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  ید محويحم: برگردان از

   ٢٠١٥  اپريل٠٤
  ١٩٨٥- ١٩٧٧ ی بزرگ روانکاویکشف ھا

   ھمه شمولیه اپ، عقدياود

۶  

  )ويه آنزيدي دۀنوشت» ديز فروياتوآنال«منتخب از  (

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

   

  یخ زندگيتار: پ ي اودۀافسان

  )ديگموند فروي زۀر خواب، نوشتي از تعبیمنتخب(

 به  که بعداً ی عموم کودکانی روانی در زندگنيده ام که والديجه رسين نتيار متعدد به ايبر اساس مشاھدات بس 

 لغزشر ي ناپذرييتغ ۀري به ذخیگري و نفرت نسبت دیکيمھر به .  دارندی شوند نقش اساسیکونرووز مبتال ميپس

 آنان خواھند ۀنديک آيش عوارض نوروتيداي در پیگاه مھميجا  و  رندي پذین سن صورت مي تعلق دارد که در ایئھا

 تنھا به آنان ین امرين جھت با افراد نرمال تفاوت داشته باشند و چني کنم که نوروپات ھا از ھمی فکر نمیول. داشت

 دھد که ی کند و نشان مید ميئن امر را تأي ھمیق اوليمشاھدات ما از کودکان نرمال به طر. اختصاص داشته باشد

 ی در زندگیش با شدت کمتري کمابست به جز آن چه کهي نیزين چيا خصومت در رابطه با والدي ی عاطفیتمنّا

  . ونددي پی غالب کودکان به وقوع میروان

 ی آن را به عنوان مقوله ای نھاده که صحت و درستی بر جای ما افسانه ای براین کشفيد چنيئدوران باستان در تأ

گر يو به عبارت د   مشابه نزد تمام کودکان استیلي تمایئ که بازنمای افسانه ایعني دھد، یر نشان ميجھان فراگ

  .م قابل درک نخواھد بوديابير آن را درني آن که ما مفھوم جھان فراگی که بیافسانه ا

وس پادشاه تب و يپ پسر الئياود.  سوفکل بپردازمیديار و تراژيپ شھري اودۀ افسانۀ چند درباری خواھم به مطالبیم

ن ي به پدر او ھشدار داده بود که ایئشگويتولدش پش از ي شود، پیوکاست، ھنگام تولد در گھواره به مرگ محکوم مي

 یگرين دي کند و او را ھم چون شاھزاده در کاخ پادشاه سرزمیدا مي نوزاد نجات پیول. پسر پدرش را خواھد کشت

 شود که از یه ميشگو، به او توصي اطالع است و در مراجعه به پیپ از داستان تولد خود بياود.  دھندیپرورش م

ب در ين ترتيبه ا. را در آن جا پدرش را خواھد کشت و با مادرش ازدواج خواھد کردي اجتناب کند ززادگاه خود

سپس به شھر تب .  کشدیھنگام او را مه  نابی شود و در نزاعیرو مه وس روبيز از وطن، بر حسب اتفاق با الئيگر
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 یبا نجات شھر مورد استقبال اھالد و ي گوی اسفنکس که شھر را محاصره کرده بود پاسخ می رسد و به معمایم

وکاست را به يده و دست يبرگز»تب «قرار گرفته که به پاس خدماتش، او را به عنوان پادشاه ) ه کسر تب(» تب «

 کند و با مادرش دو پسر و ی میئپ مدت ھا در صلح و آرامش فرمانرواياود.  گذارندیعنوان ھمسر در دست او م

ن جا يدر ا.  کنندیشگو مراجعه مي تب دوباره به پی رسد و اھالیگھان طاعون فرا منا.  آوردیا ميدو دختر به دن

رون يوس از شھر بي که قاتل الئیزمان:  کنند یشگو را بازگو ميفرستادگان پاسخ پ.  گرددی سوفکل آغاز میديتراژ

ن ي به ایتي جنایم رد پاي توانیدر کجا م«دا کرد؟ يد او را پي در کجا بایول. ز خواھد رفتيرانده شود، طاعون ن

  »م؟يقدمت را کشف کن

سه ي قابل مقایل روانکاوي و کامالً ماھرانه و حساب شده که با تحلیجيست به جز آشکار شدن تدري نیزيشنامه چينما

 ناخواسته اتين جنايبه خاطر کشف چن. ست استوکايوس و فرزند او و يپ قاتل الئي که خود اودیئاز آن جا. است

  .ونددي پیقت مي به حقیشگوئيپ.  کندی وطن میب شده بوده است، چشمان خودش را کور کرده و جال که مرتکیا

 ست که در یل کنتراستيک به دليختن حس تراژيز در برانگي سرنوشت است، و توان آن نیديار تراژيپ شھرياود

. دي آیبت حاصل ميز از مصي انسان در گرۀھوديان، و تالش بي قدرت مطلق و خواست خدایئارويش روينما

اموزد که به خواست ي ست تا بیر قرار گرفته درس عبرتي تحت تأثقاً ي که عمی تماشاگری براین نبردي چنیئبازنما

 را از یک مشابھيرات تراژيسندگان مدرن تالش کردند تا تأثينو. ش باشدي خوی ناتوانیرايان تن در دھد و پذيخدا

 که با مضمون یئھايدي تراژیول. ت آنھا بوده به وجود آورندالي که حاصل تخیگريق طرح موضوعات ديطر

   چيھ ک در تماشگران نشده و يخته شدن حس تراژي موجب برانگ سرنوشت در عصر مدرن نوشته شده اند،

  .  نداشته استیتيموفق

کل، به  انسان معاصر سوفی گذارد که رویر ميانسان دوران مدرن تأث  یار به ھمان اندازه رويپ شھرياگر اود

 ی کنتراست ني دارد که چنی بستگیت موضوعي نبوده بلکه به خصوصین سرنوشت و خواست انسانيل کنتراست بيدل

ن افکنده و موجب باز ي طنی درونی در خود ما ندائیستي باین اساس ميبر ا.  کندیف ميده و تعرير کشيرا به تصو

ن يار چنيپ شھريدر رابطه با داستان اود.  شده استنييتعپ ي اودی گردد که برای سرنوشتۀل کنندي قدرت تحمیشناس

 توانست به ما تعلق ی مین سرنوشتيرا چني دھد زیر قرار ميم و سرنوشت او ما را تحت تأثي شنوی را میئصدا

در رابطه  د که ي کرده باشد، و شایشگوئي را پیبت مشابھي در تولد ما مصیغام آورين علت که پيداشته باشد، و به ا

ن موضوع يز اي ما نیم، و خوابھايده باشي را حس کرده و نسبت به پدر نفرت ورزین رانش جنسيادرمان نخستبا م

 ما را فرجام ی دوران کودکی ھای از آرزومندیکي گرفتن مادر یپ با کشتن پدر و به ھمسرياود.  کنندید ميئرا تأ

م، از يک نشده باشي نوروتی ھایماري ب که دچاریرا در صورتيم زي ما از او خوشبخت تر ھستیول.  بخشدیم

ما با . ميز نسبت به پدر فراموش کرده اي خود در رابطه با مادر قطع نظر نموده و حسادتمان را نی جنسیآرزومند

 با بر مال یدي تراژۀسندينو .مي افتیده است دچار ھراس مي ما را تحقق بخشی دوران کودکی که آرزومندیت فرديرؤ

ات ي ھم چنان به حی دارد که اگر چه سرکوب شده اند ولی وامیئ ھالغزش یپ، ما را به باز شناسيساختن اشتباه اود

  . ھندیخود ادامه م

  : کنند ی ما را بدان جلب میدي که سرآھنگ در تراژیتضاد و کشمش متقابل

 یو بھروزن معماھا بود ي ژرفترین مردان و راز گشايپوس، بزرگترين ادي اید، فرزند تبايبنگر: سرآھنگ «

  )١(»... غوطه ور استیره بختيد که چگونه در گرداب تيبنگر. تابناکش محسود ھمگان
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 ی ھوشمند و قویليم که خين باور بودي بر ایرا از دوران کودکي سازد زیحه دار مي غرور ما را جرین ھشداريچن

 یست وليز ني جای از نظر اخالقم کهي ھستی ناخودآگاھی ھای آرزومندیپ داراي ما ھمانند سرنوشت اودیول. ميھست

 یدادھا و صحنه ھايم از روي دھیح مي سازند، ترجی دارد، و آنگاه که آنھا را بر ما آشکار میعت ما را بدان واميطب

  ).٢(مي کنی گردانی رویدوران کودک

 و به ن بودهي از اختالل دردناک در روابط با والدی ست و حاکیمي قدیپ حاصل موضوع خواب ھاي اودۀافسان

 در متن ی روشنن موضوع به شکل کامالً يا.  کندی را مطرح می جنسیھا لغزش نيق تر اختالالت نخستيعبارت دق

شگو اظھار ي پی وقفه از اخطارھاید که بي آیپ بر مي اودیوکاست به تسلي . سوفکل نشان داده شده استیديتراژ

:  ندارد یچ مفھوم خاصينند و ھي بی میئن خواب ھاي شود که تمام افراد چنیاد آور مي کند و به او ی مینگران

  ». دھندی ادامه میده و به زندگين اعمال را نکوھي ای در عالم خواب با مادرشان معاشقه کرده اند، ولیاريبس«

 آنھا را ین موضوعي کرده اند، چنینند که با مادرشان ھم آغوشي بی از مردان در خواب میاريامروز مثل گذشته بس

 سوفکل بوده و یديد تراژي کلیئن خواب ھايد دانست که چني بایول.  کنندیف مي آن را تعریاخته و با شگفتآشفته س

ن ي ست، و به ھمان گونه که این دو خواب نوعيل ما با اي تخۀپ رابطي اودۀافسان.  کندیل ميخواب مرگ پدر را تکم

 یز با محتواين) ٣ (یھي نسبت ترس و خود تنبنيخواب ھا، نزد فرد بالغ، با احساس انزجار ھمراه است، به ھم

  . زدي آمیافسانه در ھم م

  

  حاتيتوض

 شاھرخ مسکوب برگرفته   مرحومۀبه ترجم» ی تبایافسانه ھا«در » اريپوس شھرياود«ن قطعه از يا) ١

  ١٣۵٢ یانتشارات خوارزم.شده

 تأسف ی ھایضات و تنگ نظرن موضوع به تناقي ھمی ھمواره روی روانکاویپژوھش ھا: د يحات فرويتوض) ٢

 در ھم یلين تمايند که چني کردند بگویات سعي رغم تمام تجربی علین اواخر برخيدر ا.  مواجه شده استیآور

 ی از نامه ھایکيه به يبا تک) ١٩١٢ماگو يا (یفرنز. نه در نظر گرفته شوديد در شکل نمادي با محارم بایخوابگ

ن کتاب ين بار در اي نخستیپ که براي اودۀعقد.  دھدی ارائه میمندانه ار ھوشيپ تعبي اودۀشوپنھاور از اسطور

دا ي پیت فوق العاده ايت و گسترش مذھب و اخالق اھميخ بشري درک تاری براینيشبير قابل پيمطرح شده به شکل غ

  )١٩١٣مراجعه شود به توتم و تابو . (کرده است

  .ت خودش اشاره داردپ به دسين جا به کور کردن اودي در ایھيخود تنب) ٣

   

  ھاملت و احساس گناه 

 دارد، ھملت اثر یمنشأ مشترک» پيار اوديشھر «ۀشنامي بزرگ که مضمون آن با نمای ھایديگر از تراژي دیکي

 مختلف بوده و ی در دوران ھای فکری از تفاوت زندگی واحد حاکی متفاوت از مضمونی طرحیول. ر استيپسشک

 ی ھایپ، فانتاسم ھا و آرزومنديدر اود.  دھدیت را نشان مي بشری عاطفیر زندگ دی تحوالت واپس زدگیچگونگ

 ناخودآگاه در ی ھای که آرزومندیابند، به ھمان شکلي یبه روز شده و تحقق م) د ناخودآگاهيبخوان (یق و باطنيعم

 واپس زده یئ ھایومندن فانتاسم ھا و آرزيک ھا، چني در ھاملت، ھمانند نوروتیول.  شوندیمتحقق م) خواب(ا يرؤ

 از وجود یعني( گردد از وجود آنھا ی که سبب می و امتناعیرات بازدارندگيق تأثي مانند و ما تنھا از طری میباق

 شود، ی درام مۀ که موجب تحرک فوق العادیموضوع قابل توجھ. مي شویآگاه م)  و ناخودآگاهی باطنی ھایآرزومند
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. ميستيت آن ني قادر به رؤیم و به روشني اطالع ھستیشنامه بين نمايات يت شخصين جا است که ما از خصوصيا

ت آن را به عھده گرفته بنا شده ي که مأموری گذاشتن طرح انتقامءد ھاملت در به اجراي تردیشنامه روياساس نما

رداشت ھا و د مطرح نشده است، و بين تردي اۀزي علت و انگۀ درباریل و برھان و نشانيچ دليشنامه ھيدر نما. است

دگاه گوته، که ياز د. امده اندي نائل نین ابھاميز به رفع چني آن به نگارش درآمده ن  که در رابطه بایرات متعدديتعب

ر ي گردد که قدرت عمل او تحت تأثی می تلقی رسد، ھاملت به مثابه فردیج به نظر ميار رايز بسي امروز نیحت

مار يات بي با خصوصیتير شخصيگر شکسپين ديدگاه منقدياز د. ستش از حدش دچار نقصان گشته اي بیقدرت فکر

چ عنوان يم که ھاملت به ھيني بی ھاملت مۀشنامي ما در مضمون نمایول.  کرده استیئک را بازنمايو مردد و نوروت

 یجان حسير ھيک بار تحت تأثي زند، یرا او دو بار دست به عمل ميز. ست که قادر به عمل نباشدي نیفرد منفعل

 یئ اعتنای و با بیگر به شکل ماھرانه ايک بار دي کشد، و یستاده بوده مي را که پشت پرده گوش اید مرديشد

 که قصد کشتن او را داشتند ی دربارۀ رود با دو وابستی دوران رنسانس انتظار مۀک شاھزادي که از یخاص

 شد که روح پدرش به او واگذار کرده یتيمور مانع انجام مأید که چه عامليد پرسيجه بايدر نت.  کندی میئارويرو

اگر چه ھاملت قادر به عمل . ميجو کن و ت ھاملت جستيا نوع مأموريد در سرشت ي را باین پرسشيبود؟ پاسخ به چن

. ن او شده استيرد که پدرش را برکنار ساخته و در کنار مادرش جانشي انتقام بگ ی تواند از مردی نمی باشد ولیم

ده ي تحقق بخشی خود او را در دوران کودکۀ واپس زدیرد که تمنّاي انتقام بگی تواند از مردیر او نمگيبه عبارت د

شتر در ي انجامد، و با تأمل بی میق کند، به ندامت و شرم باطني انتقام تشوی او را برایستي بای که مینفرت. است

در . ستيد مجازات کند بھتر ني که باین فرد رسد که خود او از آی که به عھده گرفته است، به نظرش میتيمأمور

اگر از . ان کردمي آگاھانه بین جا من آن چه را که در ساحت ناخودآگاه قھرمان داستان نھفته است به مثابه مقوله ايا

نفرت از . ر من خواھد بوديج تعبي از نتایکي شک ی بین موضوعيک است، چنيستريند که ھاملت ھين پس بگويا

ن يچن.  باشدین عارضه مرتبط مي شود با ھمی آشکار می به شکل مبھمیگو با اوفل و  در گفت کهیروابط جنس

.  انجامدیم» یمون آتنيت« به نگارش ی اوج آن در سال بعدۀابد که نقطي یش مي افزای به حدهسندي نزد نوینفرت

 که به سال یدر کتاب) ١(سژرژ براند.  کندیان مي خود را بیق ھاملت احساسات باطنياز طر) ريشکسپ(سنده ينو

 پس از مرگ پدرش در سال  را فوراً یمون آتني تۀشنامير نمايد که شکسپي گویسد، مي نویر مي شکسپۀ دربار١٨٩۶

ن يم که در چنيم حدس بزني توانی برد و می که ھنوز در سوگ پدر به سر میئ در روزھایعنيسد ي نوی م١۶٠١

ر يم که پسر شکسپي دانیگر مياز طرف د.  کندی که به پدرش فکر م استیر احساسات کودکي او تحت تأثیتيموقع

 که داستان ھملت به یبه ھمان شکل. بوده و با ھملت ھم نام است) ٢(» ھمنت« کند و نام او ی زود فوت میليخ

. سد که موضوع آن فقدان فرزند استي نویز پس از مرگ پسرش مي پردازد، مکبث را نین ميروابط فرزند و والد

ل ي اصی داشته باشد، ھر اثر ھنریر مختلفي تواند تعابیا مي رؤیک و حتي که تمام عوارض نوروتیبي ھمان ترتبه

ن جا تنھا يتالش من در ا. ر گوناگون استي واجد تعاب  ھنرمند استیزه ھا و احساسات عالم باطني انگۀجيز که نتين

   .تسنده منحصر بوده اسي نویالت باطنين تمايق ترير عميبه تعب

١(     George Brandès  

٢(     Hamnet  

   

   دھدیا خود را نشان مي واپس زده در رؤیتمنّا
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 ۀي نظریت آن براي اھمۀ آن که درباری شود رھا سازم، بین مي را که مربوط به مرگ والدیئ توانم خواب ھاینم

شه ين معنا که انديھستند، به ا از موارد نادر یئن خواب ھايچن.  را مطرح سازمی مطالبیر خواب به طور کليتعب

دا ي شکل پرييتغ آن که ی آزاد گشته و بی شوند از ھر گونه سانسوریل مي واپس زده تشکی خواب که از تمنّایھا

ن خواب يل وقوع چنيبه نظر من تسھ.  الزم استیط خاصي، شراین موردي چنیبرا. ابندي ی میکرده باشند، تجل

 در عالم یم که حتي کنی فکر من است که ما غالباً يد دانست اي که باین نکته ايلاو.  نکته است   مشروط به دویئھا

 پدر ی برای مجازات نشي که سولون در طرح قوانیبي که به ھمان ترتیم، در حاليستي افکار نیخواب قادر به برخ

م که ي ھستیر به افکارز فارغ از ھر گونه سانسور بوده و ما در عالم خواب قادي نکرده بود، خواب نینيش بي پیکش

ش از خواب به ي رسد که روز پین طور به نظر مي، ای بعدۀدر مورد نکت.  از ما به دور استیليم خي کنیفکر م

ن ي ایول.  به ذھنمان خطور کرده بوده استیافکار نگران کننده ا) ا مادريپدر ( نسبت به شخص محبوب ینحو

 تواند در عالم ی تواند بروز کند، ھمان طور که تمنّا میخودآگاه م نای در عالم خواب تنھا در شکل تمنّاینگران

 است ی افکارۀم که خواب اداميريجه بگي نتیم به شکل ساده تري توانیم.  پشت افکار نگران کننده پنھان شودیداريب

را در رابطه با که آن   آنی را که مرتبط به اشخاص محبوب ھستند را بیئافته، و خوابھايکه در روز به ذھن ما راه 

  .مي گذاریم، کنار مي کنی خواب بررسی عمومیتئور

 که مربوط به یدر خواب ھائ. مين نوع خواب ھا و کابوس بپردازين ايست تا به روابط بيده ني فاین جا چندان بيدر ا

 دارد  که معموالً در خواب وجودیئ ھای شکلرييتغ واپس زده از سانسور و ی شود، تمنّایمرگ اشخاص محبوب م

 وجود دارد ی ثانویک بازنمائين جا يدر ا).  کندیدا مي شکل پرييتغ شود و نه ی نه سانسور میعني( کند یعبور م

به .  کندیب که فرد در خواب احساس درد و رنج مين ترتي شود، به ای ھرگز دچار نقصان نمین موارديکه در چن

اضطراب به عنوان .  از آن عبور کرده باشدیا بخشي و  دھد که از سانسور کامالً ی می رویب کابوس وقتين ترتيھم

م ي کنی مشاھده میبه خوب.  سازدیل ميند را تسھين فراي داشته باشد ای که منشأ جسمانی در صورتی اکنونیاحساس

گر اشکال يا دين معنا که از گسترش اضطراب يبه ا:  کندی شکل خواب عمل مرييتغکه در کدام جھت سانسور و 

  . کندیاجتناب منامطلوب 

  ديگموند فرويز

 


