


ضمیر ناخود آگاه 
، فرویدزیگموند : نویسنده 

، وقفی پورشهریار: مترجم

ایم که ماهیت فرایند سرکوب در پایان دادن و محو کردن ایده یا از روانکاوي آموخته
بلکه ماهیت این فرایند جلوگیري از ، دهد نهفته نیستکه امري غریزي را نشان می، فکري

گوییم که آن ایده در وضعیت می، دهدوقتی چنین امري رخ می. یده استآگاهانه شدن آن ا
و قادر هستیم دلیل و بینه کارآمدي فراهم آوریم تا نشان دهیم حتی وقتی ، است» ناخودآگاه«

اي است که در نهایت به آگاهی وارد خواهد حتی وقتی شامل ایده، این فکر ناخودآگاه است
شود حتماً در ضمیر ناخودآگاه هر چیزي که سرکوب می. ی ایجاد کندتواند تأثیراتمی، شد

شده همه ضمیر لیکن باید دقیقاً از همین اول خاطرنشان کرد که امور سرکوب، ماندباقی می
شده تر دارد و امور سرکوباي گستردهضمیر ناخودآگاه حیطه. دهندناخودآگاه را تشکیل نمی

. اندبخشی از ناخودآگاه

رسیم؟ البته ناخودآگاه را فقط به منزله امري آگاهانه ا چگونه به شناختی از ناخودآگاه میم
وقتی که دستخوش تغییر شکل یا ترجمه به امري آگاهانه قرار گرفته ، کنیماست که درك می

یعنی ناخودآگاه[ دهند که ترجمه این نوع از امور آثار روانکاوي هر روزه به ما نشان می. باشد
فرد تحت روانکاوي باید بر موانع و انواع ، اي رخ دهدکه چنین ترجمهبراي آن. ممکن است[

اي از ضمیر با پس راندنِ ایده، همان مقاومتهایی که پیشتر، مقاومتهاي خاص غلبه کند
. مصالحی فراهم کرده بودند تا سرکوبش کنند، ناخودآگاه



توجیه مفهوم ضمیر ناخودآگاه.1

اند که آیا ما حق داریم وگو قرار دادهل بسیاري این موضوع را مورد بحث و گفتمحاف
فرض کنیم امري روانی وجود دارد که ناخودآگاه است و این فرض را براي مقاصد کار علمی به 

توان چنین جواب داد که فرض ما در مورد وجود ضمیرناخودآگاه کار بریم؟ به این تردید می
. ل است و ما شماري از براهین وجود آن را در دست داریمفرضی ضروري و معقو

داراي شمار ، درون خودشان، هاي آگاهیاین وجود از آن رو ضروري است که داده
کنشهایی روانی رخ ، هم در افراد سالم و هم در بیماران، غالباً. اندبسیاري شکاف و فاصله

، د نوع دیگري از کنشها را مسلّم فرض کنیماند که وجودهند که تنها وقتی قابل توضیحمی
این کنشها فقط . آگاهی هیچ توضیحی برایشان در اختیار ندارد، الوصفمع، کنشهایی که

آنها را به ، و روءیا در افراد سالم و همه آن چیزهایی نیست که در افراد بیمار1لغزشهاي کنشی
هاي کنیم؛ بلکه شخصیترین تجربهمیعنوان عالمت بیماري روانی یا نوعی وسواس تشریح 

اند و با دانیم از کجا به ذهنمان رسیدهکنند که نمیهایی رو در رو میمان ما را با ایدهروزمرّه
حال اگر همچنان بر این ادعا . ایمطور به آنها رسیدهدانیم چهاند که نمینتایجی ذهنی مالزم

دهد لزوماً باید توسط خود ما از خالل یپافشاري کنیم که هر کنش روحی که در ما رخ م
[ اي که در باال بدانها اشاره شد [ گاه تمامی کنشهاي آگاهانهآن، آگاهی تجربه شده باشد

کنشهاي، اگر ما بین این کنشها، به عبارت دیگر. ربط و ناملموس باقی خواهند ماندبی
گاه بین کنشها پیوندي اضافه کنیم آنایم به طور فرضی اي را که استنتاج کردهناخودآگاهانه

آید مبنایی دقیقاً سان در معنا به دست میبهره و افزایشی که بدین. شودقابل فهم برقرار می
وقتی معلوم ، عالوه بر آن. هاي تجربه مستقیم استموجه براي فراتر رفتن از محدوده

آمیز را بنا کنیم که دي موفقیتسازد که رونشود فرض وجود ضمیري ناخودآگاه قادرمان میمی
گاه خود این آن، توانیم تأثیري کارآ بر خط سیر فرایند آگاهی اعمال کنیمبه واسطه آن می

، از همین رو. ایمناپذیر بر وجود آن چیزي است که از قبل فرضش کردهموفقیت اثباتی خدشه
کند که ما باید موضعی بدل میوجود ضمیر ناخودآگاه این گفته را به ادعایی غیرقابل قبول

کُنشی که خارج از هنجارِ کنشهاي روزمرّه فرد قرار : (errors)یا خطاها(para praxis)لغزش کنشی-١
)م(ــ . . .  ها،  از یاد بردن اسمهاي آشنا وگیرد،  نظیر لغزشهاي زبانی،  لغزش قلم،  لطیفهمی



گذرد براي آگاهی نیز شناخته شده اتخاذ کنیم تا چنین مقرر داریم که هر آنچه در ذهن می
. باشد

شود پیشتر رفت و در دفاع از فرض وجود نوعی حالت روانی ناخودآگاه چنین استدالل می
ندکی است؛ بنابراین قسمت در همه حال تنها شامل محتواي ا]بالفعل ما[ کرد که خودآگاهیِ 

هاي قابل توجه از زمان در حالت نهفتگی باشد؛ باید در دوره، نامیماعظم آنچه معرفت آگاه می
مان را وقتی تمامی خاطرات نهفته. در ضمیر ناخودآگاه باشد، از نظر روانی، به عبارت بهتر

شود طور میذیر است که چهناپشویم که کامالً دركدهیم متوجه میمورد مالحظه قرار می
که این لیکن در اینجا با اعتراضی مواجهیم مبنی بر آن. وجود ضمیر ناخودآگاه را انکار کرد

بلکه باید گفت که آنها ، توان به منزله خاطراتی روانی توصیف کردیادهاي نهفته را دیگر نمی
تواند مجدداً از درون روانی میفرایندهایی که امر ، مانده فرایندهاي جسمانی متناظرندبا پس

بقایاي ، برعکس، پاسخ واضح به چنین تردیدي آن است که خاطره نهفته. آنها برخیزد
لیکن مهمتر است که به روشنی دریابیم که این . ناپذیري از فرایندي روانی استپرسش

هرچند این اعتراض مبتنی است بر یکسان انگاشتن آنچه آگاهانه است و آنچه روانی است ــ
این . بلکه به منزله یکی از اصول موضوعه فرض شده است، فرض صریحاً بیان نشده

دهد که آیا انگاري یا مصادره به مطلوب است که به این پرسش از قبل پاسخ مثبت مییکسان
انگاري امري اعتباري و که این یکسانیا این، هر آنچه روانی است ضرورتاً آگاهانه هم هست

به روي ابطال گشوده ، نظیر بقیه امور اعتباري، البته دومی. از نظام نامگذاري استناشی
پرسش این است که آیا این امر اعتباري شایسته آن هست که خود را به پذیرش آن . نیست

شاید بشود چنین پاسخ داد که تساوي امر روانی و امر خودآگاه کامالً . محدود کنیم یا نه
گسلد و ما را با مشکالت الینحل ناشی چنین فرضی استمرار روانی را از هم می. مورد استبی

کند؛ همچنین در برابر این انتقاد قرار دارد که بدون دلیلی از برابريِ روانی ـ فیزیکی درگیر می
اي شتابزده ما را از کند و به گونهواضح نقشی را که آگاهی بر عهده دارد بیش از حد برآورد می

که قادر باشد این محرومیت را با نتایج آنبی، کندتحقیق روانشناختی محروم میحوزه
. هاي دیگر جبران کندحوزه

رو اي لفظی روبهواضح است که این پرسش با خطر تحلیل بردنِ خویش در مناقشه، باري
، یر استکه وجودش انکارناپذ، فرقی ندارد حاالت نهفته زندگیِ روحی را، به هر حال. است

به مثابه حاالت روانیِ آگاهی بشناسیم یا به مثابه حاالت فیزیکی؛ به جاي آن بهتر است 



توجهمان را بر آن چیزي متمرکز کنیم که با اطمینان از ماهیت این حاالت مورد بحث 
براي ما کامالً ، هاي روانیِ این حاالت مربوط استتا آنجا که به مشخصه. دانیممی

تواند به ما تصوري از ماهیت ذیرند؛ هیچ مفهوم روانشناختی یا فرایند شیمیایی نمیناپدسترس
شماري با دانیم که این حاالت در نقاط بیبه یقین می، از سوي دیگر. آن حاالت بدهد

توان آنها را به فرایندهاي و با اندکی کلنجار رفتن می، فرایندهاي روحیِ آگاه تماس دارند
شود تمامیِ مقوالتی را که براي یل کرد یا این فرایندها را جانشینشان کرد؛ و میروحی آگاه تبد

، هامقوالتی چون ایده، بریم بر آنها نیز اعمال کنیمتوصیف کنشهاي روحیِ آگاه به کار می
در واقع باید گفت شماري از این حاالت نهفته دقیقاً در غیبت . تصمیمات و نظایر آن، مقاصد

از همین رو بهتر . اندود دارند و فقط از این جنبه است که با حاالت آگاه متفاوتآگاهی وج
و در عین ، هاي تحقیق روانشناسی تردید نکنیماست که در پذیرش این حاالت به منزله ابژه

. اي با آنها رفتار نکنیم که گویا عمیقترین پیوند را با کنشهاي روحی آگاه دارندحال به گونه

رسختانه خصلت روانی کنشهاي روحیِ نهفته ناشی از این وضعیت است که بیشتر انکار س
شناختی هر آن کس که از واقعیات آسیب. اندربط بیرون از حیطه روانکاوي بودههاي ذيپدیده

المثل انگارد و با این ضربهر که لغزشهاي کنشیِ مردم عادي را تصادفی می، ناآگاه باشد
، ["Träume sind Schäume"]»اندروءیاها مهمالت«قدیمی خرسند است که

منظور هر نیازي محکوم است که از مسائل روانشناسیِ آگاهیِ خود چیز کمی بداند و بدین
از قضا حتی قبل از ظهور . نسبت به تصور نوعی کنش روحی ناخودآگاه را از خویش دریغ کند

اي به گونه، 2القائات مابعدهیپنوتیزمیتجربیات مربوط به هیپنوتیزم و خصوصاً، روانکاوي
. ملموس وجود و نحوه عملکرد ناخودآگاه روحی را اثبات کرده بود

چرا که با این ، فرض وجود ناخودآگاه فرضی کامالً معقول است، عالوه بر این
. شویمفرض حتی قدمی کوتاه از وجه اندیشیدن متعارف و قابل پذیرش همگان دور نمیپیش
که دیگر و این، کندهریک از ما را فقط از حاالت شخصیِ ذهن خودمان باخبر می، یر آگاهضم

هاي استنتاجی است که ما از قیاس کنشها و گفته، مردمان هم داراي ضمیر آگاه هستند

شود و بعدها،  منظور دستوراتی است که در حین عمل هیپنوتیزم و در خواب هیپنوتیزمیِ موضوع به او القا می-٢
کند،  در حالی که دلیل و منشأ آن را هم پس از آن که عمل هیپنوتیزم به پایان رسید،  موضوع به آنها عمل می

)م(ــ .  داندنمی



. به این منظور که رفتارشان را براي خویش قابل فهم کنیم، آوریممشهود آنها به عمل می
کردیم که ما بدون طور بیان میبود این مسأله را اینتر میر روانشناختی درستشک از نظبی(

سرشت شخصی خود و در نتیجه آگاهیمان را به هر کس دیگر نسبت ، گونه تأمل خاصهیچ
در گذشته ) . انگاري یکی از شروط ضروري فهمِ ما استکه چنین همساندهیم؛ و اینمی

، گیاهان، به حیوانات، را به موجودات انسانیِ دیگر) همسانییا این(نفس آدمی این استنتاج 
و مادامی که شباهت همه موارد فوق به نفس ، دادجان و به جهان بزرگ گسترش میاشیاء بی

نمود؛ لیکن همپاي افزایش انگاري مفید و کارآ میفردي عظیم و خردکننده بود این همسان
. شداي بیش از پیش غیرقابل اعتماد میهمسانیچنین، »دیگریها«تفاوت نفس با این 

قضاوت انتقادي ما درباره مسأله وجود آگاهی در حیوانات با شک و تردید همراه است؛ ، امروزه
جان را عرفان زنیم و فرض وجود آگاهی در ماده بیما از پذیرش آن در مورد گیاهان سر باز می

انگاري در جایی که تمایلِ اولیه و اصلی ما به همسانلیکن حتی در . کنیمو رازگرایی تلقی می
همنوعان خود ما هستند ــ فرض وجود » دیگریها«برابر نقد تاب آورده است ــ یعنی وقتی که 

اي واسطهتواند از آن حتمیت بینوعی آگاهی در آنان مبتنی بر یک استنتاج است و نمی
. دمان داریمبرخوردار باشد که نسبت به وجود آگاهی شخصِ خو

خواهد که همین فرایند استنتاج را بر خودمان نیز اعمال روانکاوي بیش از این چیزي نمی
ناچار ، اگر به چنین اقدامی دست بزنیم. کنیم ــ اقدامی که صد البته ذاتاً به آن راغب نیستیم

دانیم نمیشویم و باید بگوییم که تمامی کنشها و تجلیاتی که در خویشتن متوجه آنها می
اي داوري شوند که گویا چگونه آنها را به باقیِ زندگی روحی خویش متصل کنیم باید به گونه

شوند که به اي توصیف میبه شخصِ دیگري تعلق دارند؛ این اعمال به واسطه زندگی روحی
دهد که ما به خوبی تجربه نشان می، عالوه بر این. کسی دیگر نسبت داده شده است

و خویش را درون زنجیره رخدادهاي روحی (م چگونه در دیگران اعمالی را تفسیر کنیم دانیمی
این . زنیمکه خود از پذیرش همانها در خودمان به منزله امري روحی سر باز می) جاي دهیم

کند و مانع بررسی و مطالعه ما را از خویشتن منحرف می، اي مشهودبه گونه، جا سدي خاص
. ه به شناختی صحیح از خویش برسیمشود کاز آن می

به هر ، بر خویش اعمال شود، رغم موضعگیري درونیعلی، وقتی این فرایند استنتاج
در [ بلکه منطقاً فرضِ وجودي دیگر را ، انجامدحال به افشاي نوعی ضمیر ناخودآگاه نمی

اي که خود او اهیفرد با آگ(self)اي که در نفسآگاهیِ ثانویه، کشدپیش می]آگاهی



در . اما در همین نقطه ممکن است به درستی انتقادهایی مطرح شود. شناسد یکپارچه استمی
دقیقاً متفاوت است با ، دانداي که مالکش از آن هیچ چیزي نمیکه آگاهیاولین قدم این

که فاقد ، ايمسأله این است که چنین آگاهی، در ضمن. آگاهی که به فردي دیگر تعلق دارد
گونه بحث و اصالً ارزش هیچ، است] یعنی آگاهانه بودن [ مهمترین وجه مشخصه خویش 

، اندکسانی که تاکنون در برابر وجود یک ناخودآگاه روانی مقاومت کرده. نظري را ندارد
که دوم آن. احتماالً حاضر نخواهند بود که آن را با یک ناخودآگاه فکري تعویض کنند

کننده کنیم توجیهدهد که فرایندهاي روحی نهفته متفاوتی که استنتاج میوي نشان میروانکا
چیز از هم اند؛ گویا آنها هیچ پیوندي با یکدیگر ندارند و هیچدرجه باالیی از استقالل دوجانبه

باید خود را مهیا کنیم تا در خود نه تنها فرض وجود یک آگاهیِ ، در این صورت. دانندنمی
شمار حاالت آگاهی را بپذیریم که بلکه سومی و چهارمی و شاید بی، را بپذیریمدوم

ترین و سوم ــ که در بین این استدالالت وزین. اندشان براي ما و یکدیگر ناشناختهتمامی
کند که که باید این واقعیت را نادیده نگیریم که تحقیق روانکاوانه آشکار میآنهاست ــ این

ن فرایندهاي نهفته مشخصات و حاالت غریبی دارند که در چشم ما بیگانه یا حتی شماري از ای
دالیل و ، از این رو. اند که براي ما آشنایندو آشکارا نافی صفاتی از آگاهی، نمایندنامعتبر می

شواهدي در دست داریم که باید استنتاجمان را درباره خویش تصحیح کنیم و بگوییم آنچه 
بلکه وجود کنشهایی روانی است که ، ست وجود نوعی آگاهی ثانوي در ما نیستاثبات شده ا
را (sub-consiousness)» زیر ـ آگاهی«به عالوه محقّیم که اصطالح . اندفاقد آگاهی

3.انداز رد کنیمبه عنوان اصطالحی نادرست و غلط

نفسه ذهنی فیاي نداریم جز تصدیق این حکم که فرایندهاي ما در روانکاوي چاره
ناخودآگاهند؛ و ادراك این فرایندها توسط ابزار آگاهی را تشبیه کنیم به ادراك جهان خارج 

اي به دست اي شناخت تازهرود که با چنین مقایسهحتی امید می. توسط ابزار اندامهاي حسی
می از عظیاتساع، از یک طرف، فرض روانکاوانه کنش ذهنی ناخودآگاه از نظر ما. آوریم

برد،  در مقاله به زبان را به کار می» زیر ـ آگاهی«اش اصطالح ههاي اولیفروید خودش هم در نوشته-٣
) 1900(ولی در تعبیر خواب ).  1895(و در مطالعاتی در مورد هیستري ) 1893(فرانسوي در باب فلج هیستریک 

- 17(از سخنرانیهاي مقدماتی 19کند و تلویحاً به این موضوع در سخنرانیِ این اصطالح را نامناسب معرفی می
ــ .  کندکمی بیشتر در این مورد بحث می) 1926(کند و در انتهاي فصل دوم پرسش روانکاوي اشاره می) 1916

ویراستار انگلیسی



هاي بدل آگاهیِ خودمان را شود ما نسخهبدوي است که سبب می(animism)گراییِ جان
گسترشی از تصحیحی است که کانت در دیدگاه ، جا دور و برمان ببینیم و از طرف دیگرهمه

طور که کانت به ما هشدار داد که این دقیقاً همان. ما نسبت به ادراك بیرونی اعمال کرد
مشروطند و (subjectively)به صورت ذهنی، ا از قلم نیندازیم که ادراکات ماحقیقت ر

یکی بگیریم؛ از همین رو ، ولی خود ناشناختنی است، شودنباید آنها را با آنچه ادراك می
، پذیرددهد که نباید ادراکاتی را که به وسیله آگاهی صورت میروانکاوي هم به ما هشدار می

امر ، نظیر امر فیزیکی. اندکه ابژه آن ادراکات، هنیِ ناخودآگاهی یکی بگیریمبا فرایندهاي ذ
به هر حال باید شاد . بر ما ظاهر شود، طوري که وجود داردروانی ضرورتی ندارد که همان

که تصحیح ادراك درونی آن مشکالت بزرگی را ندارد که تصحیح ادراك بیرونی باشیم از این
. ناپذیرند تا دنیاي بیرونیهاي درونی کمتر شناختابژهبه همراه داشت ــ

ــ نظرگاه توپوگرافیک» ناخودآگاه«معانی متفاوت . 2

را بیان کنیم که مشخصه ، هرچند آزارنده، باید واقعیتی مهم، که پیشتر برویمقبل از آن
براي توصیف ناخودآگاهی تنها یکی از مختصاتی است که در روان پیدا شده و به هیچ عنوان

، انداي وجود دارند که از نظر ارزش کامالً متفاوتکنشهاي روانی. کردنِ روان کافی نیست
کنشهایی را در بر ، از یک طرف، ناخودآگاه. اندلیکن جملگی واجد خصیصه ناخودآگاهی

آگاه لیکن از جهت دیگر از کنشهاي، اندگیرد که صرفاً نهفته و به طور موقت ناخودآگاهمی
گیرد نظیر فرایندهاي ناخودآگاه فرایندهایی را در بر می، متفاوت نیستند؛ از طرف دیگر

شدند با سایر فرایندهاي آگاه عریانترین آگاه تبدیل می]فرایندهاي[ شده که اگر به سرکوب
شود به تمامیِ سوءتفاهمات پایان داد به شرطی که از این پس در می. داشتندتضاد را می

، که این کنش آگاه است یا ناخودآگاه، تشریح انواع مختلف کنشهاي روانی به این سوءال
بندي و مرتبط کردن آنها فقط بر اساس اعتنا باشیم؛ و کوشش خود را معطوف کنیم به طبقهبی

شان و بر این اساس که به دهندهبر اساس عناصر تشکیل، شان با غرایز و مقاصدرابطه
اما به دالیلی متفاوت چنین چیزي عملی . مراتب نظامهاي روانی تعلق دارندلسلهیک از سکدام

، مند کلمهگاهی اوقات به معناي توصیفی و گاهی اوقات به معناي نظام، از این رو. نیست
تا آنجا که . دوري کنیم» ناخودآگاه«و » آگاه«قادر نیستیم از ابهام نهفته در استعمال واژگان 



شود کاربرد این دو واژه بر ادغام آنها در نظامهاي خاص و مند مربوط میظامبه جنبه ن
برخورداري از 

توانیم براي پرهیز از سردرگمی بر آن شویم که البته می. مشخصاتی خاص داللت دارد
نامهایی که ، ایم نامهایی دلبخواهی برگزینیماي که از هم متمایز ساختهبراي نظامهاي روانی

هایی را مشخص فقط در اول کار باید زمینه. اي به صفت آگاه بودن ندارندط یا اشارههیچ رب
کنیم و براي این کار نباید از توصیف را تعریف می]ي روانی[ کنیم که بر اساس آنها نظامها

و در نظر داشته باشیم این کار نقطه عزیمت تمامیِ ، ویژگی ضمیر آگاه طفره برویم
یا [ را براي آگاهی .Csشاید بهتر باشد عالمت اختصاري. دهدشکل میپژوهشهایمان را 

و بدانیم که این دو واژه را به معناي ، برگزینیمرا براي نظام ناخودآگاه5Ucsو]4نظام آگاه
. بریممند به کار مینظام

موماً یک شود گفت که عمی، هاي ایجابیِ روانکاوي رسیدیمحاال که به گزارشی از یافته
گذرد که این مراحل مابین آن چیزي قرار از دو مرحله می، در خصوص حالت، کنش روانی

کنش روانی ، در اولین مرحله. بر آن وارد شده است) عمل سانسور(دارند که نوعی آزمون 
تعلق دارد؛ اگر این کنش در آزمون توسط سانسور رد شود . Ucsناخودآگاه است و به نظام 

شود که این کنش پس گفته می. خواهد یافت که به مرحله دوم وارد شوداجازه ن
اگر به هر دلیل این کنش آزمون را با . است و باید ناخودآگاه باقی بماند» شدهسرکوب«

شود و از آن پس به نظام دوم متعلق است که آن را موفقیت بگذراند به مرحله دوم وارد می
حقیقت این است که گرچه این کنش به نظام مذکور تعلق لیکن. خواهیم نامید.Csنظام
، این کنش هنوز آگاه نیست. هنوز صراحتاً روابطش با ضمیر آگاه تعریف نشده است، دارد

اکنون که ، )و اگر عبارت بروئر را به کار بریم(بلکه به طور قطع تواناییِ آگاهانه شدن را دارد 
. بدون مقاومت خاصی به ابژه ضمیر آگاه بدل شودقادر است، شرایط خاصی را کسب کرده

اگر معلوم . نامیممی6»آگاهپیش«را .Csما نظامِ، با در نظر گرفتن این قابلیت آگاه شدن
، آگاه به آگاه دارد یا نهشد که آیا نوعی سانسور خاص هم نقشی در پیش بردنِ تبدیل امر پیش

تفاوت قائل .Csو) آگاهپیش(.Pcsنظامهايگاه بهتر است با دقت بیشتري مابینآن

4 -Conscious system
5 -Unconscious system
6 -preconscious



واجد همان .Pcsکنیم که به یاد داشته باشیم که نظامِجا بسنده میفعالً تا همین. شویم
اش را در نقطه گذرِ کنش روانی از نظاماست و سانسورِ اکید وظیفه.Csمشخصات نظام

Ucs. به نظامPcs. )یاCs.(درسانبه انجام می .

»روانشناسی توصیفی آگاهی«از ، نظام روانی) یا سه(روانکاوي با پذیرش وجود این دو 
، تاکنون. گامی به جلو برداشته و مسائل جدیدي را مطرح کرده و محتوایی جدید یافته است

از روانشناسی متمایز شده ، روانکاوي غالباً به دلیل دیدگاه دینامیکش درباره فرایندهاي ذهنی
آید و مشخص ت؛ عالوه بر آن گویا به عنوان علم توپوگرافی روانی هم به حساب میاس

با توجه . پیونددکند که هر کنش روحی درون کدام نظام یا مابین کدام نظامها به وقوع میمی
شاید روانکاوي این . شودهم گفته می» روانشناسیِ اعماق«به این قصد است که به روانکاوي 

به شرطی که دیدگاه دیگري را نیز وارد ، تر شوده باشد که از این هم غنیتوان را داشت
. محاسباتش کند

ناچار باید عالقه و ، اگر مسأله توپوگرافی کنشهاي روحی را با جدیت دنبال کنیم
هنگامی که کنشی روانی . آوردمسیرمان را به تردیدي معطوف کنیم که در این نقطه سر برمی

از نظام) است7اینجا خود را به کنشی محدود کنیم که در ماهیت یک ایدهبهتر است در(
Ucs.به نظامCs.)یاPcs.(این انتقال، شودمنتقل می آیا نباید فرض کنیم که خود ،

که ، شودثبتی ثانوي ــ از ایده مورد بحث را شامل می، ثبت و شرحی تازه ــ به زبان بهتر
به موازات ثبت اصلیِ ، که در موقعیت روانی جدیدي مستقر شده استطورممکن است همان

ناخودآگاه به حیات ادامه دهد؟ آیا نباید قبول کنیم که امر انتقال مبتنی بر تغییري در حالت ایده 
دهد؟ شود و در موقعیتی یکسان هم رخ میتغییري که مصالحی یکسان را شامل می، است

لیکن اگر بخواهیم به ، کننده به نظر آیدت غامض و گیجگرچه چنین پرسشی ممکن اس
باید ، یعنی به برداشتی از بعد عمقیِ ذهن دست یابیم، تر از توپوگرافی روانیبرداشتی قطعی

این پرسش در نوع خود سوءالی دشوار است چرا که مرزهاي . این پرسش را مطرح کنیم
. کنداشاره می) آناتومی(دستگاه روانی با کالبدشناسی نوردد و به روابط روانشناسیِ ناب را درمی

اي تحقیقات به گونه. دانیم که در ناهنجارترین معنا چنین روابطی وجود دارنددقیقاً می

انگلیسی معادلهایی است که در عین حال در"Vorstellung"واژه آلمانی به کار گرفته شده توسط فروید-٧
ــ ویراستار انگلیسی.  دارد(presentation)و نمایش(image)،  تصویر(idea)مثل فکر یا ایده



اند که فعالیت ذهنی به کارکرد مغز وابسته است و به هیچ عضو دیگري انکارناپذیر اثبات کرده
شان با ت نابرابرِ قسمتهاي متفاوت مغز و روابط ویژهبا کشف اهمی. تا این حد وابسته نیست

هرچند ، ایمدر تحقیقاتمان پیشتر رفته، قسمتهاي خاص بدن و با فعالیتهاي ذهنی خاص
لیکن هر کوششی که براي کشف مکان و مواضع فرایندهاي ذهنی از این . دانیم تا چه حدنمی

هایی در سلولهاي عصبی و را به مثابه اندوختهها نقطه آغاز کند و هر تالشی که افکار و ایده
هاي عصبی در نظر آورد کامالً به شکست خواهد هیجانات را به منزله انتقالی در طول رشته

باید گفت چنین سرنوشتی در انتظارِ تمامیِ نظریاتی است که براي تشخیص موضعِ 8. انجامید
کنند که ر آگاه ــ تالش دارند و فکر میــ یعنی فعالیت ذهنی ضمی.Csکالبدشناختیِ نظامِ

موضع آن در کورتکس است و محل فرایندهاي ناخودآگاه را در بخشهاي زیر ـ کورتکس مغز 
اینجا حفره یا شکافی وجود دارد که در حال حاضر پرنانشدنی است و پر کردنِ . کنندتصور می

یِ ما با این کالبدشناسی کاري ندارد عجالتاً توپوگرافیِ روان. آن هم از وظایف روانشناسی نیست
شود که لیکن به مناطقی در دستگاه روحی ارجاع می، و به مواضع کالبدشناختی مرتبط نیست

. ممکن است در بدن مستقر باشند

رود؛ لیکن از این لحاظ مانعی بر سر کار ما وجود ندارد و طبق مقتضیات خودش پیش می
هاي ما قرار نیست به اهد بود که در شرایط موجود فرضیهتذکر این نکته به خودمان مفید خو

اولین امکان از دو امکانی که لحاظ . چیزي بیش از توضیحات و مثالهاي تصویري بینجامند
کردیم ــ یعنی این که مرحله آگاه یک آرمان یا ایدئال حاکی از ثبتی جدید از آن ایدئال است 

مکانی خامتر و در عین حال براي کار ما آسانتر شک اکه در محلی دیگر مستقر است ــ بی
فرضیه دوم ــ مبتنی بر تغییر فقط کارکردي حالت ایده ــ به طور پیشینی ممکنتر . است
فرضیه . تر استلیکن انعطاف کمتري دارد و دخل و تصرف در آن و کنترلش سخت، است
.Ucsو .Csفیک نظامهايمبتنی بر نوعی جداییِ توپوگرا، یا فرضیه توپوگرافیک، اول

است و در ضمن حاکی از آن است که این امکان هست که ایده یا فکري به طور همزمان در 
اگر براي ایده یا فکري ، هر دو مکان دستگاه روحی و ذهنی وجود داشته باشد ــ در واقع

رود و ر میبا نظم و قاعده از این وضعیت به وضعیت دیگ، توسط سانسور مانعی ایجاد نشود
. ممکن است مکان یا ثبت اولیه خود را هم از دست ندهد

یابیِ کارکردهاي مغزي درگیر بوده پریشی،  شخصاً با مسأله توپوگرافی و مکانفروید در اثرش در مورد زبان-٨
ــ ویراستار انگلیسی.  است



شود با استفاده از مشاهدات عمل روانکاوي از لیکن می، این دیدگاه اگرچه غریب است
لیکن ، اگر بیمار را از ایده و فکري آگاه کنیم که او زمانی سرکوبش کرده. آن پشتیبانی کرد

گريِ ما در ابتدا تغییري در موقعیت ذهنی یا روانی او ایجاد افشا، ایمما در او کشف کرده
. کندنمی

، بردکند یا حتی آثار آن را از بین نمیاین عمل سرکوب را برطرف نمی، مهمتر از آن
انتظار داشته باشیم که ایده سابقاً ناخودآگاه که اکنون ) فاکت(اگرچه شاید بنا به این واقعیت 

رسیم حالت در ابتدا آنچه به آن می، برعکس. کرد مذکور را داشته باشدباید کار، آگاه شده
اي یکسان اما اکنون بیمار در واقعیت عملی ایده. تازه و قويِ پس زدنِ ایده سرکوب شده است

اي که خاطرهاول این: اش داردرا در دو شکل و در دو مکان متفاوت دستگاه ذهنی و روانی
 ایم؛ دومشنیداري ایده دارد که حامل همان چیزي است که به او گفتهآگاه از اثر و رد ،

اش دارد که در همان شکلِ قبلیِ خود اي ناخودآگاه نیز از تجربهخاطره، طور که مطمئنیمهمان
سرکوب برطرف نخواهد ، هاي مقاومت غلبه شدکه بر انواع شیوهعمالً حتی پس از این. است

تنها از طریق . اه با رد پاي خاطره ناخودآگاه ارتباط برقرار کرده باشدشد مگر آن که ایده آگ
. تواند به موفقیت ختم شودمی]یعنی حذف سرکوب[ آگاه ساختن همین رد است که این امر 

ها و افکار آگاه و ناخودآگاه طور به نظر آید که ایدهاي سطحی ممکن است ایندر مالحظه
اي یی یکسان دارند و از نظر توپوگرافیک مجزا هستند؛ لیکن لحظهثبتهایی جداگانه از محتوا

شود و خاطره دهد که همسانی مابین اطالعاتی که به بیمار داده میتأمل نشان می
از نظر ، شنیدنِ چیزي و تجربه کردن همان چیز. اش فقط در سطح ظاهر استشدهسرکوب

. سد به این که محتواي هر دو شان یکی باشداند؛ چه رشان کامالً متفاوتماهیت روانشناختی

به هر حال فعالً در موقعیتی نیستیم که الزم باشد بین دو امکانی که شرحش رفت یکی را 
رو شویم که تعادل را به نفع این یا آن امکان به هم شاید بعدتر با عواملی روبه. انتخاب کنیم

که باید تفاوت مابین و این، شاید کشف کردیم که پرسش ما چارچوبی نامناسب دارد، بزند
.ایده آگاه و ناخودآگاه را کامالً به طریقی دیگر تعریف کرد
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اکنون باید پرسشی دیگر را پیش بکشیم ، ایمها و افکار محدود کردهبحث فوق را به ایده
ایم که گفته. کندمسلّماً به تدقیق دیدگاههاي نظري ما کمک می، نکه پاسخ دادن به آ

لیکن آیا کششهاي غریزي و عواطف و احساسات ، هاي آگاه و ناخودآگاه وجود دارندایده
معناست؟هایی از این نوع بیناخودآگاه هم وجود دارند؛ یا در این مورد شکل بخشیدن به آمیزه

. برنهاد صفات آگاه و ناخودآگاه براي غریزه به کار بردنی نیستمن اعتقاد دارم که در واقع
تواند وقت امکان ندارد که غریزه ابژه آگاهی باشد ــ تنها بازنمود آن غریزه است که میهیچ

تواند از طریقی به اي نمیوانگهی حتی در ضمیر ناخودآگاه هم هیچ غریزه. ابژه آگاهی باشد
اي وصل نکند یا خود را به منزله اگر غریزه خودش را به ایده. شودجز یک ایده یا فکر معرفی

الوصف وقتی که از یک مع. توانیم هیچ چیز در مورد آن بدانیمحالتی متأثر ظاهر نکند نمی
دقیق نبودن شیوه ، زنیمشده حرف میکشش غریزي ناخودآگاه یا از کشش غریزي سرکوب

تواند چیزي باشد مگر نظورمان از یک کشش غریزي نمیزیرا م، ضرر استبیانمان ضعفی بی
چون هیچ تعبیر دیگري مد نظر قرار ، بازنمود فکريِ آن چیزي که خود امري ناخودآگاه است

. گیردنمی

عواطف و تأثرات ناخودآگاه بسیار ، شاید انتظار داشته باشیم که پاسخ به مسأله احساسات
طفه این نیست که از آن آگاه باشیم و به عبارت دیگر مگر ماهیت عا. ساده و بدیهی باشد

براي آگاهی مفهوم و شناخته شده باشد؟ به همین دلیل شاید امکانِ اسناد ناخودآگاهی به 
ما به ، اما در کار روانکاوي. هیجانات و احساسات و عواطفی که با آنها درگیریم بعید باشد

زنیم و محال است که از به ت ناخودآگاه حرف میخشم و دیگر احساسا، نفرت، کرّات از عشق
یا عبارت متناقضی مثل 9»آگاهیِ ناخودآگاه از گناه«کار بردن حتی ترکیب غریبی چون 

آیا در به کار بردن این اصطالحات به نسبت صحبت . اجتناب کنیم» اضطراب ناخودآگاه«
معناي بیشتري نهفته است؟» غرایز ناخودآگاه«کردن از 

برد که معادل متعارف و معمولی برايرا به کار میSchuldbewusstseinواژهفروید در اینجا-٩
Schuldgefuhlبه معناي احساس گناه(sense of guilt)ــ ویراستار انگلیسی.  است



ممکن است کششی عاطفی ، در اولین قدم. این دو مورد چندان یکسان نیستند، قعدر وا
این کشش به دلیلِ سرکوبِ نمایش و بروز . لیکن بد تعبیر شود، یا هیجانی دریافت شده

و در این لحظه آگاهی ، اي دیگر مرتبط شودشود که به ایدهبه سمتی رانده می، مناسبِ آن
کشش ، اگر ما پیوند حقیقی را احیا کنیم. کنده بروز آن ایده دیگر تلقی میاین ایده را به منزل

تا آن موقع تأثیر این کشش هرگز . ایمیعنی کشش ناخودآگاه را فراخوانده، عاطفیِ اصلی
بلکه آنچه رخ داده این بوده که ایده مربوط به آن کشش تحت سرکوب بوده ، ناخودآگاه نبوده

، »احساس ناخودآگاه«و » تأثر ناخودآگاه«ه کار بردن اصطالحاتی چون به طور کلی ب. است
آن ، وخیزهاي غریزه اشاره دارد که آدمی در نتیجه سرکوب متحمل آنها شده استبه آن اُفت

گونه تأثیر نامطلوب دانیم که امکان سهمی. هم توسط عاملِ کمیِ موجود در کشش غریزي
ماند؛ یا از نظر کیفی به شکل متفاوتی از باقی می، کالً یا نسبتاً، یا تأثر آن کشش: وجود دارد

شود و شود؛ یا فرو نشانده مییابد که در بیشتر مواقع به اضطراب بدل میتأثر تغییر شکل می
در ، احتماالً مطالعه این امکانات(. شودبه عبارت دیگر از بسط و توسعه آن کالً جلوگیري می

دانیم که فرو نشاندن بسط در ضمن می) . نژندي باشدتر از مورد رواندهمورد عمل روءیا سا
هدف حقیقیِ سرکوب است و اگر چنین هدفی به موفقیت نینجامد عمل سرکوب ، یافتن تأثر

در هر موردي که عمل سرکوب موفق شده است مانع بسط یافتنِ تأثرات . ناکامل بوده است
این تأثرات ، کنیموقتی عمل سرکوب را خنثی می(نامیم یم» ناخودآگاه«آن تأثرات را ، شود

شود انکار کرد که به کار بردن اصطالحات مورد بحث از همین رو نمی. )کنیمرا احیا می
که نماید مبنی بر اینتفاوتی مهم رخ می، هاي ناخودآگاهلیکن در قیاس با ایده، منطقی است

پس از سرکوب هم به زیستن ادامه .Csاي بالفعل نظامبنا به ساختاره، هاي ناخودآگاهایده
دهند؛ نظر به این واقعیت است که در این نظام تمامیِ چیزهایی که متناظر با تأثرات می

پس باید تأکید . انداند آغازي بالقوه براي تأثري هستند که از توسعه بازداشته شدهناخودآگاه
، با این حال، گونه خطایی نیستاصطالحات واجد هیچشناختیِ این کرد اگر چه کاربرد زبان

هاي ناخودآگاه وجود دارند؛ لیکن کامالً تأثرات ناخودآگاه به هیچ وجه وجود ندارند و تنها ایده
ساختارهایی عاطفی وجود داشته باشند که بتوانند نظیر .Ucsامکانش هست که در نظام

و (ها همان دلبستگیهاي روانی خیزد که ایدهعیت برمیکل تفاوت از این واق. بقیه آگاهانه شوند
که تأثرات و عواطف با فرایندهاي تخلیه روانی درحالی، هستند) عمدتاً رد پاهاي خاطره

در وضعیت کنونیِ دانشمان . شوندمتناظرند که تجلیات نهاییِ آنها به منزله احساسات درك می
. م این تفاوت را صریحتر بیان کنیمتوانیاز تأثرات و عواطف بیش از این نمی



تواند موفق شود که کششی غریزي را از تبدیل اثبات این واقعیت که عمل سرکوب می
دهد که این امر به ما نشان می. شدن به نوعی تجلیِ تأثر بازدارد براي ما اهمیتی خاص دارد

رکت را نیز کنترل دسترسی به امکان ح، عالوه بر تأثرپذیري، به طور طبیعی. Csنظام 
کند به طوري که نشان کند؛ و همچنین این موضوع اهمیت امر سرکوب را بارزتر میمی
مانع تحولِ تأثر و به ، کندکه چیزها را از ضمیر آگاه دریغ میدهد امر سرکوب در عین آنمی
ظامِشود گفت تا هنگامی که نهمچنین می، برعکس. شوداندازيِ فعالیت عضالنی میراه

Cs.توان وضعیت روحی و روانی فرد مورد مطالعه را می، کندفعالیت و حرکت را کنترل می
با این همه در مورد سیستم کنترلِ دو فرایند به هم پیوسته تخلیه روانی تفاوتی . طبیعی نامید
انکارناپذیر 

اي و اً پایهشدید، کندکنترلی که ضمیر آگاه بر حرکت ارادي اعمال می. وجود دارد
کند و تنها در نژندي ایستادگی میاي است؛ به طور منظم در برابرِ یورش روانریشه
که کنترلِ ضمیر آگاه بر بسط و تحول تأثرات قوت کمتري درحالی، افتدپریشی از کار میروان
ینِ توان تصدیق کرد که نبردي دائمی مابهاي زندگی معمولمان هم میحتی در محدوده. دارد

هاي نفوذ از که حوزه، براي تفوق بر عمل تأثر در جریان است.Ucsو .Csنظامهاي
. دهداندرکار رخ میکه آمیزش میان نیروهاي دستیکدیگر متمایزند و این

.Csاهمیت نظام، اگر آزاد شدن و انتشار تأثر و عمل کردن را مد نظر داشته باشیم
(Pcs.)هاي جانشین در شکل بخشیدن که نقشی را درك کنیم که ایدهسازد ما را قادر می

این امکان وجود دارد که بسط یافتن تأثر مستقیماً از ضمیر . کنندبه بیماريِ روانی بازي می
که همه آن تأثرات ، آگاه نشأت بگیرد؛ در این مورد تأثر همیشه داراي مشخصه اضطراب است

غالباً کشش غریزي باید تا ، با این وصف. شوندمیتعویض ]اضطراب [ با آن » شدهسرکوب«
سپس بسط تأثر از این جانشینِ . اي جانشین نیافته انتظار بکشدهنگامی که در ضمیر آگاه ایده

جا تا بدین. کندو ماهیت آن جانشین مشخصه کیفیِ تأثر را معین می، شودآگاه منبعث می
دهد و اش رخ میشکافی مابین تأثر و ایده وابستهایم که در عمل سرکوب حفره یاتأکید کرده

دهد و این اتفاق رخ می، از نظر توصیفی. کندسپس هر یک مسیرِ جداگانه خود را طی می
که موفق شده باشد آورد مگر آندر عمل تأثر سر بر نمی، القاعدهقابل انکار نیست؛ لیکن علی

. به تجلی جدیدي دست یابد.Csدر نظام
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ایم که اساساً عملِ سرکوب فرایندي است که در مرز مابین نظامبه این نتیجه رسیده
Ucs.و نظامPcs. (Cs.) ،توانیم کوششی و اکنون می،دهدتأثیر قرار میها را تحتایده

. تازه را براي تعریف این روند با جزئیات بیشتر آغاز کنیم

است؛ لیکن سوءال این (cathaxis)موردي از انقطاع دلبستگی روانیسرکوب قطعاً
شود به اي که پس زده میدهد و دلبستگی روانیاست که این انقطاع در چه نظامی رخ می

، ماندهمچنان قادر به کنش باقی می.Ucsشده در نظامکدام نظام تعلق دارد؟ ایده سرکوب
بنابراین آن دلبستگی . اش را حفظ کرده باشدتگی روانیو از همین رو این ایده باید دلبس

اي را تحت وقتی که عملِ سرکوب ایده. اي که پس زده شده باید چیز دیگري بوده باشدروانی
باید مورد ، آگاه یا حتی عمالً آگاه باشددهد در حالی که آن فکر یا ایده پیشتأثیر قرار می

در اینجا سرکوب فقط امکان دارد مبتنی بر پس . ترا جدي گرف) »پس از فشار«(سرکوب 
بنابراین ایده یا . تعلق دارد.Pcsآگاهی باشد که به نظام) پیش(زدنِ ایده و دلبستگیِ روانیِ 

یا آن دلبستگی ، کنددلبستگی روانی دریافت می.Ucsیا از نظام، ماندنامعطوف باقی می
از این رو انقطاعی از دلبستگی . از قبل موجود بوده استکند که روانیِ ناخودآگاهی را حفظ می

شود یا به جاي دلبستگی روانی دهد؛ دلبستگی روانیِ ناخودآگاه ابقا میآگاه رخ میروانیِ پیش
شویم که این عالوه بر این متوجه می. گیردآگاه یک دلبستگی روانی ناخودآگاه قرار میپیش

از خالل ایجاد ، به نظامِ بعد از آن.Ucsایم که گذر از نظامتأمالت را بر این فرض بنا کرده
یعنی از خالل ، بلکه از خالل تغییري در حالت ایده، گیردتأثیر قرار نمیثبتی جدید تحت

اینجا فرضیه کارکردگرا به سادگی بر فرضیه . دهدتعدیلی در دلبستگی روانی ایده رخ می
. توپوگرافیک غلبه کرده است

اي ن این فرایند انقطاع نیروي شهوي یا لیبیدو به آن اندازه بسنده نیست که مشخصهلیک
اي که روشن نیست که فکر یا ایده. دیگر از سرکوب را شکل دهد که برایمان قابل درك باشد

چرا به سبب ، معطوف شده باقی مانده یا از ضمیر ناخودآگاه دلبستگی روانی دریافت کرده
در ضمن . گیردتقالیی را از سر نمی.Pcsبراي رخنه به نظام، اشانیهمین دلبستگی رو

و همین ، شوداز طرف این نظام پس زدنِ لیبیدو تکرار می، اگر هم چنین عملی انجام دهد
. پایان ادامه خواهد یافت؛ اگرچه نتیجه این عملکرد سرکوب نخواهد بوداي بیعملکرد به گونه



مکانیزمی که فقط از پس ، کندعمل سرکوب نخستین را توصیف میپس هنگامی هم که این 
به همین دلیل اینک . بخش نخواهد بودرضایت، کندآگاه بحث میزدنِ دلبستگی روانی پیش

اي دریافت هیچ دلبستگی روانی.Pcsبا ایده ناخودآگاهی سروکار داریم که هنوز از نظامِ
اي باشد که از او دریغ شده واجد آن دلبستگیِ روانیتواندنکرده است و به همین دلیل نمی

. است

به عبارت [ از همین رو آنچه نیاز داریم فرایند دیگري است که سرکوب را در مورد اول 
ضامن ]یعنی مورد سرکوب اولیه[ و در مورد دوم ، کندحفظ می] دیگر مورد پس ـ فشار 

استوار 10دیگر مبتنی بر فرض نوعی پس زدناین فرایند. تثبیت حضور و ادامه سرکوب است
از خویش در برابر نیرویی .Pcsشود که نظامِزدنی که بدان منظور انجام میپس، است

ایم که هاي بالینی مشاهده کردهدر نمونه. کندمحافظت کند که ایده ناخودآگاه بر او وارد می
این عمل . دهدگونه خود را بروز میچ، کندعمل می.Pcsکه در نظامِ ، زدنیچنین پس

دهد و در ضمن سرکوبِ نخستین را نشان می] انرژيِ [ پس زدن است که مصرف دائمیِ 
پس زدن مکانیزمی منحصر به سرکوب نخستین . بخشدتداوم آن سرکوب را تضمین می

تگی روانی به همراهیِ انقطاع دلبس) »پس فشار«یعنی مورد (که در مورد خود سرکوب ، است
امکان این امر کامالً وجود دارد که دقیقاً همان نیروگذاري و دلبستگیِ . آگاه وجود داردپیش

. براي پس زدن به کار گرفته شود، اي دریغ شدهروانی که از ایده

کم به این نتیجه رسیدیم که دیدگاه سومی را در گزارشمان از دیدیم که چگونه کم
دیدگاه اقتصادي را ، عالوه بر دیدگاه دینامیک و توپوگرافیک. کنیمهاي روانی اتخاذ پدیده

کند که فراز و نشیبهاي کمیتهاي تحریک این دیدگاه سعی می. ایمهم پذیرفته و به کار گرفته
. را تا به انتها دنبال کند و حداقل به تخمینی نسبی از حد و حدود آن برسد

چرا ، مان بدهیمش کاملِ توصیف موضوع مطالعهنامعقول نیست که نامی خاص به این رو
به نظر من وقتی موفق شده باشیم که . که این روش به پایان رساندن تحقیق روانکاوانه است

گاه بهتر آن، هاي دینامیک و توپوگرافیک و اقتصادي توضیح دهیمفرایندي روانی را از جنبه

10 -anticathexis



باید متذکر شد که در موقعیت . تلقی کنیم11است این توضیح را نوعی ارائه مابعد روانشناختی
. توانیم در ارائه این روش موفق شویمفعلی دانش ما نقاط قلیلی هستند که در آنها می

که توصیفی مابعد روانشناختی از سرکوب کنیم براي آنحاال کوششی محتاطانه را آغاز می
را به جاي » لیبیدو«در اینجا . یندنژندي انتقالی ارائه کنیم که برایمان آشنادر سه نوع روان

لیبیدو فراز و نشیبهاي غرایز ، دانیمطور که میهمان، نشانیم؛ زیرامی» دلبستگی روانی«
. جنسی به همراهی آن چیزهایی است که به آنها خواهیم پرداخت

است که همیشه نادیده ]سرکوب[ دقیقاً اولین مرحله فرایند ، در هیستري اضطراب
این مرحله در مشاهده دقیق به ، الوصفو در واقع ممکن است حذف شود؛ مع، شودمیگرفته

بدون آن که موضوع ، این مرحله مبتنی بر ظهور اضطراب است. وضوح قابل تشخیص است
ما باید فرض کنیم که در ضمیر ناخودآگاه کششی . مطالعه یا بیمار بداند نگرانِ چه چیز است

انتقال یابد؛ لیکن دلبستگی روانی از .Pcsخواهد به نظاماست که میظاهر شده 12عاشقانه
رانده ).Ucsیعنی نظام(کند که به عقب درونِ این نظام دومی بر این کشش نظارت می

و دلبستگیِ لیبیدوییِ ناخودآگاه مربوط به ایده ) گویا تقالیی براي فرار وجود دارد(شود 
. شودلیه میدر شکل اضطراب تخ، شدهرانده

اولین قدم در جهت تسلط بر بسط ، )حتی اگر یک بار رخ دهد(در زمان تکرار این فرایند 
که طرد شده است خود ]آگاهپیش[ این دلبستگی روانیِ . دهدآثار ناخوشایند اضطراب رخ می

ایده اش بابه علت نزدیکی، از یک طرف، اي کهایده، کنداي جانشین وصل میرا به ایده
اش از آن ایده سرکوب به واسطه فاصله، از طرف دیگر، فراخوانده شده است و، شدهرانده

ــ » جایی پیش آمده استجانشینی که توسط عمل جابه«این ایده جانشین ــ . نشده است
این ایده . آورد که توسعه بدون اشکال و آرام اضطراب معقوالنه شوداین امکان را فراهم می

.Csرا براي نظام) ضد کاتاکسیس(ین اکنون نقش نوعی پس زدن جانش (Pcs.) بازي
.Csشده در نظامِوسیله که از این نظام در برابرِ ظهور آن ایده سرکوبآن هم بدین، کندمی

نقطه عزیمتی براي ، این ایده یا کنشهاي احتمالیِ موجود، به عبارت دیگر. محافظت کند

11 -metapsychological
12 -love-impulse



. مانع شده استاضطرابی که اکنون به واقع کامالً آزاد و بی، است13تأثرانتشارِ اضطراب ـ 
رنج 14دلیلدهد که کودکی که از نوعی حیوان ترسیِ بیمشاهده بالینی نشان می، المثلفی
هنگامی که ، اول: کنداضطراب را تحت دو شرط و موقعیت مختلف تجربه می، بردمی

شود که و دوم وقتی که متوجه آن حیوانی می، یابددت میاش ششدهکششِ عاشقانه سرکوب
کند که از آن راه عبوري از اي عمل میایده جانشین در موردي به مثابه نقطه. ترسداز آن می

به مثابه منبعِ خودبسنده انتشار ، و در موردي دیگر، وجود دارد.Csبه نظام.Ucsنظامِ
کند که عموماً در این واقعیت بروز می.Csتیالي نظامگسترش اس. کنداضطراب عمل می

هرچه بیشتر ]یعنی وجه شدت یافتن کشش[ اولین وجه از این دو وجه تحریک ایده جانشین 
آن کودك ممکن است به این نتیجه . دهدمی]یعنی ترس از حیوان[ جایش را به دومی 

و میل شدیدي نسبت به پدرش نداشته وقت اشتیاق برسد که طوري رفتار کند که گویا هیچ
و گویا ترسش از آن حیوان ترسی واقعی ، است و در عین حال کامالً از شرِ آن خالص شده

بوده است ــ لیکن این ترس از حیوان مذکور دقیقاً ترسی است که از نوعی سرچشمه غریزيِ 
اش با نفوذ و تأثراتی جور شدهاین ترس به دلیل تأثیر شدید و اغراق. کندناخودآگاه تغذیه می

، شدهاین تأثیر اغراق، عالوه بر آن. باید از همه آن استفاده کند.Csآید که نظامدرمی
، کند ــ بنابراین در مرحله دوم هیستريِ اضطرابرا فاش می.Ucsاشتقاق این ترس از نظام
. ده استمنجر ش15بندي ـ جانشینبه صورت.Csپس زدنِ مربوط به نظامِ

فرایند ، دانیمطور که میهمان. یابدهمان مکانیزم کاربستی جدید می، خیلی زود
سرکوب هنوز کامل نشده و به دنبال هدفی دورتر است و آن را در سد کردنِ توسعه اضطراب 

ــ ویراستار . »مرحله سوم«یعنی [ اضطرابی که برخاسته از ایده جانشین است ، یابدمی
رسد و با این مرحله به واسطه کلیت پیرامونِ مرتبط با ایده جانشین به توفیق می. ]انگلیسی 

تواند نمایشگر منتها درجه شود و از همین رو میشور و حدتی خاص معطوف و دلبسته می
به دلیل ، تحریک هر کدام از نقاط در این ساختار بیرونی. حساسیت در مقابل تحریک باشد

و در این لحظه به ، باید به ناگزیر باعث توسعه ناچیز اضطراب شود، جانشینپیوندش با ایده
آن ، شوداي از مانع ایجاد کردن در مقابل افزایشِ بسط اضطراب به کار گرفته میمنزله نشانه

13 -anxiety-affect
14 -animal phobia
15 -substitutive-formation



. ] آگاه ــ ویراستار انگلیسی پیش[ اي به بخشی از دلبستگیِ روانیِ وسیله گریز تازههم به
حساس گوش به ) ضد کاتاکسیسهاي(زنیهاي پس، ایده جانشین مرتبط با ترس، اینعالوه بر 

و دقیقتر آن که پس زدن کارکرد مکانیزمی است که براي منزوي ، سازدزنگ را مستقر می
این . کردن ایده جانشین و حمایت کردن از آن در برابر تحریکات جدید طراحی شده است

به طور طبیعی از ایده جانشین فقط در ] مقابل ابژه بیرونیِ ترس در[ دوراندیشیها و احتیاطها 
رسند؛ این کند که به وسیله ادراك از بیرون به ایده جانشین میمقابل هیجاناتی حفاظت می

هیجانی که از مسیر پیوند با ، کنندگاه در مقابل هیجان غریزي مقاومت نمیدوراندیشیها هیچ
اي از همین رو تا وقتی که ایده جانشین به گونه. رسدشین میشده به ایده جانایده سرکوب

افتند و این دوراندیشیها به کار نمی، شده مستولی نگشتهبخش بر نمایشِ ایده سرکوبرضایت
اي آن ابزار دفاعی، گیريِ هیجانِ غریزيبا هر اوج. قادر نیستند با اطمینان کامل عمل کنند

بناي . اند باید کمی بیشتر به سمت بیرون تغییر جهت دهندرا گرفتهکه گرداگرد ایده جانشین 
) فوبیا(دلیل کند ترس بینژندي عمل میاي مشابه در نوع دیگري از روانکاملی که به شیوه

گریز از دلبستگیِ آگاه مربوط به ایده جانشین در پرهیزها و طرد کردنها و . نام گرفته است
. دهیمکه از طریقِ آنها هیستريِ اضطراب را تشخیص میشود ممنوعیاتی متجلی می

شود گفت که مرحله سوم عمل و اثرِ مرحله دوم را در در هنگام ارزیابی کل این فرایند می
گونه از خویش در برابر فعالیت این.Csدر این لحظه نظام. کندمقیاسی وسیعتر تکرار می
، جویددن مربوط به پیرامون خویش بهره میزکند که از عمل پسایده جانشین حمایت می

از خویش ، به واسطه دلبستگی روانیِ مرتبط با ایده جانشین، طور که پیش از ایندقیقاً همان
بندي جایی صورتبدین شکل جابه. شده محافظت کرده بوددر برابر ظهور ایده سرکوب

پیش از این .Csافزود که نظامِدر ضمن باید. هاي جانشین را بیشتر ادامه داده استایده
توانست بر شده در آن میتنها فضاي کوچکی را در اختیار داشت که کشش غریزي سرکوب
به کلّیت ساختارِ فوبیاییِ ، ایده جانشین غلبه کند؛ لیکن در نهایت این جزیره نفوذ ناخودآگاه

کارگیري لب تأکید کرد که با بهتوان بر این نکته جامی، عالوه بر آن. یابدبیرون گسترش می
به سمت خطري غریزي با موفقیت ] ترس [ مکانیزم دفاعی است که عمل برون افکندنِ 

کند که گویا خطرِ بسط و توسعه اضطراب اي رفتار میبه گونه(ego)خود. انجام شده است
و ، ك استکند و این تهدید نه از جانب کششی غریزي بلکه از جانب نوعی ادراتهدیدش می

آن ، از این طریق است که خود قادر شده است در برابر این خطر بیرونی واکنش نشان دهد



، در این فرایند. شودکه به صورت اجتنابی فوبیایی ظاهر می، هم با تقالیی براي گریز
، شودتا حدودي انتشار اضطراب مهار می: آمیز بوده استسرکوب در موردي خاص موفقیت

تقال براي گریز ، به هر حال. فقط به قیمت قربانی کردن شدید و غلیظ آزادي شخصیلیکن 
نتیجه گریز فوبیایی همچنان ، رغم همه اینهاو علی، نتیجه استاز مطالبات غریزه معموالً بی

. ماندغیرقابل قبول باقی می

ژندي دیگر نیز نایم در مورد دو نوع روانبیشتر آنچه در هیستريِ اضطراب کشف کرده
توانیم بحثمان را محدود کنیم به نقاط تفاوت آنها و نقشی که از همین رو می. معتبر است

شده به دلبستگیِ غریزيِ ایده سرکوب، در هیستريِ تبدیلی. کندعمل پس زدن ایفا می
ان در اموري که ایده ناخودآگاه از طریق تخلیه در خلج. خلجان عالمت بیماري بدل شده است

نظر کند ــ این پرسشها و صرف.Csتواند از اعمال فشار بر نظامخالی شده است می
در هیستريِ تبدیلی . یافتسوءاالت مشابه بهتر بود به تحقیقی ویژه هیستري اختصاص می

.Csنقشی که عملِ پس زدن بر عهده دارد و از نظام (Pcs.)واضح است و ، شودآغاز می
گیرد چه پس زدن است که تصمیم می. شودمت بیماري متجلی میبنديِ عالدر صورت

قابلیت تمرکز ، که در کلّیت دلبستگی روانی مورد بعدي قرار دارد، بخشی از بازنمایی غریزي
شرط ، بر این اساس بخشی که به عنوان عالمت بیماري انتخاب شده. یافتن را پیدا کند

کند و این عمل اثري کمتر از را برآورده میتجلی قصد و نیت مشتاقانه کشش غریزي
به ، ندارد؛ از همین رو به این بخش.Csفرساي نظامتقالهاي دفاعی یا کوششهاي طاقت

، و مانند ایده جانشین در هیستري اضطراب16شوداي بحرانی معطوف میحد نهایت و به گونه
اي وان نتیجه گرفت که مقدار انرژيتدرنگ میاز این پیشامد بی. شوداز هر دو سو حفظ می

کند چندان بیشتر از انرژي معطوف به عالمت بیماري صرف عمل سرکوب میCs.که نظام 
شود که عمل پس به دلیل استقامتی که مربوط به عمل سرکوب است و برآورد می. نیست

زدن و هم هم عمل پس : کننددو مورد ذیل از عالمت بیماري پشتیبانی می، زدن صرف کند
. که در عالمت بیماري متمرکز شده است. Ucsدلبستگی غریزي برآمده از نظام 

الزم است این نکته ، دهیمنژندیهاي وسواسی را مورد مالحظه قرار میطور که روانهمان
زدنی ناشی از را به نتایج مشاهدات پیشینمان اضافه کنیم که در این وضعیت است که پس

16 -hypercathect



که به منزله ، زدنپس. شودزمینه وارد میکلی قابل مالحظه به پسبه ش، .Csنظام
بندي ـ این صورت. ناشی از اولین سرکوب است، یابدسازمان می17بندي ـ واکنشصورت

شاید بتوان . کندشده نفوذ میایده سرکوب، شود که از آن طریقاي میواکنش بعدتر نقطه
یش کشید که به خاطر سلطه عمل پس زدن و فقدان تخلیه جرأت به خرج داد و این گمان را پ

نژندي وسواسی بسیار کمتر از است که عمل و اثر سرکوب در هیستري اضطراب و روان
18.هیستري تبدیلی موفق است
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