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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ١٦
  ١٩٨٥- ١٩٧٧ ی بزرگ روانکاویاکشف ھ

   ھمه شمولیه اپ، عقدياود

٣  

  عقدۀ اديپکشف 

در مورآوی ) ٣( در فريبرگ١٨٥٦ ماه می ٦فرويد است، او در ) ٢(نخستين فرزند ژاکوب و آماليا) ١(زيگموند 

آماليا که بيست سال از او جوانتر است ازدواج می کند چھل ژاکوب تاجر کتان است و زمانی که با . به دنيا آمد) ٤(

ديد نشان می با اين حال برخی از شواھد تاريخی ج. سال دارد و با دو پسر بزرگ از ھمسر سابقش زندگی می کند

اش زيگموند از ھنگام تولدش عموی پسر برادر ناتنی .  آماليا سومين ازدواج او می باشدادواج بدھند که احتماالً از

و بدون شک ھمين . وان زندگی برای او مطرح می گرددآبه اين ترتيب تضادھای نسبت فاميلی از ھمان . است

  .  شرکت دارد١٨٩٧بر وموضوع يکی از داليل بارزی ست که در کشف پر اھميت او در ماه اکت

، ١٨٨١در سال . داد پی ببريمبا اين وجود چند سال به عقب باز می گرديم تا به داليلی که او را در اين مسير قرار 

. ود را در عصب شناسی ادامه دھدخدر وين، او پزشک می شود و سپس دوسال بعد تصميم می گيرد که تخصص 

ن زندگی می يفليس در برل. ستاآشنا می شود که متخصص گوش و حلق و بينی ) ٥(در اين مرحله با ويلھم فليس

ً ران بسيار خوبی ست و شخصيت او برای کند، سخن  بر اين که به نوعی فرويد جذابيت ھای خاصی دارد، مضافا

 ً نظريه .  تحت تأثير او می باشدسنگ صبور نظريات فرويد است، و کوتاه سخن اين که در اين دوران فرويد قويا

 و نبايد فراموش کنيم که در اين دوران   منشأ جنسی نوروزھا آغاز می گردد پردازی ھای فرويد از طرح موضوع

مراودات و مکاتبات فرويد و فليس در اين دوران . حيۀ اخالق گرايانه ای در فضای علمی حاکم استھنوز رو

  .اھميت خاصی پيدا می کند که در اين جا به آن اشاراتی خواھيم داشت

ولی . آن چه فرويد از فليس درخواست می کند، اين است که نظريات او را ارزيابی کرده، مورد قضاوت قرار دھد

زيرا او . خودش می پردازد، مکاتبات وجھۀ شخصی تری پيدا می کنند) اتو آناليز(که فرويد به خود تحليلی زمانی 

به معالجۀ به ھمان شکلی که ).  ھيستری اضطراب استعاحتماالً از نو(حدود ده سال از نوروز رنج می برد

ل آنھا دررابطۀ انتقال و اعتماد قلبی است، مخاطب بيمارانش می پردازد، رؤياھای خودش را نيز تحليل می کند و مث

  .او در اين رابطه ويلھلم فليس است که به تعبير خاص جايگزين پدر او می شود
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در کشف عقدۀ اديپ اھميت اين حادثه به ) ٦(در اين جا ديديه آنزيو.  فوت می کند١٨٩٦بر و اکت٢٣پدر فرويد در 

ً يک سال بعد در انتقال قلبی که در رابطه با فليس بدان نائل می آيد  اين موضوع را در ةً مقدم. می پردازد، که دقيقا

اين نامه نشان می دھد که فرويد از ھمان آغاز برای . ی کند مطرح م١٨٩٧بر و اکت١٥نامه ای به فليس در تاريخ 

اسطورۀ شخصی او بازتاب دقيق خود را در نمايشنامۀ سوفکل می يابد، چه اين . آن بعدی جھان شمول قائل می شود

و . در فاصلۀ چند قرن ھمين موضوع را در ھملت اثر شکسپير مشاھده می کند.  استهکه اديپ شھريار نيز اسطور

  .ھا، با نگارش توتم و تابو، جھان شموليت بازيافته را گسترش می دھدبعد

   

  پانويس ھا

   

Sigmund1-  

Jacob et Amalia2-  

Freiberg3-  

Moravie4-  

Wilhelm Fliess5-  

Didier Anzieu6 -    

    

  نامۀ تاريخی فرويد به ويلھلم فليس

١٥/١٠/١٨٩٧  

 ،ھلم عزيزويل

کار تحليل روی خودم، در حال حاضر، يکی از مھم ترين مسائل اساسی ست و اگر در اين کار به نتيجه برسم 

تحليل خود گردان من به شکل ناگھانی به مدت سه روز متوقف شده . اھميت فوف العاده ای برای من خواھد داشت

ی بيماران من تأثير گذاشته بود، و من نيز طوری که روه بود و در اين مدت ضرورت باطنی را حس می کردم ب

 ...منفعل شده بودم

 و ديگران، به احساسات عاشقانه  من در وجود خودم. تنھا يک فکر به ذھنم خطور کرد که ارزش عمومی داشت

نسبت به مادرم و حسادت نسبت به پدرم دست يافتم، که فکر می کنم نزد تمام کودکان عموميت دارد، حتی وقتی 

منشأ » ئیداستان سرا«مشابه به ( ای که نزد کودکان ھيستريک رواج دارد زود رس نيست هات آن به اندازتظاھر

اگر چنين امری واقعيت داشته باشد، علی رغم مخالفت ھای ).  قھرمان، بنيان گذاران مذاھب–نزد پارانوياک ھا 

توانيم به تأثيرات شگفت آور اديپ شھريار پی خردگرايانه ای که عليه اين نظريۀ اجتناب ناپذير ابراز می شود، می 

ھمچنين در می يابيم که به چه علتی درام ھای جديدتر در باب سرنوشت می بايستی که به شکل مصيبت  و  ببريم

نياکان مادر  به شکلی که در   شدهتعييناحساسات ما عليه ھر گونه سرنوشت فردی  .باری با شکست مواجه گردد

 را مطرح می سازد که ھمه می توانند آن غزشیلولی افسانۀ يونانی . گرديده مخالفت می ورزندو غيره مطرح ) ١(

، روزی به سھم خود، در عالم تخيالت ھر يک از تماشاگران. به کرده اندرا باز شناسی کنند، زيرا ھمه آن را تجر

 و طبق روند  اقعيت منتقل گرديدهيک اديپ بوده است، وحشت زده در مقابل تحقق رؤيای خود که به اين شکل به و

  .واپس زدگی که موقعيت کودکی او و موقعيت اکنونی او را از يک ديگر جدا می کند، دچار وحشت می شود
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 آگاھانۀ قصدکه  آيا در داستان ھملت با ھمين موضوع مواجه نيستيم؟ بی آن: ولی فکری به ذھنم خطور کرد 

ر می کنم که حادثه ای واقعی شاعر را به نوشتن چنين درامی واداشته است، شکسپير را در نظر گرفته باشيم، تصو

چگونه می توانيم اين جملۀ ھيستريک ھملت را . و ناخود آگاه خود او درک ناخودآگاه قھرمانش را ممکن ساخته است

در گرفتن انتقام از چگونه می توانيم ترديد او را » چنين است که ضمير آگاه از ھمۀ ما تن لش می سازد؟«: بفھميم 

 و در کشتن الئرت   در کشتن چاپلوسان درباری نداردئیھملتی که ھيچ ابا. خاطر قتل پدرش، درک کنيمه عمويش ب

يک لحظه درنگ نمی کند؟ ھمه چيز وقتی روشن می شود که به ماللتی فکر کنيم که روح او را در بيداری خاطرۀ 

   .رنوشت مشابھی را برای پدرش آرزو کرده بوده استخاطر عشق به مادر، سه مبھمی رنج می دھد، که ب

   

  :يادداشت

Aïeule-١ 

ً » نياکان مادر« اين کلمه را که من موقتا به شکل :مترجم   به نوشتۀ خاصی با ھمين عنوان ترجمه کرده ام، مطمئنا

جوھای  و  با جستولی اميد است که در آينده. متأسفانه در حال حاضر اطالعی در مورد اين متن ندارم. اشاره دارد

ما  می توانند با توضيحاتشان احتماالً کاربرانی که اطالعی از اين متن دارند . پی گير اين نکته را نيز مشخص کنم

 .را بھره مند سازند

. ھمين طور که مشاھده می کنيم، نامۀ نسبتاً کوتاھی است، ولی از نقطه نظر مباحث روانکاوی بسيار غنی می باشد

 فانتسماتيک نزد پارانوياک ھا در ئیدرسی عقدۀ اديپ نزد کودکان ھيستريک و يا داستان سرابه عنوان مثال زو

بر وفرويد موضوع روانکاوی کاربردی در ادبيات را از ھمين اکت و در پايان می بينيم که در واقع. خصوص منشأ

  . آغاز کرده است١٨٩٧

گشوده و او را  خودش به ناخودآگاه ھملت راه بر اساس مشاھدات فرويد، گوئی که شکسپير بر اساس ناخودآگاه

جه به اين که ھملت پرسوناژ تآتر شکسپير است، ھر چند که اقتباس از شخصيتی تخيلی و حتی با تو. فھميده است

پرسش من . تاريخی باشد، ھملت پرسوناژی ست که شکسپير او را روی کاغذ نوشته و يا به روی صحنه آورده است

 آيا  .ک پرسوناژ درام و نويسندۀ درام و رابطۀ ناخودآگاھی که فرويد از آن حرف می زندمربوط است به تفکي

اين نکته برای من ھنوز روشن .  يا نمايشی می تواند واجد ناخودآگاھی مشابه به فرد آدم زنده باشد پرسوناژ داستانی

   .نيست

  ادامه دارد

 


