب 

آلت جنسی (با اين وجود تمنّای داشتن عورت . به عبارت ديگر به سوی تکوين زنانگی بروند. يعنی به پدر برسند

 تمنّای ديگری در واقع معاوضه می کنند که ھمانا تمنّای را با ھمچنان در دختران ادامه می يابد ولی آن) مردانه

    .داشتن فرزندی از پدر است

در اين رابطه . می کندو در مورد پسران نيز ھمين موضوع صدق ) ٤٢(عقدۀ اديپ زنانه از بين نخواھد رفت 

نمی رود و عوارضی بر جا  از بين  ترديد دارد ولی سرانجام به اين نتيجه می رسد که عقدۀ اديپ کامالً ةً فرويد مقدم

 وبه شکلی ست   تأثير گذاشته– در ھر دو جنس، مرد و زن –می گذارد و براين اساس تمام رفتارھای جنسی بعدی 

  . که ھر ارضای جنسی چيزی نخواھد بود مگر جانشينی منشعب شده از اديپ

دگی جنسی زنانه تأکيد کنيم که در اينجا می بايستی روی خصوصيت آسيب پذير و حساس نظريۀ فرويد در مورد زن

بايد اعتراف کنيم که در « : فرويد به ھمين منوال می گويد . تشبيه می کند» قاره ای تاريک« خود او آن را به شکل 

  ».مجموع درک ما از روند رشد دختران نا چيز و انباشته از ابھام است

) ٤٣( سميرگ - ھمکاران اين مجموعه، ژانين شسوگهخواننده می تواند در اين باره به نقدی مراجعه کند که يکی از

ً روی ھمين موضوع بررسی کرده است، و در عين حال نقد و . نوشته است او نظريۀ کالسيک فرويد را دقيقا
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: را به شکل خالصه تھيه کرده است ) ٤٥(يا کارن ھورنی) ٤٤(بررسی روانکاوان ديگری را مثل ارنست جونز

ات در مورد نا آگاھی از مھبل نزد دختران بود که اين نظريه بر اساس شواھد بالينی مجادله برانگيزترين نظري

 ً ، )٤٦(ه بيان ژن المپل دو گروت  بر اين که جايگاه پدر به عنوان مطلوب جنسی، و بمردود اعالم شده، مضافا

  .، را نديده می گرفت»ھمسفره ساده«

  . آن گسترش می دھدئیظريه کالسيک را تا نتايج غاژن المپل دو گروت که يکی از طرفداران فرويد است ن

 می کرد، مجادالت ءن که ارنست جونز به عبارتی نقش رياست آن را ايفاابين طرفداران افراطی فرويد و مخالف

 و آنچه که مربوط به جناح طرفدار نجامدد به انشعاب در جنبش روانکاوی بيتندی به جريان افتاده بود که ممکن بو

مکتب : است که در آن عقدۀ اديپ مطرح می گردد، باز ھم نظريات مختلفی وجود دارد ) ٤٧( جنسی –نی روند روا

 زود رس و نوزادی در نظر می گيرد در حالی که فرويد از ۀخصوص آغاز عقدۀ اديپ را در مرحله ب) ٤٨(کالين 

قق، فرويد و مالنی کالين از با اين وجود اينطور به نظر می رسد که اين دو مح. سن چھار سالگی حرف می زند

تحقيقات مالنی کالين به راستی روانکاوی را متحول ساخت و چشم انداز تازه ای . موضوع واحدی حرف نمی زنند

 مادر زادی، بعد عميق و بسيار قديمی و احتماالً ) فانتاسماتيک(گشود و با کشف جھان خيال انگيز به روی آن 

  .باز می گردد) ٤٩(اديپی -از- چنين بعدی به دوران ماورای اديپی يا پيشولی. ديگری را به اين نظريه افزود

 ۀ پستان مادر به آلت پدر شکل می گيرد، مشابھتی با نظريئیجاه  و مثلثی که با جاب تصرف آلت پدر توسط مادر

شياء و بنابراين مطلوبات و ا.  فرويد ندارد و فاقد خصوصيات و تأثيرات واحدی استۀ اديپ در بطن نظريۀعقد

تصاوير اوليه را نبايد با والدين واقعی و تاريخمند اشتباه گرفت که در گشايش مرحلۀ اديپ موجب ساماندھی 

  .نزد فرزند خود ھستند» من«شخصيت 

   

  توضيحات مترجم

٣٤ – Hartmann  Kris  

٣٥ – Loewenstein  

٣٦ – Pulsion                                                                                            

   می شود ھم گفته»فنای از عورت « ٣٧- 

 چنان که در افسانۀ قبايل اوليه ديديم پدر زن ھای قبيله را به خود اختصاص می دھد و پسران را از نزديکی ٣٨- 

دی است که از جانب پدر بنابراين عقدۀ فنای از ذکر يا فنای از عورت به علت تھدي. بدانان منع و تھديد می کند

  .احساس می شود

-٣٩  Préoedipien  

به معنی دخترانی ست که . انتخاب کردم garçon  manqué را من برای اصطالح فرانسوی دختر پسر مآب –٤٠

 او می بايستی پسر به دنيا می آمد ولی ئیبانه دارند و زبان ساده تر به داليلی که ھنوز نمی دانيم گوآرفتار پسر م

  .ر از آب در آمده است، پس اصرار دارد که پسر باشد و بيشتر با پسرھا بازی می کند و رفتار پسرانه دارددخت

 -٤١ Objetمطلوب   

گوئی که عقدۀ .  صرف شده است به معنی از بين بردن تا تخريب کردنDétruire در جملۀ فرانسوی فعل – ٤٢

  ...و غيرواديپ بايد از بين برود و يا که از بين نخواھد رفت 

٤٣ – Janine Chasseguet- Smirgel      
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 Ernest Jones – 44  

   Karen Horney -45  

 Jeanne Lampl de Groot - 46  

 Psychosexuel - 47  

 Melanie Klein  - 48 طرفداران نظريات مالنی کالين   

Préoedipien- 49  

   

    گفتارپيش آخرين بخش از

  ی داشته استبعد فرويد اديپ در تراژدی يونانی

 اديپ حاوی  دۀ جنسی اختصاص داديم، و از جمله می دانيم که عق- روانیۀتا اين جا ما بررسی خود را به زمين 

  . عناصری با خصوصيات ديگری است که آن را در ابعاد اجتماعی و فرھنگی گسترش می دھد

: وح بشر را در اختيار ما می گذاردمی رمفھوم اديپ در مکتب فرويد، در واقع کليد درک بسياری از تمايالت عمو

ه در معرض تھاجم تبا اين حال چنين نظريه ای پيوس. و به طريق اولی درک تمايالت خودمان را ميسر می سازد

می توانيم چنين . بوده که سعی کرده است آن را از دور خارج کند) پيش اديپی(  دوران ماوارای اديپیئیامواج قھقرا

  .ثر سوفکل بيابيم که فرويد بر اساس قضاوتی شھودی از آن الھام گرفته است نظريه ای را در ا

خود داستان  بنابراين، اين طور به نظر می رسد که جھت درک ابعاد فرھنگی عقدۀ اديپ، می بايستی به بررسی 

  . بپردازيم 

مورد بررسی  يعنی سوفکل يا خواب و رؤيای خود نويسندۀ آن » فانتاسم«و چنان که داستان اديپ را به عنوان  

نازل شده   نيز  می توانيم عناصر مشابھی را بيابيم که در نظريات فرويد  قرار دھيم، در اين صورت 

طاعون بيداد می  )Thèbe.( نمايشنامه با مصيبتی آغاز می شود که بر شھر تب . مشاھده می کنيم) Thèbe.(است

  .کند و بدبختی بزرگی پيش روی ھمگان است

) ٥٠(اسفنکس  او يک بار پيش از اين شھر را از آزمون :  و راه نجات خود را در اديپ می بينند مردم تمام اميد

و در جای ديگر به عنوان » خنياگر بيرحم« در قطعه ای از اشعار نمايشنامه اسفنکس به نام .  بخشيده بود  نجات

را برايتان می خواند، ھيچ کالم نجات ابياتش ) اسفنکس(که سگ ماده   زمانی چگونه«: نام برده شده است » شاعر«

کرئون، برادر ھمسرش برای مراجعه . اوديپ می خواھد به ھم شھريانش کمک کند. »بخشی برای مردم تب نگفتی؟

شھر به خاطر قتل الئيوس، پادشاه پيشين،  : شھر دلف می رود و با پيغام آپولون باز می گردد  به فرامين خدايان به 

در آن . ن ھنوز در داخل شھر ھستندھی قاتالبر اساس ندای ال. وز تحقق نيافتهانتقام مرگ او ھن مجازات شده، زيرا 

دوران، چگونگی قتل الئيوس، که برای مراجعه به آپولون به سفر رفته بود نامکشوف باقی ماند، زيرا اسفنکس با 

 پردازد، ولی از مراجعه به جو می و اوديپ به جست. سرودھای اسرار آميزش شھر را به مخاطره انداخته بود

پيشنھاد می کند که تيرزياس، پير مرد نا بينا ولی ) کوريفه(رھبر آوازخوانان شھر . فرامين خدايان قطع نظر می کند

  .از خواست خدايان مطلع بود) ٥١(روشن دلی که بھتر از ھر پيتی 

ولی روشن . نون استظدر چنين جنايتی مکاری او امتناع می کند، زيرا اوديپ به ھم تيرزياس از حرف زدن ءابتدا

اوديپ که می بيند تيرزياس خود او را مجرم معرفی کرده است، تيرزياس و . دل خود اوديپ را گناه کار می داند

در پاسخ تيرزياس تکرار می کند که اوديپ، اگر چه پيش در گذشته به . کرئون را به تبانی عليه او متھم می کند
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ته است، ولی اين بار در مقابل مصيبت زندگی اش کور شده است، زيرا نمی داند از کجا معمای اسفنکس پاسخ گف

به اين ترتيب، تيرزياس کور شدن اوديپ را در آينده پيش گوئی می . آمده است و چه کسی او را به دنيا آورده است

ع در ھمين شھر تب به دنيا و اضافه می کند که فرد قاتل که به عنوان فردی خارجی تلقی شده است، در واق. کند

آمده، و پدر، و در عين حال برادر فرزندانش است، پسر و در عين حال شوھر زنی ست که او را به دنيا آورده، و 

  .مردی را که به قتل رسانده، پدر خود او بوده است

ت يوکاس.  گيرددر اين ھياھو بين کرئون و اوديپ نزاعی در می گيرد، ولی اوديپ با مداخلۀ يوکاست آرام می

بنابراين . ھی پيش گوئی کرده بودند که الئيوس به دست پسرش کشته خواھد شدفرامين ال: يادآوری می کند که 

دست رھزنان کشته شده و فرزند او با پاھای بسته و سوراخ شده در ه ھمه می دانند؛ بکه الئيوس، ھمان طور 

 اوديپ را بيش از پيش نگران می ئی ولی چنين داستان ھا.کوھستانی غير قابل عبور به حال خود رھا شده بوده است

قتل در تالقی جاده ای به وقوع می پيوندد، کمی پيش از اين که اوديپ به : و يوکاست ادامه می دھد و می گويد . کند

د اين مر. چھار مرد ديگر ھمراه الئيوس بودند که تنھا يک نفر جان سالم به در می برد. تخت پادشاھی جلوس کند

زمانی که اوديپ به پادشاھی رسيد، از يوکاست در خواست کرد تا او در خارج از شھر به حرفۀ چوپانی خود ادامه 

  .دھد

پدر او پوليب پادشاه کورنت است، ولی با اين وجود، به ياد می آورد که . نگرانی اوديپ بيش از پيش اوج می گيرد

پيش از اين، در اين مورد پدر و مادرش، .  سر راھی ستروزی از يک مرد مست شنيده بوده است که او فرزند

خدايان دلف نيز پاسخ روشنی . پوليب و مروپ را به پرسش گرفته بوده است ولی آنھا پرسش ھای او را رد می کنند

او پدرش را خواھد کشت و . :  می گنند که سرنوشت مصيبت باری خواھد داشتئیبه او نمی دھند، تنھا پيش گو

بی آن که جرأت باز گشت به کورنت را در خود ببيند، به ھمان جاده ای . را به ھمسری خود در خواھد آوردمادرش 

با نزديک شدن به محل، به ياد آورد که مردی را . باز می گردد که يوکاست در مورد محل قتل الئيوس نقل کرده بود

اّول سورتمه چی کاالسکه می خواست اوديپ را . ديده بود که به ھمان فردی شباھت داشت که يوکاست نقل کرده بود

اوديپ اين مرد را مضروب می کند و او . کنار بزند، بعد مردی که در کاالسکه بود به روی او دست بلند کرده بود

  ...در اثر ضربۀ وارده کشته می شود، و ھمين طور ھمراه او

د و ياد آور می شود که خدمت کاری که جان سالم رھبر سرايندگان شھر سعی می کند اوديپ را به آرامش باز گردان

ولی اوديپ دستور می دھد که شاھد . به در برده بوده، گفته است که الئيوس توسط يک گروه راه زن کشته شده است

در اين لحظه، پيام آوری از کورنت از راه می رسد و اعالم می کند که پوليب مرده است و مردم می . را بياورند

زيرا براساس پيش : اوديپ و يوکاست التيام پيدا می کنند . اوديپ باز گردد و به تخت پادشاھی جلوس کندخواھند که 

  .گوئی ھای خدايان که اوديپ پدرش را خواھد کشت، باطل شده است زيرا پدر او در کورنت از جھان رفته است

يوکاست نگرانی او را . رش وحشت داردبا اين وجود اوديپ ھنوز اطمينان حاصل نکرده و ھنوز از ازدواج با ماد

ولی چنين . بسيار از افراد در عالم خواب و رؤيا با مادرشان ھم خوابگی کرده اند...«: التيام می بخشد و می گويد 

  » .راحتی از چنين وحشتی عبور کرده و به زندگی ادامه می دھنده جز خواب و رؤيا و به واقعه ای چيزی نبوده ب

او رادر کوھستان سترون پدا کرده . او فرزند پوليب و ميروپ نيست:  را آسوده خاطر می سازد پيغام آور نيز اوديپ

و اضافه می کند که کودک را از . اند، با پاھای سوراخ شده، اين او بوده است که کودک به نزد پوليب برده است

ً گروه ھمسرايان چنين تعب. يکی از خدمت گذاران الئيوس دريافت کرده بوده است  موضوع به ير می کنند که حتما

يوکاست نگران می شود و سعی می . تنھا بازماندۀ حادثۀ اسفناکی مربوط می شود که طی آن الئيوس کشته شده است
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به ھر قيمتی شده، او می خواھد به ھويت : ولی اوديپ نمی پذيرد . جوھايش باز دارد و کند اوديپ را از ادامۀ جست

ست باور کند او را فرزند يک برده خوانده است؟ گروه ھمسريان دھانه ھای کوه آيا به ظن يوکا. خود پی ببرد

 فرزند ھم خوابگی  سيترون را به عنوان محل تولد اوديپ معرفی می کنند، مادر واقعی اوديپ در اين دھانه است،

  .خدايان با پريان است

او حکايت می کند . ر می کند که حرف بزنداوديپ او را مجبو. سرانجام خدمت کار الئيوس را نزد اوديپ می آورند

که پيش از اين او کودک را ، اوديپ را، فرزند الئيوس و يوکاست را با دست ھای خودش به مأمور کورنتی تحويل 

زيرا پيام ھای نازل شده از جانب خدايان پيشگوئی .  سپرده بوده است که بميردخود يوکاست کودک را. داده است

ولی چوپان نتوانسته بود به قتل کودک رضايت دھد و او را به فرستادۀ . و پدرش را خواھد کشتکرده بودند که ا

  .کورنتی می سپارد که بعداً کودک را به پوليب و مروپ تحويل دھد

ھمه چيزی عيان شد، آه ای روشنائی، آيا می توانم برای آخرين بار ترا . اوديپ فرياد می زند! افسوس! افسوس«

 و زندگی با آنی که زندگی می  برای من تولد از آنی که به دنيا آمدم ممنوع بود: اين پس ھمه می دانند از ! ببينم 

  ».کنم، و من آنی را کشتم که نبايد

اوديپ . خدمت کاری از آن جا پيام می آورد که يوکاست خود را دار زده است. با عجله به داخل قصر می رود

طناب را باز می . در را باز می کند و می بيند که يوکاست مرده است. بياورنددستور می دھد که شمشيری برای او 

  . و آنھا را در چشمان خود فرو می برد  بر می گيرد کند، و سنجاق ھای لباس او را

در اين جا ھدف ما نقد و بررسی اسطورۀ اوديپ نيست، فرويد پيش از اين آن را مورد بررسی قرار داده و برداشت 

 ً  مجموع اين برداشت ھا ذخيرۀ علمی  امروز می توانيم مشاھده کنيم که.  توسط ديگران باز خوانی شده استاو دائما

، مثل ھم خوابگی با محارم، قتل پدر، احساس هما را تشکيل می دھد و حضور تمام عناصر بنيادی عقده در اسطور

 به جای والدين اصلی مورد بررسی قرار  تا رمان خانوادگی، يعنی جايگزينی زوج ديگری گناه، فنای از عورت،

جا به جائی زوج ديگری که در مقايسه با والدين اصلی از نظر اجتماعی گران بھا تر به نظر می رسد، . گرفته است

البته اين . در داستان اوديپ می بينيم که قھرمان داستان از خانوادۀ سلطنتی به خانوادۀ سلطنتی ديگری منتقل می شود

آن چه را که ما می خواھيم در اين جا مورد بررسی قرار .  مرتبط به گريز از احساس گناه نيز می باشدئیجا به جا

جنسی در رابطۀ تنگاتنگ بوده و واجد عمل -دھيم تقسيم بندی اسطوره و عقده ای ست که با تمام مراحل رشد روانی

 اجتماعی و فرھنگی مد نظر  ۀ تالقی وجوه رشد و بلوغ است و سرانجام مفھوم آن به عنوان نقط کرد ساختاری در

  .بوده است

داستان اوديپ بطور کلی ھمانند تمام قھرمانان ديگر آغاز می شود، يعنی با بحرانی پر اھميت و حياتی آغاز می 

ناگھان او از بھشت پيش از تولد رانده می . گردد، در داستان اوديپ، در ھمان مقدمه ما با حذف او مواجه می شويم

ولی سرنوشت . يعنی زاده شدن از رحم مادر. ، يعنی واقعه ای که در سرنوشت ھر انسانی امر محتومی استشود

اوديپ چنين است که در روز سّوم تولدش بميرد، و مادرش نيز آشيانه ای جايگزين بھشتی نساخت که او از دست 

 از نوزاد به عمل می آورند به ھدف در اين مورد فرنزی نشان می دھد که در واقع مراقبت ھائی که. داده بود

  . از ھمه بدتر اين که خود يوکاست است که منشأ تبعيد او می باشد. جايگزين ساختن محيط پيش از تولد است

(Harold Stewart : « Jacast’s crimes », International Journal of Psycho-Analysis, 1961, IV-

V) 
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 و حّوا، انسان از جھان مدر داستان آد.  آدم و حّوا قابل مقايسه استاسطورۀ اوديپ در عين حال با اسطورۀ

نزديکی . به علت گناھی مرتبط به سکسوآليته، از بھشت رانده می شود) بھشت(نارسيسيک بی گناھانۀ پيش از تولد 

 مورد را در  دانش نيز مرتبط می باشد، زيرا آدم از ميوۀ دانش طعام بر گرفته است، و ھمينمسألۀدو اسطوره با 

جوی حقيقت توسط پسر الئيوس با مخالفت يوکاست و به ھمين گونه  و جست. داستان اوديپ نيز مشاھده می کنيم

در ھر دو مورد فريب جنسی . مادر خواندۀ او مروپ مواجه می شود، در حالی که آدم از وسوسۀ حّوا تبعيت می کند

ژرژ دوورو مطرح شده است، بر اساس تحليل او توسط يک زن مشاھده می شود، چنين تعبيری حداقل توسط 

با يادآوری اين نکته که در زبان عبری (يوکاست با علم به اين که اوديپ فرزند خود اوست، با او ازدواج می کند 

در زبان . نيز ھست» عمل دخول به معنای جنسی«است ، در عين حال به معنای » شناختن«کلمه ای که به مفھوم 

کلمۀ واحدی است، يعنی موردی که به اوديپ » ھی نازل کردن التبرای خود آي«و » طمع کردن «يونانی نيز کلمۀ

  .)مربوط می شود

ھی به او  ھای التالئيوس، ھم جنس گرا بود و آي. عالوه بر اين، يوکاست پدر اوديپ را در حالت مستی می فريبد

جنايت مضاعف او . لی يوکاست او را می فريبداخطار داده بودند از به وجود آوردن فرزند امتناع می کرد و

  .مجازات او را توضيح می دھد، خودکشی مھم تر از آن سرنوشتی بود که اوديپ به دوش می کشيد

رو می شويم، دومی به نحو خاصی اولی را ه در اين جا ما با موضوع تنش مادرانه در رابطه با درام اوديپی روب

شکار می سازد، کمی دورتر به اين آ را موقعيت اوديپی تکميل شدهساسی استتار می کند، با اين وجود عنصر ا

 مرتبط می باشد که با ھتزازیا و پيچ و خم ھای درام، به تشنجات  ولی در مورد تزلزالت. موضوع خواھيم پرداخت

ر خصوص ده  می باشد، و بئیفرايند رشد شامل عبور از تمام مراحل رشد ليبيدو. فرايند رشد در ھم می آميزد

 Driek van der Sherrenدريک وون در شرن به اين ترتيب ھمان طور که .  پسين اندام- و-مرحلۀ ساديک

 پسين اندام را به - و- نشان می دھد، عناصری که در آخرين صحنۀ درام مشاھده می گردد، تمام خصوصيات ساديک

شير به دست گرفتن، کندن سنجاق ھای  دارد و در تقارن با آن می باشد، شکستن در کاخ، شم شکل متراکم در خود

 ً  پسين - و-ساديک شيوه ھای بيانی ھم خوابگی خشونت بار بوده و در مقولۀ لباس يوکاست و خودکشی يوکاست تماما

  ).٥٢(قابل بررسی می باشداندام 

 چنين مرحله ای به معنای. پسين اندام است که انسان به مرحلۀ بلوغ می رسد-و-در فراسوی حل عنصر ساديک

  .جنسی-تسلط بر واقعيت است، يعنی ارتقاء نارسيس از طريق رشد روانی

ورم، و ھمينطور تحريک آلت = اوی ديپوس (اوديپ با پاھای سوراخ شده و تحمل جراحت نارسيسيک اوليه 

 ، سوفکل پايان او را به شکل معجزهاديپ در کلوندر . به فراسوی شرايط انسانی ارتقاء پيدا می کند) ٥٣) (جنسی

قھرمان در اعماق زمين ناپديد می شود، و به اين ترتيب به مادرش می پيوندد، و اين صحنه .  نمايش می دھدئیآسا

  .بی گمان حاکی از ھم خوابگی با مادر در ابعاد نمادينه است

دھانی در مرحلۀ ماقبل تناسلی در اسطورۀ اوديپ در رابطه با اسفنکس قابل بررسی است، که - عنصر نارسيسيک

پيش از اين يادآور شدم که سوفکل اسفکنس . نظر می رسده ھرۀ مادر بدوی که از نقطه نظر نمادينه بسيار غنی بچ

را به عنوان خنياگر و آوازه خوان معرفی می کند، اصرار نويسنده در اين مورد که آن را چندين بار مطرح می 

اگر (از ديدگاه من، نظريۀ اساسی . مطرح کند می خواھد مطلب بسيار مھمی را ئیسازد، حاکی از اين امر است گو

در درام او اين است که، اسفنکس با پرسش ھائی که مطرح می کند، به جای ھمان مادری ست که ) چه پنھان است

به علت درجۀ نارسيسيک شديد چنين فعاليتی که در رابطه با زبان بوده و در مرحلۀ . به کودک زبان می آموزد
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 انحرافی در اين مرحله به حالت ايستا در می ۀبه نحو يابد، کودک را شيفتۀ خود ساخته و او ماقبل تناسلی تحقق می

دراينجا، دوباره اوديپ پيروزمندانه از اين . ، به اين ترتيب رشد کودک در مسير مرحلۀ تناسلی متوقف می شودآيد

جا قربانی آنھا بوده است پايان می بخشد، و از  ھای آسمانی که تا اين ت آي وابستگی خود را می رھاند، و به سيطرۀ

در اين جا ما به مرکز اصلی داستان می رسيم، يعنی مفھوم مرحلۀ اوديپی در . حرف پا به عرصۀ عمل می گذارد

رابطه با مرحلۀ ماقبل تناسلی، يعنی وقتی که کودک توسط اسفنکس و از طريق زبان در ترس و وحشت به سر می 

سوفکل بر آن بوده .  توضيحاتی دربارۀ سوفکل و نيت او در نقل داستانی اسفنکس نوشته بودمدر جای ديگری. برد

نيز مشاھده می ) پيش از اين به کتاب او اشاره کرديم(است تا تقابل بين دو فرھنگ را نشان دھد، و ھارولد استوآرت 

در اثر مشھور ) ٥٤(بشوفن » .ساالر است به جامعۀ پدر اربت عبور جامعۀ مادر ئیداستان اوديپ بازنما«: کند که 

زيرا قرن . ، روی اھميت اين وحلۀ تاريخی پر اھميت برای پيدايش تمدن ما تکيه داردباریتخود دربارۀ مادر

 اسرار آميز و مبھم است که انسان را با پاھای سوراخ شده، به سوی تاين آي. است» معجزۀ يونان«ال قرن يسوفکلر

  .ت و بت پرستی، تا بعدھا روشنائی و خرد را حاکم سازدظلمت می کشاند، خرافا

. اوديپ آغازگر سيطرۀ واقعيت است، و در تقابل با کالم مادر که مفاھيم تقدس را به خود جذب کرده قرار می گيرد

آن که بر اين سير قھقرائی فائق می آيد به اوديپ می رسد، يعنی اوديپی که پاسخ اسفنکس را می يابد و با ملکه 

فرويد نشان داده است که پدر به معنای واقعيت است، و يعنی سد راه تمنّای اوديپ است، و بر اين . ازدواج می کند

اساس روانکاوی می تواند در اين چشم انداز به عنوان ورود طوالنی و مشقت بار به آگاھی و تسلط بر واقعيت، مّد 

  .نظر قرار گيرد

) پسيکوسکسوئل(جنسی -ا استفاده از اسطورۀ اوديپ، تمام مراحل رشد روانیدر نتيجه مشاھده می کنيم که سوفکل ب

 که محتوای نمايشنامه را تشکيل می دھد، جھت حل مراحل پی در پی موجیتساخت مايۀ . را مطرح کرده است

ھا در موقعيت  آنۀ بازنمائی می کند، که مشابه به تجرب فرايند بلوغ به کار برده، و تمام فانتسم ھای مرتبط به آن را

 نظير ئیبا به کار بستن شخصيت ھا) سوفکل(زيرا نمايشنامه نويسی کالسيک نزد نويسنده . تحليل روانکاوی ست

تشابھاتی را با ) پيشگو و روشن دل نابينا(و شخصيتی نظير تيرزياس ) گروه ھم سرايان و خوانندگان(» کر«

پااليش روحی که تحت تأثير نمايش نزد ( کاتارتيک برخی از منتقدين حتی تأثيرات. روانکاوی نشان می دھد

بلوغ حاصله از طريق آزادی . را به عنوان پديده ای مشابه به انتقال قلبی دانسته اند) تماشاگران ايجاد می شود

بازنمائی می ) خدايان و مقدسات= انطباق ھويتی با فراپدر (قھرمان از وابستگی به مادر و درون سازی فرامن 

  .جوی اجتناب ناپذير واقعيت عينی، يعنی حقيقت است و صرار فرامن در روياروئی با واقعيت و جستو ا. شود

   

  توضيحات مترجم

 ۵٠- Sphinge ياSphinx  

يا به تعبير   Echidaو اشيدا ) Orthosيا  (Typhon  دختر تيفون. در اساطير يونان موجودی فانتاستيک است 

  . بوده است  Chimère  مير او دختر اورتوس و ش Hesiode   ھزيود

زبان يونانی اسفنکس به معنی خفه کننده است ه نام او ب. باال تنۀ او زن و بدن او شبيه شير با دوبال پرنده روی دوشھا

 او را  Heraبعد از مرگ الئيوس پادشاه تب ، ھرا .  معنی پنھان کردن   Sthag  و از سانسکريت مشتق شده است

    . وحشت گرفتار کندنازل ميکند تا مردم را به
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  ۵١- Pythie  ًه ھی پيغام بياورند و بدند که می توانستند از فرامين ال از بين زنان پير بودر يونان باستان، معموال

  .جای خدايان حرف بزنند

  ).پسين اندام-و-ساديک( در اسطورۀ آدم و حّوا نيز چھار چوب داستان انباشته از عناصر مشابه است -٥٢

Oïdipos53-  

Bachofen54  

  ادامه دارد 

 


