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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ١٩
  ١٩٨٥- ١٩٧٧ ی بزرگ روانکاویاکشف ھ

   ھمه شمولیه اپ، عقدياود

٤  

  )نوشتۀ ديديه آنزيو» اتوآناليز فرويد«منتخب از ( 

D.ANZIEU. Autoanalyse de Freud. Presses Universitaires de France  

  شرايط کشف

ت گس و اجونبين . تا کنون، تحليل فرويد روی خودش بر حسب اتفاق و به شکل پاره وقتی انجام گرفته است

اين فعاليت جايگزين طرح نگارش . شکل دائمی و سيستماتيک می بخشد) اتو آناليز(، فرويد به تحليل خودش١٨٩٧

ولی تحليل فرويد روی خودش در پيوند . ويد آن را به تازگی شروع کرده بودکتابی دربارۀ رؤيا می گردد که فر

:  در اين باره می گويد ١٨٩٧ت گس ا١٤ر نامه ای به فليس به تاريخ تنگاتنگ با موضوع تعبير خواب است، و د

 ست مقدمه ای) يعنی تعبير خواب(برای نگارش چنين کتابی ست، و خود کتاب » قطعه ای ضروری و بينابينی«

آيا .  رؤيا نھفته است که به شکل جنينی در) ١٨٩٧ جوالی ٧نامه به فليس (» روان شناسی کامل نوروزھا«برای 

م که محرک اتو آنالير فرويد تنھا به انگيزه ھای ذھنی و علمی فرويد مرتبط بوده است؟ جھت آغاز ئيمی توانيم بگو

» نوروز انتقال قلبی«) ١٩٥١(ی ست که اديت بوکسبوم آن می بايستی علت ديگری وجود داشته باشد، اين موضوع

  .نزد فرويد ناميده است، و از اين رو به توضيحاتی چند نيازمند ھستيم

افکار آزار دھندۀ اجباری که موجب .  شاھد وخيم شدن مشکالت شخصی فرويد است١٨٩٧سه ماه تابستان در سال 

 مواجھه با برخی واقعيات، و احساس گناه نزد فرويد در اين  درئیافسردگی او می شد، احساس فقدان قدرت و کار آ

چنين مشکالتی، در حد فرد عادی به نظر می رسد، ولی می تواند در ھمين حد و حدود . دوران مشخص می شوند

معمولی به عنوان نوروتيک مطرح باشد، زيرا افراد عادی نيز واجد آن می باشند، با اين تفاوت که نوروز عادی 

ولی اگر مفسرين از نوروز نزد فرويد حرف زده  .راد عادی با ساختارھای بيماری زای روانی ارتباطی نداردنزد اف

 ١٢نامه به فليس (» من دچار نوعی نوروز شده ام«:  می نويسد جون ١٢اند، به اين دليل بوده است که فرويد در 

چيزی از اعماق نوروز خود . ی من افتاده استنمی دانم چه اتفاقی برا«:  می نويسد جوالی ٧و در ) . ١٨٩٧ جون

من بروز کرده است و در رابطه با آنچه در درک نوروزھا مطرح می کنم مقاومت می کند، و نمی دانم به چه علتی 

پس از يک دورۀ آرامش، «: ت می نويسدگس ا١٤در ). ١٨٩٧ جوالی ٧نامه به فليس (» تو نيز در آن دخالت داری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ستری يھ. آنچه بيش از بيمارانم من را متأثر ساخته، مشکالت خود من است. دوه شده امحاال طعمۀ حزن و ان

ر می ولی ھنوز مابقی مشکالت اصرا. مختصرم، که به دليل کار و مشغله خيلی وخيم شده بود، بھتر شده است

 دامن ئیبه سير قھقراچنين دوران ھای بيمارناک حاد و نسبتا کوتاه، که ). ١٨٩٧ت گس ا١٤نامه به فليس (» .ورزند

ً در کوران نطفه بستن کشف يا تحقق بخشيدن به اثری بروز می لغزانزده و در اقتصاد   تحول ايجاد می کند، غالبا

طور کلی، لينگ و ه ب. موردی بررسی قرار داده است» بيماری خالقيت« ن را تحت عنوان آ) ١٩٦٤(کند، النبرگر 

  .رمانی چنين مرحلۀ پسيکوتيک نزد برخی افراد تکيه داشته اندجريان ضد روانپزشکی روی خصوصيت خود د

در . ، فرويد در ھيچ دوران ديگری، در رابطه با خودش، از نوروز حرفی نزده است١٨٩٧به استثنای تابستان 

در رابطه با مشکالت . د نظر می باشد کامالً به شرايط مشخصی مربوط می شودرنتيجه پديده ای که در اين جا مو

تحليلی، خاصه  -خود. ی اش، فرويد مثل ھر فرد عادی و نرمال ديگری، صرفاً توجھی ميانه رو نشان می دادشخص

ھمين وخامت در طول روانکاوی غالباً پيش . به ھدف تجربی با چند رؤيا موجب وخيم ساختن مشکالت فرويد شدند

له باز ھم أ با اين وجود مس.او شدموجب تحريک افسردگی نزد ) سوگواری برای پدر( کار روی سوگ  .می آيد

فرويد نمی تواند کامالً درمان روانکاوی را کامالً تکميل نمايد، و نظريۀ مطمئنی ارائه دھد، . عميق تر از اين است

نيست، بلکه در ) اپيستمولوژيک(بر اساس توضيح حائز اھميت گستون بشلر، مانع او تنھا موضوعی علم شناسانه 

موقعيت نوروتيک فرويد با . به اين معنا که توجھات را روی شخص خود او جلب می کندخود او نھفته است و 

ھرگز تا اين اندازه از نظر فکری فلج نشده بودم، حتی نوشتن «. افزايش فشار روحی و امتناع از کار ھمراه است

ت بزرگ فرويد ھر يک از کشفيا). ١٨٩٧ جون ١٢نامه به فليس (» يک خط ھم برای من موجب درد و رنج است

آناليز که نظريات بنيادی روانکاوی را مطرح می سازند، با چنين مرحلۀ بحران آميز و تعليق فعاليت -از طريق اتو

تنھا در آخرين کشف در اين دوران است که فرويد از پيش آن را احساس می کند، و مثل . ذھنی او آميخته است

اين کشف مربوط است به : بير خواب را به پايان می برد دفعات پيشين غافلگير نمی شود، و آخرين بخش تع

  ).فانتاسم کستراسيون(فانتاسمی که در اساس اين تعليق فکری نھفته، يعنی فانتاسم فنای از عورت 

   

  که نشان از خالقيت دارند مشکالت شخصی

 فرويد می ١٨٩٧ جوالی ٧ طی نامۀ  ند در رابطۀ تنگاتنگ با فليس است،موانعی که در اين دوره بروز می ک

نظر می رسد که ھدفش مختل ه امکان ناپذير شدن فعاليت نوشتاری که من دچار آن شده ام، اين طور ب«: نويسيد 

کامالً  و چيزی نيست مگرحدس و گمان ھای  دربارۀ تمام اين مسائل، ھيچ دليل روشنی ندارم. ساختن روابط ماست

  ».مبھم

، فرويد برای ديدن خواھر زنش به سالزبورگ می رود، بعد برای ديدن مادر زنش به ريشنھال جوالیدر اواسط 

 در جوالیدر پايان ماه . جھت رسيدگی به مسائلی که مربوط به قبر پدرش بود به وين باز می گردد. عزيمت می کند

اين طور به نظر می رسد که فرويد اتو آناليز خودش را به . طول تعطيالت در اوس به خانوادۀ خودش می پيوندد

 فرويد.  از پيش کوتاه می شوندشنگاری با فليس کاھش پيدا کرده بيشکل منسجم در آنجا شروع می کند و نامه 

خودم ه به نا چار مرتب ب«: ت بود و مدتھا انتظارش را می کشيد، لغو می کند گسمالقاتش را با فليس که در ماه ا

 و نمی توانم به دچار خستگی فکری شده ام...گفته ام که ديروز کار خوبی کردم که قرار مالقاتمان را لغو کردم

که ست ااين تحليل از ھر تحليل ديگری مشکل تر است، و ھمين امر ... پريشانم، آرامش ببخشمافکار و احساسات
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با اين وجود فکر می کنم که بايد ادامه دھم زيرا . توانم را برای نگارش و توضيح مفاھيم حاصله از کار می اندازد

  ).١٨٩٧ت گس ا١٤نامه به فليس (» .مار می آيد مھم و ضروری در تحقيقات من به ش مھره ای

فرويد با فليس . د می کند که توسط اديت بوکسبوم مطرح شده استئيرا تأ» نوروز انتقال قلبی«تمام اين موارد نظريۀ 

 موجب ئیچنين گفت و گو.  کند که در پاسخ انتظار دارد که او و اثرش را باز شناسی کندگفت و گوئی را آغاز می

 و به بھای اضطرابی عظيم، در عين حال ھمين پرسش ھا  می گردد که او مفھوم زندگی و آثارش را به پرسش گيرد

قيق تری نيازمند است، اين وجود فرضيۀ اديت بوکسبوم به بررسی د. را نيز در رابطه با مخاطب خود مطرح کند

در ھر زمانی در رابطه با فليس به وقوع نپيوسته است، بلکه در رابطه با کار » نوروز انتقال قلبی«زيرا اين 

 به ثبت می ١٨٩٧بر وکشفيات مھمی که در ماه بعدی يعنی ماه اکت. سوگواری شديد او در مرگ پدرش می باشد

  . زيرا ھم زمان با نخستين ماه سالگرد فوت پدر به وقوع می پيونددرساند، باز ھم از نظر زمانی معنی دار است،

    

  اسطورۀ اديپ 

چگونه فرويد کشفيات خود را بر اساس گذشته اش درک کرده و سامان می دھد؟ با ھمه شمول ساختن و با مشخص  

  .ساختن ساختار نمادين آنھا

 يا باستان شناسی و يا زبان شناسی که از طريق داستانی که در کيميا به چنين امری، نه از طريق تحقق بخشيدن

پس از برگرفتن نمونه ھايش در قواعدی که ترکيب اجسام يا کلمات را . دی روايت شده امکان پذير گشته استيتراژ

س می زند، در اسطوره باز می يابد، سامان می دھند، ھمان عمل کرد نمادينه ای را که فرويد در مورد خواب حد

چنين سرنوشتی ماھيتی را در بر می .  قواعدی که از ديدگاه قديميان سرنوشت انسان را رقم می زدۀيعنی مجموع

رؤيای مرگ «در بخشی با عنوان » تعبير خواب«در کتاب . گيرد که در جريان ھر روانکاوی به وقوع می پيوندد

. بر برای فليس نوشته بودو اکت١٥ فرويد به ھمان مطالبی می پردازد که در نامۀ ،)فصل پنجم(» شخص مورد عالقه

روانکاوان سوئيسی که پيرامون يونگ جمعی را . تحقق آرزو است سم، يبر اين اساس اسطوره، مثل رؤيا و فانت

 از اصطالح عقدۀ ١٩١٠را به کار بردند، و فرويد پس از سال » عقده«تشکيل داده بودند، برای نخستين بار واژۀ 

. منعکس می شود) ١٩١٠(» تأمالتی دربارۀ زندگی جنسی«اديپ استفاده می کند که در نوشته ھای او تحت عنوان 

آن چه او به علوم انسانی ملحق می سازد، ھمان طور که توماس من . بر اين اسطورۀ اديپ راه گشای فرويد استبنا

  .مقوله ای ست که درک خاص مسائل را ممکن می سازدبه روشنی می بيند، اسطوره به عنوان ) ١٩٣٦(

در کشف اسطورۀ اديپ، فرويد از ھمان آغاز اتو آناليزش سه حرکت را ھم زمان انجام می دھد، ذھنی، عينی و اتو 

منظور ما از خود کشف، کشفی ست که ضميمۀ . کشف حقيقت جھان شمول، کشف خودش، خود کشف. فيگوراتيف

فرويد با اختراع عقدۀ اديپ، به شکل نمادينه عقدۀ اديپ . آن کشف اصلی تحقق می پذيردروندی ست که از طريق 

برای فرويد، برای ھر روانکاوی و شايد برای ھمه، جسم مادر است، يعنی ) خواب(رؤيا . درخودش نائل می آيد

گيری ھمان تن درک رؤيا ھا، رؤياھای خودش، بازيابی و در باز پس . مکان تحقق بخشيدن به تمنّای کودک

.  مشخص گرديده و گسترش می يابد١٨٩٧بر واين موضوع باز پس گيری در اکت. جسمانی که از دست داده است

. فرويد اديپ جديدی ست که به فتح ناخودآگاه نائل می آيد، و آن را در يکی از ساختارھای اساسی مشاھده می کند

  .نھايت متنوع فتح اديپی استھر کشف بزرگی، بدون شک، بازنمائی يکی از اشکال بی 

  .ھر کشف بزرگی، بی گمان، بازنمائی يکی از اشکال بی نھايت متنوع فتح اديپی است
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  در آفرينش ادبی و کشفيات علمی  گون ھم شرايط

فرويد به يک  . می داشت، يک اديپ بودفرويد به سھم خود به دليل احساساتی که نسبت به زوج پدر و مادر ابراز

دليل ديگر نيز باز ھم اديپ است، زيرا به معمای نوروز پاسخ می گويد، يعنی معمائی که در نھايت شامل حال تمام 

روح خالق فرويد ريشه ھای ناخودآگاھی را که در تراژدی ھملت دست اندر کار است حدس می . انسان ھا می گردد

ولی تفاوت اين جاست که اگر اديپ افسانه ای . خوابگی با مادر و آرزوی کشتن جانشين پدرزند، يعنی تمنّای ھم 

يعنی به نحو طبيعی و از روی بی گناھی به تمنّايش تحقق می بخشد، برای او مسائل به شکل (بدون عقده بوده است 

 بوده و احساس گناه ناخودآگاه به ، ھملت اّما نمونۀ انسانی ست که تحت تأثير چنين عقده ای)مابعدی مطرح می گردد

.  او را به خود واداشته و بر اين اساس در اعمال و احساساتش و در زندگی اش منفعل گشته است،دليل ھر دو آرزو

او نه می تواند به عشق افلی پاسخ گويد، و نه اين . ».ت می کندآگاھی اخالقی ما را به بزدلی دعو«: ھملت می گويد 

مۀ عمل بپوشاند که روح پدرش مأموران آن را به او واگذاشته بوده، يعنی کشتن عمويش که اکنون که به انتقامی جا

در ديگر موارد که در زندگی روی می دھد و با چنين عقده ای تداخلی پيدا نمی کند، . معشوق مادر او می باشد

ھمان «ين نکته تأکيد می کند نظر می رسد، در اين باره فرويد در نامه ای به فليس روی ھمه شجاع و مصمم ب

  . ».ھملتی که در کشتار درباريان درنگ نمی کند و الئرت را بی ھيچ تزلزلی می کشد

اين استاروبينسکی . در رابطه با فليس» انتقال قلبی«اشتباه معنی دار فرويد، يک بار ديگر و دو باره در رابطه با 

چون که ( نمی داند که تکمۀ نوک شمشير برداشته شده ھملت«: است که اين اشتباه را يادآوری می کند ) ١(

به چه . ھملت الئرت را به عمد نمی کشد. و به زھر آلوده است) شمشيری که به دست داشته شمشير تمرين بوده 

دليلی در نامه به فليس، فرويد به ھملت معنائی می بخشد که بيشتر به برادر کشی نزديک است؟ و يا از طريق اشتباه 

  »؟. آيا نام الئرت به جای پواونيوس به کار برده نشده استلفظی،

فرويد نتيجه می گيرد که ھملت ) : ١٨٩٧بر و اکت١٥(به نامه ای که فرويد برای فليس نوشته است باز گرديم 

 و به خاطر جا به جائی که روی افلی انجام می دھد و عملی  خاطر سرد مزاجی جنسیه رفتاری ھيستريک دارد، ب

. که می پردازد) پدر افلی(  او را ھدف قرار می دھد، و به اين علت که سرانجام بھای مجازات را ھم اوست که پدر

توضيح اّول مرتبط است با نظريۀ .  دو توضيح ديگر ھمين توضيحات در تعبير رؤياھا مطرح می شود، و البته

. را تشکيل می دھد) ١٩١٣- ١٩١٢(که يکی از مضامين مرکزی توتم و تابو » تحول واپس زدگی طی قرون«

با به عاريت گرفتن از «: توضيح دّوم تراژدی ھملت را در رابطه با زندگی شخصی خود شکسپير تعبير می کند 

 پس از مرگ پدر شکسپير، و در ، دربارۀ شکسپير، می دانيم که اين درام فوراً ١٨٩٦، )١(پژوھش ژرژ براندس

 توانيم بازگشت احساسات کودکانه در رابطه با پدر را در اثر او ، و می)١٦٠١( نوشته شده است سوگواری او

بوده که ) ٢(و باز ھم می دانيم که پسر شکسپير در سنين کودکی فوت می کند، و نام او نيز ھمنت. مشاھده کنيم

  ».شباھت زيادی به نام ھملت دارد

با تأکيد روی «: ن جا آشکار می گردد استاروبينسکی روی انطباق ھويتی فرويد با شکسپير تأکيد دارد که در اي

رابطۀ زمانی بين مرگ پدر شکسپير و نگارش ھملت، فرويد به شکل سر بسته به ما می گويد که خالقيت ادبی، در 

چنين حالتی، در شرايط مشابه به کشف نظريۀ اديپی، و پس از تحليل رؤياھائی که در ماه ھای پس از فوت پدر 

در زمينۀ دانش و آگاھی معادل جايگاه نمايشنامۀ ھملت » تعبير رؤياھا«کتاب . وسته استبه وقوع پي انجام گرفته، 

   .در گسترش آثار نمايشی شکسپير بوده، و فرويد نيز شکسپيری به نظر می رسد که به تحليل خود پرداخته است

Starobinski(1  
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