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 Scientific علمی

  
  حميد محوی: برگردان از

   ٢٠١٥  اپريل٠١
  ١٩٨٥- ١٩٧٧کشف ھای بزرگ روانکاوی 

   ھمه شموله ایاوديپ، عقد
٥  

  )نوشتۀ ديديه آنزيو» اتوآناليز فرويد«منتخب از  (
D.ANZIEU. Autoanalyse de Freud. Presses Universitaires de France  

   
  از تراژدی عھد عتيق تا عقدۀ جھان شمول

، به مشکلی )يعنی روانشناسی که به امور ناخودآگاه تکيه دارد(کاربرد اسطورۀ اديپ در روانشناسی ناخودآگاه  

ن به دی سرنوشت است، در حالی که انسان مدرياديپ تراژ: برخورد می کند که فرويد عمالً با آن مواجه می شود 

 اتفاق حادثه ای معنی دار اين بر حسب. چنين امر محتومی که خارج از زندگی عينی وجود داشته باشد، باور ندارد

فرويد معالجۀ خانم پيری را به عھده دارد که عبارت است از ريختن چند قطره محلول . له را روشن می سازدمسأ

يک روز . به شکل عادتی خودکار انجام می دھدرا داوا فرويد اين م. در چشمان او و تزريق مورفين) ١(»کولير«

عمل سھوی او از . بر، مرتکب اشتباھی می شود، که خوشبختانه مخاطره ای در بر نداشتو اکت١٥ و ٤صبح، بين 

 به در اين لحظه فرويد فوراً . اين قرار بود که معالجۀ روزمره را می خواست با تزريق مورفين در چشم شروع کند

آيد و متوجه اشتباھی می شود که در شرف وقوع بود، و عملش را تصحيح می کند، و در عين حال جمله خودش می 

يا (که نزديک بود دستش به عمل تقدير آميزی » توھين به ساحت مقدس پيرزن«ای به ذھنش خطور می کند 

  .آلوده شود) سرنوشت سازی

ده نھر بين«: اس تقدير و سرنوشت نوشته بود، و می گويد بر به فليس، توضيحاتی دربارۀ احسو اکت١٥فرويد در نامۀ 

ولی » .ای، روزی در تخيالتش يک اديپ بوده است و در مقابل تحقق رؤيايش در عالم واقعيت وحشت زده می شود

تحت تأثير خوابی بودم که شب « : می يابيم » پسيکوپاتولوژی در زندگی روزمره«توضيح دربارۀ خود عمل را در 

د جوانی برايم تعريف کرده بود و من آن را به عنوان تمايالت جنسی اين مرد جوان نسبت به مادرش تعبير گذشته مر

جذب چنين افکارم بودم که به خانۀ بيمار نود ساله ام رسيدم، در ھمين لحظات بود که داشتم از افسانۀ . کرده بودم

ده، به عنوان خصوصيتی جھان شمول برای عالم  گرديتعيين در رابطه با سرنوشتی که در فرامين آسمانی  اديپ

  ».بشريت به نتايجی می رسيدم، و در ھمين لحظه بود که مرتکب اشتباه شدم و می رفت که پير زن قربانی آن گردد

فرويد در خود تحليلی ھايش خاطرات مربوط . يت می کندا به مرحلۀ آغازين کشف فرويد ھداين متن ما را مستقيماً  

ديپی دوران کودکی اش را باز می يابد، ولی از طريق تحليل بيمارانش می باشد که عقدۀ اديپ را به احساسات ا
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با اين وجود به طور کلی بايد دانست که بين خود تحليلی فرويد و تحليل بالينی بيمارانش رابطۀ . آشکار می سازد

بيماری که در باال يادآور .  عکسهی برد و بمتقابل دائمی وجود دارد، تحليل بيمارانش را برای خود تحليلی به کار م

شديم مرد جوانی ست که پس از فوت پدرش از اعمال اجباری و وسواسی و افکار آدم کشی رنج می برد، و ما فکر 

 فرويد را در مسير کشف عقدۀ اديپ ھدايت کرده است، به دليل ١٨٩٧می کنيم که اين او بوده است که در ماه می 

  . والدين ھم جنستمنّای مرگ يکی از

 برای فرويد تعريف می ئیحدس می زنيم که اين موضوع زمانی برای او کامالً آشکار می شود که اين بيمار رؤيا

او در کتاب تعبير رؤياھا از اين مرد جوان ياد می کند، مشخصاً پيش از ( کند که حاکی از ھم خوابگی با مادر است 

  ).آن که به کشف عقدۀ اديپ بپردازد

دختران . رو ھستيمه ديدگاه معرفت شناسی، در اين جا ما با موضوع بسيار اساسی در رابطه با کشف فرويد روباز 

و زنان جوان ھيستريک بودند که کشف معنای رؤيا ھا را برای فرويد امکان پذير ساختند، ولی در رابطه با اين مرد 

روانکاوی از تأمالت بديع فرويد دربارۀ ھيستری . ندجوان مبتال به وسواس است که فرويد عقدۀ اديپ را کشف می ک

 نوروز اجباری يا وسواسی نائل می  آغاز می شود و زمانی کامالً شکل می گيرد که فرويد به درک مشخصی از

  .آيد

  يادداشت ھا

Collyre(1     

   

  پدر من کيست؟

ندای آسمانی، تجسم .  چه کسانی ھستنداو می خواھد بداند والدين او. مشکل اديپ مرتبط است به منشأ خانوادگی او

و اين پرسش نيز ھمان پرسشی ست که . بخشيدن به ھمان ندای درونی ست که او را به چنين پرسشی ھدايت می کند

بچه ھا از کجا زاده می شوند؟ انعکاس ھمين پرسش را در مسائل فلسفی می يابيم : نزد تمام کودکان مشاھده می کنيم 

 باز شناسی دو نکته را ئیاز کجا می آيد؟ فرد آدمی فرزند کيست؟ پاسخ به چنين پرسش ھامن کيستم؟ انسان : 

ھر جامعه ای واجد نظامی ست که روابط خويشاوندی . مطرح می سازد، يعنی تفاوت جنسيت و تفاوت نسل

 که به محض جودی متمدن است، و چنين واقعيتی تا حدود زيادی از اين روستوانسان م.  می کندتعيينمشخصی را 

چنين نظمی به .  نمادينه استتولدش از نظام طبيعت فاصله می گيرد، و بر اين اساس وارد نظم انسانی که کامالً 

 و نشان دادن آن خود را مجبور می ديد که به يک ئیبرای بازنما) ١٩۴٩(اندازه ای نمادينه است که لوی استروس 

 در اوان جوانی در بارۀ انگيزۀ اوليه اش برای تحقيقات علمی اين پرسشی ست که فرويد. متخصص جبر مراجعه کند

. ازدواج پدرش افزوده می شود) و يا حتی سه(به مناسبات خانوادگی عادی نزد يھوديان، دو . مطرح می کند

زيگموند، که کودکی اش را در شھر فريبرگ می گذراند، فی البداھه اطرافيانش را به شکل زوج و براساس سن 

 .ی می کرددسته بند

وقتی فرويد را به . بی ترديد، تنھا فردی که با چنين مشکالتی مواجه شده است می توانست عقدۀ اديپ را کشف کند

اين علت که سکسوآليته را در مرکز تمام روابط انسانی قرار می دھد، مورد نکوھش قرار می دھند و با ترديد به او 

وص لذت و اسرار اتاق خواب تمايالت انحرافی او را به چنين نتايجی نگاه کرده و در اين پندارند که گوئی در خص

ً در مورد اين مرد و کشفيات او دچار اشتباه شده اند آن چه را که ھيچ کس . ھدايت کرده است، بايد دانست که حتما

عکاس روانی او با صبر و خونسردی ان. بدان توفيق نيافته بود، که آخرينشان بروئر است، فرويد بر آن فائق آمد
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فرويد به وجه جسمی لذت و به آئين دل ربائی . مشکالت جنسی را ھمانند يک آناتوميست مورد بررسی قرار می داد

سکسوآليته از ديدگاه او نوعی از روابط انسانی به شمار می آيد که به مراتب جنسيت و نسل مربوط . توجھی نداشت

ما ھمگی پسر پدر و مادرمان ھستيم و اين سرنوشتی ست که . می شود که بر اساس ساختار مشخصی رشد می کند

ھيچ کس را از آن گريزی نيست يعنی ھمان سرنوشتی که ندای آسمانی به شکل خدشه ناپذيری ما را به آن مراجعه 

جوی پاسخ آنھا  و مرگ ژاکوب فرويد نزد پسر او پرسش ھائی را مطرح ساخت و در عين حال راه جست. می دھد

با تبديل شدن به فرد بالغ از کودکی . با تحقق بخشيدن به سرنوشت است که از آن رھا می شويم. ز بر او گشودرا ني

وقتی که در اشکال نمادينه پدرمان را کشتيم، می توانيم به سھم خود در مقام پدری قرار . مان فاصله می گيريم

زند نوزادش اديپ، مرگ فرزندانمان را آرزو می بعد ھريک به سھم خود، ھمانند الئيوس در رابطه با فر. گيريم

  .کنيم و به اين ترتيب اين دور ادامه می يابد

   

  تأثيرات شگرف خود تحليلی 

تو دربارۀ توضيحاتم در مورد « :  فليس در رابطه با خود تحليلی ھايش، شکوه آميز می گويد ئیفرويد از بی اعتنا

 موضوع را در ھيچ کجای ديگر مطرح نکرده بودم، زيرا به راحتی من اين. اديپ شھريار و ھاملت حرفی نزده ای

). ١٨٩٧مبر  نو۵. نامۀ فرويد به فليس(» .آمدمی توانم حدس بزنم که از آن استقبال خصمانه ای به عمل خواھد 

تسکين می ) ١(» گسترش ذھنی کودک و نژاد«فرويد دلگيری خود را با خواندن آخرين نوشتۀ بلدوين تحت عنوان 

 .خشدب

) »آناليز-توا«(خود تحليلی . يعنی کتابی که در آن نظرياتی را مشاھده می کند که نزديک به نظريات خود اوست

  : دارای چھار خصوصيت مھم است ١٨٩٧بر ومبر و اکتدائمی فرويد، در سپت

جوی و   و ھدف آن جست نخستين خصوصيت متعلق به جريانی ست که تا کنون در حوزۀ فلسفه باقی مانده) ١

تمرين بسيار خوبی است که فرد با خودش «:می نويسد ) ١٨٩٧بر و اکت١۵(فرويد . حقيقت و شناخت خويشتن است

حقيقت :  و حقيقت روانکاوی حقيقت ناشناخته: در اين جا فرويد ماھيت نوروز را حدس می زند. »صادق باشد

  .بازسازی شده

ف می کرد، تنھا مستلزم بسيج تماميت روح نيست، بلکه بازسازی حقيقت، آن طور که افالطون آن را تعري) ٢

در ) يعنی بيان جسمانی(عرصۀ تن جسمانی را نيز در بر می گيرد، يعنی به ھمان شکلی که فرويد شيوۀ بيانی آن را 

تحت «. بررسی خصوصيت ھيستری در تبديل تنش روانی به عارضۀ جسمانی حدس می زد و به کشف آن نائل آمد

 ٣١. نامۀ فرويد(» روانکاوی، در حال حاضر اختالالت قلبی من به اختالالت گوارشی تبديل شده استتأثير تحليل 

از اين تاريخ به بعد فرويد ديگر دربارۀ اختالالت قلبی اش حرفی نمی زند و به اين ترتيب می توانيم ). ١٨٩٧بر واکت

در نقل يکی از خواب ھايش، يعنی خوابی اختالالت گوارشی که . نتيجه بگيريم که اين عارضه برطرف شده است

  .ست) ٢( به مرحلۀ گوارشیئیخاطر عدم نظافت مربوط می شود، حاکی از سير قھقراه که به تنبيه ب

انيم به قرابت بر اين اساس می تو. خود تحليلی حقيقت را با باز سازی گذشتۀ شخصی فرد آدمی بازسازی می کند) ٣

: ۀ خود برای فاست نوشته است، يادآور می شود ئيجمله ای را که گوته در اھدافرويد . نديشيمروانکاوی و شعر بي

و سايه ھای گرانمايه بر می خيزند و با آنھا، ھمچون افسانه ای قديمی و فراموش شده، اولين عشق، اولين «

ی اندوھبار سرّ .  نيز صادق استئیاين موضوع برای اولين ترس و اولين جدا«: و فرويد اضافه می کند » .دوستی

به نخستين منشأ آن باز گردانده می شود و به اين ترتيب منشأ عادی و ناچيز برخی غرورھا و برخی استعدادھا را 
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فرويد اين نقل قول را ھنگام سخنرانی در خانۀ شعر ). ١٨٩٧بر و اکت٢٧. نامۀ فرويد(» .بر ما آشکار می گردد

در . »می تواند در مورد ھر يک از تحليل ھای ما تکرار شوداين نقل قول «: دوباره مطرح می کند و می گويد 

 را ئیمفھوم واالگرا تفاوت واالگرائی نزد شاعر و روانکاو می پردازد، و بعدھا به بر به فليس، و اکت٢٧ھمان نامۀ 

با فرويد ھمواره در نوشته ھايش ھمواره به اين علت که شاعر نيست . به شکل گسترده مورد بررسی قرار می دھد

شاعر دارای قلبی انسانی بوده و قادر به بيان فوری جھان پيرامون خود می باشد، در : تأسف و اندوه ياد کرده است 

  .حالی که روانکاو تنھا پس از تالش مشقت بار به چنين امری فائق می آيد

ايش پيشرفت کرد، دست آمده طی روانکاوی ھه خود تحليلی فرويد تنھا ھم زمان و تحت تأثير شناخت عينی ب) ۴

عکس بين تحليل گر و تحليل شونده تقسيم می ه عکس، خود تحليلی به شکل باروری نقش ھا را به حالت به ولی ب

من آن چه را که مشاھده می کنم و از بيمارانم می شنوم، خودم نيز آنھا را «: کند، فرويد در اين باره می گويد 

شف عقدۀ اديپ از اولين روند حاصل می آيد، ولی سه کشف ديگر ک). ١٨٩٧بر و اکت٢٧. فرويد(»زندگی می کنم

  : بر است ومحصول مستقيم خود تحليلی گستردۀ ماه اکت

  ).پسيکو سکسوئل(جنسی - مراحل رشد روانی) تحليل مقاومت ھا، پ) پاداش ثانوی بيماری، ب) الف

تند از اين جا بر می آيد که بايد تمايل من بيش از پيش متقاعد شده ام که تمام مشکالتی که مانع درمان ھس«) الف

  ). ١٨٩٧بر و اکت٣فرويد، (» بيماران در ماندگاری در بيماريشان را از بين ببريم

اين احساس مطبوع در فرويد به اين علت بود که آن روز تحليل بيماری » امروز صبح احساس خوبی داشتم«

د که سرانجام داليل تمايل بيماران را مبنی بر اين که در ھيستريکی را به عھده گرفته بود و اميدش از اين جھت بو

  ).١٨٩٧ نومبر ١٨فرويد، .(ماندگاری در بيماريشان اصرار می ورزند، کشف خواھد کرد

فرويد ديگر مقاومت را به عنوان مانعی در تحليل روانکاوی به شمار نمی آورد، بلکه آن را در روند تحليل ) ب

  .تعريف می کند» خصوصيت کودکانه نزد فرد«مت را به عنوان تجلی مثبت فرويد مقاو. مستحيل می سازد

 در مرحلۀ  اختصاص دارد و نظريۀ ناحيه ھای جنسی» ليبيدو« کامالً به موضوع ١٨٩٧ نومبر ١۴نامۀ بلند ) پ

که خصلت جنسی خود را طی رشد عادی و نرمال از ) گوارشی، دھانی و حلق(ماقبل تناسلی را توضيح می دھد 

فرويد واپس . ست می دھند ولی افراد نوروتيک در رابطه با اين مراحل ماقبل تناسلی دچار سير قھقرائی می شوندد

يعنی (نزد زن » ناحيۀ تناسلی نر«زدگی عادی يا نرمال را از واپس زدگی نوروتيک تفکيک می کند، و موضوع 

 نسبت می دھد که واپس زدگی در آن به حرف می زند و انتخاب نوروتيک را به مرحله ای از رشد) کليتوريس

  . وقوع پيوسته است

که گويا از ديد فليس و به ھمين ) ٣(»جنسيت در آسيب شناسی نوروتيک ھا«نتيجۀ فوری تمام اين نظريات در مقالۀ 

 اين فرويد تلقين ھيپنو تيک را کامالً کنار می گذارد و از. ترتيب از ديد غالب خوانشگران به دور مانده بوده است

  .پس روانکاوی به شکلی که امروز می شناسيم آغاز می گردد

  Didier Anzieu - ديديه آنزيو 
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