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ل نهان د       
 

ر باطن« است که پدرم برای   » ضمی  به پارسی برگرداندل نهان،       

  واژه ی  L’Inconscientبرگزیده بودند.

    
این نبیگ » رایگان « است.      

 چاپ و فروش آن، روا و پذیرفته نخواهد بود. 

...........................................................................  ......................................  
  

 

با سپاسمندی از آنان که زبان نیاکان شان را پاس می دارند * *  
  

 

 *پندار نیک، گفتارنیک، کردارنیک چراغ راه همگان باد * 
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

، دارای کپی رایت ویژه؛ و برخوردار است از پشتیبانی:    نبیگ دل نهان      

  * SABAM- Belgique وشتارادبیک  نبخش      

 * نبیگخانه بزرگ بلژیک در بروکسل.    

  Bibliothèque Royale de Belgique   

  ...............................................................................................................  

ت(ویراست شده اس 1401) دل نهان در بهمن ماه   2022- 1400ــ       
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   (2017ـ  1921)  ژان ــ کلود فی یو    

 

Jean – Claude  Filloux 

روانشناس، روانکاو و نویسنده فرانسوی، نخست استاد روانشناسی در دبیرستان ها و سپس استاد       

مانی. ، روانکاوی و روانشناسی هاز  جامعه شناسی[ ]دانشگاه در رشته های هازمان شناسی  

 

  L’Inconscient ژان ـ کلود فی یو  ]آثار[  مانداک    

و چهارده نبیگ دیگر در رشته های گوناگون روانشناسی ، روانکاوی و دانش های هازمانی و  

 همچنین یک نبیگ در باره » تولستوی« است. 
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پدر فرزانه ام   با یاد  
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حسین بطحائی                                                   ضمیر باطن   
..................................................................... ........................... .............................  

 

ــ ی                 م ــــعال  ای ــــیکت خالق  ه ــــنهفت  آدم  نفس  درون  ا ــدنی  کیـ

یگانه  به قدرت مستفیض از آن              بی کرانه       جهان  به وسعت چون  

شیری بیشه   درونـــچو خفته ان    ری             ـــضمی   دارد    آدمی   ان ــنه  

از پیر   برنا و  ردن از ـسواری ک          بر سر شیر            سخت باشد چه اگر  

گردی    خوشحال  رـشیر ن   سوار           مردی          شیر   گر ببینی  کنــــولی  

ــ چ   را ـــد تــت آیــشگف او    بی باکی   می کنی    ستایش            االکی او     ــ  

شناسا     علت ها  رمز   شوی بر      وسی          ــــپیر و م وانی داستان ـــبخ  

جاودانیست    ما   تخلق راز  که               بد بینی نشانیست   هرآنچ ازخوب و  

انور   شد  خود  شفاف به میزان            گیرد نور ایزد        که جسمی   هرآن  

ریشه   و   اصل  از   شود آفتاب     شیشه                 به   بیفزایی  صیقل  اگر  

زن   را نیشتر  هوای نفس خویش   زن             بیشتر     جالیی    را  دل خود  

                                          ***********  

تو استم  باشی دربه هر حالت که                هستم    به هرجا می روی من با تو   

بدی ها       نکویی ها   نیایش ها         ما                دیده  نهان از  نمی ماند   

ما  شوی  تا    دل بیفکن غبار از           از ما          است  ضمیر باطنت نوری  

جانان    رخسار  تا بینی عیان که     بتابان                  را    خود  ضمیر باطن   

آگاه     گردی  ما   خلقت  راز  به       اهورا              نور  تو بر    چو اندیشی  

تست    رآبشخو  در   بخور آبی که            تست         تو را دادم هرآنچه در خور  

افالک   اوج   تا  برم به معراجت      پاک                سینه  در    می کنم  تجلی   

را   دون  تمناهای دور افکن   به          درون را           کن  دگرگون   بیا بطحا  

................................................................................................... ...  
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چکیده ای از زندگینامه حسین بطحائی         
  

    و آرمان آشنا شدن خوانندگان با آموزش دانشگاهی، پیشینه فرهنگی  بااین نوشتار کوتاه      

 روش اندیشیدن و آرمان های حسین بطحایی گردآورده شده است. 

 م به جهان گشود. خورشیدی در همدان چش 1293امرداد  22حسین بطحایی در      

موزش دبستانی و دبیرستانی را در ده سال گذرانید. آموزش دانشگاهی را در تهران در  آ    

لیسانس[کارشناسی    گذرانید و دو  [علوم طبیعی]  های زاستاری  رشته ی دانش از دانشسرا و    ] 

 دریافت کرد.  زاستاریدانشکده دانش های 

ی بودند. دکتر» فورن« استاد زمین  فرانسو ]علوم[  اآن زمان استادان دانشکده ی دانشهدر      

کارگماری   نامه  پیمان  در  دانشکده  در )استخدامی(شناسی  پایان  خود  در  که  بود  کرده  خواست 

همراه یکی از بهترین دانشجویانش برای پژوهش کویر رهسپار آن   خدمتش[]اشکارگزاری  

 شوند.   ] ناحیه [کوسته 

بطحائی را برگزید و پیشنهاد داد. برآیند پژوهش یکماه    ، حسینوی در پایان کارگزاری     

دیوان  سوی  از    1356و درسال  آنها درکوسته کویردو نبیگ بود که به کشور ایران داده شد  

 چاپخش شد. ) وزارت نیرو( نیرو 

بطحائ   دولتی[خدمت  ]کشوری    بیشترین زمان کارگزاری      بود و  حسین  ایران  باختر  ی در 

 زندران.چند سالی هم در ما

سپس فرنشین    = طبیعی« دبیرستان ها،  زاستاریچند سال دبیر »    غاز کارگزاریدر آ       

لرستان  استان های همدان،  موزش و پرورش درآ  ]رئیس[ ایگاه فرنشیندبیرستان و پس ازآن ج 

 .]محول شد[سپرده شد پیشنهاد و و کردستان به ایشانکرمانشاهان  

ج        با شهر  [پست   ]ایگاه  پیشنهاد  بطحائی  حسین  سوی  از  آن  پذیرش  و    دارهمدان 

به    بسیارارزنده وی در    ]هدف[مانآر به    مردم و یاری  آنهاارج  آسایش  ، همراه تندرستی و 

» شهناز« و شایش داشتن آب لوله کشی برای مردم  ]سد[ارزشمند ساختن بند    بسیار  رهاورد

 همدان بود.  

زارت کشور را  ه به انجام رسید. وی پیشنهاد و این برنامه با یاری مردم و سازمان برنام    

 ایگاه شهردار نپذیرفت. برای دومین بار در ج 

)کل( فرنشن هماد  ]مقام[ ایگاهآموزش و پرورش را برای ج  ]وزارت[دیوان  سپس پیشنهاد         

 ایگاه را دراستان های لرستاناز چند سال همین ج  آموزش و پرورش استان همدان و پس

  12دراستان کردستان سه بار و رویهم    یرفت. زمان کارگزاریردستان پذ کرمانشاهان و ک

 ( 1سال به درازا کشید.)

»بازرس هماد پیکار با بیدانشی« در کوسته ی  ایگاه ]پست[س از بازنشستگی، پیشنهاد ج پ     

باختر و اپاختر باختری را در) استان های آذربایجان خاوری و باختری، کردستان، لرستان،  

به ایشان پیشنهاد شده بود    ( سازمان پیکاربا بیدانشی)ان و همدان ( را که از سوی  کرمانشاه

 پذیرفت.  

فرزانه، سخنوری  دانشمند،  ، توانا]شخصیتی[خانواده ای نژاده، با منشیاز حسین بطحائی            

  ه گیران[ رشو]  دشمن دروغگویان و پاره خواران، مردی آزاده، درستکارو آگاه و زبان آور

. بود   



 8 

است  به        ونکه    این شوند  داشتند،  ایشان  برای  بسیار  ارج  تنها  نه  فرهنگیان  و  که مردم 

 ایشان را از ژرفای دل دوست داشتند. 

همین دلبستگی ویژه بود که برای سومین بار با درخواست فرهنگیان و مردم دلیر و روشن   

د آموزش و پرورش استان  ایگاه » فرنشین همابا ج 1341ـردستان بار دیگر در سال  اندیش ک

 کردستان« به سنندج بازگشتند.   

ند ، چه  را چه زمانی که درآموزش و پرورش بود  سال از زندگی خویش 42حسین بطحائی  

ودرج  شهردارهمدان  پیکارایگاه  هماد  بازرس  ازبازنشستگی  دلسوزی،  پس  با  ؛  بیدانشی  با 

خوی  دوستی  مردم  و  دلیری  با  همچنین  و  پاکی  و  راه  ش درستکاری،  در  را  خویش  کاری 

 به مردم به بهترین گونه انجام دادند و نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند  کارگزاری  

                            دو نبیگ و شماری سرواد از ایشان به یادگار مانده است.                                        

   «. »همبستگی انسان با مبدأ هستی ــ  نبیگ

     ــ  برگردان نبیگ   L’Inconscientــ ) ضمیر باطن(                                        

از سوی » بنگاه  چاپ اقبال« دو بار، چاپخش شد.   . روانکاو فرانسویژان ـ کلود  فی یواز    
 پا نویس : 

بدینگونه که    کم انجام گرفت.  با بازه ی بسیار  وپدرم در سنندج دو بار  ]ماموریت[ نخستین گمارش  ــ       

ولی فرهنگیان و مردم  فرستاده شدیم   ایگاه فرنشین آموزش و پرورش به همدان  در جدو سال  پس از  

که شناخته شده در دیوان آموزش    «مفتی شهر آیت اله مردوخ » کردستان همرای نبودند. الدبراین نزد  

در  ستند که به دربار برود و فرمان بازگشت پو پرورش و دربار بود رفتند  و با پافشاری از ایشان خوا

 پس از ده روز ما به سنندج باز گشتیم.  رو اینرا به کردستان دریافت کند. از

)دراین بازه  فرهنگیان از رفتن فرنشین نوین به دیوان آموزش و پرورش با کلون و زنجیر کردن در  

 خانه اش از بیرون، پیشگیری کرده بودند(!  

هنگیان و مردم استان کردستان که در چایخانه ای در پایان گردنه ی » صلوات آباد« گرد پیشباز فر     

 آمده بودند به راستی شگفت بود. 

ا      درپس  کارگزاری  سال  چند  جز  در  آهمدان  دیوان  سوی  از  باردیگر  شهردار،  و  ایگاه  موزش 

فراخوانده شد  به کردستان  پدرم   با  پرورش  پایان کار و  تا  اینبار  زنشستگی در سنندج ماندیم و در  و 

 کناراین مردم مهربان و دلیر زندگی کردیم. 

 .............................. 

ده  کر  و کارشناسان این رشته بررسی  برای شهر همدان که  اندازگران]سدی[  بندی  پروژۀ ساختن  ـ      

 ویژه     بود. ولی پدرم با گزارش  ته نشده، از سوی شاه پذیرفمی دانستند]قابل اجرا[    انجام پذیر  دند ووب

بود  به » شاه«   کرده  بایسته  که    ندروشنگری  و  بایا  »بند«  تندرستی مردم است و ساختن   آرمان   «

 بند سازی نیستند« !  ند که: » شاهنشاه که اندازگر است. و سپس افزوده بود

  شده   » کارت سپید« دادهبه وی    ،فرستاده شد  شاه برای پدرم  در نامه ای که ازسوینه  بدینگو         

ازداشتن  بود. کشی،  آب    پیش  مردملوله  بود  ها شور  چاه  آب  بودن   چون  آشامیدنی    دناچار  از آب    را 

 . دردسربسیار داشتند؛ مردم بخرند اوردندمی وه الوند دامنۀ ک چشمه های ازاب گاری با که کسانی 

ی ــ   ـیادآوری   واژه  هر   اگر  برای  شد  ایگاه«»جپیشنهاد  شوند    است،  هآورده  پدرم اباین  که،  ست 

نبودج  بدست آوردن  هیچگاه در جستجوی ایشان  ندایگاهی  آرمان  به مردم،  ازراه فراهم آوردن    یاری 

همراه پیرامونی  و  بهتر  برای  زندگی  تندرستی   ج  با  در  روی  این  است.از  بوده  و همگان  ها  ایگاه 

،  ند سیدن به آرمان ارزشمند خویش کوشیدبه بهترین روش برای ر  ندکه داشت]مسئولیت[    خورتاکی هایی

 .                             سیج از دست دادن کار و پایگاه خویشبا  ] حتی[ بیشا

فرزاد بتهایی                                                                                                   
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   دل نهان     
  

 ( Jean – Claud  Filloux) "L’Inconscient        "  

  

از فرانسه    1349  ر سالدم  را پدرفی یو" نویسنده ی فرانسوی      " ژان ـ کلود   نبیگ       

   بودند.به فارسی برگردانده 

ارج به سی سال رنج واالگهر پدر زبان پارسی، ارج    ؛برگردان این نبیگ به  پارسی سره    

نیاکان مان، گر به این زبان  و دلباختگی     فرزانه ام پدر  نبیگ میداشت  ابه یادگار بی همتای 

 می باشد.  خنیایی و روان نواز

 

است: " ضمیر باطندر باره گزینش نام "پدر   بخشی که در زیر آورده شده نوشتار            

     

   باطنضمیر 
L’inconscient    

به فارسی نام های گوناگون بکار برده شده است.    L’inconscient در ترجمه ی            

باطن،  :مانند  مخفی، ضمیر    ضمیر  ناخودآگاه، ضمیر    ضمیر  درون، ضمیر  دانا، ضمیر 

ناخودآگاه، شعور مخفی،   نا  پنهان، شعور  نفس  پنهان و  "  مترلینگموریس    خودآگاه." نفس 

 میزبان نا شناس نامیده اند.   "عزالدین محمود کاشانی "آنرا ضمیرعالی و

ضمیر دانا، ضمیر توانا، نفس دانا یا    ، انشناسان و دانشمندان ایرانیبسیاری دیگر از رو     

 و مانند آن را بکار برده اند.   توانا، دل نفس

دلم خواست، دلم  )  بزبان فارسی مناسب ترین کلمه برای آنست و جمله های  "  دل  "   گو اینکه 

سب است، ولیکن  دلیل این تنا(  دلم برات شده، از ته دله  دلم آگاهی می دهد، ب   ،شورمی زند 

 نوشتیم. «  شعورباطن »و گاهی هم  «ضمیر باطن»باعتبار اصطالح روز در این ترجمه 
                                                                                                        

                   حسین بطحائی                                                

 

 

 

  دل نهان

 

دل"    به خواست پدردرگزینش"   ربرگردان پارسی این نبیگ، ارجد  " نهان  دلگزینش نام "    

بوده"      ایبر نیز    .است  ضمیر"  گردان  جایگزینآنرپارسی  ترین  شایسته  واژه  برای    ا 

   »ضمیر« می داند.

 

    تهاییفرزاد ب                                                                                           
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با نام آفریننده       
 

 
 پرسش های بسیار از ویرم  در راه ار پدر به همدان می رفتم، دکه برای دی  هنگامی          

گ برای  می  ناشکیبا  و  بودم.  ذشت  نغزش  داشت پدرشنیدن سخنان  را    چای  انخودش  نددوست 

وها در پیوند با جویای تندرستی و آگاهی هایی در باره ی  فتگد. با نوشیدن چای گن آماده کن 

خود را  و دلنشین  سروادهای نوین، نغز    آسودن  کمی   پس از ناهار و   کارهای روزانه بود.

 . ندبرایم می خواند 
 

های        بیشتر  پرسش  نهفته،  درپی من  رازهای  با  ناخودآگاه،  وند   ، تیناب  درونمایه  روان 

 بود.    [] رویاها تینابخوابگزاری  و 

زندگی   همچنین     آغاز،  راز  در  چگونگی  پیش،  آن  سال  میلیارد  آمدن    بهمیلیاردها  هستی 

خورشیدی ساما ی  وسترگکیهان،    ،نه  بیکران  شگاین  با    جهان  دهناد  و  وسامان  به    رف 

   ! و سرانجام مردمان ، گیاه جانورمیلیون  میلیون ها   هستی آمدن 
 

راسدر         به  داشتناباراندوهاری بس؛  تی شگفت این جهان  بخت  که  ـ  بی  ]تجربه[  آروین   ست 

 ها ببندیم!  دیده برشگفتی  ولی ما  ،بما روی آورد زندگی  وبراین جهان گشودن    چشمهمتای  

 

 :   سخنان خردمندانه انیشتین  

زیباترین سهش در جهان، دریافت راز و نهفتگی هاست ، آنکه این سهش را هرگز درنیافته باشد،  *   

 است.  چشمانش بسته 

 آنکه مزه ی آروین شگفتی و شگفت زدگی را نچشیده باشد، چشمان کم سویی دارد.  * 

   
   است. آن ]تعبیر[ خوابگزاری و]رویا[ تیناب  این نبیگ بخش مهندی ویژهدر          

ویا           خوش  نویدهای  با  ورسا  گویا  دهنده،  آگاهی  های  بیشینه  را  دهنده  هشدارتیناب 

       یا شنیده اند و به خوبی می شناسند.  مردمان داشته اند

سه  خود نگهدارم.    را برایداشته اند، دریغ دانستم که آن ها  تیناب های شگفتی  پدرم             

 ورده شده است. آدر پایان نبیگ  پدر تیناب 

 

 تهی از لغزش و کاستی باشد.  برگردان پارسی گردان بخود نمی گیرد که این            

گرانمایه و دوستداران فرهنگ ایرانی چشم دارم که لغزش ها و نادرستی    میهنانازهم          

 سپاسمندم.  های شایمند را به نشانی رایانامه درپایان نبیگ  یادآوری فرمایند. ـ 

 

 

فرزاد بتهایی                                                                                                
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 آغازسر      
 
 

 نخستین نبیگ به پارسی ناب است. » دل نهان«در زمینه روانشناسی و روانکاوی           

 

خرد ــ    بزرگترین و ]حتی[ بیشا  داالن پرپیچ و خمی کهآدمی[]هدمردمزاو ناخودآگاه  روان          

دانشمنداند من  روانکاوان،  ترین  و  اند    ، روانشناسان  هانتوانسته  سده  درازای  به    در  مگر 

 روزنه ای از آن دست یابند.  

         

   اکنون چند آگاهی در باره ناخودآگاه یا دل نهان:        

    

 چه زمانی در بینش آگاه هستیم؟ *        

ـ           چگونه   « و  »کجاست«  داند؛»کیست«،  می  آدمی  که  ست  ای  چگونگی  آگاه  بینش 

 شود.   آنچه دانسته و اندریافت می  بینش آگاه است« !

در برابر»خود آگاه« (    (Inconscient است.« یا »  ناخودآگاه (        Conscien(        *    

یا بخشی   و  گاهی هایی است که گاهدربرگیرنده آنیمه آگاه« » بینش    Subconscient *    

    ت. اس » ناخودآگاه = دل نهان « ن درنیافتنی و پنهان دراز آن دریافتنی وگاه و یا بخشی ازآ    
 

آنها        از  ما  که  است  یادبودهایی  و  آرزوها،  ها،  اندیشه  ها،  سهش  گنجینه  ناخودآگاه   *

 آگاهی چندانی نداریم. 
 

و توانمندی های بسیار    هآفرینندگی بیکران، آگاهی های انباشته شد  * ناخودآگاه دربرگیرنده  

م بسیاری کارها بهره مند شود  ابرای انج   ]ذهن[دیگر است. ناخودآگاه می تواند از توانایی ویر

 نوآوری بسیار داشته باشد. و  

       

تن و روان است و    ]موثر[ایکار  ]عامل[کارگزار  دل نهانهارتمان  ]تشخیص[به بازشناخت  *    

 ناپذیرفتنی، روان را  یو تن ب می داند  انیو گرداننده کنش های تن  ]مولد[کارسازروان را  

 و ناهنجار می شمارد. ناشدنی  

« گرداننده ی کارهای آن تن می باشدهر تنی روانی دارد که دل نهان او و   ن پایهبرای  »      
  
ـ  اندیشه ها، خوی ها، کاردانی ها، هنرها، و واکنش گاه ما در برگیرنده سهش ها، دآ*  ناخو  

 های خود بخود، ترس ها و گرایش های پنهان است.
 

   است. نهفته ناخودآگاه یا »دل نهان«نی وچکیده ای از جهان رازآمیز، دست نیافت این تنها 
                                                         

 ی فرزاد بتهای                                                                       
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 سپاسداری  
         

با مهر  واژه های پارسی    که در گزینش  (باقی)پوریا  دوست افشین پور  از گرامی             

 از ژرفای   ند،ه افتادهای درخوری پیشنهاد دادبوده اند و با دلسوزی  رسان    یاریفراوان  

 سپاسگزارم.  دل 

ناگفته پیداست که دوست گرامی پاسخگوی نادرستی ها و کژپسندی های پارسی ـ          

 گردان نمی باشند.   

 در پایان نبیگ.  گی« » فرزانتارنمای ارزنده ایشان با نام         
   
 

  
 
 

   

 بزرگ فردوسی   ـ واالگهر پدر زبان پارسی در سروادهای« روان  »   

 ................................................................................ 
 

 زمان    یک   نباشد همی شادمان   روان           * خرد تیره و مرد روشن

 

 گوهر دل    فروز          کز او روشنایی گرفته است روز* روان اندر او 

  

 * چنان دیدروشن روانم   بخواب           که رخشنده شمعی برآمد  ز آب 

 

 * جهان را چو باران به بایستگی          روان را چو دانش به شایستگی

 

 * بفرمود شستن سرانشان نخست         روانشان از آن تیرگی ها بشست 

 

 وان بود و  از  گوهر  پهلوان          خردمند و بیدار و روشن   روان* ج

 

 * یکی پند  آن    شاه    یادآوریم           ز کژی روان سوی  داد   آوریم

 

 شود شادمان دل به دیدارشان            ببینیم    روان های     بیدارشان * 
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م خدا  بنا       
 

 

 
   

 پیشگفتار 
 

                            

  
 هدیه   برایمزیز میشود وسیله دوستی از پاریس که ترجمه آن تقدیم هم میهنان عکتاب ضمیر باطن        

شده است. پس از مطالعه به علت اهمیت موضوع دریغ دانستم از فرصت موجود برای انجام خدمتی   

 انش پژوهان فارسی زبان استفاده نکنم.بد

 

 از آنجا که ترجمه یک کتاب علمی و فلسفی با بیانی روان و قابل استفاده ضمن حفظ امانت نظر           

 نویسنده دقت و کوشش بسیار الزم دارد, امیدوارم چنین کوششی را بکار برده باشم.   

 

را در درون خود احساس میکرده است و دانشمندان  یاز دیرباز انسان وجود عاملی پنهان و نادیدن       

و فالسفه بزرگ در اثبات نظری وجود چنین عاملی استدالل فراوان کرده و از آثار آن نمونه های بسیار  

 گفته و نوشته و هر گروه برآن نامی یا اصطالحی نهاده اند.

 

آزمایشهای تجربی و تحلیل  رو     برپایه  براین عامل درون و شعور ولی سابقه تحقیقات علمی  انی  

دسترسی بهر چیز پنهان و نامرئی پیشرفت     باطن از یک قرن تجاوز نمیکند، که آنهم بعلت صعوبت

 سریع نداشته است. 

  

موضوع این کتاب اثبات تجربی و علمی این عامل پنهان است و محرک اصلی مترجم آن نیز ناشی      

ده دانشمند آن  )آقای  ژان ـ کلود  فی یو(  با مقدمه ای از اهمیت همین موضوع است و چون نویسن

اثر خود را معرفی کرده و با دقت و نظم و ترتیب خاصی سیر تدریجی و پیشرفت دانش بشر را بر  رسا  

ضمیر باطن از اوایل قرن نوزدهم تا این تاریخ بیان داشته است؛ مترجم را از توضیح بیشتر در معرفی  

 آن بی نیاز مینماید. 

 

. یران خواجه حافظ شیرازیا بیتی متناسب از عارف بزرگ    
                                                                    

در اندرون من خسته دل ندانم کیست                که من خموشم و او در فغان و در غوغا        

           

  حسین بطحائی                                                                                                      

   9134همدان فروردین                                                                                                 
  
 

........................................................... .............................................................  
نشده است.   فرزاد بتهایی  دهپیشگفتار پدر به پارسی برگردان     
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   پیشگفتار نویسنده                                
 
 

   ان«»دل نههای گریکنش ]تشخیص[ شناختبازو    شناساییروانشناسان تا سده نوزدهم از         

 داشتند.  ن   آگاهیروان  ناخودآگاه[  باطن = ]ضمیر

 (  Leibniz الیب نیز)  هایی دارد پژوهش  « نهان بینش  »که درباره نخستین فرزانه         

ن ش  ]نظریه[  نگره یخود را در  است که نگرش  دانستنیهای     فرانموده «  هفتهناخته شده اش " 

 و می گوید:  است [داده شرح]

    ."شنایی و آگاهی روشنی نداریمآاره ای از رویدادهای درونی بر پ  " ما        

  ]اشاراتی[   نمارش هایینوزدهم    ی  بسیاری از روانشناسان و دانشمندان آغازسده   یو پس از      

  بازنمود،  ی رو ولی بهر   .داشته اند  آدمیدر زندگانی روانی  دل نهان  های  به پاره ای ازنشانه  

 تازگی دارد.  «دل نهان» نی کنش های روانی مودانشورانه و آز ] توصیف[ ویمند   و 

 

 گری های کنش ها و   )فرزانه فرانسوی( برای یافتن چگونگیبرگسن  1901در سال           

آینده ی روانشناسی  پژوهش های    براینیرومند،    ی  این برانگیزانندهشعور باطن[ ]«نهان  بینش»

 :است و پیشنهاد داده  گزارش کردهچنین  

روش ـ  ژرفای روان با  از راه بررسی و پژوهش دردل نهان  کنش های    [فکش]  یابش "        

آرمان   ویژه،  های  تیزنگری  و  موشکافانه  ایهای  در  [کانونی]هسته  بیستم  روانشناسی  سده 

که   دارم  باور  من  بود.  ازپژوهش  این    ارزشخواهد  کمتر  ها    [اثر]کارایی ها  دانش  دریابش 

   " .نخواهد بود   در سده های گذشته] طبیعی[ پرهامیکو دانش   ]فیزیک[ گیتیک

 

پیش ازراسه  ب          باید گفت که فرزانگان  بسی   «کانت»تی  باره  نویابی های  ار مهندی در 

دهنده ارزش  نخستین هشیار  « برگسن  »بودند ولی  نی وپزشکی بدست آورده روانشناسی آزمو 

 دانش روانشناسی و روانکاوی می باشد. 

اتریشی    نگارش فروید روانشناس سرشناس   ]رویاها[   «ها  نابدانش تی  »با چاپ نبیگ            

کشیده شده بود    آدمیاز دید    نهان«  بینش»  پرسمان هایبنیادین    ساختمان  پرده ای که روی

 بکنار زده شد. 
 

یک جستار ناوابسته    همچون  ازآن پس روانکاوی در دانش روانشناسی جای خود را          

 .ه استاستوار داشته و ارزش آنرا نشان داد «هاندل ن »ا ب درپیوند  ]مهم[  و مهند
 

شناسایی    یروبه هر            در  دیرکرد  نهان  آسیب  فرگشت   همچون دل  در  ای    بازدارنده 

آید   دانش روانشناسی  ]تکامل[ پیوند همانندی کنش های رو بشمارمی  و  ، زیرا    رومیک انی و 

 گنگ وپیچیده مانده بود.  ]وجدانی[

در    ()*«  نیمه آگاه  بینش»  و هم چنین    دل نهان  نمودهای روانی  ها،  این چگونگی  در        

و   روانی  ]اعمال[های  کنش این   نارسا  از  نمود،  می  بسیاری  نابخردانه  از  های  رو  کنشگری 
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روشن    ]دلیل[شوند  ،  بجا گذارده بودند   خود ازی  ینشانه هاکه از پیش    ]انسان[درونی مردمزاد

 بدست نمی آمد. 

اکنون هماه       و ولی  درونی  و  و روزانه    همچنین  نگی کنش های روانی  برونی  کارهای 

  مردمان  یهانشریافت انگیزه های ک اند  روازاین    .پیش فرانمود می شود   روشن تر ازآدمی  

یاد مانده    اندیشه های]وجود[بودش   ]نتیجه[  برآیندزمان  همکه    خواهد بود  هایی  داده  در برگیرنده

ـ    گرایشایش  در  چیرگی   و ریزبینانه بسیار ژرف  های  پژوهش  و    ،می باشدنیز  دل نهان  از  

 نشان می دهد.    مردمزاد روی کنش های برونیر را ب «نهان بینش  » های

 

 بی ـ را )*(«آگاه»بینش ناشناخته  نش هایک نمایش و   گرایش هابراین بسیاری از الد         

 نمود.  فرا یدرست ب نمی توان   «نهان  » بینشدرژرف   افینگری و موشکپر  

ب هم       آگاهانه  ژی  چنانکه  درکارهای  ریشه    وبرونیرفنگری  به  توان  نمی  هم  کس  هر 

 . پی برد ه استاو چنانکه بایست دل نهان انگیزه ها و خواست های 

 

نشانه های  که همه  ون مردمان  نی  پی خواهیم برد که نه تنها کارهای برو   پله پله  زینروا       

یا گسیخته    روانی  کنشهای هماهنگ  چنین  هم ،نمی شد  که درگذشته دریافت  ]ذهنی[  ری وی و 

که  پرسم نگر  انهایی  رسن ارناسازگبه  برد  می  شناخت  توانای  با  نهاننیروی  پذیرای    دل 

 د. واکاوی و روشنگری می باش

 

                                                 *    *    * 

نبیگ             این  که  پنداشت  برد  گنجایش خرد نباید  ها  در  زیرساخت  ها،  بنیاد  همه  ارنده 

 باشد.دل نهان    در شناخت ژرف ]کامل[ آرستهروشنگری   همچنینو 

 نیست.   چندان دیرینه  دل نهان   های م آشنایی روانشناسان به کنشزیرا چنانکه فرانمودی         

دیگر         سوی  نبیگ  ژرف    دریافتان برای  از  بنیادین  این  های  روانشناسی  آگاهی  دانش 

 ست. بایا

       

ی  و دیگر روانشناسان چنین درمی یابیم که بایست  «فروید  و نبیگ های »  از نوشتارها       

نهان   از  دل  و   نگرش را  گیتایی و  بررسید    یگونگ چچونی  جستار  یک  چنین    ، ]مادی[نه  با 

   .]شرح داد[ گزارش کردرا می توان  دل نهان  روشی گرایش چگونگی ها و بازده کنش های

 

  
 

..... .............................................................................................................  
( در برابر  (Inconscient یا » ضمیر باطن« (   Conscient )    است. ضمیرآگاه   نسیان« » کـُ ( اصطالح* 

اندریافت و دیده می شود.  آنچه دانسته ، آگاه شعورآگاه ـ بینش ضمیرآگاه ـ        

     Subconscient  (  *   

یافتنی  نرو یا بخشی ازآن د که گاه و یا بخشی از آن دریافتنی وگاه »ضمیرنیمه آگاه« که دربرگیرنده آگاهی هایی است   

است.   پنهان در ضمیر باطنو   

حسین بطحائی                                                                                                                                        
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که    بایاست،  دل نهان از    ریافت و آشنایی بیشتردان   ساختمان و بنیاد    برپایی   اینک برای       

  از  » دل نهان«ی وابسته به  رویدادها  ترکیب[]ه آمیز  ]امکان[  ازشایش  داشتپیش از داوری و بر

  هایی انجام داده   پژوهش  ترپیش که    «یونگ  »و     «فروید»ژانه«، »نگرش دانشمندانی چون  

 . آشنا شویم  و آگاهی هایی بدست آورده اند اندـ 

 

)ناخودآگاه و  ]اصطالح[    گیری از هر گونه لغزش،  دراین نبیگ،  دو واژاکپیشبرای          

آ برداشت  نیمه  نگذاشته    []مفهومپرمانه  و  گاه( یک  ناهمسانی  این دو  ـ  خواهند داشت و میان 

و   زیرا  .ایم ها  کنش  هردو درروش  بیش«    ایش  و  است،  »کم  دریکی  نبیگ  و  دو  این  این 

یک ناه   دن رسان می  را  درونی  ]کلی[  همادی]مفهوم[    پرمانه  واژاک  با  که   « آگاه»بینش  مسان 

 . بر» آن«  فرمانده و فرمانروا ؛چنانکه روشن خواهد شد و  است

 

ب          که  ایم  دانسته  برتر  آن  بر  و سامان  افزون  گام    پیشرفته شیوه  به  دانشگام  در    این 

زمان   رویمدرازای  این   پیش  از  های    روو  یافته  از  را  خود  زیرا کار  آغازیم،  نمی  فروید 

ــ آموزشگاه  در 1880که از سال ی است  ی ها رسی برپژوهش های این دانشمند خود از    ــــــ

فرزانه    و   «برنهایم»  مندی از پژوهش هایو یا با بهره  است،  انجام داده    «پتری یر  لس    »

 ریشه می گیرد.  ستشده بوده ا غازآکه ازسالها پیش  «هارتمان»   گرانسایه

 

این نبیگ در بردارنده سه بخش بنیادین خواهد بود:    

 

در بردارنده دو بخش است، پیشگامان دانش    پیش از فروید ) که خوددل نهان : بخش نخست

و دانشمندان نزدیک به زمان فروید(. دل نهان    

 

فروید. نگرش از  دل نهان  بخش دوم:  

 

در زمان کنون ) در بر گیرنده نگرش پیروان فروید و دانشمندان پس  بخش سوم: دل نهان 

. او( زا  

 
 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................................  

-- Leibniz  - Bergson  - Kant- Freud- Jung- Janet- Bernheim- Hartmann. 

-- l’école de la Salpêtrière. 

-- Conscient-  آگاه  بینش  

-- Inconscient-  ناخودآگاه دل نهان یا  

-- Subconscient- نیمه آگاه      
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 بخش نخست 
 

 

 

 

 دل نهان پیش از فروید
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دل نهان  های گیفرزان  
[فلسفه های ضمیر باطن]  

 

 

 
ف                   بزرگ  برخی  از  رزانگان  فرا،  کانتپیش  به    ویژه ه  ب   ]متافیزیک[ گیتیکباورمند 

   کارایی های فرزانی خود  ه در پژوهشخستین کسانی بودند کن شوپنهاورو   گلیشلینگ، ه 

 ارزش و مهندی ویژه داده اند. و به آن   پایه و بنیاد نهادندرا  دل نهان 

ه  پیوند راست   فن هارتمانو دیگری   کارل ـ گوستاو کاروس روش دو فرزانه نامور،        

 همانند آنان این است که:  فرزانگان نامبرده دارد و دیدگاه  یگانه و  گیتیکنگرش فرابا 

 

  دستاورد و برآیند یک بنیاد یگانه می دانند" رازیستگاه  و " جهان             

 

« اندیشه » هیگل ، از دید  «بی چون و چرا نگیراستی»شلینگ این بنیاد از نگرش         

 است.  ]اراده[« یازش » شوپنهاورو از دید 

 

بنهارتمان  و  کاروس            گسترش  برابربا  و  نگرش  سه  این  با  یاد  آن  نهان،  سنجی  دل 

 ویژه و ارزشمندی بدست آورده اند.  ]فرضیه های[انگاره های برآیند و 

 

نگرش            گستردن  از  فرزانی  هارتمان  و    کاروسپیش  دید  چکیده  با  که  است  بایسته 

 . پیش روی ما می گذارد آشنا شویم  دل نهان  نماهای سودمندی ازکه  دور   شوپنهاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………… 

 - Schelling.   - Hegel.   - Schopenhauer.                                                              

      Carl – Gustav Carus.  - Von Hartman.    
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(1860ـ 1788)  رشوپنهاو آرتور       
        Schopenhauer                    

  

     ]فلسفه[ بود که فرزان نشناش پرآوازه آلمانی براین باورفرزانه و رواآرتورشوپنهاور             

       کس با هر پایه از دانش بتواند درونمایه را دریابد. شته شود که هر یی نو باید به گونه  

نبیگ  شوپنهاور     فرزان           »  در  بنام  ا   پرآوازه وی  و  یازش  استجهان  آن  «    نگارش 

 چاپخش شد. ]یازش =اراده ـ انگارش = تجسم[    1818درسال 

   . « چیستی آغازین دنیا یازش است »  : بنیاد فراگیر اندیشه شوپنهاوراین است که         

 

زیر  و کیهان  جهان    ]کل[ درهماد  ، شوپنهاورکه ما در خود می سهیم   هستیهمان نیروی       

و هر چه در آن است    جهان. بدین مانک که  سهیده است  «  یر یازش فراگ»    وپاژنامچیرگی  

 ند. دای م یازش نیروی نشانه ی   را

بزرگترین گوی  خردترین تا    از نیروهای گیتایی    نماد هستیسترگ وبیکران،    این نیروی    

 . می باشد مردمان  همچنین کانی،  گیاهی، جانوری و  تکانهمه ماو آسمانی   ]کرات[ های

 

   مه نیروی جهان در یازش و از یازش است. ه  ،براین الد       

،  را آفریده، سامان دادهو کیهان  جهان    ]کلی[همادیو کتا  اینکه، یک یازش ی کوتاه سخن       

 . می گرداندو  است   به نمایش گذاشته 

پنهان جهان هستی       و  نمایان  ناشناخته،   و  نیروهای شناخته    و زیستبوم،   همچنانکه همه 

هماد    همچنینگیاهان و جانوران و    و نهاد  سرشت  ها،اتم ها، ویژگی    همه جنبش های درونی

 د.و فراگیر جهان می دان   را برآمده از یازش یگانه و یکتا مردمانکنش های  

    مند است.این یازش نیرومند و توان  ]مظهر[  نماددر اوگ ]اوج[  نهایی و   مردمزاده      

 ؛ را برآمده از این نیروی بیکران می داند مردمانشوپنهاور همه اندیشه ها و کنش های       

 چه کارهایی که آدمی می گماند که خودش ارزشیابی کرده و سنجیده و چه کارهایی که بی 

 و می گوید:  برنامه ریزی وبی یازش و ناگهانی انجام می دهد.

آییم و بسیار   ی رو ازاین »      ما از فرجام خوب و بد بسیاری از کارهای خود به شگفت می 

یم،   اشده  ده  ی انجام آن نداشته ایم کشان ه  ی که خود گرایشی ب یکه بسوی آرمان ویژه  آمده  پیش  

ـ  انجام آن هستیم فراهم می  ه  کاری را که نیازمند ب   ینآغازبرنامه ریزی  چه بسا از پیش  یا  

   . « بدست نمی آید  کنیم ولی با شگفتی دستاوردی

نیرو        ب   ی ی بازدارنده  و  اینجاست که ردپای یک  و  نرسیدن  ه  توانا را در شکست  انجام 

خ  می  آرمان  و  ود  برابرآنگاه  سهیم  و    در  خوار  را  خود  نادیدنی  توانای  نیروی  بسیار  این 

ـ  می    را در این گزارهرخدادها    شوپنهاور چکیده ی همه این چگونگی ها و.  می یابیمخـُرد  

    :گنجاند

.«  یازش فرمانفرماست و هوش فرمانبر اوست  »   

کارها و پیشامدهای زندگی خود سردرگم  ر در رویارویی با بیش [آدمی] انمردم دبراین ال     

     است.  ناتوان این پیشامد ها[ ]عللچرایی اندریافت  می ماند و از 
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                         (1869ـ 1789) گوستاوکاروس  کارل    

    Carl Gustav Carus                

          

              

گیرنده یک  دربر دل نهان  پیرو فرزان شوپنهاور و شلینگ است،  باور او بر    کاروس        

 دهش ایزدی چیره بر همه ساختار جهان است. 

گیتای        بر همه جهان  افزون  نیروی سترگ  و روانی  این  را    مردمانی، زندگانی جهانی 

 :که  ن مانک بدی و زیر نگر دارد. یز سامان داده ن 

   می نامیم"  زیستبوم که ما رویه ی نمایان آنرادرون سرشتی همه چیزهایی است  روشنگردل نهان "   

 

  یک یگانگی نهانی، ژرف و رازگونه  بنام    شوپنهاور براین همانگونه که از نگر  الد         

ـ  یشه  پیش از اینکه اند   کاروسبرهمه ی باشندگان جهان فرمانروایی می کند، از دید    یازش

دریافت   به  یادر  [آدمی]مردمزاده  آگاهی و ای  و  نخست  آگاه    بینش  آید  دهد،  انجام  کاری 

 خواهد شد. نمایان ه  آگا بینش در سپسمی شود و ساخته و پرداخته  نهان بینش     بدستاویز

    

.«پی ریزی می شوددل نهان  زمینه ی کارها در  » الدبراین،                       

 

کهب         مانک  در  دین  آماج   نخست  نهان  د،  گیرد ل  می  فرجاد    آگاهبینش    سپس  ،جان  یا 

 انجام می رساند. ه از انگیزه و آرمان آگاه شده و آنرا ب  ]وجدان[ 

 

کارهای         یا  و  برون  دنیای  با  باشنده  هر  سرشت  پیوند  یاری  به  اش    ]غریزه[   زندگانی 

و  گردد،  استوارمی   گوالند    اندریافتهوش  ازآنمی  نهان    پس  یک    آگاهبینش  با  دل  در 

روند  پایا  ندپیو  ]حالت[چگونگی   یک  و  بود  و   خواهند  زبردستی  با  سازنده  و  ـ  بی    پیوسته 

 نمایان و آشکار می سازد. آگاهبینش  را در دل نهان و کارآیی   ایشدر ستگیگس

 

شناخته است:باز  دل نهان گونه دو  ]آدمی[مردمزادهدر روان   کاروس      

هیچگونه آگاهی از آن نخواهد یافت. ی زندگی ان در درازمردمزاده ه  ک دل نهانیــ 1  

( 1)  .خواهد بوددریافتنی  آگاه بینش در که گاهیدل نهانی ــ 2  

کاروس می گوید:  ؛نامبرده    دل نهاندو ویمند  در      

ندارد و از آن    ]نفوذ[کمترین رهیافتیآگاه  بینش  ا  در یک بخش از کنش های روانی م       

   .نامیده استدل نهان راستین   آنرا   ست نمی آورد کههیچ روشنگری بد

برابر یک        نهان  در  در     دل  دری کمابیش  نیزخور  دارد  افت  آشکار  هستی  گاه  گاه که  و 

 .  نهان است

  کارایی   میدان دید و گذر از  یب   کاروسه ها و سهش ها از نگرش  دریافت از سوی دیگر         

 : و در این باره می گوید بدست نمی آید  دل نهان ]اثر[
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نیش و  ش  انگار   از   مردمان" همه کنش های        پنداشت ها، درد و رنج،  انگیزه ها،  ها، 

سپس خود را و و پخته شده  ]تخمیر[  سرشته  دل نهان  در تاریکی    نخست  نوش و هر چیز دیگر 

  از سوی دیگر یا  خود ماست و  خواست  چیزهایی که از یکسو برآمده ازچنین  هم نمایانند.    می

دل  تاریکی  ویژه ازبا یک پژواک    د خواهد بو   ] موثر[د رما هنایا  ان ون و جهپیرام   کارایی  یر ز

یابد و آگاه ما  بینش  بهنجار و    ]وجدان[فرجادو  روشنایی سهش ها  ه  ب   نهان خودنمایی  راه می 

راه می  آگاه ما    بینش  بهدل نهان    نهان و شگفت که ازکند.این آهنگ یا پژواک، این راز      می

 نامیده می شود".  دریافت انسهش و  ،  شود  میآشکاریابد و ـ 

نیز    تیناباست،   دل نهانایش در پیامدسهش  سرشت و  همانگونه که ،  سپس می افزاید        

    آگاه است.بینش   نگر چیرگی همه گیر دل نهان برنشا

 

اندیشه ها و سهش های فرورفته  نمایانگر  ]رویا[تینابجهان      هستیم  خوابزمانی که در           

پی خود  ادرآوردن و غلتیدن پی با سر از آب  خواب  ان است که درا یا شناور دردل نهدر ژرف

 . می نمایانند  ار

  بینش   و   نهان  دل»  روانی  کنشگر  دو   برآیند  و   میوه  تیناب  کاروس  شنگر   از  براینالد        

 است.  «آگاه

با کنش درونی یک    درآدمی،  تینابپدیدآمدن  از دید کاروس           ـ  امه  چکبسیار همگون 

خود  ]شاعرانه[  سرواریک    یو پنداره هاانگاره هادرفرورفته    گونهرازسرا است که در دنیایی  

از اندیشه و    را  یک سرواد    و شایسته  رمندترین سهش های بایستهزیباترین و شوبهترین،  

 ها می ریزد. ادپیکر سرو  دل نهان خویش برهیخته و در 

 

گزیده اندیشه کاروس چنین است:        

 

« . در دل نهان اوست مردمزادهروانی  زندگانیای شناسایی رازگش »                   
 

 
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

.....................................................................................................................................................  

  طن، دو مفهوم دیگر نیز در روانشناسی هست یکی » نیمه آگاه« که گاه آگاه است و گاه پنهان مفهوم ضمیر با  ( مگر1

   و Preconscient                         )نزدیک به شعورآگاه( ترجمه کرده ایم. «که آن را » شعور نزدیک       

حسین بطحائی                                                                                                                           
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(1906ـ1842) هارتمان     
E. von Hartmann       

 

 

فرزانی               فنگرش  ادوارد  ربرت  نهان   شناسایی  در   هارتمان ن  و کارل  دو    دل  مانند 

 است. [ بیعهمابعدالط]  گیتیک اندیشه ها و پژوهش های فرافرزانه ی پیشین بر پایه  

 

 روان را  دل نهانو ، است ]وحدت وجود[»یکتایی هستی«  هارتمان مانند هگل باورمند به         

      .پایدار می داند   ]برهان[هان  رو  ـ  پ و    جهان  ]کلی[ و همادی فراگیر   

که    ]توضیح می دهد[روشنگر است  در بسیاری از نوشته های خود   دی،از باورهما  گذشته        

فرگشتی  «  نهانبینش  »تنها    نه های  کنش  ی  همه  تن ]تکاملی[  در  ش  ای در  ]جسمانی[انیزندگی 

را نیز    ( و اندیشه های ما= وجدان فرجاد  آگاه )بینش    []فعالیت کنشگری  که همه ی  ون،   رددا

 می داند.  نهان«  » دل  و نشانه های  استوار بر کنشگری ها

 

تن و روان است    ]موثر[ایکار  ]عامل[ارکارگزهارتمان دل نهان  ]تشخیص[به بازشناخت            

 ناپذیرفتنی، روان را  یو تن ب می داند  انیو گرداننده کنش های تن ]مولد[کارسازروان را و 

 هنجار می شمارد. و نا  ناشدنی

براین هر تنی روانی دارد که دل نهان او و گرداننده ی کارهای آن تن می باشد. الد         

 

 برای نمونه می گوید: 

واکنش    ]ایجاد[ ش" برای تاشژیک دیک = فیزیول"تنکر  ادی کنشگری هایهمسامان    »          

 ]عامل[سازکار؛ وزاننده ها  بسنده  نمی باشندهای روانی یک باشنده در رویارویی با برانگی

 دل نهان ان یک  نیرو دهنده ی درونی و روانی پنهان که هم راازتاب ب  و هر واکنش  بنیادین 

    «.است می داند 

و  می داندآنان  دل نهانریشه گیاهان و جانوران را نیز بر آمده ازهارتمان سرشت در         

  می گوید:  

جنبش    »  ویک  از»بینش    و  رازگونهپیاپی  آرمان    کارهاییکارگزار  ،«آگاهپنهان  که  است 

 « د.می کندنبال  ویژه ای را 
 

ریشه و  مه باشندگان یک  و دیگر کنش های زیستی ه   به نگرش هارتمان، کارگوارش        

ی  بالش و زایوری و مانند آنها ب درونی و روانی دارد و کنش های سرشتی گوارش،  بنیاد  

 یک کنشگر درونی دانا و هشیار انجام پذیر نمی باشد. 
 

مایان  در درون هر یک از ما ن   نبازی، همدستی و هنکه یک هماهنگی کوتاه سخن ای            

آن  آمده از این هماهنگی است، که خود  ما بر  تن  ]فیزیولژیکی[   کتنکردی است که نمودارهای  

 ( 1)خواست دل نهان است. پیامد 
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تر         اینها مهند  نیز کنش های    هارتمان در زندگی روانی  ،]مهمتر[از  فهم[، ابا  و ما    ]نیروی 

افزون بر  پدیده های دل نهان و روانی می شمارد.از  وجزآن را    اندیشیدن  ] درک[،  دریافتان 

 می گوید:   برای نمونه،  آنرا فرمانروا به سهش های ساده همیشگی ما می داند و ،آن

 

   " است های دل نهان سر چشمه می گیرد" دلباختگی گرایشی است که از خو            

 

 برـ را سازگاری نا یاو سازگاری   بیزاری، خشنودی،،  ]لذت[ربوخه سهشهمچنین  یو           

 مانند شوپنهاور می گوید: نیز و  ا اند. می ددرونی   گرایش آمده از

کارها»         بسیار  نیستند   نگرش ازکه    چه  پذیرفتنی  و  پسندیده  به   ؛ما  این همه    درایش   با 

  ـ آرمان    دنبال   وند آن نیست که یازش ماآنها را انجام می دهیم. آیا این ش  دل نهانی  اتوان ]اثر[

 «ماج ها آگاهی ندارد؟ن آآ و فرجاد ما بر  بینش آگاهکه می رود های ویژه ای  

 

و           فراهوشی  برآیندهای  هارتمان  نگرش  استبه  نهان  دل  در  اش  ریشه  .  تیزهوشی 

نهان است که اندیشه    گری دلکنش   شوندبه  «ویر »درونی  اکاویو  ویابی ها میوه و دستاوردن 

 ببار می آورد.    می دهد و را پرورش درونی واکاوی   اینما  پندارو 

د: هارتمان می گوی   

]حتی[  بیشا  ایی همگون و هم روند  گری هکنش  کاراییآزمون ها و آروین ها نشانگر"          

ها پرسمان  ارزش زندگانی  و رخدادهای    در  و    است؛کم  آنها  به شناخت  اینکه  به سامه ی 

بینانه داشته باشیم، و  باریک    و نگرشد کنجکاو  ستگی دارزندگی ب ه  همه ی چیزهایی که ب 

این دل نهان    پیش می آیدکه در پیوند با زندگی    م که در همه ی پرسمان هاییاینکه آگاه باشی 

و شوند  ]استدالل[    راینش از  ما آگاه  بینش    ایاند، و تنها پس از آن  است که راه چاره را می نم

   "  . آنها آگاه می شود

 ریند می آفمیان دل نهانی که گزینش ها و کارهای مهند   کارایی   و   وابستگیین یک براالد      

 . هستی دارد راهبرمی شود، گزینش نهایی  گام های ما را بسوی آن  و دل نهانی که 

می ــ   فراگیر روان و دل نهان ما  کارایی  ما زیر چیرگی و روزانه  و   سادهچکیده، زندگی       

 باشد.

پایان، چنانچه بخواه          تن   پیوند میان   نددر  را روشنگر    و دل نهان روانی  انیدل نهان 

    :بگویند  ستی، بای ندباش

 

   ک کارهای تنکردی  فرمانروای  دل نهان  دارنده کوده ی کنشگری هایدربرهر کس  " روان  

 ( 1)."می باشد  آن کسو روانی 

 

 

 
 

 ............................................................................................................... 
یک یولژ: فیزکتنکردی( 1)   
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 برآیند بخش نخست
 
 

با  بخش گذ  فرزان  سه گون در            بود  دیدی موشکافانهشته   انگاره،  تا جایی که شایمند 

 روشنگری شد.  دل نهان رزانگان درپیوند با ف گیتیک فرا []فرضیههای

 

ترده است گسبایسته ی جستاری ژرف و نامبرده،  نگرش  وسنجش میان سه    جداسازی          

 نمی باشد.   ر این نبیگ که درخو 

سپسین  های بخشهای   پژوهش برای آشنایی با شده است  الدبراین همان اندازه که ویمند        

 د بود. توان  بسنده

نگرش          باور    تاسر   کاروس و هارتمان  دانستیم که  به  است، زیرا  فرزانی  سرمینوی 

نهان  یا  روان    آنان گیتایی دردل  جهان  و    کارگزار،  فراسپهریو   ]مادی[همه  برانگیزاننده 

 شمرده شده است. ن فرمانروای بنیادی 

ـ    درست و باور  فرزان فراگیتیک پذیرش بی وچون و چرای چنین نگرشی اگر از دید         

نی سازگار نیست،  زیرا آرمان آغازین این  و آزمو  با روش پژوهشی، دانشیک  ، باشد  پذیر 

آزمون شدهبرآیندهای    نبیگ گردآوری درباره ی     ]مستدل[گواهمندو    دانشیک،  پژوهش های 

 است و نه بازگفتار باورهای فرزانی دانشمندان.   دل نهان  

آزاد است   هر کس   ،]علمی[  شنگری برآیندهای آزمایشی و دانشیکپیداست که پس از رو      

 پایه گذاری نماید.  است خود را بر پایه ی آنچه که باز شناخته نگرش  

 

دیگر              بی چون و چرا و شتابزده، شای از سوی  ما    است که   د من پذیرش  داوری  در 

]شیمیایی[  ماتیک    کنش، با کاروراستین و روانی ) که دلخواه ماست(  دل نهانبازشناخت    میان

لغزش  تن   *زیولژیکی" ی"ف  کو کنشگری ها و نشانه های تنکردیدر تن آدمی  ماتکان کانی 

شناخت کنش    لغزش دراین  ازبرای پیشگیری    د.دست دهد و ما را از آرمان آغازین دور کن 

موشکافی و  با  که پژوهش ها  بایاست  و شناسایی دل نهان راستین؛  های روانی و تنکردیک  ـ  

 انجام گیرد.   ژرف نگری بسیار

همانند کنش های روانی می  را تنکردیک اندام های باشندگان های زیرا هارتمان کنش         

داند.*ـ   
 

 ...................................................................................................... .............  

        علم وظایف االعضاء است. ولژی به معنیفیزی *

حسین بطحائی                                                                                                                             
، برای نمونه  ربایش خوراک از راه خون و دیواره روده و یا تراوش گمیز ]ادرار[ از  ماج از کنشهای تنکردیکآ *

و یا کارهای جگر و جزآن.  ]کلیه[ گرده   

پارسی گردان                                                                                                                                 
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و     ( 1)» بیوشیمیک«نش های ک  پرهیز از هرگونه لغزش ، بایاست کهالدبراین برای           

 . «  از کارهای روانی جدا گردد= فیزیولژیک » تنکردیک

]وجدان[  فرجادبه   همچنین باید دانست که از نگرش روانشناسی کنش های تنکردیک نه        

   (2).دل نهانو نه به  وابسته است  و بینش آگاه

 ن هنگامی در خور رمشاندن از اینرو، از نگرش روانشناسی آزمونی کنش های دل نها       

 باشد.دانشیک  گزارش پدیدار شود و شایسته بینش آگاه اندریافت است که در و   ]تفسیر کردن[ 

 

  کارایی  و  توانش  دارای    نگرش فرزانگان فراگیتیکنهان«از  » دلکهیادآوری می نماید           

  اب و فرهوشی ، سهش ها، تین ، گرایش ها]غرایز[  است و همه سرشت ها  بی مانند و شگرفی 

 توانای روان و دل نهان می دانند.  از هنایش را 

        

   «دل نهان »همان  «بینش نیمه آگاه » «کلسنهبرخی مانند » به نگرش  افزون برآن        

   است.  به فراگیتیک مند فرزانگان باوردلخواه  

 می نویسد:         

نادیدنی هستی دارد که سرشار  » در زیر رویه روشن دید درونی ما یک بخش تاریک و      

و ناهمسان    را دگرگون یافته   است وما نشانه های این پدیده هاو مینوی  از پدیده های روانی  

برونی ما  در دل نهان نهفته است واز آن آبیاری  ریشه هر کنش    ریخت بنیادین می سهیم.  با

   «.می شود

 

 ست که با پژوهش های آزمونی شده اگزارش   زمان پایانی سده نوزدهم این نگرش در     

 .  دارد همسانی و همانندی نزدیک  سپسین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................... 
و تحت تاثیر  یی مواد در داخل بدن و شیمیا( بیوشیمی به معنای شیمی حیاتی است یعنی تغییرات و تبدیالت مادی 1 

 عوامل حیاتی درون موجود جاندار.

 . ( مفهوم عبارت این است که نه شعور آگاه ما مثال ترشح غده فوق کلیوی را احساس می کند و نه ضمیر باطن ما2

                                        

 حسین بطحائی                                                                                                                      
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 بخش دوم 
 

 نخستین آزمون ها از دل نهان
 ]نخستین ازمایشها از ضمیر باطن[

 
 

   های پزشکی و روانکاوی   از دل نهان وامدار پژوهش  نخستین آزمون های دانشیک          

بررسی ها و    نخستین آزمون ها،در  و   است  اغازیده  نوزدهمنیمه ی دوم سده ی  است که از

به کنشگری های دل نهان از دیدگاه آزمونی پی برده   ( 1)ها روی بیماری "هیستری"پژوهش 

 شد.

 

بود تا  سرگرمی  ن زمان بیشترآ  که تا  ]هیپنوتیزم[)خواباری(  خواب ساختگیافزون برآن         

دیگر پژوهش ها  با    ]بموازات[ان روانی همراستا  پژوهش؛ از آن پس برای درمان برخی بیمار

 بهره گیری شد. ی درمان روانی و به ویژه هیستری ـ 

  ]فعالیت[ یش کنشگریهای  درا  هنباز بودند،م«  مار بسیاری که در نشست های »هیپنوتیزش      

ـ  اب ساختگی( دیده اند. بررسی ها و پژوهش  در کسی که بخواب رفته بود )خو   دل نهان را

بکه روی  ها   مانند    یماری هایدیگر  در مغز روان  کاستی منش  آشفتگی  ـ    بهم  ]شخصیت[  ، 

دل ـ  واکنش های    انجام شده است نشانگر   ی و جزآنمآرانا  ، پریشانی،  ی روانیریختگی ها

 پیشین افزوده می شود.  ی به برآیندها  هنیمه آگاه است کبینش   نهان یا

 

روشن  که برآیند بیشینه آزمونها بسیار  آنستنشانگراین آزمایش ها  ارزشیابی    همچنین         

 آزمون ها ارزش کمتری دارند.  ، گرچه برخی و گویاست

گاهی  است ولی    دل نهان  ا نشانگرکاراییاین آزمون ه]کلی[بدین مانک که برآیند همادی       

  بگونه ای که   ( واکنش روشن نشان نمی دهد؛که سپس تر روشن خواهد شد  دهایی  )به شون 

 گاه وابسته است.  ینش نهان است و گاهی هم به بینش آ یادبودهای ب   آزمایش ها برآیند گاهی

 

کارایی              چیرگی،  بهرگونه،  و  درایش  بهر روی  در  دل  و  های  نهان  همه ی روش 

و واکنش ها ریشه ی  است  روشنی نمایان  ه  هیستری و دیگر بیماری های روانی بدرمانی  

 ی دهند. نهانی بودن خود را نشان م

 

 
....................................................................................................................................................... 

 (  هیستری : روان پریشی  1 
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ها و نبیگ  نوشتاردرآزمایشهای انجام شده    برخیگزارش  ؛  یی بیشتر شنا برای آاینک            

 : س و روانکاو چند روانشناهای 

        

در نبیگ وی با نام »  زندگانی   1884بیماریهای روان ومنش در  »ریبو« ــ از          

 روانی و کنش هایش«.     

. 1889با نام »خودکاری روان« درسال » پی یر ژانه« ــ نوشتار          

1892در  «ضعف شخصیت= تی منش زیرنام » سس« بینه» ــ نوشتار           

پی ها« زیرنام »بیماری های سازمان  «رکوشا»چنین سخنرانی های هم ــ           
 ]سلسله اعصاب[ 

   ( 1)و بنیاد آموزشگاه شناخته شده ی "سل پتری ـ یر" بوده است. آغازکاراین آموزه ها )   

 

نانسی پزشکان و روان راستا، داز سوی دیگر و هم               و    کاوان دیگر پژوهش ها  ر 

با  درپیوند  هایی  آن    ]تلقین[ نیوشش    آزمون  درمانی  ازوکارایی  اند،  داده  ـــــ  آنگونه  انجام 

 و آزمون های روانشناس امریکایی   « آن  درمانی و هنایش   » نیوششبا نبیگ  «برنهایم»

ت  و پیشرفپیشبرد  بارآور  که پژوهش های او همگی     "1897ـ  1882" مورتون پرینس   

 .بوده استاین زمینه  ی در اگسترده 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………. 

1- Pierre Janet 2- Binet 3- Ribot 4- Charcot. –5Morton Prince 6- Bernheim 

ـ         7  - Babinsky 8    - Logre  

2-   l’école de la Salpêtrière 
سازی بوده است؛  در  میالدی یک کارگاه شوره  6341ریس  که در سال » سل پتری یر«  ساختمانی است در پا( 1

به دستور لویی چهاردهم در آنجا چندین ساختمان ساختند که هر کدام ویژه بخشی بود. مانند:   1656سال 

 بیمارستان مستمندان، زندان زنان، بخش دوشیزگان گمراه و جزآن.

بود. تان آماده کردند و چندی تنها ویژه بیماران روانی از سده نوزدهم این ساختمان ها را برای بیمارس  

اکنون این بیمارستان بخش های بسیار و گوناگون دارد.    
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پراکندگی اندیشه ـ خود بخود ـ کژروینگارش   
 

 ]تحریرخودبخودـ انحراف و تشتت افکار[

 

  » ژانه «» شارکو« و  بنام» فروید«  و روانشناس پیش ازنخست بجا است که از د             

بی درمان  در  »هیستری«که  آروینی    ماری  های  وپژوهش  ها  دانشیک  ]تجربی[  بررسی  و 

 آگاه شویم.   زمایش ها بدست آورده اندام ببریم و از برآیندهایی که از آن  داشته اندفراوان 

 

های           ناهنجاری  مرد  و  زن  در  بیماری  آ   این  می  پدید  که  وردویژه  دانشمند  ،  دو 

   .شناسی کرده اند مغزی، روانی و تنی باز  هایکنشنی در شانه های آنرا پریشانامبرده ن 

از    مانند:  و  تنش، زمین گیری  و  ناآرامی  استواری،   نا  بی هوشی،  فراموشی، کم هوشی، 

 برخی اندام های تن. کار افتادگی  

 

این    شارکو        که  است  هاباورمند  دار  ]حاالت[چگونگی  روانی  ریشه  یک    را زی د  همگی 

کارایی  به  ها  چگونگی  این  تلقین«  بیشینه   = نیوشش   «    « ساختگیو  خواباری« خواب   =   

 بهبود پذیرند.  

مداوای  رو این از         برای  نیوشش  هیستری  وی  بخود«»  کارسازخود  با  مهند    یرا  و 

    ( 1) می شمارد. ارزش

 ]صرع[ شخشدربیماری هیستری)روان پریشی( بیشتردو نشانه ی ویژه شناخته شده است      

 و گیجی و بیهوشی. 

از    ی آگاهی های بسیار با ارزشژرفنگری درچگونگی ها و زمان پیدایش این بیماری          

 نشان می دهد.   » دل نهان«بی چون و چرای   شو کن  کارایی
 

 

 

 

 

 

  

 

……………………………………………………………………………………. 
 

]ثابت[ کرده است. فرنودبیماری هیستری هبود در بشارکو نخستین کسی است که هنایش نیوشش ]تلقین[ را ( 1  

. ]تایید[ و هایسته اند  «  پژوهش های او را دنبال کردهبرنهایم و بابینسکی و ژانه»   

می  کسانی که هیستری را بیماری تنکردیک ]فیزیولژیک[ اکنون دکتر » لـُگر« کارشناس هیستری نیز باژگون نگرش  

این بیماری هایسته است. درپژوهش های فروید از شوند کارساز بودن نیوشش   را در مداوای » نیوشش« هنایشدانند؛ 

ـ  آگاه خواهیم شد. روانکاوی امروزین نیز هیستری را کنشگری های دل نهان می داند و نیوشش را می هاید]تایید می 

 کند[ )از هایستن(! 
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بخود  نگارش خود   ــ 1       
[ وماتیک] تحریر ات                               

 
چنین برآیندی بدست  دل نهان روی از آروین های خود روانشناس پرآوازه  ژانه        

 می دهد: 

 و آگاهی ]توجه[  که در زمان » انجام آنها« هیچ پرنگری یمکارهایی انجام می ده ما   »        

این  برای  ما  و جزآن.   راه رفتن، نشستن، دویدن،     . مانند:یمانجام است نداربکاری که در کار

    «.کنشگری های درونی است ه نمی اندیشیم و این ها نشان کارها که خود بخود انجام می شود  

 نزد برخی از بیماران هیستریک با بهره بردن از اندام ازکارافتاده و بی سهش بیمار         

 شدنی است که کارهایی انجام شود که بهیچ روی با هوش و بینش آگاه ، برای نمونه »بازو«

 . بایستی دل نهان دانستتنها  را این کارها ]عامل[آن کس پیوندی نداشته باشد. کارگزار 

 گری دل نهان روشن است ونکه کنشگری های ویری  در این چگونگی نه تنها میانجی       

 و درونی دل نهان شوند بنیادین آن کنش هاست.  

    است:  آزمایش های انجام شده بدینگونه یکی از        

 

و بی جان  ]کلی[ی  آزماینده بازوی یک بیمار هیستریک را که در چگونگی سستی هماد    

 ــــ بهبا یک پرده از چشم بیمار می پوشاند، سپس با دست خود چند بار دست بیمار را  است 

وامی دارد. پس از رها کردن بازوی بیمار؛ دست خود بخود کارهای پیشین را انجام  جنبش  

 می دهد. 

ـ  می    و نوک آنرا روی رویه کاغذ  میان انگشتان دست بیمار می نهند   خودکاری ه  آنگا       

 دست را به جنبش و نوشتن وامی دارد.  ]تلقین[گذارند سپس روانکاو با نیوشش

 

 پس ازآن دست خود بخود دنباله  نخستین واژه نوشته شود،نیوشش انگیزه ای است که         

گیرد  می  پی  را  ه بگو   ؛نوشتن  که  ای  با  نه  رویه  ی  که  مه  ها  واژه  و  درست  فرازها   (

 هم هستند( پر می شود. ودریافتنی 

   کار انجام آن است ناآگاه است.نوشتن از کاری که دستش در  بیماردر زمان         

 . و ناخود آگاه، ازگفتگو با دیگران باز نمی ایستد  ناخواسته نبا نوشتهمزمان  چنانکه

خواسته ودر پیوند با دل نهان  « یک کار ناخودآگاه، نا بخودژانه می گوید » نوشتار خود       

تنها دست بی جان او زیر هنایش    د بیمار بیدار و خودآگاه است و در این چگونگی خو   .است

می پردازد ) نهاده هایی که بینش نهان خواهان است نوشته    ]مطالب[نهان به نوشتن نهاده ها

زمانی بیمار از درونمایه نوشتار آگاه   اه است(!شود و خود نویسنده از آنچه می نویسد ناآگ

 در دسترسش بگذارند که بخواند.  می شود که آنچه نوشته است 

 

........................................................................................................................................................... ........... 

این  1 برای  گویند  الحیات می  فیزیولژی علمای علم  در  داند و  باطن می  کنترل ضمیری مشابه ضمیر  تحت  را  فوق  اعمال  ژانه   )

اعمال شروع عمل با اراده است و ادامه آن غیر ارادی یعنی تحت کنترل اعصاب خود. مثال در قدم زدن برای برداشتن اولین قدم ما  

 می شود.   و بطور انفعالی انجام   یکن قدمهای بعدی با اراده نیستتصمیم می گیریم ول 

 حسین بطحائی                                                                                                                                             
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 می ـ  برآیند همسان دارند چنینکم وبیش ه  زمون های همگون کاز این آزمایش و دیگر آ     

است،  توان دریافت که کارهای دل نهان دارای کنشگری هایی همانند کنش های بینش آگاه  

بیافریند، کارهایی در     اسروادکند، سرواد و ]استدالل[ راینش  می تواند    با یازش  زیرا بینش آگاه

 پیوند با رایشگری و جزآن انجام دهد. 

نیز دل        خودبخود  نهان  نوشتار   « در  آگاه  بینش  میانجی  و  یازش  را  ه«  بی  کارها  مین 

انجام می دهد. و چنانکه در آزمایش باال دیده شد نوشتاری که نوشته می شود بی سر و ته  

و   مانند نوشتارمردمان  ]موضوع[نهادهنیست، ونکه    یاوهو  با راینش    تندرست و هشیاردرست 

 .استدارای آغاز و پایان 

 

 های گذشته که از یادبود  در درون بیمار هستی دارد »هستنده ناشناس«الدبراین یک            

  ناشناس«   این »درونی    ربودش روی کاغذ می آورد و این کا  هایی که خواهان استبخشی  

 .  و استوار می سازد ]تایید می کند[ هاید را می آگاه و دانا ولی 

 

 

 

 

اندیشه پراکندگی و رویکژــ  2     
]انحراف و تشتت فکر[                

        

  بیماران دچار به شخش   اندیشه در   و پریشانی   ] انحراف[کجروی از پژوهش و بررسی در        

 یندهای همسان بدست می آید.  برآنیز    ع[]صر

ویژه ای باشد   کارب   روی آور   ما  ]توجه[آگاهیم که هرگاه رویکرد    ] موضوع[ازاین نهاده       

بسی  به  هنگام  گذرد  درآن  می  ما  درپیرامون  که  چیزها  ژار  پرنگری   ( اندیشیم.  رف  نمی 

هشدار سرباز رومی را  شد که    شوند آنبه یک پرسمان رایشگری  ارشمیدس دانشمند یونانی  

 نشنود(! 

 بیشا برای نمونه هنگامی که با گرایش بسیار نوشتاری را می خوانیم دیده شده است که       

 نمی شنویم. که درهمان سراچه هستند  راسدای کسانی  گفتگو و   ]حتی[

ریختگی  اندیشه    کجروی        بهم  و   ]دقت[  پرنگریشوند  نهان  در  است  دل  چگونگی  این 

 خود را نشان می دهد. کنشگری  

هیستری  بیمار        پریشی[  ان  کجروی ]روان  دچار  آسانی  پریشانی    به  و  اندیشه  و  شوند  می 

 است. اندیشه اندازه  زبیش اای پراکندگی   نان ویژه گونهشاید بتوان گفت که بیماری آ

ـ  رویدادهای پیرامون خود را می  ه درکار گفتگو با کسی هستند بزودی  ک  زیرا هنگامی     

 برـ   سانی می توانداین بی پرنگری بیش از اندازه به آاز ]معالج[ درمانگر فراموشند و پزشک

 زمونی پرارزشی بدست آورد. آ هایآیند
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: آزمایش   

 

می نشاند و کسی به گفتگو با بیمار  ]اطاقی[  هیستریک را در سراچه ای  روانکاو بیمار        

پزشک را فراموش می کند.آنگاه پزشک پشت سر  غاز گفتگو بزودی  با آمی پردازد، بیمار  

ـ  بیمار ناخودآگاه انجام می    و با سدای بسیارآهسته به او دستورهایی می دهد که او می ایستد  

 دهد.  

نه پزشک می گوید: برای نمو  

 روی  » دست خود را روی سرتان بگذارید« بیمار بی آنکه بداند چه می کند؛ دستش را      

 سرش می گذارد.  

 را با  ا » نایی= منفی«پاسخ های »هایی = مثبت« ی   دراین چگونگی روانکاو می تواند      

 دست بیمارخودکار در  با گذاشتن  چنینبیمار بدست آورد. هم نشانه ها و نمارش های ویژه از 

 به نوشتن کند. را وادار و سست نیست( ویمی تواند ناخودآگاه )با دستی که بی سهش 

 برای نمونه، آهسته می گوید:         

نام  ]بی اراده[  نیوشش است بی یازش    کارایی بیمار که زیر  این جاور نام خود را بنویس) در     

 خود را می نویسد.  

را واکنش دل نهان می دانند که نه تنها در آزمایش روی  ]حاالت[  ا  این کنش ها و جاوره      

پیشین( هستی و کاراییدس بیجان« )آزمایش  بیشا  ت »  داده است ونکه  ]حتی[  خود را نشان 

یش نیوشش نباشد بر دستی که سست و بی جان نیست و زیر فرمان  زمانی هم که زیر درا

 خود را نشان می دهد. است نیز توانایی و فرمانروایی   »بینش آگاه «

 

کنشگری    برگیرنده پیدایشبیشتر در   «ژانه  »]تجزیه و تحلیل[ دایش و واکاوی  آزمایش ها و ج     

نها بهره ی درمانی فراوان برده  وزانه و ساده دل نهان است که از آهای پیش پا افتاده، رـ  

 است.

« جان ویتارها  »که  پاتی[    ]تله  با نگرش به » دورباهمی«ژانه «  »و    «» بینهپـ ن ]اما[       

ها[ با  ]مدیوم  بیمار  باورند که  شدنی است که  براین  ،  خواستی از ژرفای دلانجام می دهند، 

 دل نهان بنهد. برای نمونه می گویند:   ]تاثیر[ را زیر درایشخود 

 (1)دل نهان نیست« ؟ن اندیشه دیگران نشان نیروی توانای » آیا خواند     

 کنش همه ی اندیشه و کنش های برونی در این آروین ها را برآمده ازدر این چگونگی      

می دانند و به نگرش آنان »جان ویتارها = مدیوم ها« کسانی هستند    دل نهان   های روانی ـ   

 خود دست می یابند. و درونی   آسانی به سرشت راستین که به 

 

 
 

 ....................................................... ......................................................  

چیزی را بی آنکه دیگری آگاه باشد درجایی پنهان می کنید,   در کنش های خودکاری روان می نویسد: شما «بینه»( 1

ان  دست شما را می گیرد و سرراست بسوی چیزی که پنهان کرده اید می برد. او از تنش های برامده از دل نه مدیوم

    شما که در دستتان هنایش گذارده ومدیوم برآن اشنا است جای چیز پنهان شده را می  یابد. 
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یهارو شب  خواباری  
   ] هیپنوتیزم و سمنامبولیسم[                             

 

 
به         های  بررسی  اینک  که  کنش  دیگری  ژرفگی  پیچید بودش  با  روانی  و  رت   نهاده 

 .  می پردازیم است] پریشان حواسی[   های » هیستریک« وسترساپریشیاز واکنش  ]ظزیف تر[ ترتاژ

 

هره مندی از واکنش های  ب   و ] هیپنوتیزم[    یرگیرنده نیوشش در خوابارها درب  این کنش       

ـ    گر انجام می)کسانیکه در خواب راه می روند، سخن می گویند، و یا کارهای دی  منامبول است.س  روانی مردم

در خوابی    ی که روی او آزمایش انجام می گیرد، کس  که  زمایش ها هنگامی استاین آ  دهند(.

 .باشد دور  همیشگی و بینش آگاه ]حالت[جاوریکسر از  و  باشد ژرف فرورفته  

 

پیش می آید که ویژگیهای گوناگون  دیگر در»خواب رفته«    ] حالت[اینجا یک چگونگیدر      

خواب    تن و روان  ]کل[ها به شوند خواب ژرف هماد  یشنمایاند. در این آزما  نهان را می دل  

 است )نه بخشی از آن(. ] الهام[ فرتاب  ] تاثیر[رفته زیر درایش 

ـ  کنش    بینش آگاه  که  آن می شود  در نامبرده انگیزهدل نهان    ید درایشچنانکه خواهیم د        

 جام دهد.  نیوشش شده است ، ان دل نهان های ویژه ای که به 

 دیده می شود.  نیز   پس از بیداریدل نهان  از  بینش آگاه  کنش پذیری   هرآینه برآیند:        

 

 

]تلقین[ نیوشش            
  

به خواباری             وابسته   های  دانست که چگونگی  باید  هیپنوتیزم[  نخست  نبرآ]  یوشش  یند 

گرایش  و    را با خواست  «یارخواب کسان »این  پیداست  که    اینگونهاست.    پذیری برخی کسان

نیوشش خواهند    هتر از دیگران زیرکاراییو چون دچارشدگان به » هیستری« ب   ،می پذیرند

 از آنها بهره می گیرند.  روانکاوان بیشتر بود، برای بدست آوردن برآیند بهتر و روشن تر 

 

الهام[    اباز سوی نیوشش کننده به کس خواب رفته فرت   اندیشه  بخشینیوشش با نیرو          [

      همسان ندارند(.نگرش نیوشش » شارکو و برنهایم«  درپیوند با کارایی  ) می شود.   پیام رسانیو 

 

ی  م خوابارنگاه براین باوراست که نیوشش تنها روی کسان هیستریک و به   شارکو       

 انند سبک م و در مردم تندرست مگر نیوشش  دارد ]قاطع[برنده  روشن و   کارایی هیپنوتیزم[]

 چندانی ندارد، وبازنمود نگرش وی چنین است:  جزآن کاراییخمیازه  و  گریه، خنده، 
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  هیستریک               خواب رفتن به یکهنگام  به  امی که کسی تندرست راخواباری کنند  هنگ»         

      «.از انجا نیوشش پذیر می گرددو   می شود  دگرگون

ندرست بی آنکه به یک » هیستریک« دگرگون شوند باور دارد که مردم ت برنهایم ولی        

ایی که با هیستری  زاید که خود او بسیار بیماری هو می اف  .بود  توانند  خواباری  زیر کارایی

   مانند » سیاتیک« درمان کرده است. ، می باشد]عصبی[  «  ای » پی  پیوند ندارد و 

 

 

   روش خواب کردن و نیوشش       
 

نیوشش    ی است که آمادگیبه خوابار  ]مستعد[ آمادهکسی  که    ه آنستدنهدنشان  آزمایش          

 پذیری باالیی داشته باشد.

کننده ] خوابارپیشترها            کارایی  [خواب  زیر  را  شونده    خود   ]نافذ[   ی  درگذرندهنگاه  خواب 

مانند گرفتن دست و یا مالش انگشتان او را    پس ازآن با کنش های کناری دیگر   د وای نهم

       ی خوابانید. م

 . بدین مانک که کاربرد داشت  از راه چشم تنها رهیافت  برنهایم و   شارکو در زمان         

   هنگامیمی نهادند و او جایی باالی سردررا که می خواستند بخوابانند چیزی درخشان  کسی

خواب  ب  خسته می شد با فرمان و نیوشش  با نگاه به آن چیز،    ]داوطلب[چشمهای داوخواه  که  

   می رفت.

کهبراالد           آنست  برآیند  نخستین  ساختگی»  ین  خوابار   خواب  پایه    ]هیپنوتیزم[  «ی=  از 

خود نیوشش  یک  شونده  پیامد  خواب  باور  زیرا  است،  بنیادین  بخود  وکارگزار  دهنده  یاری 

 بودن است.  ]تحت نفوذ[درایشزیر

 گونه ی سبک آن همانند گیجی ان نیست، یکس نی و ژرفای این گونه خواب درهمهچو         

هایی   ولی چگونگی  های    ]حاالتی[است.  زینه  خواب  ]درجات[با  تا  تواند  می  بسیار    گوناگون 

  .ر کند[ ی]تغی  شود  دگرژرف 

 خواهد   ژرف برآیند دلخواهروی کنشگری های دل نهان تنها درخواب بسیار هاآزمایش       

داوخواه کوچکتر  ]داوطلب[ داشت.  با  رفته  و  بخواب  گوناگون  کارهای  تواند  می  نیوشش  ین 

 .  و از شوند و انجام آن در شگفت خواهد بودشگفت انجام دهد. کارهایی که سپس تر خود ا

د داریم که  بیا )هیستری(حواس[پریشانی ]  پریشی«روان   » زمایش ها در پیوند بابرآیند آاز         

 .   دستور کارگزار را انجام می داد« ویژه » بینش نیمه آگاهآن چگونگی بیمار بیدار بود و در

و   ناخودآگاه کنش ها ازاز خود بیخود است الدبراین همه ی  داوخواه «یخوابار»ولی در 

 است. و نهانی   درونی 

نمونه            بگیر    برنهایمبرای  پرتغال را  این  دهد:  بخواب رفته دستور می  که  به  کسی 

را مانند اینکه پرتغال را می گیرد پیش    او دست خود  پرتغال پنداری =موهوم و فرضی( )

 می برد. سپس دستور می دهد؛ آنرا بخور! خواب رفته مانند کسی که پرتغال می خورد

 آنرا پوست می کند و سپس چند بار برشهای آنرا در دهان می گذارد. 

 همانند این آزمایش در برابر شمار بسیاری مردم انجام گرفته است و همیشه برآیند         

   رد نکردنی است.و  ، آشکارروشن
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یادبودبرآزمایش دیگر،         به برآیند، کسی را که    ]خاطره[   انگیختن  است و برای دستیابی 

= سمنامبول« هستند دگرگون    » شبراهیچگونگی  در کسانی که  به    ترفندهایی با بخواب رفته  

کنند.  آزمون  چگونگی  این  می  است  همانند  بخود  خود  مانک  نوشتن  بدین  یادبودهای    که  . 

تنها    آگاهبینش  و بی میانجیگری    ناخودآگاهگذشته در   نهان وبینش    به دستاویز نویسنده  دل 

آ آید.    او نوشته می شود  گاهناخود  به زبان می  یا  به  و    زمانهای بسیار دور یادبودهایی که 

 پیوند دارد و گاهی برای همیشه در درازنای زندگی در درون آدمی پنهان می ماند. 

ـ  در    ویر]ذهن[ یادبودهایی که هرگز در زمان بیداری بیاد نمی آید و از زمایش  در این آ      

 گفته و یا نوشته می شود.   «خواب رفته»باال آمده و به دستاویزاز ژرفای روان  نمی گذرد

فراموش شده وفرورفته  های  ن پهناوری یادبوددر میدا  خواب رفتههمانند این است که        

آگاهش  بینش    ، رویدادهایی از زندگانی اش را می بیند که ازمیدان دید می سهد در ژرفا را  

پنهان    پوشیده    سراسر به هنگام   اسبوده  و  آنها را    دل نهان  از  یخوابارت، ولی  مانند  که 

 .آشکار می گردد ،ه استبودنگهدار ]امانتی[سپرده ای

 

یاده ای    دارد،ولی  حافظه[قوه    ]یاده  هایی پیوندی ژرف با چنین یادبود  ،این یادآوری بایاست      

 دمی نیست.   که در دسترس بینش آگاه آ

ب           اینگونه  بنگره نگراز سوی دیگر  یاده ها یکی یکی و کم کم  این  آید که   خوابمی 

بگونه ی    پیاپی و پشت سرهم نمایان و جوی آب روان می شود و  ید، ونکه مانند  نمی آ  رفته

 نمودار می گردند.   ش آگاه بین در  ]مستقل[گفتار جداسر

واز ژرفای دل نهان بیرون می جهند ، برآیند گرفته شده نه ی ناخودآگاهانه  یادبودها بگو     

روشن،   بگونه  نهان  دل  ؛  که  راستین  اینست  و  سرشت  و  برون  شود  می    و   هستینمایان 

 خود را می نمایاند.    بودش 

 

 

 

 
 

 نیوشش پس از بیداری کارایی     
         

است                 پژوهش های سپسین  آرمان  که  نیوشش  از  دیگری  های  و  گونه ی  واکنش 

که   اینست  دهد  می  نشان  »خوابار  ازروشنی  با  که  استکسی  رفته  خواب  به  ـ می     ی« 

بیداری کارها از  پس  که روانکاو در خوابارخواهند که  ای  ویژه  او خواسته استی  از    ی 

 انجام دهد.  

همان گفتار در دل نهان  ولی  گفتار روانکاو را نمی شنود  ژرف  ر خواب  د  با اینکه           

تا زمان نیوشش بسیار باشد(    بازه بیدارشدن  بیداری )گرچه وی بایگانی می شود و پس از  

او در خ به  اکارهایی که  نیوشش شده است  آنکه واب  بی  شوند آن کارها را    نجام می دهد، 

 .  (ر خواب به او نیوشش شده است ناآگاه استد) زیرا او از اینکه این کارها  بداند
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 ، بدست می آید  دل نهانها در یادبوداز این آزمایش یک روش نوین برای بازسازی          

ن   ،= سمنامبولیسم« ساختگی   زیرا چنانکه دیدیم در » شبراهی با کنش هاییدل  پدیدار    هان 

ند  )زیرا انجام دهنده نمی دا  خوانده نمی شود  اهبودیادفرجامین  می شد.  ولی در چگونگی  

کننده   خواب  ولی  دهد(،  می  انجام  را  کارها  آن  کنندهچرا  نیوشش  دان  و  کارایی ن می  که    د 

 نیوشش کارساز است.  

 

 است. روشن و بی چون و چرا ا ساده و برآیندپایه انجام این آزمایش ه     

تور می دهند پس از  دس« است  یا در» خواباریبرای نمونه؛ به کسی که درخواب ژرف       

اتاق[ی سراچه  بیدار شدن سندلی ها به     ]  بیدار شدن )که زمانی  از  پس  او  بجا کند.  را جا 

ـ   می  انجام  بود  کرده  دریافت  خواب  در  که  همانگونه  را  دستور  بیدرنگ  کشد(  درازا می 

 آمد نمی دانم چرا ولی بنگرشم او بپرسند ؛ خواهد گفت »دهد. و چنانچه شوند این کار را از

 ! «که کاری بایاست است )گرچه بایا نباشد(

 

 می گوید:   برنهایمدیگر، نمونه        

زیرنگرش ایشان، از یک داوخواه    و  یک آزمایش با » مسیو شارپانتیه« همکارم، در        

خواباری با نیوشش خواستم که تا بیدار شد چتر همکارم را که بدسته تخت آویزان    ]داوطلب[

 را باز کند و در راهروی ساختمان دوبار رفت و آمد کند.است بردارد و آن 

 بیرون  پس از زمانی دراز او را بیدار کردم، و پیش از بیدار شدن با همکارم از سراچه       

 باشیم.   در راهرو گواه کارهای او رفتیم تا 

 چیزی نپایید که دیدیم با چتر باز شده به راهرو آمد و دو بار راهرو را پیمود.      

 من از او پرسیدم چکار می کنید؟        

 داد، گردش می کنم. پاسخ        

 گرم است؟ ]هوا[   پرسیدم چرا؟ مگرپناد       

 گفت، نه من گاهی گردش می کنم.        

 پانتیه باشد.رگفتم این چتر کیست که بدست گرفته اید گویا چتر مسیوشا       

 را بجای خودش باز می گردانم. گفت، من گمان بردم که چتر منست، اکنون آن      

 

 انجام می دهد ناآگاه استشده« از شوند کارهایی که ی »خوابارشد   دیدههمانگونه که         

برآمده  کارهاالدبراین   انجام می دهد  نهان ویی که  ناخودآگاه  از دل  وبی چون و چرا  بینش 

 .  استدرونی 

        

نیوشش این بینش  نویسد: بنگرش من در زمان    در پیوند با اینگونه آزمایش ها می  ژانه     

است  نیمه   به  آگاه  که  دستوری  افتد،  بکار می  است    شده  خواباریکه  از  نیوشش شده  پس 

ناپدید نشده    ورد و از آن آگاه نیست؛نیوشش بیاد نمی آ   چیزی از آنبیداری با اینکه آن کس  

بینش   در  بیداری    آگاهنیمه  است زیرا  در  و  یافته  یراه  اکارها  که  نشانگر  ی  دهد  نجام می 

 است.   ]هیپنوتیزم شده[خواباری شده ناخودآگاه و یا نیمه آگاههنایش بینش 
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 دیگر خواب کنند، برآیند بدست آمده اینست که نیوشش پیشین  چنانکه داوخواه را بار         

       شده است. ]ثبت[آگاشته  دل نهانهای بخش یادبوددر  

توان وادار کرد که در  نیوشش شده را ب  اینست که شاید  ]مورد[ ن فتاد  در ای   برنهایم باور       

را بیادآورد، ولی آزمایش نشان دهنده آنست که خوابار شده   »دستور نیوشش کننده«بیداری  

 در بیداری دستور و نیوشش را بیاد نمی آورد.  

 

 

         

 

  «پی یر ژانه»  برآیند نگرش                    
 

 یده ارزشیابی بخش نخست : چک         

 

 یازش   کارایی به  برخی واکنش های تنی می شود بدین مانک که ـ دل نهان انگیزه ی 1     

یک اندام  جنبش   ویژه انجام می دهند که یا در برگیرنده  کارهایی اندام ها ی تن  دل نهان

کنش  ده  ( و یا در برگیرن در هیستری مانند ) نوشتن خودبخود دست سست و بی جان است؛

 (. یسمسمنامبول شبراهی = مانند )  تن، هماد

 

 دل نهان برانگیزاننده واکنش های روانی است. ـ 2    

 بدینگونه:       

 .پذیرفتن نیوشش و اندریافت و آگاهی از آن   *    

 خود بخود.   در نگارش ]استدالل[  دریافت و هوش مانند راینشبرانگیختن    *    

 .بینش آگاه  بی میانجیگری *  فراخوانی یادبودها    

  

یک:      بـ ونده  بند  پرسون    ]کامل[جداسازی  برونی  ]دقیق[  و  سرشتی(کارهای  برون  از    ) 

ویری   ) درون سرش   ]ذهنی[ واکنشهای  مینوی  بسیار و  پیوند  است زیرا  ناشدنی  ،  پرسون تی( 

 د. را نمایان می سازآدمی میدان پهناور روان  درون سرشت و   برون سرشت و ویژه تاژ

 

 ــ ژانه در پیوند با واکنش هایی که از آزمایش ها  دل نهان و ناتوانی سهش ها    بند دو:     

 :را اینگونه بازمی نمایدبرآیند است ، بدست آورده 

آشکار می شود که آدمی تندرستی همادی نداشته باشد و  کنشگری های دل نهان هنگامی       

 هماهنگ کند.  نتواند کارهای )درون سرشت و برون سرشت( را

 خودنمایی می کند. راسوی بینش آگاه جای دارد وهنگام آشفتگی  الدبراین دل نهان در ف     

  بهنجار زیرا هنگامی که کسی از تندرستی همادی برخوردار است همه ی کارهای او          

)روانی ـ    از تندرستی  که آدمیولی هنگامی  پیش می رود و سرشت روانی او بی آک است.  

ب  سترساتنی(  پریشانی  نباشد  پذیرش ]حواس[    رخوردار  شوند  ها  سهش  ناتوانی  نیوشش    و 

 در اینجا ناخودآگاه خودنمایی می کند.   خواهد بود و
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های بسیاری دارد که در  روشنگری    ی بیماری های ساده و یا سخت روانژانه در باره ی گونه ها  )     

  .  (ین نبیگ نمی گنجد در جستارا نوشته شده است. ولی1898تا   1893ای  سال ه

ناتوانی روان است که    و  مغز یا ناتوانی کار رانی و  وی   هژان بیماری هیستری از نگرش        

 نیوشش و انجام دستورهای دل نهان می شود.    پذیرش  مایه

نارسایی پیش    است  گاهبینش آ  [ های  ]فعالیتهایکنشگری    که هسته ی   مغزدربدین مانک که       

  ازاینرو  خود پدافند کند ]شخصیت[  منش  تواند ازسرشت و   چگونگی نمی  آدمی در آن  که  می آید 

 . ر مغز آشفته و بهم ریخته می شود اک

      

ـ   در باره ی برخی نشانه های هیستریک مانند نیوشش خود   ژانه و برنهایم   بند سه ــ     

 ؛ ز آنخود آدمی واکنش دل نهان را آشکار می سازد( وج بخود، بداندیشی ) که زیر کارایی 

می دانند و می گویند این چگونگی ـ     بینش آگاهبرون از میدان توانایی  را    ]عامل[کارگزار

 ایش نیوشش های درونی که مایه رو می گیرد و ناتوانی روان زیر درها در درون آدمی نی 

بداندیشی   اندیشه  پدیداری  است ، گاهی شوند    ]وسوسه[افزایش  به  اندیشه های سیجناک مانند 

 دم کشی، ترس بسیار و بیش از اندازه می شود.  آ خودکشی،

 

 می داند چنین نگرشی دارد:  نیمه آگاهاین چگونگی ها که آنها را  برای ویمند   ژانه        

 

ـ  ناجور و ناروا به هنگام افزایش نشانه های هیستری دوچندان می  ـ این اندیشه های  1      

 ار نمایان می گردد.  شود که پس از آرام شدن بگونه ی گفتار و کرد

  را   ه آسانی می توان بیمار ب   [یسم] سمنامبول   براهیـ هنگام خواب ساختگی در چگونگی ش 2     

 خود را به زبان آورد.   [ ]سمجوادار کرد که اندیشه های آویزگن

با کوچکترین نیوش     ـ در چگونگی شبراهی3     ـ  بیند بازمی    ش آنچه در خواب میبیمار 

به پرسش های خواب کننده    ]حتی[ ی خودرا بروشنی گزارش می کند. بیشا  گوید و اندیشه ها

،  سهس ها ، انگارش ها،همه ی پندارها. دراین چگونگی بیمارپاسخ روشن و درست می دهد 

 مهر و گرایش و گرفتاری های خود را به روشنی گزارش می کند. 

ه نیز به دستاویز دل نهان  خواب شبان   ]حالت[در جاور (  ها  سمنامبول)    ی هارــ بیماران شب 4   

بر  و  نیوشش  با  آورند. ولی در خواب ساختگی  به زبان می  ـ    اندیشه های درونی خود را 

 تری بدست می آید.    یند روشنود بخود از گرفتاری های درونی برآنگارش خ   انگیختن به 

 

که      افزاییم  می  پایان  آن    ژانهدر  پیامدهای  و  بداندیشی  با  پیکار  با  پیوند  هایی  در  آروین 

آویزگن   اندیشه  از  که  زمانی  نمونه  برای  یا    ]سمج[دارد.  و  اندیشی  بد  شد،  می  آگاه  بیمار 

و  اندیشه  جداسازی  و  گوناگون  های  بگونه  را  بیمار  نگرانی    هراس  دادن  نشان  به    سبک 

بداندیشانهبیمار،   و   پندارهای  کرد  دیگرگون می  و  دگردیس  را  بودن    وی  پایه  نگرانی  بی 

 . رنج پذیر می شدناچیز و و بدینگونه نشانه های بیماری   برایش روشن کرده بیمار را
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ــــ  « رنج می برد و من  مردهکالبد  »    یک  ]تصور[بیماری از انگارشمی نویسد :    ژانه         

ی پایه بودن این پنداشت و بیشا بی آزار بودن آن » کالبد مرده« را برایش بازنمایم  بتوانستم   

 انی برهانم.نگر  ازاورا و 

بهم ریختگی روانی است و بیماری    یاگونه  کنشگری های دل نهان    ژانه  از نگرش        

در    می داند و   ]بی ارادگی[و از بی یازشی   ]اعصاب[در کار مغز و پی ها  ناتوانی    هیستری را

ار می  افزایش می یابند، استو ندیشه های آویزگن پدید می آید که کم کم  برآیند این ناتوانی ها ا

 . خود را در دل نهان نشان می دهندبازتاب کارایی شوند و ــ 

 می داند:  ]اصل[ژانه درمان بیماری هیستری را وابسته به دو بنیاد       

 .]هیپنوتیزم[ » خواباری«آویزگن بیمار با روش  یافتن اندیشه های * ــ       

آنها    بازگفت  و   آموزشبدستاویزو  های  اندیشدگرگون کردن بد* ــ کاهش، خرد کردن و        

   ن و رهایی از بیماری. درماسرانجام  و   کردن دگربه اندیشه های درست و بهتر را

    

 

 

     

 

 از ژانه تا فروید 
  

       

 : ژانه نگرش و روش درمان داوری بر  چکیده           

       

  » من« و نیروی  یت[]شخصناتوانی منش    پیامد  ]موارد[ن دربیشتر فتادهاکنشگری دل نها          

نگهدار و  راستین خود را  سرشت  بینش آگاه  ،    من«  »و تواناییتندرستی  می باشد. در زمان  

    دار است. پاس

پاسخ دانشیک به آن ها داده  در زمان » ژانه« پرسش هایی پیش کشیده می شود که ولی       

 نشده است.

 

 آمده از بیماری های روانی است؟ دل نهان بر ]جلوه های[چگونه و چرا همه ی نمودهای  *    

 

 * پیوند بیماری هیستری با بینش نیمه آگاه چه ویژگی هایی دارد؟     

 

 ؟  ویمند شود را چگونه می توان   ]ذهنی[* ناهنجاری های ناگهانی روانی و ویری     

        

   و شگفتی های دل نهان   ژوهش های فروید در پیوند با نمودهادر بخش دیگر با پ           

 آگاهی های ارزنده بدست خواهیم آورد.  
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 دل نهان از نگرش فروید 

 

 دل نهان و کشمکش درونی 
 

 

  

 

ویمندگزارش  این بخش  آرمان             توصیف[و  باورها ان   بنیاد  ]  و روانکاوی فروید    دیشه، 

پژوهش های  و    یافته ها  [تفسیر[ تنها به بازنمود و هامتگان  ]فصل[  این ورشیم  ونکه در  نیست. 

او را   ]تحلیلی[ واکاوانه  و روش   ، می پردازیم  دل نهاندر باره دانشمند وروانشناس بزرگ  این

در     ]غریزه شهوانی[   «نیر  سرشت و  »  کارایی پی ها و نه های بیماری های روانی و باره ی نشادر

منش   پیدایی]شخصیت[  پیدایش  در  ]بروز[   و  را  سرشت  مردمانارو این  روشن    ن  و  فرانمود 

 واهیم کرد. خ 

    نگرش از  دل نهانشناخت  داده های دانشیک برالدبراین آرمان ما اندریافت پیشرفت             

 اتریشی است.  این روانپزشک 

 ـــ نامزیر که   را یوو مهند  بنیادین  ]اکتشافات[ یافته های  همچنین کوشش خواهد شد که         

نگرش ویژه وی  و بازنماییم    ،می باشد«  دل نهان  []دینامیسمشناسی    پویاییسرکوفتگی ها و   »

 .  کرده وگزارش کنیمآشکار  «بینش آگاه»از پنهان   سویه های گوناگون و  ازرا 

 

  و ما در این   روانشناسی ژرفای دل« می نامند  را »  ]تحلیلی[ «روانکاوی واکاوی بیشتر »       

اندازه    دل نهان  د که پژوهش های فروید بر رویواهیم دی ورشیم خ    ف و پرسون ژرتا چه 

 خودکاری روانی« تا چه اندازه ناهمگون است. همچون   او » فته های پیش ازاست و با یا
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 نخستین پژوهش های فروید 

 
  

 

 دهای رفروید را بهتر دریابیم بایاست که برخو  ]تئوری های[برای اینکه دیدمان های             

 یادشده بدانیم. نخستین او را با پرسمان 

 که   دانش آموختگی، اینگونهچشم به جهان گشود و پس از پایان  1856فروید در سال      

 خودش نوشته )تشنه شناخت پیوندهای مردمی بوده است(.    که

 و بزودی دستیار آزمایشگاه ه دانشکده پزشکی شهر وین راه یافتب  1874در سال       

 و کالبد شکافی مغز در به پژوهش   ]کارورز[«  انترن» و سپس همچون   ]فیزیولژی[  تنکردشناسی

ها پی  رشته  های  اعصاب[بیماری  وتار  ]سلسله  دریک  را  خود  های  یافته  و     ]رساله[ پرداخت 

 . پخش کرد

با  1885در سال        پاریس  فرانس  شارکودر  آشنا شدپزشک و روانشناس  اگاهی    وی  ـ  و 

 همچنین و  ]لقوه[دهانی و کژ]فلج[نگیریزمیپدیده های هیستری،  های سودمندی در پیوند با

 آورد. نیوشش و خواباری بدست   کارایی

همچون کارشناس بیماری های » پی ها و روان«  ه اتریش بازگشت و پس از یکسال ب          

 .  بکار پرداخت  ]اعصاب و روان[

 نخست از خواب ساختگی]» خواباری« و »شوک درمانی« که درمان با الکتریسیته          

 و   «برنهایم»به نانسی رفت و از آروینهای  1889بهرگیری می کرد، ولی در سال است 

 بهره فراوان گرفت.   « Liébaultت یه بل» ل

 و ] مشاهدات[»» دیده هادر نانسی کوتاه و تنها چند هفته بود ولی  با اینکه زمان زیست        

 .  ه استیار داشت ایش بس در ش وی نگراندیشه و  دگرگونی در ورد  آروینی که بدست آ  

انجام می داد) نیوششی که   خواباری  ازپس از بیداری    برای زمانرا  نیوشش  فروید بیشتر      

بیماردر خواب ساختگی » خواباری« دریافت می کند ولی پس از بیداری دستوری که در  

   خواب به او داده بودند انجام می دهد(.   

 او در این باره می نویسد :      

که  نشانگر  ؛برآیند       آآنست  با  ها  زمایش اینگونه  ندارد.    پیوندی  آگاه  برآن  افزبینش  ون 

 می افزاید:    . در این باره فرویدرا بیاد می آورد خواباریگاهی بیمار نیوشش هنگام 

 شوند های بنیادین کارهای ما همیشه شناخته نمی شود. اگرچه ما برپایه برخی نیازها »      

 . «ا آشنا می شویمگاهی به پاره ای از آنه

 ، می نویسد:  بوده آروین هایی که در نانسی بدست آورده برآیند ودر باره ی      

های  رده در روانکاوی و دیگر پرسمان  پیشرفت های گست   ]امکان[» من در نانسی از شایش  

 روانی که در نهان آدمی پنهان می ماند آگاه شدم«. 
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 در وین   (1882تا 1880« ) Joseph Bruer  رژوزف بروئچند سال پیش ازآن »           

بیادآ که  بود  یادبوددریافته  گذشوری  مایه    هیستریکبیمارته  های  خواباری  درمان  هنگام 

 بیماران می شود.   برخی

 و کج ]فلج[زمینگیری  ه بیماری هیستری، یکی از این بیماران دوشیزه جوانی است که ب       

 است.   بودهدچار  روانی و بهم ریختگی    دهانیـ  

  زندگی گذشته اش وادار می کند یادآوری وگفتن  به    جوان را« درخواباری دختر بروئر»       

 بدینگونه دختر جوان را مداوا می کند.   و 

 فروید از این آروین نیز بهره بسیار برد و دریافت که پیدایش نشانه های بیماری های         

 آن  شده زندگی پیشین دارد و بیادآوردن پیوند بسیار با پیش آمدهای فراموش  پی ها و روان

 ناپدید شدن نشانه های بیماری می شود.   ی تلخ  مایهبودهاهایاد

ــ ها ی گذشته و پیدایی نشانه پیوند مهند میان ناآگاهی از یادبودفروید چنین اندیشید: یک      

 » پی و روان« هستی دارد. های بیماری های 

نمی  بینش آگاه  با  بیدار    بهنجار و  ]حالت[در چگونگی  جوان  باره بیمار نامبرده، دختر در        

ولی    و گزارش کند.  بازنمایدخود پیوند دهد،     های تلخ را با بیماریتوانست پیوند آن یادبودـ  

 . این پیوند پنهانی آنجام پذیر شد هنگام خواب 

یمار خود را  های دختر جوان وابسته به زمان خردسالی او بوده که پدر ب یادبود  یادآوری      

 روانی شده است.  آسیب سپس بازنمود خواهد شد مایه پرستاری می کرده و به شوندهایی که 

 های گذشته در درمان بیماری هنایش سودمند داشته با نگرش به اینکه زنده کردن یادبود       

ــ ــــ   بیماران خود را برآن پایه نهادند و آن را روش  بنیاد درمان   فروید و بروئراست   ــــ

 نبیگی با نام  1893« ]پاالیش یا شستشو[ نامیدند و در سال  Cathartique» کاتارتیک =  

 روان در پدیده های هیستریک« چاپخش کردند که درآن نوشته اند:  » روش کنش های

 

نمی شوند  » واکنشهای گوناگون هیستر نیز شمرده  تنی  بیماری  و  آیند  نمی  پدید  ناگهانی  ی 

[ ]امکان داردی با آسیب های برانگیخته شده درونی دارند که شایمند است  ونکه همبستگی ژرف

   بازشناخت و با  بیمار ]اعتراف  یا اقرار[ها را به هنگام خواباری و خستویی  آسیب ]نوع[که گون

و    ستردن بیماری    راهدر   گذشتهتلخ    هاییادبود  بی ارزش نشان دادنو  روشنگری وفرانمود  

 ست آورد«. پیروزی بد درمان بیمار 
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 برآیند های پژوهش های نخستین فروید 
   

 

 

 

 بود که شایمند است که ریشه  آگاهانده این نکته  را از فروید ، برنهایم  آزمایش های             

 باشد.   وابستگی داشته  دل نهان]فعالیت[ یها بیماری های روانی با کنش

 و  گنگ ، پوشیدههای یادبود  های روانی و هیستریک پیامدکنش وا  برنهایم  از نگرش         

 برای آدمی فراموش شده می باشد.  یکسره  است که   دل نهان پنهان در 

پایه         آ  بیماری های  براین  پیامد  بیمار است و  » پی ها و روان«  سیبهای روانی گذشته 

پس  بیمار می خواست که  از  نیوشش    )خواباری( بادر خواب ساختگی  برنهایم  بهمین شوند  

 کارهایی انجام دهد.  از بیدار شدن 

 که گونه ای دیگر از بیماری های روانی را بازشناخت   ، افزون بر هیستری فروید ولی       

 و می نویسد:    نامید ]وسوسه[  آنها را » بدگمانی روانی«

  شکارآ  درکه    برگیرنده گمان ها و اندیشه هایی است که شدنی استاین گونه بیماری در       

   شوند. برانگیختگی   مایه اندیشه های نابجا  د ولی با اینرون یمار پیوندی نداشته باشبخود ب 

 

 نمونه: بانویی هر روز چندین بار با شتاب از سراچه خود به سراچه دیگری می رفت          

 ری را می خواند، سپس بی آنکه سخنی بگوید ویا دستو   ]خدمتکار[پشت میز می نشست و زاور

 بدهد با شتاب به سراچه خود باز می گشت. 

اندازه  کنش های بی    پیشرفتشوندی مگر روانی    ] حاالت[فروید می گوید این جاورهای        

 باشد. داشته پنهان در دل نهان نمی تواند نیرومند یک کنشگر  

 

 شوند؟ می نمایان پیامد چه انگیزه هایی هستند و از کجا   ]تحریکات[ برآغالش ها  این          

دمی را به  آدیگر  ییک مهمان ناخوانده از جهان سرکشی که مانند  تندخو و    ]عامل[گزارکار 

 از کجا پیدا می شود؟  ؛چنین کارهایی وامی دارد

          

 که   باید افزود بیمار می داند،   دل نهان بار دیگر فروید این کنشگر و برانگیزاننده را           

 و    دل نهانمیان که از پیش گفته شد روشن است که   «وانیر یا پاالیش   ستشو ش» با روش 

 دو سویه هستی دارد. ونی وابستگی نزدیک و یا دگرگ  این بیماریها یک پدیدآورنده

رو         بداندیشی    ازاین  زمان  بایستی  هر  آید  می  به  )وسوسه(پدید  هنایش  و   پیدایشپرنگر 

و باژگون    د.  شکار می سازی را آنشانه های   ن سهش یا که چنی   ، شونددل نهان    چرایی آن در

توان دریافت که رهیافت نهان   واکنش سهش    ]بروز[  می  انگیزاننده  بر  کارگزار  دربرابر   دل 

 در او می باشد. هستنده  ]محرک[

شود  روشن می  فروید و پیر ژانهانگاره ها و نگرش های  هایهمسانی برآینداز اینجا        

 پیوند   گیبایست  ژانه ولی   ؛یشی های دل نهان می دانست زیرا او هم هیستری را پیامد از بداند

 .او را روشنگر نبودر و دل نهان میان واکنش بیما
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ر        با  برآن  آافزون  کاتارتیک(   ( روانی  پاالیش  ن وش  درمان  شنایی  برای  تنها  داشت 

و    ع[ ]قاط  بـُرنده  به هنایش   کاهش بد اندیشی را بکار می برد و و اندیشه ها    ]تبدیل[  روش گهولش

 پی نبرده بود.  فرویددر پیدایش هیستری و سایر بیماری های روانی مانند ژرف دل نهان 

  

چرایی را اندیشه    نگرش خود را روی بداندیشی روشنگری می کرد،  ژانه   هنگامی که        

زاردهنده می  که مایه این اندیشه های آ  ]عللی[انگیزگانی    به   و  ی دانستم   ]سمج[    آویزگنهای  

یادین بداندیشی و اندیشه های آویزگن  بن   از نگرش فروید کارگزار  .  ولیپرنگر نبود   شدندـ  

   « یشید بدان ، و اینکه درمان در»نه خود بداندیشیاست  و یا نیمه آگاه   ناخودآگاهویژگیهای از 

    کارگر خواهد بود.دل نهان در ونکه   ندارد  کارایی

 

پایه         پ چنانچه    براین  و  ها  آزمایش  هابرآیند  فروید  ژانه  ی ژوهش  از   و  تنها    نگرش را 

زیرابرون  ایم،  شده  لغزش  دچار  بدانیم  همسان  همکاری    ی  با  نخست  فروید  و    بروئرآنچه 

    همانند نخواهد بود.   ژانه است با نتایج آزمایش هایسپس به تنهایی دریافته 

       
 

 

 

 

 

 ــ سرکوفتگی  یادبودهاهمخوانی 
                                                      

 [ــ   سرکوفتگی    تداعی معانی  ]

     

    

         

         

  وهش های خود را بویژه در پیوند باو پژ « جدا شد  بروئر  از »فروید    1895از سال             

و    اندوه و جزآن به تنهایی دنبال کرد ،  [مالیخولیا  ]سیادریم،  ]وسوسه[هیستری، بداندیشی    بیماری

بیماران روانی    ]هیپنوتیزم[   خواباری « در پاالیش روان»بزودی دریافت که روش   برای همه 

افزون برآن هنگامی هم که کارگر شود پس از چندی بار دیگر باز می گردد.  کارگر نیست.  

 بیماری   چنین کاری را براینگرش او ه  ش را سودمند ندانست و ب روش پاالیبراین پایه         

های[  ن و منش هایهای گوناگو ـ   فروید  ] شخصیت  بنگرش  دانست. زیرا  نابخردانه  ناهمگون 

تب و چگونگی آن در    مانند آن بود که برای همه کسانی که تب می کنند بی آنکه به شوند

 داده شود.   به همه داروی همسان   ، بیمار پی ببرند

ای درونی روانی  آن برگیری نشانه ه از اینرو او روش دیگری را برگزید که پایه         

آگاه است.    بینش  به  آن  نهان و واسپاری  اینکار از روش  از دل  بسیار    برنهایمبرای  بهره 

 برد. 
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که        شدهمانگونه  ز در  برنهایم  گفته  برای  از  نیوشش  پس  انجام  بیداری  مان  و  بیمار 

یی  دستورها  خود  ]ذهن[داده شده در خواباری ، از بیمار می خواست که در ویر دستورهای  

دستورها  ن آوردن آ بیادکه درخواباری دریافت کرده بود بیاد آورد. و چون بیشینه بیماران از

 فراموش شده باشند.   توان بودند، گمان می کرد که سراسرنا

این     بایاست    همچنین  بیمارکه در خواب ساختگی  یادآوری  گوید  ]خواباری(  سخنانی می 

 ت بیاد نمی آورد. ولی پس از بیداری آنچه  را که گفته اس

برنهایم گاهی می توانست با پافشاری بیمار را وادار کند که بکوشد چیزی از سخنان           

 روشن   سپس لی و  ، ن و گنگ پریشا بیماران نخست  بیاد آورد. برخی  را  گفته شده در خواب 

 می آوردند.    بیاد  یادبودهاییتر  ـ 

ـ  بیماران توانایی بیاد    بیشتربایستی  نک که  بدین ما نگرش برنهایم را پذیرفت  فروید             

باشند، سخنان  بودهای  یادآوری   داشته  را  در خواباری  را    گفته شده  آنان  باید  تنها روانکاو 

      زرده نشود پافشاری کند. و در این راه تا جایی که بیمار آ ؛ هدایت کند

 

را بکار   ] تمرکز[ وندساریو ]تداعی[  همخوانیدستیابی به این آرمان روش  فروید برای         

 . ه استبرد

  

    یادبودهاهمخوانی   ـ1         
 [ معانیتداعی ]                     

 

   بود گذشته خود مایه بیادآوردن یک یادبود دیگر همال می دانیم که یادآوری یک یاد            

 یادبود نخست می شود.  با  ]قرینه[

بیاد    تنیس داده می شود، دیدن توپ انگیزه می شود که رای نمونه به کسی یک توپ ب          

بیاد ـ  . یادبود نخستین توپ همزمان با  در کودکی برایش خریده بودند بیافتد توپی که نخستین 

زمان    هایتوپ بازی کرده است و این یادبود دوم مایه یادبود همبازی    جایی است که آوردن

 می گذرند.  ویرکه زنجیره وار بدنبال هم از   کودکی است و همچنین بسیاری یادبودهای دیگر 

 

نگیزش  ا مایه    ]تخیل[ پندار یا انگارش    ر این باره می گوید: یک اندیشه، سهش، فروید د        

    بینش آگاه   هنگامی که   و انگارش دیگر می شود. بدین مانک که   ، پندارسهش   یک اندیشه،

یادبود  یادبود دیگری در پیوند با  ه یا  نهاد  ، مانند زایش دهدر گذشته را بیادمی آورد   یادبودی 

آید.    پیشین می  پدید  ویر  زایای  ]موضوع[ نهادهدر  خود  دوم  یادبود  ب   ]مولد[یا  و  سوم  ه  یادبود 

گذرند.  می  ویر  از  هم  بدنبال  یادبودها  گونه  و      هیمن  یادبودها  همخوانی  بنیادین  نمای  این 

 اندیشه است. 

ـ ودها گاهی پیچیده و درهم و برهم می شود، بدین ولی این همخوانی اندیشه ها یا یادب       

خیزابه هایی  مانک شدنی است که یادبود نخستین مایه و زاینده یادبود دوم نشود ولی بهررو 

       . می شود ویر و بینش آگاه ]تحویل[واسپار   از یادبودهای گذشته 

 نگارش ها و پندارها می گردد زیرا ا ویراندیشی در بهرروی این روش مایه ژرف            
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در روانشناسی خود در  ( M. Pradine)    » موریس پرادین«هستند.  ویر در  یبخش مهند

   این باره چنین می نویسد: 

می باشند و بهر   ]حافظه[و یاده  ابزار ویر [ اندیشه ]تداعی و تمرکز» همخوانی و وندسارش         

  روشن و آشکار و یا بدستاویز اندیشه ها نون،شته یا بیشا کگذ  از نمایان شوند نشانی که  گونه

و اندیشه    ]تخیلی[ یادبودهای میانجی بیاد می آید. وابستگی گذشته با میانجی های انگارشیو  

 «.  [معانی ]تداعی است «یادبود ها  همخوانی»همان 

 :  گذشته دو ویژگی دارد ]متقارن[یا بیادآوردن یادبودهای همزمان    همخوانی یادبودها       

 ــ    یکی با درنگریستن به چیزی یا کاری  1

 ــ    دیگر با انگارش به جستار یا پرسمانی 2

 از گذشته  دستاویز هر انگارشی ]امکان دارد[است ویژه شایمند ه  ب  ، دوم  ]مورد[فتاددر        

 گذشته بشود.  ازفراخوانی و یادآوری یادگارهای بسیار دیگری 

         

»همخوانی و وندسارش « و گردآوردی    هره گیری از ویژگی و چگونگی وید با بفر         

و بیمار   یادبودها  زندگی  در  گذشته  رارویدادهای  او  بیداری(،  یادبودهای  ه  ب   )در  یادآوری 

، با بخواب    به هنگام نیاز و بایستگی، و  ور ناگزیر می کردو بسیار د  گذشته  فراموش شده

پیاپی نهفته    بردن  یادبودهای  نهان  دربیمار  آ  دل  از  و  ساخته  روشن  را  را  بایا  آگاهی  ن 

 دریافت می کرد. 

 

 » پاالیش روانی« بایسته است. روش کارایی  سد در سد درمان بااین روش بویژه در        

 

 در  برای نمونه، از بیمار می خواهند که به جستار و یا زمینه ی ویژه ای بیاندیشد و           

در  این بایستی  بیمار  آ  همخوانی و   ]تمرکز[وندسارش    چگونگی  هایش         باشد. زاد  اندیشه 

 با  سپسین خواهد بود  هاییادبود که خود بارآور یاد بودکه نخستین  بزودی درخواهند یافت  

 یا  ]موضوع[از نهاده  که ]تداعی[روشنی همخوانی ایوبه   آغازین وابستگی روشن داردنهاده 

 ]ابهام[ و گنگی ] اتفاقی[بختامدی ی باشد بگونه ی  گرچه ناگهان ،آنگارش آغازین پدید آمده است

 است. نخستین و نیوشش شدهبدست نمی آید؛ ونکه برآیند هنایش نهاده ی  

 

 فروید در پیشگفتار روانکاوی خود می نویسد:       

پیشین برای بیمار، یک نهاده، اندیشه یا یک نام را پیش می    بگونه ی ناگهانی و آگاهی        

گزارش می    اندیشه های خود را     مایش کرده ام که بیمار با آزادی برآیند همخوانیآز  ـ کشم،

در پایان    های همخوانی شده  یادبودها و اندیشه    [کردن  ] ثبتپس از گردآوردن و آگاشتنـ کند.  

ده اند  زمایش برآیند چنین است؛ که همه ی یادبودها و اندیشه های پراکنده ای که همخوان شآ

 برآیند: بستگی بسیاردارند.  ازین غنهاده آبا 

واکاوی    ]تجزیه[ـ جدایش  1     بنیاد    وزمینه های  ]علل[روانشناسی چرایی هادر  ]تحلیل[و  یک 

 ویژه را پیش می نهد. 

پیوند    بیمار را برای یافتن همخوانی آزاد  این است که در  زمایش هاآ این  ـ برآیند دیگر2      

 زین یاری داده ایم.  غایادبودها با نهاده آاین   چرایی های
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است        بیماری(  دیده شده  اوج  بیماران روانی )هنگام  نزد  به سامه  که  اینکه    این روش 

آوردن یادبودهای  هماهنگ آغاز شود،انگیزه بیاد  ]نقطه ی عطف[با یک چرخشگاه    ] شرط  اینکه[

زایای شد  بنیادین  خواهد  کشیدن    بیماری  برون  با  در  که  روانی  های  یاری  بیمار  گره  به 

 . ]امکان پذیر است[بیمار شایمند است  ]کامل[خواباری درمان اُسپور

   

اندیشه ها بیشا        به همه ی انگارش ها و  ن راآنچه    ]حتی[بهمین شوند فروید  بی    گرکه به 

و  باشد  پیشامدی را که درهمچنارزش  و  ناگهانی  اندیشه های  بیمار  یادبودهای  همخوانی  ین 

نه  نگر ه  ب   که یکی از این یادبودها،   ان دارد[]امک اند. زیرا شایمنداست   مهند می د دیده می شود  

 یادبود زایای بیماری شود.   ]یعنی[چرایی بنیادین؛ بچمی  چندان مهند مایه یابش 

 

یادبودهای گذشته بدینگونه است که بیمار را هنگامی که روی    روش کاربردی پیدایی        

یده است وادار می کنند به درون خویش پرنگر باشد  تخت در سراچه ای با روشنایی کم آرم 

و آنچه بنگرش می رسد و بیاد می آورد بازگوید و بگونه ی روشن به او دستور می دهند  

انجام ندهد. برای نمونه از بازگفت     ]تغییر[دگرگونی  در بازگویی یادبودهایش کوچکترین    که

دبودهایی که بنگر او ارزش کمی دارند  یادبودهایی که بیزار است  خودداری نکند، نیز از یا

 گزافه گویی نکند.    هم  چشم پوشی ننماید، و روی گذشته های خوش 

 یادبودها را نه دگرگون کند، نه  دستکاری و نه اینکه بزداید.    چکیده اینکه       

یاد ــ بودهای وی را  و یاد  یمار او را ببیند پشت سرش می ایستدنکه ب بی آروانپزشک         

 اشت می کند.  د

 

 ــ سرکوفتگی  2   

 
یادبودها    که به هنگام یادآوریباال آورده شد فروید می گوید  ی که درروشبا انجام               

نخست به آسانی از یک یادبود  که  بیمار دچار دگرگونی های ناگهانی می شود، بدین مانک  

توان دریافت که از    غازد ولی ناگهان جاورش]حالش[ دگرگون می شود؛ و بخوبی میمی آ

پیاپی سرباز می زند و نشان می دهد که   با سامان و دهناد و  پیگیری و بازنمود روشن و 

 پاره ای را بزداید. ) ولی آرمان روانکاو درست می کوشد    دهایی را پنهان می کند و یادبو 

 و آزار دهنده می باشد(.  ناخوشایند دسترسی بهمین یادبودهای 

 

د و بگونه روشن آنچه  بمو انجام دهرا مور پافشاری کنیم که دستور  در این چگونگی اگ    

پایداری به دروغ روی می آورد و  د بازگوید، بیمار با خودداری از گفتن و  ی به ویرش می آ 

 بی اندازه  انمود می کند که دیگر چیزی بیاد نمی آورد یا اینکه می گوید یابودهابرای نمونه و 

ویم  است که درخور  و درهم  ی   ندگنگ  این  از  هایی  بخش  و گزینش  ادبودهای گنگ  نیست 

 نمی باشد.  ]ممکن[شایمند  

می یابد که بیمار در گفتن بخشی ازیادبودهایش ناتوان  و  دراینجاست که روانپزشک در      

 که  درنگ و بازایستادن بیهوده و نابجا نشان می دهد  ،]لکنت[درمانده است. زبان گرفتگی  
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یا می ترسد و یا شرم دارد پنهان و یا بگونه دیگری بازنمود کند.  چیزهایی را که  می کوشد  

بیمار اینگونه پایداری و دگر کردن را تا پایان نشست پی می گیرد و از گفتن  دیده شده که  

 آن نهاده ویژه خودداری می نماید.  گی در بارهراستین

ـ  ودها شرم دارد و نمی  که در فرانمود برخی یادب  ]اقرار می کند[سرانجام خستو می شود      

،  شود  ن یادبودهای شرم آور دگرگون می  ایش ای یر درتواند بزبان آورد. چهره بیمار نیز ز 

 .بیمارنمایی و خستگی از بستر برمی خیزدبهانه جویی و که با  بدین مانک 

 بیمار را بسیار تندخو و خشن و پرخاشگر می سازد. گاهی هم به  ها  ایستادگی گاهی این      

 بهانه برانگیزد و یا با دروغ او را گمراه می کند و بهر نگ می کوشد دلسوزی پزشک را نیر 

 می کوشد بگریزد. 

   :برآیند فروید اینست که چکیده     

که هنگام  هستی دارد بیماردر روان   و رنج آوردردناک  ی بسیار رویدادها و پیشامدها     

ـــ   مایه  آزاردنده  ودردناک  ییادبودها نایاندیشه ها ]تداعی[ و همخوانی ]تمرکز[  وندسارش 

می  بیمار می شود وبازنمود آن یادبودها برایش بسیاردشوار آور در  رنج  ]حاالت[جاورهای 

 گردد.  ــ 

بازدارنده و  یک نیروی  ی ناخوشایند  یادبودها  این  آشکار کردن  گریزازالدبراین برای         

داردنیزدر  ]مدافع[  پدافندگر پ   بیمارهستی  یا  آید  و  نشان  دید می  بیمار در دهنده  که    خودداری 

 ست.ابودها بازنمود یاد

 

 نگهداری در درون بیمار بینش آگاهازپنهان و  با یک واکنش سرشتی دور این یادبودها          

 نامد.    می (Refoulés =)سرکوفته شده است که فروید آنها را 

می  ایستادگی و خودداری    نش آگاهبی به    از واسپاری این یادبودها  ]شخصیت[یا منش    )من(     

است که خواهان نیست    یادبودهای سرکوفتهو این پایداری و سرسختی برآیند بنیادین  ــ کند،  

 شناسانده و نمایانده شود.   بینش آگاهبه 

  )پیوند بنیادین درمان خود را بدست می آورد و   فروید پس از این آزمایش ها کلید روش      

؛ سرکوفتگی  آشکار می شودیمار بگونه ی سرسختی و خودداری  ب   درهای اندیشه را که  ـ  

 . ( می نامد

بود که ازایستادگی بیمار    پزشک این خواهدزمایش ها کوشش روانپس از این آبی گمان         

 هبار که مانند آتش زیر خاکستر و آزار دهنده و اند ،تلخ  []حقایق  گی هایراستین زنمودبرای با

 اورا می آزارد بکاهد. 

آسه        بر  بیمار  درمان  بنیاد  و  پایه  آزاد  ]محور[الدبراین  وندسارش   همخوانی  گذاردن    )آزاد 

 است.   راستینگی ها سرسختی بیمار در ویمند با و پیکار   (اندیشه 

         نامیده است. « فروید » روانکاویاین روش را     
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 کش های درونی نشانه های بیماری و کشم
 
 

از        پس  یادبودها  ویمند  فروید  شناختن  روشنگ  ، سرکوفتگی  برای  نوینی  نهانری    دل 

 دهد.  بدست می 

  بگونه ی     اندیشه ها همخوانی  بهنگام درمان با روش    سرکوفتگینخست اینکه نه تنها         

    ماری است.شوند هسته ای بی  آشکار می شود، ونکه خود سرکوفتگی ]مقاومت کردن[  تاوستن 

   

 دیده هنگام بزبان آوردن یادبودهابیمار[ ]حالت نیروی ناشناخته ای که از دگرگونی جاور         

   های پنهان باشد.دمی تواند در درون او مایه در  نیزدر هر دم و زمان دیگر  می شود

ـ  گونه  زخم هایی بجای مانده است که ب   در دل نهان بیمار از زمانهای گذشتهکه  بدین مانک  

ت نهان بیمار را می آزارد و از  سخ ی سرکوفته ، نهفته و پنهان است و گاه بگاه سبک یا  

کوفته و  سر   ] مجروح[ری روانی برآمده از یادبودهای افگارکه پیدایی بیمابایستی دریافت  آنجا  

 پنهان در دل نهان است.  

 

پیدا   ]تقارن[همامونی اپس زده دل نهان با نشانه های یادبودهای سرکوفته و و  براین پایه       

 . می کند 

 : های روانی را بایستی چنین فرانمود که سپس پیدایش واکنش ها و انگیزه        

ـ  رو به کشمکش و درگیری برخاسته    نیروهای دو سویه و رویا  برونی   نمای  در فراسوی »  

 رگه های آن به گونه بیماری روانی پدیدار می شود«. که نشانه ها و  اند

 

  سر   پنهان مایه از  ]تداعی معانی[  «یهابودبا »همخوانی یاد  برپایه نگرش فروید یک رویداد      

ادگی ویژه برای  ایست یک    و  یادبودهای سرکوفته در درون آدمی می گردد   گیری کشمکش ـ  

ازپیدایش آگاهو هویدا ش  پیشگیری  بینش  به  آن  آید  دن  ای فراهم می  این کشمکش و  ستادگی  . 

 نشانه های آغازین بیماری روانی است.    رامی ها و پیدایشو ناآ  تنش  درونی مایه

ن نمایان شدن در بینش آگاه  روانی درونی خواها  ]عوامل[بدین مانک که برخی انگیزگان         

ری ندارند  سازگاکه با پیدایی ان یادبودها هماهنگی و  برخی گرایش های روانی  ولی    هستند، 

  خواست بر می خیزند و گرایش به کشمکش با آن  نند و  در برابر آن گرایش ایستادگی می ک

 یادبود سرکوفته را به دل نهان باز می گردانند.    پیدایش

ی های روانی نمایان  اهنجار ن به گونه بیماری های جورواجور و و درگیری  این کشمکش       

 د. گردمی  

 کشمکش درونی   دیده خواهد شد کهچنین بنگر می رسد که نشانه های بیماری تا زمانی        

سرکوفته بینش    ]عناصر[و نیز باید دانست که بن پاره های  باشد  داشته  و پیوستگی  پی گیری  

 پنهان می باشند. و آزارند زیرا پراکنده نمی  آگاه را
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بایاست پرسیده شود که بسامد در          تناوب[اینجا  بیماری    ]حاالت[ جاورهای  ]  پیدایی  ساده و 

 .پیرو چه چگونگی هایی است

 نیروی بسیار    گسستگی با کاربردفروید می نویسد: » زخم پنهان )اندیشه سرکوفته( بی         

 بی   سرکوفته یادبود    براین پایه   های خود را پی می گیرد؛ کنشگریدر درون آدمی یا بیمار  

نخواه  کنشـ   آرام  و  خاموش  بو ،  در  د  ونکه  نهان د،  بی  دل  و  است  گمان  درکارکنشگری 

  جستجوی یافتن رخنه   در کوفته به دانه ها و نهال هایی دگرسان می شوند و  اندیشه های سر

    «.می کوشند   بینش آگاهبه  و راهی 

در   بینش آگاه، اندیشه های سرکوفته و زخمی برای چیرگی و پدیداری بر اینکه  چکیده        

درخور   پیاپی هستند تا هنگامی که زمان  ]فعالیت[درکار یک کنشگری  بینش ناخودآگاه درون

 برای نمایان شدن بیابند.   را

 است و درهر برانگیختگی  ین کسی یک جاور ناپایدار و زودگذرچن ]حالت[ جاور    ازاین رو     

 نشانه های بیماری شدنی می باشد.  ]بروز[و پیدایی  ]ثبات[ پـ رداسدگرگونی  ،سازگار

پتمانش      درجاور  که  مانک  گیتایی  هر]اعتدال[  بدین  مایه  روانی    یا  ]مادی[انگیزه  تواند  می 

پیداییای   ]تجدید[   بازآوری برای  آنها  یا گرایش  و دراین هنگام    ]ظهور[ دبودهای سرکوفته  شود 

دیگر نشانه های بیماری آشکار  روانی بهم می ریزد و بار    »ترازمندی = تعادل«است که  

 گردد. می  

 پیدایی ل نهان بازدارنده  دکه در  [ی]مقاوماستواری  ]سد[ این آگاهی بایاست، بند همچنین       

یادبودهای سرکوفته است در کشمکش های درونی همیشه شکسته نمی شود و گاهی  ]بروز[   

ـ    سازگاری چیره بر اندیشه های سر  گونه ای    بینش آگاهو    دل نهانان  پیش از پیدایش  می 

های نشانه  درونی  این سازگاری  و  آید  می  پدید  بیماری    کوفته  بشمار میآشکار  ــ    روانی 

 روند.  

پایه،        که از زمانهای    یبیماری روانی زیر هنایش کشمکش و درگیری یادبودهای براین 

و زنده کردن یادبودهای سرکوفته  ]تجدید[    بازآیی  بیمارهستی داشته اند و مایه  گذشته در درون

 هستند پیش می آید.  دل نهان  که در جستجوی راه گریز از

 درون ازانی گونه ای جنگ درونی روان است؛ نیروی چیره  برآیند اینکه بیماری رو      

 ود را بر نیروی بازنده بپذیراند و نیروی بازنده ایستادگی می کند ومی کوشد نگرش خ

این دو نیرو، بچمی )کنشگری دل نهان  میان    [تعادل  ]  آدمی زیرهنایش بهم ریختگی ترازمندی

 (، گاه برای پیشگیری از این برونرفتبرای نمایاندن زخم های درونی و ایستادگی بینش آ

 و دراین جاور است که بیماری روانی بگونه های   ، یازش خود را از دست می دهد  ینیرو 

 ایان می شود. ناهنجاری های هیستری نمگوناگون؛ هراس، نگرانی، اندوه، بداندیشی و  

 

 ی شود:   م آورده »جونز«از روانپزشک انگلیسی برای فرانمود بیشتر نمونه ای         

     

 مردی را زیر نگر می گیرد که به همسر یکی از نزدیکان خود دلباخته است.   جونز          

به زن دلخواهش   رااوپندارینه خوشایند )مرگ ناگهانی شوهر آن زن( که می تواند  داشتن این

 نزدیک کند،  شدنی است که دو چگونگی برایش پیش آورد: 
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ت که مرد نامبرده پندارینه های خود را بسنجد و به زشتی و  ــ چگونگی نخست اینس1     

پلیدی این پندارینه ها پی ببرد و این اندیشه نادرست را بدور اندازد. دراین چگونگی چنین  

 مردی از تندرستی روانی برخوردار است. 

 و بدشگون خود چیره براندیشه های نادرست و پوچ  چگونگی دوم اینست که ان مرد   ــ2    

 اوشود و تنها این اندیشه ها را یک گناه و نادرستی خرد بپندارد و این گرایش پیاپی به ویرن 

 شود. به فراموشی سپرده  ) به نما(بیاید و در دلش جای گیرد و ناچار پس از اندکی 

 ) سرکوفته می شود(.  ؛ ست برآورده نشده که سربار درون می شوداولی بیگمان گرایشی     

ناتوان او اندیشه های نادرست خود را نمی زداید و پس از زمانی دراز    منش بدین مانک که  

پندارینه های ندارد،  را    یگمان می رود که آن کس چنین  بیاد  پـ ن  فراموشیده است و چیزی 

و در زمان  است  و ریشه دوانیده  ین گرایش در درون و دل نهان او تخم گذاری کرده  ]اما[ ا

و  های این دانه می روید    زگان درونی بر بینش آگاه( نهال تاخت و تاز انگی درخور ) چیرگی  

آن هنگامی  اندیشه های آویزگن نمایان می شود،و سخت و یا    ]وسوسه[بگونه ی بداندیشی های  

 برخود آن کس پوشیده است.  ]بروز[   یماری در زمان پیداییآغازین این ب  است که انگیزه

 

برای            نمونه  و  سرکوف  ]توجیه[ شنگریرو این  است  خوبی  بسیار  نمونه  یادبودها  تگی 

است و او ) دل  وابسته به دل نهان  نشان دهنده اینکه اندیشه سرکوفته شوند روشن ندارد و  

آنرا می پذیرد و در خود می گنجاند. از اینرو بایستی گفته شود که یک یادبود با یک    نهان( 

ناخو  یادبود  یک  بیشا  خوشایند  شودگرایش  نمی  سرکوفته  هیچکس  شایند  کشش  هرگز   زیرا 

ناشایا های  گرایش  ولی  کند.  اندوهگین  را  خود  این    ندارد  و  شوند  می  سرکوفته  ناروا  و 

شوند  آ به  ولی  بمانند  آگاه  بینش  و  ویر  در  که  هستند  آن  خواهان  نبود   ازداریب رزوها    و 

آگاه پنهان و فراموش می    دسترسی با شتاب از بینش  ــ ناچار سربار دل نهان می شوند و 

 ( 1این چگونگی سرکوفته شده اند. )گردند. در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...………………………………………………………………………. 
سرکوفته نمی شود. گرایش های روا و    دمی اگر برآورده نشودهماد گرایش ها و آرزوهای آبازنمود اینست که: ( 1

رایش های برونی و ساده بینش آگاه   پسندیده و آنچه که به آنها دسترسی بوده و هست اگر هم انجام نشود و همچنین گ

]نهی[ شده  ناروا و دست نیافتنی و پنامیده ونکه گرایش ها و آرزوهای درونی   سرکوفته نخواهند شد.نشود چنانچه انجام 

        نمایاندن انها دشوار است در جاور ناکامیابی سرکوفته خواهند شد. که 

 حسین بطحائی                                                                                                                                 
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پیشین با ورشیم همسنجی جستارهای  

های »پی یر ژانه «  انگاره   
گذشته با فرضیه های پی یر ژانه[  ل] مقایسه مطالب فص  

  

 

 

 ناهمگونی نگرش فروید و ژانه اینست:         

برآیند سستی           این  ژانه بیماری های روانی را  ناتوانی روانی بیمار می دانست، در  و 

و میان دل نهان و  جاور]حال[ بیمار نمیتواند کنشگریهای روانی خود را سر و سامان بخشد  

 روی می دهد.  بینش آگاه جدایی 

 

و گرایش    نیدروکشمکش    یادبودهای سرکوفته،  )گرایش ها،  ]توجیه[  فروید با روشنگری       

کشمکش روانی    یپویا  پیرو کارسازانهای ناهمگون درونی ( پدیده های بیماری روانی را  

     با اندیشه های سرکوفته در دل نهان می داند. 
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 تیناب ــ پیام های دل نهان 
 

 

 

 

 

ـ    گرایش های سر  بازگشت  او به  ]توجه[  ش ها و بررسی های فروید و رویکردپژوه           

تندرست    کوفته انگیزه شد که این دانشمند در باره نهاده ای که میان بیماران روانی و مردم

 » تیناب = رویا« پژوهش های ژرف انجام دهد.  ]یعنی[  هنباز است بچمی 

      

ازاینجا         اندیشه  فروید  برآمد    این  که که  هنگام همخوانی  دریافت  روانی   داعی[]تبیماران 

به این برآیند  ند که تیناب های خود را بازنمایند و  با پافشاری خواهان یادبودها    وگزارش آزاد  

 بیماری دارند.  ها پیوند نزدیک و بی میانجی با کشمکش درونی و بازگشت که تینابرسید 

 فروید از خود می پرسید : » آیا تیناب از نمایش های دل نهان نیست«؟     

  تندرست دارای اندیشه ها و یادبودهای سرکوفته نمی باشند«؟ و » آیا مردم      

با نمایاندن  در بخش سرکوفته های سبک می باشند؛ تنهانیست و   آنها پرزور که چون کارایی

 سرکوفتگی خود را از دست می دهند؟  خود در تیناب هنایش

 

 در ویژه  ]مفهوم[ پرمانه  آیند می رسد که، تیناب هااین بر فروید از این برداشت ها به          

درباره آنها پژوهش  که بایستی    » پیام های دل نهان هستند«زندگی ما دارند. بدین مانک که  

 و بررسی ژرف انجام گیرد. 

  

 چاپخش شد،   1900که در سال  » دانش تیناب ها«از اینرو بهنگام نگارش  نبیگ        

 گویی نوشت :  فروید با کمی فزون 

 اه بنیادین شناسایی دل نهان است .« شاهر ری، » خوابگزا      

 

تیناب  اینک         با  بندی را که فروید در پیوند  یافته ها، پژوهش ها و بخش  چکیده ای از 

خوابگز باره  در  مردمی  باورهای  از  کوتاهی  بازنمود  از  پس  است  داده  تعبییر  ری  اانجام   [

 « فرامی نماییم. خواب[ 
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 رویداری پیش از فخوابگز
 ]تعبیر خواب فبل از فروید[ 

      

 

از  بنیادین]فرضیه[ هپیش از پژوهش های دانشیک فروید در باره ی تیناب، دو انگار                 

 نگرش مردمی گسترش داشت.

]حاصل[ ـ تیناب های هر کس پیامد رویدادهای زندگی در زمان بیداری او و یا دستاورد1      

 ن کس می باشد. ای روزانه آاهنجاری ها و نگرانی هن 

ـ تیناب  چرایی های  ]توضیح[  ویژه برای فرانمود ]موارد[  فتادهای  بیگمان این نگرش مگردر        

ـــــ   . زیرا بیشینه تیناب های ما هیچ پیوندی با کار روزانه ندارند ونکه  بسنده نمی باشدها  

و    و رازآمیز می کشانند  باژگون ما را به جهانی برون از پیرامون خویش و بگونه ای گنگ 

 ناوابستگی روشنی دارند.  پیکره های دیده شده بازندگی هرروزه ما  

توان یافت،   افزون برآن میان خود پیکره ها و رویدادها در خواب هیچگونه پیوندی نمی       

که بیشا در همان    ، نه تنها در زمان بیداری و یادآوری تیناب روشن است    و این پراکندگی  

ی  بسیار روشن بگونه ی  واب دیدن هم ناهماهنگی و نبود پیوند رویدادها و رخدادها  زمان خ 

   است. ]قابل درک[ دریافتنی 

تیناب ها را بایستی به سه دسته بخش کرد:   پایه   براین       

 

   (.)که بسیار کم  دیده می شود *  دسته ی نخست، تیناب های روشن، سخنگو و دریافتنی 
 

تیناب   دوم،  نیمه روشن که  * دسته  و  پیوسته  بهم  با رخدادهای روزانه  های  آنها  پیوستگی 

 گنگ و پوشیده و یا بسیار اندک است. 

ودسته  *   گسسته  خوابهای  های  سوم،  انگیزه  پیامد  ریخته  درهم  روانی    بسیار  و  درونی 

  و سربسته است و چنانکه بنگر می آید ریشه آنها برون از پیرامون زندگی ما پیچیده، گنگ  

   ) اینگونه تیناب ها بیشتر از گونه های دسته نخست و دوم دیده می شود.(   باشد. می  

 

برونی    ]فیزیولژیکی[ و کنشگری های تنکردیک  ]تحریک[    ها  شــ بر پایه نگرشی دیگر برآغال2 

 دیدن خواب های گوناگون می شوند.  و یا درونی اندام ها مایه 

  ولی ز از زندگی و نگرانی های روزانه است! سودگی وگری خوابیدن گونه ای آند می گوی        

 جدا نمی کند. سراسر ما را از زندگی روزانه که داریم اینکار  

ـ   تراززیرهنایش برانگیزگان گوناگون و بیشمار چه وابسته به خود تن ) نبود    پایه  براین      

  بد و  خواب های خوب و یا  ،از تن آدمیندام ها( و چه در پیوند با برون  مندی تنکردیک ا

 خوشایند و یا پریشان دیده می شوند. 
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یابد؛ یا سهش های شبانه    (می گوید:    Maury)     موری            تیناب هستی  اینکه  برای 

و رویدادهای برونی  بیادآوری یادبود ها  آغاز پیدایش تیناب است و یا    ]نقطه عطف[چرخشگاه  

 شوند آن می گردد.  

  

 روایش ال را نادرست بداند می گوید: این دو نگرش برای بی آنکه دو نگرش با فروید       

 د انگیزه تنکر که یک بدین مانک خوابگزاری تیناب های ما بسنده نیستند. و فرانمود    ]توجیه[

پدیده      ونکه نخست بایستی به   ؛مایه تیناب را برای ما روشن کند درونهماد  یک نمی تواند  ــ  

با ژرفنگری پرنگر   های پیدایی  اشیمب روانی تیناب  نشانه    و بازگشت  و یادآوری می کند که 

نیز  بیماری    های را  تیناب  چرا  الدبراین  دارند،  روانی  پیشینه  و  ریشه  همیشه  روانی  های 

 دارای ریشه و پیشینه روانی ندانیم؟ 

نمی    برخی انگیزش های )تنی ـ روانی( درما یادبودهای ویژه مایه ]تجدید[  ازسرگیریآیا      

درونی   های  چرایی ما خود برآمده از   تنی ـ روانیانگیزگان که که می دانیم   شوند از آنجاـ 

 است.

     

 کسی تیناب خود را در سه بار بگونه زیر برای فروید فرانموده است:     

 چنین دیده است:]زنگ ساعت[  سه شب پیاپی با سدای زنگ تسو     

 

 کلیسا را به سدا در آورد. بارنخست از باالی کلیسای دهکده باال رفت و زنگ  *    

* بار دوم دید که زمستان است سوار سورتمه شده و سدای زنگوله های سورتمه را می ـ     

 شنود 

    ]بشقاب[سوم آشپز خود را در سراچه ناهارخوری می بیند که شمار بسیاری پدشخور * بار   

 در دست دارند، ناگهان پدشخورها از دست آشپز به زمین می ریزند. 

 

 فروید این سه گونه تیناب را که به هنایش یک سدا و برای یک کس پیش آمده چنین          

 می نماید: باز

تسو    خواب  هنگام  کس  سداهای ]ساعت[  آن  با  بار  هر  را  سدا  انگیزش  است.  دیده  نمی  را 

به  برایش ای  دیگری که در ویر داشته جابجا کرده است و هربار سدای زنگ بگونه ی ویژه

 چرا؟  شته شده است.نمایش گذا

  دل نهان است که انرا می آفریند!  گزینش آدمی نیست و این  ساخت تیناب در  برای اینکه       

ش  بایستی پژوه  ،خوابگزاری روشن تینابژرفنگری در    و   برای اندریافت بهتر از این رو  

انگیزه یک  چرا  که  سه    ]عامل[کرد  سدادار  ویژه  ب را  چیز  ندارند،  پیوندی  هم  با  گر  ن ه  که 

ویر چرا  و  آورد  می  بیننده  چیزه  ]ذهن[خواب  نهان  دل  برنگزیده  یا  را  دیگری  دار  سدا  ای 

 ؟ است
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 تیناب  درونمایه های برونی و نهفته 
 ]محتویات ظاهری و باطنی رویا[

 

بنگرش فروید برای اندریافت راستین تیناب ها بایستی همان روشی را بکار برد که در         

 ی بیماران روانی بکار برده می شود. شناسایی واکنش ها

با نگرش به دستاورده     تیناب را  بررسی های ژرف بیماران روانی بدست    ایی که ازاو 

  ]مورد[ فتاد  آورده بود نشانه های راستین انگیزگان پنهان و پوشیده در ویر می داند و دراین 

 که :   کنجکاو می شود

های1 چگونگی  در  چرا  ساز  ـ  خواب  از  ای  های  ویژه  پی    ]عوامل[ه  در  پی  بگونه  روانی 

 نمایان می شوند. 

روش  2 انجام  با  روانکاو  هنگامیکه  چرا  ها    ]تداعی[همخوانیو  ]تمرکز[    وندساریـ  اندیشه 

 درمانده است.  چرایی  ؛ بیمار از بارنمودشوند را از بیمار می پرسد

 :   چنین برآیندی بدست می دهد  رو  ایناز     

سد در سد دارند و آرمان     کارایی  «تیناب  »و درونی در پدیدآوردن    پنهان  » کارسازان     

بایستی    روش ما  آزمونی  یافتن   جستجو های  ها  و  چرایی  پنهان    این  و  درونی  انگیزگان  و 

 .  باشد

برادر   پایه  راینب         فروید  که  یابیم  پاسخمی  و  بندگشا  تیناب  خوابگزاری  ای    ی  جداگانه 

 که در بیماری روانی بکار می برد  پیشنهاد نمی کند.  ی[  ]تحلیلمگر انجام روش واکاوی 

 

و    نهادهنخستین کار بایا گردآوردی  و موشکافانه  او می گوید برای خوابگزاری درست        

مان  ه  و وابسته به ویژه    ]سمبل[ یی است، زیرا در هر تیناب نشانه ها و نمادها    ]تمرکز[ وندساری

ها و نمادها را شناخت ولی خوابگزاری تیناب تنها با    تیناب هستی دارد که بایاست آن نشانه 

 فراهم آوردن نمادها بسنده نیست.  

 

        ( اینگونه    (Frinckفیرینک  بانویی را  امریکایی خواب  و    ]تحلیل[ واکاوی  روانشناس 

 :  خوابگزاری می نماید

   دامان برایش می گوید که در خواب سگ خردهمسر یکی از دوستان این روانشناس        

در شگفت    (خفه کردن یک جانور  که از دیدن چنین خوابی )سپید رنگی را می کشد ! وی   

 خوابگزاری این تیناب را جویا می شود.  فرینک  بوده از

 ن شام مرغ و جوجه را سربریده است؟ یا برای فراهم کرداز او می پرسد : آ فرینک        

 سر  ناچار می شود مرغ و یا خرگوش زن پاسخ می دهد که آشپزی را دوست دارد و گاهی 

ببرد؛ ولی چون از این کار بیزار است می کوشد با شتاب انجام گیرد و در خواب هم با  ــ  

 همین شتاب سگ را کشته است!  

        ؟دیرینه دارد ویژه و کینه  می پرسد آیا به کسی   فرینک      
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ـ  نشان می    به همسرم   را  آشکارا گرایش خود   پاسخ می دهد، اری خواهر ناتنی منزن       

 بگومگوی سختی رخ داد و من دهد و میان ما بازه می اندازد. چند روز پیش میان من و او  

او را از خانه ام بیرون کردم، و همزمان می گفتم خواهان نیستم که در خانه ام سگی که گاز  

 می گیرد راه دهم.  

اینجا خوابگزاری         این درگیری در خواب  هروشن می شود.    فرینکبنگرش  از  نایش 

 خودنمایی می کند.   و کینه توزی کیفر  بگونه یک

دیده شده  تیناب    و  )زایای تیناب(  ی   نهاده  شن میان شالودهاین تیناب تنها یک نشانه رو رد         

 است و آن سگ سپید بجای خواهر ناتنی سپید پوست است. نمایان

 

 هم پایبند است: فروید برای تیناب به دو دیدگاه جدا از       

 ـ درونمایه های برونی و روشن تیناب1      

 ـ درونمایه های پنهان و پوشیده تیناب 2     

 در پیوند با تیناب باال، فروید می گوید کشتن یک سگ دورنمایه روشن و برونی است       

بیننده  از خواهری که فریبکار و نادرست بوده در ویر    ]انتقام گرفتن[کین ستدن  ولی خواست  

 خواب درونمایه پوشیده و پنهان آن است. 

پیدایش  ]عامل[  از درونمایه برونی تیناب می توان به درونمایه پنهان و کارساز  پایه،  براین     

 دگرگون  چهره راستین خود را بگونه دیگری پنهان و نهفته  درونمایه  تیناب پی برد. یک  

 ی   چهره   روشن و برونی تیناب جانشینبیگمان چهره ی می کند که برون تیناب است ولی  

 است. آن و پوشیده    ]اصلی[مهادین

 

است که در ژرفای    دل نهاناز نگرش فروید تیناب برآیند گرایش ها و یا نگرانی های       

 روان پرورده و آماده می شود این گرایش ها و یا نگرانی ها مایه بنیادین بیشینه تیناب های

 پوشیده و پنهان مانده اند. از خود ما   ما هستند که 

و  لی و       وپیچیدگی  پیوند  ریخت تیناب    برونی دگرگونی    نبود  ـ  نشانه  همانند  بنیادین،    از 

در دل نهان    و نمودارشدن  سازش   هماوایی،  که برآیند  ن مانک بدیروانی است،    بیماری های  

 گاه سپرده می شود. به بینش آ  سپس است که

       

 
 

 

زوها در تیناب  ربازتاب گرایش ها و آ  
 ]انعکاس تمایالت و آرزوها در رویا[ 

 

بیشینه        انگیز خودنمایی می  آگاهی  تیناب های دل  ما بگونه ی  ـ  رزوها و گرایش های 

ـ    کنند.  نمی  انجام  و  یابد  بدان دسترسی  دارد  بیداری گرایش  در  آدمی  آنچه  که  مانک  بدین 

 ایش چنین تینابی خواهد بود.  برای پید یپذیرد  یکی از زمینه های انگیزش درون
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افزوده می    روان  انجام نشده بهرزوهای  رفته رفته به گروه آ  []دینامیک این آرزوهای پویا      

 شوند و گهگاهی بگونه ی تیناب  خود نمایایی می کنند. ــ 

 

 در  ]مورد[فتاد بیشینه تیناب های کودکان نمونه های روشن این آرزوها هستند. دراین         

 خواب   یناب دگرگونی از نگرش برونی دیده نمی شود، به چم اینکه درونمایه و برونمایهت  

 تیناب پیچیدگی و پیام رازآمیز ندارد. بسیار نزدیک و همانند است و  

 

 ها نمونه های فراوان دارد.  این گونه خواب یفروید برا     

از گیالس را برای    آوندی  گمارده می شود که بنام » هرمن«    نمونه: کودک پنج ساله ای     

ببرد.   گمارش  همسایه  این  از  پیش  اینکه  ماموریت[با  است    ]  بوده  خورده  چون  ولی  گیالس 

نبود  خواهان  را  بدیگری  گیالس  که    ،پیشکش  است  دیده  خواب  که  گوید  می  آنروز  فردای 

 همه ی گیالس ها را خودش خورده است.  

 و خواب بی هیچگونه پرده پوشی و دگرگونی  بازنمود چنین تینابی بسیار آشکار است        

 همان خواست را نمایانده است.  

 یک    ساده از اندیشه ای است که بگونه ی در این چگونگی ها تیناب دگرگونی ریخت         

 خودنمایی کرده است. ]وهم[پندار

 در جوانان هم گاهی برخی تیناب ها بسادگی تیناب های کودکانه است.      

همانند  داستان خود از تیناب هایی که درست    ]قهرمانان[ان داستانها برای گهرمانان  نویسندگ    

اند  می شود  خوابگزاریخواب   ــ می    یا زندانیان که همواره خواب آزادی  و  بسیار نوشته 

 بینند. 

هنگامی که ما چیزی را از ژرفای دل خواهان هستیم و شتابزده آرزو داریم به آن دست     

 می بینیم.  پیاپی نرا پیش از دریافت یابیم؛ خواب آ

  

  

 
 

 
 

تیناب ها   زوارشاو   
[ ها ]سانسور رویا  

 

 

 نزد نیست. بدین مانک که  به سادگی و روشنی تیناب خردساالن تیناب بزرگساالن           

 گرایش ها بگونه ی پندار و گمان نیست.   نمایش  در برگیرنده بزرگساالن تیناب 

   ژرف]عوامل[بستگی آنها به سازه هایوانی و پیچیدگی  تیناب نشانه نبود پیوند، ناهمگو        

    ]تجدید[بازآیی برگیرنده  ر بیماری های روانی که د  ]بروز[انی است. مانند نشانه های پیداییرو 

زیست گرایش ها و یادبودهای سرکوفته است که در زمان خود با بینش آگاه ناسازگار بوده  

   و به دل نهان سپرده شده است.
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و گرایش های سرکوفته    ها همانگونه که فروید فرانموده است: » دل نهان با اندیشه        

 دارد.«و همسویی  ی نزدیک

 

 :  هستند و می افزاید در باره بیشینه تیناب ها بایستی گفت که آنها پیامهای دل نهان       

بیماری نشانه های  با  تیناب ها  تنها همگونی  نه  ما را  های  »  انگار  روانی  این  فرضیه[ هبه   [  

ـ    تیناب های بیماران روانی نمونه های خوبی از اندیشه های سر   )زیراباورمند می سازد  

دارند همراه  را  بیمار  واکاوی(کوفته  ونکه  تندرست    ]تحلیل[  ،  مردم  های  نگرش  تیناب  از 

 « اید.درونی و گرایش های سرکوفته راهنمایی می نم ]مقاومت[ روانی نیز ما را به پتودش

 

 ری و همخوانی اندیشه ها و یادبودهایش هنگامی که از یک آدم تندرست برای گردآو         

پاسخ درست و باورپذیری    ،زایای تینابی که دیده است یاری بخواهیم   باره کارسازهای  در 

ب  دهد؛  زیرا نمی   ، بدهد  تواند  نمی  اینکه  درونی    ]سانسور[ واوزوارش    ]کنترل[واپایش  رای 

 تیناب دلخواه می شود.   ]مولد[وی به شناسایی انگیزه های زایای   ه راهبردبازدارند

اندیشه ها برای    ]تمرکز[الدبراین همانگونه که بیمار روانی از همخوانی آزاد و وندساری       

دچار   در  درونی    ]مقاومت[پتودش  روانپزشک  گردید  می  پراکنده  هایش  اندیشه  و  شد،  می 

  ]سانسور[ «  را » اوزوارشکه فروید آن   نین جاوری پیش می آیدی چرایی تیناب نیز چجستجو 

 می نامد. 

پیدایی  شدرست همانند اوزوار                                  در اندیشه های سرکوفته دیده می شود.    ]بروز[ی که در 

که به دل نهان سپرده شده است و در درون  ای  اندیشه های سرکوفته    ]نرمال[بهنجار  چگونگی

) به چم اینکه گرایش های  جای گرفته اند بهیچ گونه در بینش آگاه نمایان نمی شوند.    روان

سرکوفته از بینش آگاه پوشیده و پنهان هستند( و تنها در بیماری های روانی و نیز در خواب  

 ند. ان می نمای  شکار یا گنگ و پوشیده خود راخودنمایی می کنند و کنشگری آ

است ناهنجار  ]حالت[نشانه های بیماری روانی پیامد جاور  یدایش از سوی دیگر می دانیم که پ

 اندیشه های سرکوفته می باشد. های انگیزه آن فزونی کنشگری که

 

اینکه می دانیم که        با  اینست:  آید  اینجا پرسشی که پیش می  کنشگری سرکوفتگی و  در 

اندیشه ها    ندرست همچگونه است که در مردم تمایه بیماری روانی می شوند؛  ی  کارسازهای 

   انجام نشده بگونه تیناب در بینش آگاه نمایان می شود؟  یو گرایش ها

 سهش کننده ]کنترل[ واپایی  عوامل[]کارسازهای پاسخ این پرسش اینست که هنگام خواب      

 همیشگی  ]شخصیت[ می باشد. منش  آسودگی  و در چگونگی   ]غیرفعال[ـ ها و بینش آگاه ناپوینده 

خروش دل نهان از آسودن شبانه و بازایستایی  گام خواب ناتوان می شود و جوش ون دمی ه آ

به    ]غیر فعال[  ه ناپویاآگا   ده برای تازش بگونه تیناب دربینشاو بهره بر  ]مقاومت[پتودش    ]رکود[

 خود را نشان می دهد.    و کاراییجنبش در می آید  

    

 تنها ناتوان شده است.  پدید نمی شود،یکسره نا  ]مقاومت[دراین جاور توانایی پتودش      

آنچه را می خواهد نمایان نمی کند. زیرا بازمانده    ااینست که تیناب به روشنی و آشکار      

خواهان دل نهان  نچه  گرایش پتودش سرکوفتگی در برابر دل نهان بازدارنده می شود که آ
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ند اینکه اندیشه های تینابی  ی( خودنمایی کند. برآاست ) بچمی، نمایاندن تیناب بگونه روشن

 نمایان می شوند. و گنگی  پوشیدگی خود دگرگون گشته و با پیچیدگی،   از چهره ی راستین

       اینست که بیشینه تیناب ها ناشناخته و پیچیده خودنمایی می کنند!         

 .تیناب ها  شند با دگرگونی نماینگرش فروید در پیوبود گزارش  این           

های    پایه  راینب          نااندیشه  های  گرایش  و  ی  ناسازگار  بگونه  تیناب  در  نمودهای  پاک 

راستین تیناب و    ]مولد[  ه تیناب » کشتن سگ سپید که زایایمی آیند. بهترین نمون دردیگری  

اینجا؛ خواهر کشی(  آدمکشی    گرایش باو .بوده است)در  بانو چنین آرزویی را  ر  « بیگمان آن 

انمی   این  نارواینگیزه  داشته است.  نهان در خواب    های  به  دل  پوشد و  جامه دیگری می 

جانشین کردن و   با  و  کند  دیگری خودنمایی می  ه  درونمایگرایش،  جابجایی ریخت  ریخت 

و    تیناب پنهان   شد  رفته  » آگاه  بینش  به  خواهد  شوند  خواب  به  که  شود،  می  سپرده   »

 یند.  ناآشنا و گنگ به نگر می آ  ، ریختجامه  و   ]تغییر[ورتش

رسانی آن  پنهانی و پوشیده و دگ  تیناب از چگونگی  درونمایه ریخت و  شناختن دگرش        

و چرایی بنیادین   و بایسته بگونه ی روشن برای اندریافت راستینگی و خوابگزاری درست

 تیناب از مهندی بی اندازه برخوردار است. 

ـ  گرایش    تویند که در درون خود کنند و یا بخس سیاری از مردم هرگز نمی پذیرند باور ب      

گزندرسان در  همین اندیشه ها و گرایش های  ولی    های زشت ، بد و سیجناک داشته باشند. 

ها  مرگ    تیناب  خواهان  هرگز  ما  گویند  می  آنها  نماید.  می  خودنمایی  دیگری  چهره  به 

 دیگری نیستیم و یا ما از کسی نرنجیده ایم و جزآن.  

 

خوابش را خوابگزاری کرد و گرایش وی را به مرگ همسرش    یکی از کسانیکه فروید     

 سبک  این یک ؟ رزو دارمید که من مرگ شوهرم را آبازنمود با خشم فریاد زد» شما می گوی

مغزی اندوهبار است، من و همسرم بخوبی زندگی می کنیم و با مرگ او همه چیز را از  ــ  

 چنین ن زن در نهان و ژرفای دل  آ ولی راستینگی چیز دیگری بود و      «.دست خواهم داد

 گاهی نداشت.  اشت؛ تنها بینش آگاه از آن آرزو آآرزویی د

کسی دیگر به فروید گفته است: » شما می خواهید بمن بباورانید که از یاری و پولی که       

ناخشنودم و این شایمند نیست، زیرا من تنها برای بستگان خود  به خواهر و برادرم می دهم  

   «.ی کنم و هیچ آرزویی مگر انجام خویشکاری برای خویشان نزدیک ندارمزندگی م
 

 به مرگ شوهر  هم راستینه اند و هم نادرست. به چم اینکه بینش آگاه گرایشی  گفتاراین        

ولی  ، و یاری ندادن به بستگان نزدیک هم در نمونه دوم راستینه نیست    برای آن بانو ندارد؛

 راستینه است.    چگونگی ش درونی برای رهایی از آن از نگرش دل نهان گرای

 

اینرو      پرسونبرای خوابگزاری    از  و  پرنگر    درست  آن  به درونمایه  بایستی  تیناب  یک 

از سوی دیگر گرایش و خواست های دل نهان ازبینش آگاه ما  بود و نه به برونمایه تیناب.   

خود  و سیجناک  گرایش های زیانبار  پنهان و پوشیده است ، بهمین شوند هر کس هوده دارد  

چنین گرایش های درونی را نمی توان نادیده گرفت و یافتن این گرایش  نپذیرد ولی بودش  را 

 ها خواهد بود.  ندگشای خوابگزاری بسیاری از تیناب ــ ها ب 
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 سرانجام چکیده نگرش  فروید در باره تیناب چنین است:     

 گرایش سرکوفته است.   ــ تیناب  ریخت دگرسانی یافته یک1

 بدهد. ]تحقق[ مندی هست چهره ـ  تیناب می کوشد به یک گرایش سرکوفته  2
  

 

 

و ماتکان بنیادین تیناب کارسازها  
 ]عوامل و مواد اصلی رویا[

 

 

که             است  این  به  کرانمند  او  کار  و  شود  نمی  ای  ویژه  پرسمان  ساز  زمینه  تیناب 

 روان را به گوناگونی وادارد. درونی و ژرف  ]عوامل[هایکارساز

رزوها  های سرشتی دل نهان است. ولی این آآرزو بودش  هسته ای تیناب    ]عامل[کارساز       

های دیگری بهره  وکارساز  خودنمایی کنند ازچگونگی هاتیناب    سایه و   به ریخت  برای اینکه 

مان  بدین  برند.  درونی  می  های  برانگیختگی  که  ب   ]فیزیولژیکی[  ک تنکردی ک  مانندیا    رونی 

 برخی تیناب ها یاری می دهند.   و جزآن به پیدایش  ]ساعت[زنگ تسو

       

ـ  ننده های نزدیک به بینش آگاه می  برانگیزارا    وکارسازها  ولی فروید این چگونگی ها       

را   آنها  مانک  بدین  تیناب  کارسازهایشناسد.  دید  با  و    نزدیک  یادبودها  بردارنده  در  و 

به   یهاگرایش دیدن   نزدیک  خواب  نوین    زمان  رخدادهای  به  اینها  گوید  می  و  شمارد  می 

  ، به چم  این گونه  سیاری از تیناب های ما دربرگیرندهند و چون شمار ب باز گشت دارزندگی  

به رویدادهای زندگی روزانه هستند نامد(   ،نزدیک  ازآنها را )پس مانده روز می  اینروی  . 

و این هنگامی است که ابزار زاینده  ،  ها دشوار نیست   این تیناب  ]مولد[های زایاییافتن گرایش

به بینش آگاه باشند. ولی چون هر    سپردناز یادبودهای نزدیک  و درخور  دل نهاندر تیناب 

یادبودها ی    ود کهنه و دور می شود و در میانه  یادبود تازه در ویر مایه یادآوری یک یادب

آ و  زندگی  کهنه   یادبودهای  دیرروزانه  نشده  رزوهای  انجام  دست  ین  الدبراین    دارند،هم 

 از آمیزه و درهم تنیدگی دو چگونگی پیش می آید.  شمار بسیاری از تیناب ها 

 

ــ چگونگی ها و جاورهای نزدیک به زمان داشتن تیناب) پس مانده روز( یا به سخن  1    

 دیگر یادبودهای نوین و فراموش نشده. 

جاورها 2    د   ــ  درونی  های  چگونگی  که  و  پابرجاست  و  دار  ریشه  و  ژرفتر  که  نهان  ل 

 نامیده است.   « گرایش »  فروید آنها را 

  برونی و روشن آنرا می سازند   کارسازانی که به زمان دیدن تیناب نزدیک هستند بخش     

 و آغاز تیناب بشمار می آید.    آگاهیبی آنکه به درونمایه وابسته باشند. این بخش از تیناب 

ر هستی یافتن یک گرایش درونی و دیرینه نیز در سازمان تیناب )پس از  از سوی دیگ    

ـ  می  بگونه ی پرسمانی گنگ و پیچیده در( دست اندازی می کند آنگاه تیناب    پدیداری  آغاز

 آید.

 ونکه آگاهی ناچیز نیست ،نویسد: تیناب یک پرسمان کوتاه ویا یک هشدارو   فروید می     
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   برای  رفی از خواسته ها و گرایش های دل نهان و درون هشدار و پیامی است که ریشه ژ

 هستی برای بهمین شوند یک روش ویژه ی دگرگونی ریخت    ،همراه خود دارد ]ظهور[ پیدایی 

 تیناب فراهم می شود.  در این گرایش  ]تحقق پذیرفتن[ پذیری  ـ
 

 

 

 لغزش های روزانه 
خطاهای روزانه[]  

 

 

 

 آگاه می کند و آن اینست که می گوید: ه نکت ما را از یک   فروید              

و  ارهای نابجا انجام می دهیم که کارساز آنها دل نهان  در زندگی روزانه ی خود بسیار ک     

رهبری می  ]ناخودآگاه[ناخواسته ما را بسوی دل نهان    ی و خود این کارها  ناخودآگاه است،  

نبیگ خودنماید ـ     کارایی و    کنشنشانه های    آسیب شناسی روانی زندگی روزانه« »    . در 

مهند(   چه  و  کم  چه   ( را  روزانه  ناخودآگاه  زندگی  دهد.  در  می  دربرگیرنده  نشان  این  و 

نها را پیشامدهای  وآ  زندگی روزانه است که همه ی ما با آن آشنایی داریم  رویدادهای ناچیز 

انگاریم، می  بختامدی  و  چه  خودبخودی  و  خرد  چه  این رخدادها  از  هیچکدام    زرگ  ب  ولی 

ویژه  یخودبخود پیامد  هرکدام  و  نیستند  ناگهانی  پیشین    ای  و  زمینه  یا  ناخودآگاه  زمینه  از 

لغزش  چیزی،    گم کردن  یا یک نهاده،  خودآگاه هستند. مانند: فراموش کردن ناگهانی یک نام 

 . بسیار کارهای دیگر و جزآنبی پرنگری ها و و    ]غفلت[ کوتاهی هاها، 

تازش و گرایش ناخودآگاه و یا زمینه های دور  به  خرد را فروید   لغزش هایاین همه ی      

 می داند.  برای نمونه:  «خودآگاه »  وابسته به و نزدیک  

کوتاهی        با  پیوند  در  چگونگی  یک  نمونه  نخست  این  ژرف    کارایییک  پیامد  )گرچه 

 کشمکش و سرکشی درون است: نشان دهنده   ونکه   روانی نیست(

  می شود   . نخست بخود یادآور است]قوطی[ردن کیسه توتون از یک تبنگو  کار پرککسی در     

و تا پایان پرکردن کیسه    که پس از پرکردن کیسه، پیپ خود را توتون بریزد و روشن کند

درکار پر کردن پیپ و آماده      ]اراده[در می یابد که بی یازش  شگفت زده  . ناگهان  شکیبا باشد

 روشن کردن است. 

 او بهنگام جابجا کردن توتون به کیسه  گرایش درونینین کاری این است که بازنمود چ       

 در یک دم خواست خود را سربار کرده است.  ]تمرکز[و با بهره گیری از نبود وندسارش 

 

نمونه             یک  ناخواسته  گویا  این  های  کنش  اندریافت  ارادی[برای  ناخودآگاهانه    ]غیر  و 

ـ  تیناب      بیشتر د و همچنین اندریافت  روانی دیده می شو   است که در بیماری هایمهندتری  

 .  وشگفت می باشد ، ناآشناهای ناهنجار 

  بیماری ، با فزونی و فشار بیشتر درگرایش درونی   ]غافلگیری[  فرناسگیریهمانند اینگونه       

 []ارادییازشیدستگاه    ]غفلت[دن تن وکم نگریآسو  شوندیا هنگام خواب به    روانی پیش می آید، 
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نشاننهان    دل باال    در تنها  .  دهد می    تیناب دلخواه خود را    ]غافلگیری[ در فرناسگیری  نمونه 

کوفته ها(    سر  ناخودآگاه و آگاه چیره بر   سازش ) میان    کنش   برای پر کردن پیپ از توتون 

 انجام نشده است.  

  
 

 

 

   لغزش ها    
 ]سهوها[         

  

 

 

لغزش در گفتار  ـ 1          

 
گفتار        لغزش  ولی  است،  بسیار  و  گوناگون  ما  روزانه  های  و    لغزش  بیشتر  همه  از 

     چشمگیرتر است. 

 فراز و سازش با توانایی در سخن  ]اعتنا[  کارشکن یک گرایش درونی بی پرنگر  کشش       

و یا واژه ای را که می خواهیم بگوییم از ما می گیرد و بجای آن فراز و یا واژه ی دیگری  

 ن ما روان می سازد.  از زبا

           گاهی هم آمیزه ای بهم ریخته از آرمان ما و نگرش خود ساخته و پرداخته پیش می ـ        

 بدستاویز ناخودآگاه است.  ]غافلگیری[هم گونه ای  فرناسگیری این نهد. 

 درست است که لغزش در گفتار بیشتر در زمان خستگی روان پیش می آید و پیرو       

چنین  کنشگ  همیشه  ولی  باشد؛  می   ] ]فیزیولژیک  تنکردیک  های  فتادهای  ری  در  و  نیست 

که  بسیار]موارد[   آمده  پیش  هنایش    لغزشهم  گربه  باشدچیرگی  می  درونی  در      . ایش  زیرا 

 می شود.   ژرف مغز مایه لغزش گفتارخستگی تنها نبود واپایش ]کنترل[  

آید که گاهی خنده دار و گاهی اندوهبار    پیش میگفتار  لغزش  پن ]اما[ بی خستگی نیز         

 است.

رسان          آسیب  است[  ]تحریف  دگرگونیگرایش  شدنی  بر  که  گفتار  اندیشه  در  یک  دارنده 

ما را به گفتن باژگون نگرش مان    باشد و   ناهمسو با آرمان  ]عاملی[سازه ایو یا    گمراه کننده

 نه می آورد: مهستان اتریش را نمو فرنشین  .   فروید سخنرانی وادارد

 او در سخنرانی خود چنین می آغازد:     

مهرورزیده آمده اند؛ از این رو  می بینم که بیشینه هموندان در این نشست    ]آقایان[  » پانایان   

 «!  بجای اینکه بگوید: .پایان نشست را به آگاهی می رسانم 

   « .آغازکار و گشایش مهستان را به آگاهی می رسانم  از این رو »        

همایی همرای نبوده است و نبود فروید می گوید بیگمان فرنشین در ژرفا با این گرد      

 



 66 

 درونی، آزادی و گزینش سخن را از او می گیرد و بجای » گشایش«  گرایش راستین و

 زبان می آورد.  ان« را برواژه » پای 

 

 نمونه دیگر که فروید می نویسد اینست:            

اینکه  بانوی سرش         توانایی در فرمانروایی شناخته شده بود، روزی بجای  به  ناسی که 

بگوید: » شوهرم از پزشک خانوادگی در باره رژیم خوراک خود دستور خواست؛ پزشک  

 بخواهد می تواند بخورد و بنوشد«.  به او گفت؛ رژیم نیازی نیست هرچه دلش  

 چنین می گوید:        

ی در باره رژیم خوراک خود دستور خواست، پزشک م از پزشک خانوادگ» همسر       

   «.به او گفت نیازی به رژیم ندارد می تواند هرچه که من بخواهم بخورد و بیاشامد 

فراز » هرچه که من بخواهم ) بچمی، آن بانو بخواهد( نشانه گرایش درونی او برای          

 چیرگی بر شوهرش بوده است. 

 ر آمیزه ای از دو گرایش را می نمایاند: لغزش گفتا یادآوری :         

ه می تواند آگاهانه نمایان شود بدینگونه روان ک  ای به بخش رویه ـ گرایش وابسته 1        

 .  تواند بودمایه  اندکی انگیزش  

 درونی  گرایش  دارد گو اینکه لغزشگرـ گرایش وابسته به دل نهان که هنایش بیشتر2          

 . نشود اعتراف نکند[ ] راستین خود را خستو و 

 ورد:  در باره چگونگی دوم نمونه ای می آفروید           

روزی           تاز»  بدستیار  بیمارستان  کار  بزرگداشت  خودنمایی    یاره  و  گرامیداشت  به 

 استادش بجای اینکه بگوید: » همکاران خواهش می کنم به سرفرازی استاد بنوشیم«  

 سرفرازی استاد بنوشیم«!ناچیزی   به همکاران خواهش می کنم می گوید» 

جوادر         از  فروید  که  یاب بررسی  درمی  دهد  می  انجام  نامبرده  از ن  ای  ریشه  که  د 

دشمنی   و  ـ  بیزاری  می  جوان  و  است  شده  اش  گفته  کجروی  مایه  استادش  با  او  درونی 

 که آنروز  خستوید که برای آن استاد ارج و مهر نداشته است، ولی با پافشاری فرامی نماید

 خواستار گفتن چنین فراز زشتی نبوده است.

 زیر  دستیار درست است و او زیر هنایش گرایش درونی و  فروید باور دارد که گفتار        

یک اندیشه سرکوفته توانایی آنچه را که خواهان گفتن بوده است از دست داده   ]نفوذ[رهیافت  

 است.

روانشناس  چنین نوشته  جونز    و پیامد رهیافت آن؛ر  لغزش گفتا  در پیوند بانمونه دیگر     

  است:

بیماران         از  داد  یکی  نشان  ازخود گذشتگی  بسیار  برای همسرم  پدرم  او گفت: »     «.به 

را اش  گفته  لغزش،  اندریافت  از  آ  پس   « ویراست:  مادرم  بدینگونه  برای  که  اینست  رمانم 

  «.بسیار از خودگذشتگی نشان داد

ن      با مادر خود  جونز می  نزدیکی  برای  بود که گرایش  بیمار در گروه کسانی  این  ویسد 

بود و   تندرست  اگر  بوده است.  این کجروی  از  برآمده  او هم  بیماری روانی  دارند و شوند 

یکسان   مادرم  و  پدر  به  من  مهر  و  رفتار   « بود:  بدینگونه  فرازش  نداشت  کجروی  چنین 

   «.است
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   لغزش در نوشتارـ 2    

    
نوشتن    دراست که  لغزش در نوشتار نیز درست پیامد گرایش درون و هنایش دل نهان         

 پیش می آید. فروید می نویسد:  

نامه ای دریافت کرده است که فراز پایانی  بانویی برایش گفته است که از یک دوست          

  « . ستی و بدبختی باشیدچنین نوشته شده است: » آرزو دارم که شما در باالترین اندازه  تندر

ه  پس از بررسی بدست می آید که نویسنده نامه در جوانی خواستار زناشویی با این بانو بود

است و در این نامه    را خواهان بوده   است و به شوند نرسیدن به آرمانش درنهان بدبختی او 

 آگاه گرایش درونی خود را نوشته است.    بی خواست بینش

 

 

 

 

نش لغزش در بیــ 3     

   
 دارد. و نوشتار گفتار  در  نیز همانندی بسیار با لغزش دیدلغزش های          

 یا آنرا نمی بینیم و یا   ،فروید می گوید: گاهی چیزی را که گرایش به دیدن آن نداریم        

 دلخواه خود را همگون با چیز باشنده می بینیم.  چیزبجایش  

ـ زش دید است. بدین مانک که واژه ها و فرازها نادرستی در خواندن نیز برآمده ازلغ        

می بینیم. و بگونه دلخواه  است نچه نوشته شده د خواهانیم نوشته شده باشد بجای آخو یی که  

آشنا دیگری  با نام نادرست باگاهی( می خوانیم؛ هنگامی هم که کسی را ) نه از روی آ خود 

 یدن کس دیگری را داریم. می کنیم؛ اندریافت آن اینست که بجای آنکس آرزوی د 

برنام بی  دیدار  است  شده  آناندیده  دیدن  به  گرایشی  کسانیکه  با  بی    ه  ما  دید  برای  نداریم 

 است و مانند اینست که براستی آن کسان را ندیده ایم.  ]بی تفاوت[ فروند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 فراموشی
 

 

 

فراموشی                باره  از    را  یزدایش جستار  یاوحافظه[  قوه  ]  یاده  ]عامل[کارساز  فرویددر 

 ولی یادآور می شود: و وانمی زند،   ]انکار نمی کند[  و یاده  نیگر نیستویر 

  است و چنانکه   هادهن  ]نهی[  و یا بازداری  ]ممنوعیت[پنامش    امد پی   پیاپی  و فراموشی بسیار       

روانکاوی  بیشتر  بخش  شد  بازنمود  پیش  جداسازیاز  در  ،  روانی  واکاوی  این و    بردارنده 

    سرکوفتگی دچار روند    که انجام نمی شوند]منع شده[  نکته مهند است که گرایش های پنامیده  

نما   در  که  شوند.  در  لیو موش  افربوده  می  آگاشته  و  نهفته  به  مانک  بدین  درون  که  آنچه 

 یین با آنگ  هماه نا این نگرش که وچه از نگرش سختی دسترسی شوندهای گوناگون )چه از

به    هستمندی خود    ]بقای[د( ناخوشایند و ناپسند می گردد و برای پایست  های هازمان هستن ـ  

 درون آنرا به فراموشی می سپارد.  ومی آیند یادبود در]حالت[   چگونگی

 

 نام کسان را مهندتر از دیگر فراموشی ها می داند  فرویدمیان فراموشی های روزانه         

 را می فراموشیم یا خود آن کس برای ما بی و می گوید: هنگامی که ما چندین بار نام کسی 

ناخوشایندی از چنین نامی    است یا در ژرفای دل از او بیزاریم و یا یادبود   ]بی تفاوت[نفرو  ـ  

 ی مانده است.جابر  در ویر ما

نامه    جونز         هنگام  ولی  بود  شده  آشنا  ای  دوشیزه  با  او  دوستان  از  یکی  گوید:  ـ  می 

 دگی او را فراموش می کرد و چون آن دوشیزه در نامه هایش تنها نگاری همیشه نام خانوا

 به شوند فراموشی نام خانوادگی   جونزنام خود را می نوشته هفته ها می گذشت  و دوست 

 این برآیند را بدست می دهد که  جونزبه او نامه نمی نوشته است. بررسی های روانکاوی 

وده که با شکست به فرجام رسیده بوده است .  دلباخته دختری با همین نام بجوان درگذشته  

نهم ناکامی  آ  سپس تر با دختر دیگری با همین نام آشنا می شود که بسیار دلباخته بوده ولی 

شنا شده  آ  منش کس و با سه  ولی سه  با یک نام    ی رو رویابهمراه داشته است. الدبراین اکنون  

و این جوان    است]متمرکز[  گرفته    است که از هرکدام مهر و یادبودی ویژه در درون او جای

؛ ناچار  است  ]انتقال [  ترابرده  خستین به دومی و سومی  دلباختگی خود را از ن  که هر بار مهر

دوشیزه را که چندان  و بهم ریختگی درناخودآگاهش نام خانوادگی سومین    یادبود با سه گونه  

 به فراموشی سپرده است.   دلبستگی نداشته 

 پذیرفتنی یاده را می پذیرد و جدا می سازد  و  های روزانه   ه فراموشی پس ازاینکفروید      

 در باره فراموشی می نوسید:  

 فراموشی های روانی پیامد نبود پرنگری و یا دلزدگی و سستی بسیار در بیشینه مردم      

 سپس بهانه های بی پایه را نمونه می آورد.     . کم و بیش دیده می شود

  

ویی به مهمان خود می گوید : » مگر امروز برنامه داشتیم که مرا سرافراز نمونه : بان       

   «. فرمایید؟ ببخشید من فراموش کرده بودم
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درست است که فراموشی این میزبان برآمده از نبود گرایش به پذیرایی از آن کس بوده       

ادب    و  از زیبایی  بانوی فراموشکار را  تهی  این  بهانه وی را  است. ولی فروید رفتار  و 

 نازیبا و پوزش ناپذیر می داند.  

 

 هاست که بسیار پیش می آید. با اینکه می دانیم آن گونه دیگر فراموشی گم کردن چیز        

 جای دادن پرنگر نبوده ایم نمی توانیم  چیز را جای ویژه ای گذاشته ایم ولی چون هنگام 

   جای ان را بیاد آوریم. 

       پیامدهای خوشی نخواهد داشت.در زناشویی هم و هماهنگی نبود دلبستگی         

 

     

 این نمونه را می آورد:   فروید   

     

 مردی بی آنکه دلباخته باشد با زنی زناشویی کرده است. روزی همسرش به او نبیگی        

 و  آنرا بیابدکه می خواهد پیشکش می کند مرد نبیگ را در نبیگخانه می گذارد ولی هر بار 

 بسیار بخواند نبیگ را نمی یابد. تا اینکه مادرش به سختی بیمار می شود و همسرش با مهر

از مادرشوهر پرستاری می کند. هنگامی که مادر رو به بهبود است شبی پس از بازگشت  

همسرش را بخواند، درگنجه نبیگ ها را باز    یبرآن می شود که نبیگ پیشکش  مادراز دیدار

 ی نبیگ می رود! بی درنگ بسو  می کند چشم و دستش 
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سوم  بخش   
 

 

  

ژادینو سرشت  دل نهان   
[   = لیبیدوغریزه جنسی ضمیر باطن و ]   

      

 

 

پیامدهای سبک و سنگین روانی             نشانه های بیماری های روانی ، تیناب ها و دیگر 

چیرگی انگیزه های سرکوفته هستند    که در ورشیم گذشته دیدیم همه از نشانه های تازش و

بگونه   زیرکه  کننده  گمراه  و  از]کنترل[  واپایش  هنایش  بیراهه  بازدارنده  برونرفت    درونی 

   گاه می باشند. آنها در بینش آ ]خروج[

 

 و با اوزوارش   )من(چگونگی این انگیزه ها پیوند با کشمکش درونی دارد که با منش         

   شوند این انگیزه های گوناگون چیست؟د. ایستادگی می کن ]سانسور[ 

 

درونمایه تیناب ها ما را به چرایی  درنهفته    ینمارش هاگرش فروید نشانه ها و  به ن        

 ولی او این نشانه ها و نمارش ها را پدیده های   ؛تازش این انگیزه ها راهنمایی می نمایند 

   وید:         نخستین برانگیختگی ها و شوریدگی های نمی داند و می گ

پیامد سرشت        ناخودآگاه ما  لیبیدو«    ]غریزه[ پدیده های نخستین کنش های  نیروی زایای» 

Libido  ( 1است. )ما   ]جنسی[ و ژادین 

کاراییفروید       بیشترین    درباره  و  دارد  بسیار  های  پژوهش  روانی  های  کنش  در  لیبیدو 

این آورد.  اینیرو را زای   یادبودها و گرایش های سرکوفته  بشمار می    بیماری های روانی 

های   گرایش  که  مانک  »جنسی«  بدین  ژادین  و  دلباختگی  هایی ژرف  بازدارنده  از   و    که 

کرده اند نشانه ها و رگه ــ  این گرایش ها در کودکی و جوانی پیشگیری    رسیدن به کامجویی

از  های بسیاری  و  گذارند  می  برجای  آدمی  درون  در  سرکوفته ژرف  مایه    یادبودهای  که 

سرکوفتگی    ]بروز[  پیدایی پیامد  هستند  بیماری  های  لیبیدو »نشانه  های    «سرشت  سال  در 

 گوناگون است . 

 ناتوانی روانی گاهی برآیند سرکوبی این سرشت در سالهای نخستین زندگی و    همچین         

 می باشد.  زمان کودکی  

ناهنجاری های ـ  نشانه ها و  دو  لیبی   نیروی   و   « رشت ژادینس»  رویهمرفته به نگرش او      

 .زمینه بررسی و پرنگری باشداز زمان کودکی های بسیار دارد که بایستی 

 

 
....................................................................................................................................................... 

 گردانده نشده است.بربه پارسی  زیر نوشتار   ( 1) 

 که دراین فصل مکرر از آن نامبرده خواهد شد اینست:   (  Libidoمفهوم لیبیدو )  
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بسیاری از مردم مفهوم اثر غریزه جنسی را با مفهوم شهوت جنسی اشتباه می کنند و به دلیل همین اشتباه از هدایت      

نگیز و لیبیدو پرهیز می نمایند. درحالیکه مفهوم غریزه جنسی شامل مجموع فرزندان خود برای درک انرژی مهرا

 انرژی هایی است که نشاطفرد، عواطف و احساسات، محبت فردی و سپس بقای نوع را تعیین می کند . 

اشی،  چتر طاووس، آواز قناری و بلبل، جلوه گلها، عالقه کودکان و جوانان به زینت ها، عشق به کارهای هنری، نق   

 شغر و موسیقی، مجسمه سازی، کاشی کاری، تذهیب، منبت کاری، کارهای قهرمانی ورزشکاران هزاان امثال آن معلول

 این انرژی است.

 سرکوبی این انرژی در کودکی باعث تضعیف تندرستی ئ نشاط طبیعی و در بزرگی باعث بروز بیماری های رئانیست.    

 مهرانگیز باید معنا کرد زیرا انسان مخصوصا در کودکی باندازه احتیاج به هوا و غذا  اصوال لیبیدو را به مفهوم انرژی   

محتاج محبت دو طرفه است)محبت بکند و ببیند( یکنوع خاص محبت هنگام بلوغ بصورت عشق جنسی جلوه می کند  

 بهمین دلیل تربیت صحیح کودک و جوان، آدمی آراسته و جامع صفات نیک ببار می آورد.  

 

 

 حسین بطحایی                                                                                                                           
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ژادین  انگاره  
 ]فرضیه جنسی[

 

      

 سالهای ویژه )   در زمانی ریزه جنسی[]غژادین سرشت  بیشینه مردمان گمان می کنند که          

بسیار  برنایش  ولی  نمایان می شود؛  بلوغ(  که=  بدانند  که  خواهند شد  برنایش    شگفت زده 

 .بالندگی و دگرسانی این سرشت است [حالت ]چگونگی 

ژادین        سرشت  آغاز  خود  کاراییاز  و  دارد  هستی  درمردمان  شدن  در   زاده  بیشا  آن 

 شود.  کودکان دیده می کارهای 

بالش        این    ]نمو[ فروید  به  و  است  بررسیده  کودکی  نخستین روزهای  از  را  این سرشت 

سرشت ژادین در جوانان کوده ای ست از نیروها و    باور است که چگونگی و چند و چونی

 گرایش های پراکنده دوران پیش از جوانی. 

 یا  لیبیدو   ؛دارد]فعالیت[ چهره ی نخستین این سرشت را که از آغاز زندگی کنشگری           

زندگی»   اند.«  نیروی  بدین     نامیده  داند؛  می  همانند  گرسنگی  سهش  با  را  لیبیدو  درآغاز 

 لیبیدو نیز     مانک که همانگونه که سهش گرسنگی نیاز به خوردن را به جاندار می آموزد،

  ن می شودگوناگون در کودک نمایا  به ریخت های  مهرورزی و   بانیبگونه ی نیاز به مهر 

 است:  ]مرحله[ گامه  چهاردربرگیرنده  برنایش  بنگرش فروید پیش از که

 

و شکوفه های گوناگون  ]جلوه[  تا شش سالگی است که نمود  ]تولد[  از زادروز    گامه نخست:    

 . آغاز می شوددارد ، پس ازآن یک چرخه  پوشیدگی و نهفتگی  

  

خوار    ی کودک شیردر خوشایندترین برا مکیدن پستان ما  : گرایش به مکیدن؛دوم    گامه     

گرسنگی و نیاز به مهر، اگر پستان مادر شیر هم نداشته باشد  دو نیاز است؛    است که پیرو

 مکیدن ان برای نوزاد خوشایند است و باز نمی ایستد. 

تا چندی پس از زمان شیر         یا پستانک   به مکیدن پستان مادر  ـ    این کشش و گرایش 

نشانه  و    خوارگی  است  فرویدبه  سهشی خوشایند  مادر    باور  پستان  ]نقطه چرخشگاه  مکیدن 

 است. ]غریزه جنسی[ وسرشت ژادین   ]جنسیت[ و آغاز کنشگری  ژادینگی عطف[  

       

     تن است که همراه با گرایش به مالش اندام های پایین: دنباله گامه ی دوم  سوم گامه         

 نشستنگاه است.و  

 خود آشنا می شود که  ]تناسلی[ : در این گامه کودک با دستگاه زادآوریچهارمگامه         

 در می آید.  بگونه ی خود شیفتگی به هنگام فرگشت ، فروید باور دارد که لیبیدو  
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از           پیش  لیبیدو  فروید  باور  با  ]تکامل[فرگشت  به  نهفتگی  ویژه  گرایش  و در زمان  به  ی 

 نامند. می  «   Complexe d’Œdipeش را » گره ادیپ = نزدیکان همراه است. این گرای

 

ــ   سر   پایه  بر   ه ادیپ جوانی بوده است ک  یک افسانه یونانی است :    ] عقده ادیپ[  گره ادیپ       

 نوشتش می بایستی که پدر خود را بکشد تا بتواند با مادر خود زناشویی کند. 

یا دلباخته  ها به مادر مهرمی ورزند و  فروید براین باور است که دخترها به پدر و پسر     

 می شوند. 

دو پیامد دارد؛ مهر بسیار به مادر و ترس یا بیزاری از  ]عقده ادیپ[  در پسرها گره روانی          

راستی پدر.   مهر  دیگر  نوازش  از سوی  به  درونی  گرایش  و  نیاز  نشانه  که  پدر  به  دختر  ن 

 است.

رایش هایی را چه کم و زودگذر و یا  فزون تر و  چنین گ  فروید باور دارد که هر کسی       

 داشته است.  در کودکی دیرپا 

 ن است که مهر و پرنگری پدر و مادر بیشتر بسوی   گونه دیگر گره ادیپ زایش نوزاد نوی      

برخوردار   ویژه گذشته چندان  پرنگری  و  از مهر  که  یابد  بزرگتر در می  اوست و کودک 

 نمی باشد. 

  جابجایی در مهرورزی پیش می آید بدین مانک میان خواهر و برادر    در این چگونگی     

  پر  دیگربا مهر بیک  است را داده شده  د تازه  و پرنگری پدر و مادر که به نوزا   جای مهر که  

 کنند.    می

 

 فروید می نویسد:   ]دلیل[ وند بهمین آ     

ار« است و با  »ویژه کآن یک  دریافت    برای  ش مهرورزیدن به کسی و یا کودک از نگر     

بسیار در    پابرجا]حالت[  این فراز می خواهد بگوید که کودک جاور   ندارد و جابجایی های 

های  شوریدگی  و    هراساندن،  یکدندگی   کینه، بهانه، بیزاری،های اودیده می شود، که  گرایش  

 مده از آن است.از اینگونه برآ  ییدیگر نشانه هاو  ژادین
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و سستی   ژادین چرخه نهفتگی   
فترت[  و ی جنسی ]دوره خفا   

 

 

 

 

 رفته رفته  کهرگونی و بازایستایی پیش می آید  پیرامون شش سالگی در لیبیدو یک دگ         

نرمک نرمک فرو می نشیند و آرام    «گره ادیپ» ناپدید می شود.    یشگرایش ها و یادبودها 

 پدید می آید.  دل نهان در  می گیرد و برای ستردن گرایش های کودکانه گونه ای پایداری

 رویش آرام اندامشرم و کم رویی سرشتی کودک نیز به این پایداری یاری می دهد و        

 کودکی افسار می زند و سرانجام با فرگشت و تراوش های   توانایگرایش های  بر  زادوری

 به گونه نوینی خودنمایی می کند.   لیبیدو  ، دستگاه زادآوری

پیدا می شود در بردارنده انگارش های گوناگون    ]بلوغ[   بهنگام برنایش   که ای  دگرگونی       

کودکان های  گرایش  و از  آن  از  برآمده  های  سرکوفتگی  و  ادیپ»  کاراییه  کودک  گره   »

دگرش سهش  و ]تعدیل[ تراز    آن  و است  بزرگ    ]واقعیت[با یک راستینگی  رویی    یارو سرانجام  و 

 دگی در جوان است. ارج خانوا وپدید آمدن  انهمهر فراوان کودک

 

 برپایه [  ]تربیتبه باور فروید این فرگشت برای همه یکسان نیست در شماری فرهیختن         

 ترازمندی درست به پختگی می گراید و باژگون در شماری دیگر با نبود سرپرست و دلسوز

ه و بیماری روانی در این سال ها کاشت   [انحراف]کژرویدرونی بهم می ریزد و تخم    [تعادل]

 می شود. 

    

هسته ی بنیادین بیماری های روانی    «گره ادیپ  » بهمین شوند فروید باورمند است که       

 است.
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 فرگشت لیبیدو و بیماری های روانی 
 ] تکامل لیبیدو و بیماری های عصبی[

 

 

 

 فرگشت   دازیم که دربرگیرندهاینک به بخش دیگری از پژوهش های فروید می پر              

 روی و ناهنجاری های روانی و رفتاری می باشد. و روامند و یا کژ  درست ،بایسته 

چم        که  ، به  ای  بتندرست    مردم  سرشت  گامه  درست،  رفتار  مردم    )باهمراه  هنجار،با 

باشدپرهیختگی    و  (دوستی  بارور شده  و    ،و واالیی  نیرنگباز  بد سرشت ،کینه توز و  یا  و 

 جزآن ازآب درآید. 

پیدایی        را    ]نفوذ[  فروید  ناهنجاری های روانی  و  دو سازهبیماری  به  ـ  می    ]عامل[وابسته 

 داند:

 دیرینه ) زمان کودکی(  ـ سازه 1     

 ( . پس از برنایش  روانی مردمانکنونی ) چگونگی  سازه ـ 2     

 

ا و رخدادهای زمان کودکی است رویداده  ]کل[هماد    ]محتوی[  سازه نخستین دربردارنده*       

های  روانی و گرایش  ]هبوط[ فت و فرود ش که دربرگیرنده ویژگی ها و گرایش های لیبیدو و ا

 رفتاری کودکانه است.  

     

است که بخشی از  ]بلوغ[  زمان برنایش * سازه دوم پیرو رخدادها و دشواری های زندگی     

 و  جوان دارد  ]جنسی[ژادینو نیازهای  سلی[]تنان وابسته به چگونگی بالش دستگاه زادآوری آ

ـ  و پرسمان    [ـدینی  ]معنویو مینوی    ]مادی[بخشی هم در پیوند با سازه های دیگر زندگی ماتکی  

مهربانی  دریافت  ، گونه ی زناشویی و شویی زنا   ]امکان[   ها و دشواری های گوناگون و شایش

 ن است. آاز بهرگی مهرورزی و یا بی  و  
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 استواری  بازگشت و 
 ]بازگشت و اسقرار)تثبیت([ 

 

 

 

آ  ]اعتدال[پتمانش  چگونگی           پستاییکو  های  درچرخه  که  متناوب[  رامشی  های    ]  بیماری 

ترازمندی   پیامد  است  شده  درنگریسته  یادبودهای]تعادل[  روانی  یادبودها  میان  و  و    دیرینه 

 .  باشدآن کس می  کنونی  چگونگی ها در زندگی

 پیامد   راا و پندارهای جوانان هنگام برنایش اندیشه ه ]سقوط[و افت  ]هبوط[فرودش فروید        

 بازگشت گرایش ها بسوی خواسته های کودکی آنان می داند. 
 

برای جوان         را  یادبودهای زمان کودکی  پیچش  در هر  و  بپیچد  بخود  لیبیدو  اینکه  مانند 

ت به آن زمان را فراهم آورد. این آرزو به بازگشت گرایش ـ  زنده کند و درخواست بازگش

 به کنش وامی دارد.  بیدارو را   دل نهان ] ناخودآگاه[  ، های گذشته و سرکوفته

این چگونگی و  کرانمند است و لیبیدو به هنگام دگرگونی    ]تهاجم[ازشت ولی بهرروی این       

رتوان برای سرکوبی تازش لیبیدو در  پ نخواهد رفت و چنانچه ایستادگی    از مرز برونجاور  

 خواهد گشت.   ستواراو  ]متوقف[ایستنده ان گامه جوان پدید آید، بازگشت در هم

 

 می بایستی بسوی  برنایش   وی کودکانه که در زمان آشفتگی ناگهانی بازگشت به کژر        

 ن کودکی( جوان )از زما  دل نهاندگر شود پیرو ]تابع[ نیروهای باشنده در  ]کمال[پختگی 

پیرو کشمکش اندیشه های سرکوفته     ]یعنی[ جوان است. به چمی  و بینش آگاه و چرخه برنایش 

 یافته سرشت لیبیدو از سوی دیگر است.   ]تحول[کودکی از سویی و نیروی دگرش 

ی       ها  سازه  چگونگی  چنین  در  باشند    ]عوامل[اگر  داشته  بازگشت  فزونی  به  سرکوفته 

 ری های روانی فراهم می گردد.  نشانه های بیما  سرآغاز

گرایش  ،  بیشتر ولی        میان  گرایشکشمکش  و  لیبیدو  در رفتار    نابهنجار  جوان  برازنده 

 . پدید می آوردبایا را  تعادل[ ]  یازمندتر  ]حالت[جاور

 

 چنانچه این ترازمندی و هماهنگی رخ ندهد و جوان به زمان کودکی خود گردن نهد ولی       

ب به  کند(  گرایش )بازگشت  که  مانک  بدین  شد.  خواهد  دچار  هیستری  ـــــ  روی  کژ  یماری 

با نزدیکان بر او چیره می گردد و   پایداری  »هیستری«  »همبستری «  این  ]مقاومت[ نشان  با 

 .گرایش نافرجام و نارواست

انجام گیرد بجای هیستری بیماری  ناپایدار  نارسا و  بگونه ی  ]تعادل[  ترازمندی    چنانچه  و      

یا » سادیسم = سنگدلی و پرخاشگری« چیره می    هایــ                 د. گرد»بداندیشی = وسوسه« و 

پیکار با    گر این بیماری در پیوند با بستگان نزدیک جوان باشد رنجی که او بایستی برایا

 بسیار سخت و دشوار است. برخود هموار کند چنین چگونگی  
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 تثبیت[ ]اسقرار یا  ایستایگی یا پابرجایی          

گونهFixation  (  پابرجایی]مفهوم[پرمانه  فروید دو  به  بازنمود    (را  و هماهنگ  نزدیک  ولی 

 کرده است. 

چم       به  را  واژاک  این  لیبیدو   نخست  پایداری  و  فرگشت  برای  آن  مهرآمیز(    گسترده  )نیروی 

 دوم آن را ویژه بازگشت به زمان کودکی می داند.  ]مورد[بکار می برد و در فتاد  

       

چنین    ی لیبیدودگرگونی ها  پیدایی = روان نژندی« از    Névroseسازه های »  نخستین       

ـ  که نخستین کشمکش های درونی آدمی در کودکی پایه گذاری می    ی بدست می دهدد ن آی بر

زیرا   منش    )من(شود.  با  ]شخصیت[یا  رویارویی  یاری   ]وضع[  نهش  «پابرجایی»  در  به 

 سرکوفتگی پدافند می کند.

 

 است وبرخی آن را برآمده  نی و پیشامدی برخی براین باورند که پابرجایی لیبیدو ناگها      

 از سرنوشت می دانند. 

      

 و  توانایی و فرهوشی مادر زادی سازه مهند ]استعداد[،ند به اینست که آتاوی فروید باورم   

 بنیادین این » پابرجایی« است.  

ی، پیوندهای خانوادگی، گونه کنشگری لیبیدو، ترس  رویدادهای زمان کودکولی سپس تر      

ــ ها و پندارهای کودکانه همگی سازه های سپسین هستند که شدنی است مایه پدیدآمدن آسیب  

 ــ های روانی که در دل نهان سرکوفته می مانند بشود. 

 

     

 ن آدمی  مرگ نابهنگام پدر و یا مادر )در زمان دگرگونی لیبیدو( آسیب سختی بر روا     

 پدید می آورد و در دل نهان زمینه ویژه برای پیدایی ناهنجاری های بیماری های روانی  

 پدید می آید.  

 

         

 فروید نمودار زیر را برای بازنمود چرایی های بیماری روانی فراهم آورده است.        
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 انگیزگان بیماری ها 
 ]علل بیماری ها[

              ....... ........................................................................... 

 لیبیدو              +          رویدادهای ناگهانی  چگونگی پابرجایی               

           ........................................................................................... .... 

 درزادی دیرین ساختمان ژادین و سازه های ما

 مردمان   ای زندگانی کودکیرخدادهنشانه های 

 

 

 : روانشناس می آوریم » الفورگ«نی از داستا  برای بازنمود نمای باال        

 

مرد جوانی با دختری نزدیکی می کند، آبستن شدن دختر )رویداد ناگهانی( مرد جوان          

 د شیفتگی « دچار می کند. بازنمود روانشناس نامبرده اینست: را به بیماری »خو 

 

سازگاری و  داشته و به شوند نبود  بسیار  دلبستگی  این جوان در کودکی به مادر خود        

در برآیند  پسر    همواره ناسازگاری و کشمکش رخ می داده است.  ،میان پدر و مادر همدلی  

 ، درهم آمیختگی نامبردهدبراین نزدیکی با دخترده است، الو از پدرش بیزار بو پشتیبان مادر 

همبستری با    مادر و دلباختگی به آن دختر و پیشینه گرایش ناخودآگاه به  مهرورزی به  در 

 » خود شیفتگی« شده است.  بیماری مایه ،کشمکش های درونی گذشته   نزدیکان و پیدایش

 

 

 

 

 Névroseز = رُ  ֩نو

 روان نژندی  
 ]بیماری های عصبی[

 

 

 .ریشه بیماری های روانی را فروید وابسته به زمان کودکی می داند           

  

 ژرف و یا کم و سبک دارند.   سخت و جوراجور این بیماری ها گونه های          

 مانند: 

 جزآن. نوراستنی وو    بسیاراندوه ، هراس، بداندیشی و نگرانی   ،[ مالیخولیا]  دریم سیاه      
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 های دل نهان     نهچگونگی پیدایی نشا

 ]کیفیت بروز آثار ضمیر باطن[ 

 

 

  دل نهان آن در    پایه گذاریبالش و چگونگی  پردازیم تا به  بار دیگر به تیناب می  اینک          

  پی ببریم.   (ناخودآگاه)یا 

وبرپایییادبودهای           )من(  آگاه  بینش  در  خودنمایی  برای  به    سرکوفته  همانند  سازش 

نشانه های زمی آماری های روانی در زمان درخور بی   نه  یا  و  و  ) سستی  برده  بهره  سودن( 

زمان   به  که  دارد  برونی  درونمایه  یک  تیناب  هر  دیدیم  چنانکه  و  آید  می  در  تیناب  بگونه 

ویژه  به  زمان گذشته  به  که  دارد  درونی  درونمایه  یک  و  است  نزدیک  تیناب    آشکار شدن 

 کودکی وابسته است.  زمان 

         

گویدفرو      می  و  داند  می  وابسته  )لیبیدو(  مهرآمیز  نیروی  با  را  تیناب  بنیادین  بخش    : ید 

 ولی  واکاوی و خوابگزاری بسیاری از تیناب ها ما را بسوی این نیرو راهنمایی می نماید. 

 که سازه زایای تیناب همیشه سازه های ]اقرار می کند[ از سوی دیگر می خستوید 

 بیشتر تیناب هاست.  زایایانجام نشده یا نیمه انجام شده لیبیدو نیست ونکه گرایش های 

 

)لیبیدو(  کنشگری های نیروی مهرآمیز  ]اهمیت[ خوابگزاری مهندی  در  فروید می نویسد:       

یا هنایش   و  هماد ]کل[ درونمایه  چگونگی ژادین  در گذشته  ناچیز شمرد، ولی  نباید  آن را 

 فرمان و پیرو آن دانست.  تیناب و یاهمه ی تیناب ها را نبایستی زیر 

تیناب کاراییلیبیدو می تواند در         نهفته  ش های سرکوفته  گرای و    ،داشته باشد  درونمایه 

 آغازین دیدن تیناب بسیار دور یا به آن نزدیک باشند.  شدنی است از زمان 

       

 . یده استبانویی برای فروید گفته است که مرگ دختر هفده ساله ی خود را در خواب د       

بانوی نامبرده با مردی زناشویی می کند که با    ، پژوهش های فروید به این برآیند رسید که 

 او سازگار نبوده است و سرانجام هم از یکدیگر جدا می شوند. در هنگام بارداری در یک 

به این امید که بچه  کوبه می زده است  به سختی و با فشار بر شکم خود  کشمکش با شوهر  

بیاند این را  بتواند آسانتر رها و از آن مرد جدا شود  ازد)با  ( بدینگونه چیستان و  اندیشه که 

 که خواهان مرگ فرزند است روشن می شود.   خوابگزاری تینابی

       

مان داده می شود  زبیشتر به زمانی که زمینه روانی آدمی سا  واکاوی و بررسی تیناب        

   (  Archaïsme بنیاد چرخه های گذشته تیناب یا)   )کودکی( وابسته است ، که فروید آن را

 می نامد.   

تیناب های روانشن       نمونه از  بیشتر چند  اس فرانسه ای »الفورگ« آورده  برای فرانمود 

 است: 
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 و   گرم ] هوای[ـ مردی برای او گفته است: خواب دیدم  درون زیرزمینی هستم که پناد1     

داد، پس   آزار می  آن مرا  از پشت سر  در برگرفت و مرد  نمناک  از چند گام مردی مرا 

 دیگری می خواست مرا با مشت بکوبد. 

ـ  گوشمالی پدر در زمان کودکی می داند و می روانشناس اینگونه تیناب را پیامد ترس از      

 مهر مادراستوار بوده است.  به  گوید این مرد نیروی مهرآمیزش )لیبیدو(

     

 روانکاو می گوید: نزدیک خانه بزرگی که در کنار دریا بود سوار ـ بانویی برای این  2    

و خانه هم با آن    یک کرجی شدم، کوهه های دریا بسیار سخت باال می رفت و فرود می آمد

 که  ر سرگیجه شدم و مادرم را به درون آب کشانیدم در این هنگام دیدم می جنبید من دچا

  سپس پدرم را شناکنان دیدم   ،ید ، یاری دهیدکرجی درآب فرو می رود؛ فریاد زدم یاری ده 

 ورده است بسوی او رفتم و سدا می زدم ویش را برای یاری من ازآب بیرون آکه باز 

 . « پدر پدر» 

گوید        می  ب الفورگ  پدر  توانایی  ونگرانی  :  دردسر  بهنگام  یاری  ویررای  او    ]ذهن[در 

خرداندازه   و کرجی  بزرگ  خانه  است.  بوده  مانده  و  برجای  و سراچه  از گهواره  یادبودی 

 خانه ی خواب بیننده است.

 

 ـ دوشیزه ای اینگونه بازنموده است: خواب دیدم در شهری گردش می کنم خیابان ها 3     

د  اینست  مانند  گفتم  بخود  بود  آمد  و  پر رفت  و  آبسیار شلوغ  است  وباره جنگی  ؛  غاز شده 

میدان جنگ خواهند  ز جنگ برادرم را به  اکنون با آغا،  ین بزرگی توانفرساستاندوهی به ا

 و  سبککه برادرش مردی  ]اعتراف می کند[برد. سپس دوشیزه برای روانشناس می خستوید  

است است.    ،ولنگار  وامدار  و  کند  نمی  افزاید  کار  دانم چرا  و می  اندازه نمی  این  تا  او را 

پیشلوس و   پدر و مادرم  اند.  بارآورده  بس از    بی مغز  بمن  او  ورزیدند،  یار مهرمی  زایش 

 ن مهر چندانی نشان نمی دادند. ولی پس از آن بم

که        جنگ  هنگام  او  بازنماییم.  را  برادرش  به  دوشیزه  این  بیزاری  که  نیست  نیازی 

آغاز  آرزوی  او  تیناب  پس  است،  داشته  آرامی  و  خوب  زندگی  بوده  رزمگاه  در  برادرش 

 جنگ و به میدان جنگ فرستادن برادر است.  
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تیناب    و ریخت اختارسدگرسانی      
 ] تغییر فرم و شکل رویا[ 

 

 

خ          ساختارفروید  موشکافانه  واتگروه    وابگزاری  خواندن  با  را  پیشین    ]الفبای[تیناب 

 مصری همانند می داند.  

ولی در    ، تیناب روشن و آشکار بود  پنهانهای نمونه های باال بازشناخت درونمایه  در        

  به تیزبینی و ژرفنگری  و خوابگزاری نیاز بسیاری از تیناب ها پیچیدگی و گنگی بسیار است

   دارد. خواب مینوی و رفتاری بیننده   پیشینه و زمینه های زندگی ماتکی، در 

را    براین      تیناب  روانشناسان  پیچیدهپایه  راز  فشرده،  و  خوانمی    آمیزو  چنانکه  ند 

های  از  اب  تین   ]جلوه[نمودشدیم  یادآور نهانکنشگری    یامد پ   و ها  نشانه  پیدایی  همانند  و  دل 

واکنش در    کاراییبُرندگی و سختی  با این ناهمگونی که  .   واکنش های بیماری روانی است

 تیناب بسیار کمتر و نشانه هایش روشن تر است. 
 

 

 

 

 

 

 

تیناب  فشردگی    
 ] تراکم رویا[ 

 

               

انباشته ازیادبودها وسرشارازرویدادهای   رونمایه پنهان و گنگ تینابدباید دانست که            

 پربارتر و پرمایه تر از ریخت برونی آن است.  بسیار ژرفتر، ، گذشته

 واکاوی خواب هرگز همه پرسمان های پنهان آن را روشن نمی کند.        

 می گوید:  بینه        

توان شماراز         می  تیناب  تیناب   ریخوابگزا  بسیارییک  آورد. زیرا    ی   چکیده  بدست 

 است. دل نهانیک درونمایه سرشار و شگرف از 

نماینده سدها            تواند  تیناب می  برونی  بخش  گوید:  باره می  این  در  از    پژواک فروید 

باشد  درونمایه آن  پنهان  و  نمود  نهفته  هزاران کنشگری  در    ]معرف[شناساگرتینابی    و هر 

 ژرفای دل نهان است. 

 « بازمی گوییم: فرینک در تیناب از »زیر را برای نشان دادن انباشتگی  نمونه        

بانوی دیگری که دوست    فرینک بانویی برای        با  پنج  فرامی نماید که در خیابان شماره 

 اوست راه می رفته ، در این میان روبروی یک فروشگاه کاله فروشی می ایستد و سپس 

 یک کاله سیاهرنگ خریداری می کند.   بدرون  فروشگاه می رود و 
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بانو  فرینک      آن  و  گذارد  میان می  در  پرسش  چند  تیناب  این  اینگونه    برای خوابگزاری 

 :  دهدپاسخ می 

ی کالهی  ول  است  آن خیابان گذشته و فروشگاه کاله ها را هم نگریستهروز پیش تنها از     

که در    ییسرده بوده و همان بانو به شوند بیماری همسرش اف  نخریده است و همان روز که

کند کمی گردش کنند. دراین   پیشنهاد می  او  به  دلتنگی  برای ستردن  بوده  او  خواب همراه 

بیننده می شناخته و گرایشی هم   بانوی خواب  به  گردش گفتگو از مردی سرمایه دار ) که 

 کالهی از آن  داشته( سخن بمیان می آید. در باره کاله نیز می گوید که بسیار دوست داشته

 فروشگاه بخرد ولی به شوند بی پولی نخریده است.

 می دهد و او چنین می گوید:   فرینکرنگ سیاه کاله کلید خوابگزاری را به      

 نوی نامبرده بوده است.اخریدن کاله سیاه نماد سه چگونگی خوشایند برای ب        

 ـ مرگ شوهر بی پول و بیمار 1     

 مرد توانگر و پولدار دلخواهـ زناشویی با 2     

 ـ ارزوی داشتن پول بسیار و توانگر شدن  3     

 Sur déterminationبرتر رویا  ]توصیف[واوشت نمایش  کاله سیاه همانست که فروید         

 نامیده است.  

فشردگی             و  دربردارندهتینابانباشتگی  در  هم  ،  پنهان  درونمایه   درونمایه انندی 

برای کسانی که جاورهای روانی همگون و همانند   همین روی  نی آنست،  و ازو روشن و بر 

تی  دناب  دارند  سوی  از  است.  شده  دیده  تیناب  همگون  فشردگی  شوندیگر    اوزوارش   به 

نهان،  ]سانسور[  بگونه ی  تواند گرایش هایی را که    می  دل  نیست  آنها همرای  دادن  نشان  با 

 دیگری بنمایاند.  
  

 

 

 

 

اده در تیناب نه جایگزینی   
 ]تبدیل موضوع رویا[ 

  
 

 دل نهان در  کاربرینهاده مهندترین روش  یا جابجا کردن در جانشین این چگونگی           

جابجا کردن یا گزینش جایگزین مایه آنست که  انگیزه  شمرده می شود و  هر تیناب ساخت

پیدایش  کار مایه   نیروی خود را بگونه ی دیگری بنمایاند و همین اندیشه های سرکوفته 

 روانی می شود.   ]تعادل[ترازمندی 

 فروید در گزینش جانشین نمونه زیر را می آورد:     

 که به شوند آدمکشی بایستی بدارآویخته شود.    زندگی می کرد «*لبندن »در دهکده ای یک  

 ولی  « بی بهره می ماند نلبند داشتن »دهکده از اواندیشید که با بدارآویختن  دادرس       
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، دستور داد یکی از درزی  مردم بسنده بود نیازداشتند که دو تای آنها برای  سه دوزنده چون 

   را بدار اویزند!  ها

  روا  یدرون   ]کنترل[آن به شوند واپایش  دیشه یا یادبودی سرکوفته که پیدایشان   ازاین رو        

آزاد است ]کنترل کننده[چهره ی دیگری که از نگرش واپاینده   نمایش نیست جای خود را به   

   .می دهد و تیناب بگونه ویژه ی خود نمایان می شود

 بیشینه تیناب ها پیش می آید.  یا گزینش جانشین در  جابجایی        

 : برای نمونه      

و این    !ر خواب به شکارچی کبک دگرگون می کند شکارچی گوزن را د  »دل نهان«        

. ولی هنگامی که همان شکارچی به شوند زناشویی یا  است  ]موضوع[ نهاده    گرایش رویه ای

نند زمان جوانی به شکار برود، بی  دیگر گرفتاری ها نمی تواند آنگونه که دلخواه اوست ما

 یا ماهنامه های شکارمایه پیدایش تیناب های گوناگون می شود و بگونه ی   ]محرومیت[بهرگی 

 زآن می شود.  و یا ج   یشکار هایابزار [ گردآورنده]  » کلکسیونر«

بنیادین          گرایش  بگون بدینگونه  تیناب  دردر  همانند  های  گرایش  ی  گزینش   ه  و  آید  می 

 است. درون  ]کنترل کننده[جانشین در تیناب برای فریب بازرس و واپایشگر

 فراگیر است.   آن واپسینبا آرمان اب گنگ تین ناهمگونی میان درونمایه          

به خواهر  تیناب » کشتن سگ سپیدکه در    نمونه ای          بیننده  آورده شد؛ کینه خواب   »

     او به سگ با بنیاد نهاده پیوستگی روشنی دارد.  ناتنی و نامیدن 

تیناب چگونگی دیگری بدست می آید  ]موضوع[در گزینش جانشین یا جابجا شدن نهاده ی      

تیناب را در کس    ، ببیند  و آن اینست که بجای اینکه آن کس هنایش گرایش خود را در خواب

 اندیشه سرکوفته خود را بدیگری واگذار می کند. که ک دیگری خواهد دید. بدین مان 

 این کنش تیناب را به پرتاب وزنه یا به گناهکاری که گناه را به گردن دیگران می اندازد 

 همانند دانسته اند. 

د که نه تنها در تیناب پیش  می دان   گی را نیز از ویژگی های »دل نهان«فروید این چگون     

 می آید ؛ ونکه دچارشدگان به بیماری روانی گناهان خود را بگردن دیگری می اندازند. 

می نمایاند.  یست خود، دیگری را کنشگر آن  به کار ناشا   ]اعتراف[بجای خستو شدنبدینگونه  

د اوست که از  ونکه خو   در این باره بایستی بیمار را آگاه کرد که کسی او را آزار نمی دهد

   خویشتن رنج می برد. 

 سویی و انباشتگی ازدر خوابگزاری بایستی گرایش های راستین و درونی  پایه    براین       

 زیرا کوده ی      با ژرفنگری بررسی و شناخته شود.  ازسوی دیگرتیناب و گزینش جانشین  

ها، کنش  واپایش ها  گرایش  ریخت  دگرگونی    و  جانشین گزینش    انباشتگی  و  و  پیچیدگی   ،

 ناسازگار ویژه ای در تیناب پدید می آورند.   ریخت های گنگی،
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 خودنمایی و نمایش های تیناب 
 ]جلوه و نمایشات رویا[ 

 

 

 

 

 به بگونه ی یک نمایش  آنرا اینست که درونمایه رویه ایکار نمایش دهنده تیناب            

 نشان داده شوند. ه های گنگ بگونه ی ویژه ای  تا اندیشه ها و انگار  خواب بیننده بنمایاند 

 بدست می دهد ونمایش    قعی[]واهسیایی یک چگونگی تیناب   ]موجودیت[ هستمندی بهمین شوند 

 یا داستان پیش پا افتاده در می آید.  ]فیلم[بگونه ی یک رخشاره

 .  داردو رنگارنگ نمایشنامه های تیناب گونه های بسیار جوراجور  نمایش ها و         

با دیگران را  برای نمونه اندیشه زیر: » زندگانی کوتاه آدمی ارزش کشمکش و    درگیری 

که بیهوده از نرده آهنی باال می رود و به    ]حشره ای[شدنی است که بگونه ی خستری  ندارد«.  

 پایین لیز می خورد و بار دیگر اینکار بیهوده را انجام می دهد نمایان شود. 

ای که در اندیشه ویراستن بخشی از نوشتارش است ولی برایش دردسر  برای نویسنده  یا       

دارد، شدنی است این اندیشه در خواب بگونه ی » رنده کردن چوبی ناهموار برایش نمایش  

  «.داده شود

 .استفت انگیزها شگ درگزینش نمایشنامهتیناب   خودنمایی و نمایشتوانایی،       

 

واکاوی و    رو   ایناز  ی توان به روشنی خوابگزاری کرد، نم  راتیناب ها  شمارفراوانی از     

نگری   خردمندانه    بایاست.بسیار  ژرف  پیوستگی  ویژه  روش  برآن  بنیاد  افزون  با  نمایش 

 تیناب در همه یکسان نیست.  

درهمان    که آماج دل نهان است بدستاویز تیناب دیگری  تیناب ها بخش بنیادین   برخیدر      

 شب نشان داده می شود. 

شوندهای پیدایش    ،با اندریافت پیوستگی نمایشو درست    ، خوابگزاری بایستهپایه   براین     

 ]عوامل[های  رویی سازه  رویا  و   با یکدیگر  ] متناقض[ناسازگار  یو دورنماها  ]تصاویر[پیکره ها

 شدنی می باشد. ،  با هشیاری بسیار   جابجا کننده و گزینش جانشین
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 تیناب ها نماد
 یاها[ ]سمبول رو 

                      

 

              ( رازآمیز Symbolیک  نشانه  نماد،  ای    نمایشجانشین    ،]تلخیص[ژاوش  یا    (  هسته 

بود،تیناب    ]اصلی[ و    تواهد  درونی  ای  هسته  سازه  با  روی  بهر  نهانکه  خواهان   دل  که 

 همانندی دارد.   خونمایی و آشکار  شدن باشد

تیناب همانند         مانند: ]ریاضی[رایشگری  نه های نشا  نمادهای  هر   a- b- c- x- y–  هستند 

اندیشتیناب  نماد   یک  از  ای  ها  چکیده  نشانه  و  نمادها  همین  و  است  نهان  دل  ای  هسته  ه 

 .  دکنرا بسوی آرمان تیناب راهبری می    خوابگزار

 که برای نمونه مشتی خاک از زمین زادگاه یک رانده شده از زادبوم، نماد کشوری است       

 شده است.  آنجا رانده از 

روانکاوان شمار بسیاری از نمادهای »دورنمایه رویه ای« تیناب را دسته بندی کرده ـ       

    اند که از آنها برای خوابگزاری بیماران خود بهره می برند.  

تیناب  اوزوارش  گزینش نماد یکی از نوآوری های دل نهان برای فریب دادن کارگزار       

 است.   

   ]سمبول ها[:اینک چند نمونه از نمادها       

 * نیرومندی و توانمندی پدر در خانه بگونه ی: شاه، شاهین؛ گاونر، فرمانده.     

 * نیرومندی و توانمندی مادر بگونه ی: شهبانو، فرنشین ، فرمانده.     

 و جای تنگ.   ]قفس[کابوک نماد   ، * تار تارتنک    

 جهان گشودن ، رهنوردی یا مرگ  است.  شم بهچ آب نماد  ]جریان[* روانی    
      

پدیدار می شود نمودار            تیناب  نماد در  نهان که بگونه  به باور فروید یک گرایش دل 

 ویژه نیست.  ] مفهوم[یک دریافته   دربردارندهاندیشه ای ویژه است. ولی همیشه یک نماد 
  

 برای نمونه: 

 . بیخانمانی و یا نشان خود کرجی تواند بود نشانه  گاهی  کرجی گاهی نماد گهواره ،       

 بسی  خوابگزاری آن ساده نیست و بایسته  بهره بری از نمادهای تیناب برایپایه  براین       

 پرنگری است.

نماد         یک  برآن  تنهایی افزون  به  باشد،گ   هرگز  نمی  تیناب  خوابگزاری  ونکه    شاینده 

نمادین   گ  ]سمبولیک[ روش  برای  اندی بهر شوند  دهنده  ردآوردن  یاری  تیناب  شه های سازنده 

 واهد بود. ت 

گوید       می  فروید  شوند  که    ،بهمین  ی  بایاست  ها  نشهمه  در انه  تیناب  در  نمودها  نگر  و 

 شود.  هگرفت 
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برای بازنمود و نشان    ،ورده شداوی که بگونه ای چکیده از تیناب آو واک  این جداسازی    

 ژرف میان دل نهان و )من( بسنده است. بسیار پیچیده و دادن پیوندهای  

پستایش  ]کلی[ ادیاز نگرش همرو  این  از      ـ  و زمینه سازی می    [ی]تدارکی تیناب یک کنش 

 تیناب را فشرده، جابجا و چکیده می نمایاند.    ]موضوع[کنشی که اندیشه ها و نهاده هایباشد. 

 

هماد       میان  سازش  دربرگیرنده  سازی  زمینه  این  هنگام    همزمان  که  است  هایی  اندیشه 

  ین بنیادماتکان  خواب بیننده هستی دارد. ولی این سازش    ]ذهن[تیناب در ویر]بروز[  رهیافت  

 گنگ نشان می دهد. ساده تر می توان گفت :  تیناب را بگونه 

 ، چاپ و نمایش اندیشه های پنهانی آدمی«.  » تیناب کنشی است برای پستایش، آمادن    

 

بایاست در نگر داشت که آرزوهای  روزانه آدمی نیز در تیناب شب کم و بیش  هرآینه       

 بدین ـ    د،رست ناهمسو با آرزو نمایان می شو می نمایاند. گاهی این خودنمایی ها د خود را

را با یک گرایش دیرین و    گرایش روز  ]سانسور[و اوزوارش  ]کنترل[مانک که یک واپایش  

 می نماید.  خواهان بوده است جایگزین  ب بینندهناسازگار با آنچه خوا

 

با گذاشتن رخپوش         تیناب را    ]ماسک[تیناب   ــناشناس می  گنگ وهماد درونمایه گذشته 

 . د کافانه دشوار می گردنمایاند بهمین شوند خوابگزاری درست و موش
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 تیناب و درمان بیمار 
 ]رویا و معالجه بیمار[ 

 

 

 

 بایاست. در پیوند با دانش تیناب  اینکه به این ورشیم پایان دهیم، چند یادآوری پیش از         

 

تواند         می  روانکاو  اینکه  از  نخست  بسیار  موشکافی  و  پرنگری  برای  با  درمان  تیناب 

مند    بیماران بهره  بسیار ژرفزیرا    شود،  خود  وابستگی  ها  تیناب  نهان  بیشتر  دل   « «  با 

 .دارد

دستمایه      و  همین  ارزش  با  بازشناخ   یاستواربسیار  نهان  برای  دل  های  ریختگی  بهم  ت 

ت وبیمار  روانی  های  آسیب  و  درونی  های  کشمکش  به  تواند  می  روانکاو  زیرا  بود.    واهد 

   .فته بیمار راهبر شوداندیشه ها و یادبودهای سرکو 

که نشانه های    درمان دگرگونی هایی در تیناب های بیمار پیش می آید  هنگاماینکه  مهند تر    

خوبی برای اندریافت  کشمکش های درونی و سبک و سنگین شدن سرکوفته ها در دل نهان  

 )ناخودآگاه( بیمار می باشند. 

           

 بای سرکوفته گذشته است که  افزون بر آن چون آماج بیشتر تیناب ها نمایاندن یادبودها      

تاخودآ بینش  به  [  معانی  ]تداعیها  یادبود  همخوانی  یابد  می  راه  پاالیش  کنش    دربرآیند   گاه 

 گیرد.    خودبخود انجام

      پرنگری ویژه به تیناب های بیمار از مهندی بسیار برخوردار است.  پایه  براین       
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  مردمروانی  و ویژگی هایتیناب 
 ]رویا و روحیات بشر[ 

        

 

       

 با    ن بیشتر از مهندی درمانی آن است. زیراو ارزش دانشیک آ مهندی بنیادین تیناب        

ـ که آدمی به رازهای دل  [دارد  ]امکانیمند است  تیناب شا  ]اصلی[ریشه بنیادین  اندریافت درست  

شود و    هناشناخته آدمی پرتوی افکنددرون تاریک و    نهان و ناخودآگاه خود پی ببرد و براین

 .دبدست آی روان    برآشنایی 

ادهای درونی استوار  اگر تیناب ها بر پایه نشانه ها و نمفروید دراین زمینه می گوید:         

که  بدین مانک  ]اثبات کند[  استوانند  ی تیناب ها چنین کاری راه واکاوی و همانندهستند و چنانچ 

باش می  آدمی  روان  درون  از  ای  روزنه  که  شود  اگرد ن روشن  و  ها،  یادبودهای    اندیشه  و 

و   هاسرکوفته  سرشت  و   پیدایی  جانشین  گزینش  و  شدن  جابجا  و  دگ و  روانی  های  رگونی 

نی وابسته به منش برونی و دورنی  و دیگر سازه های روابینش آگاه و دل نهان  سازش های 

باشدآ چنانکه  دمی  کنون؛  تا  روانپزشکان  های  پژوهش  و  ها  است   استوان  درآزمایش    شده 

تنها یک  پژوهش در دل نهان  تیناب و    ]تفسیر[  سفرنگ  خوابگزاری و   پایه  براین  ؛[]ثابت شده است

روانی    روش  های  بیماری  درمان  برای  بود، نسودمند  وونکه  خواهد  نوینی  پایه  دانش  مایه 

بر ـ  نمادها پرده  نهفتگی ها و   ، هااز رازدآگاه خود را بشناسد و است که آدمی روان و ناخو 

با    هر چه بیشتر مردمخت وآشنایی  ها شنا  این پژوهش   سودمند  بدینگونه برآیندهای  و دارد  

 روان و درون خویش می باشد.  

      

بنیادین فروید بر  میان         تی»پایه  کوده ی پژوهش های  با    «اب هان دانش  نوشتاری از او 

چاپخش شده است نام می بریم که    1905سال  « که در با دل نهان  روان و بستگی اش  »  نام  

 جستجو می نماید.  در روان  و دل نهان  تیناب را خودنمایی ها، نمادها و نشانه های 

 در این نوشتار فروید می نویسد:          

د از  ن نمی باش]اعتنا[  پرنگری  روانی درخور  ] اعتبارات[همگانی هنگ های  » اگر از نگرش      

   «و شایسته پرنگری است. ش روانشناسی و روانکاوی درخور  نگرش کاربرد در دان

     

فرتاب    هنگامی         بما  ناگهان  یا سودمند  اندیشه ای خوشایند و  آیا ]الهام[  که    می شود؛ 

 ان را برآمده از دل نهان بدانیم؟  نباید

 

فروید سهش خوشایندی را که دو کس از شنیدن یک داستان و یا گفتار می    ،افزون برآن      

  ا شنیدن یک گفتار هنگامیکه چند کس ب » دل نهان« می داند و می گوید:  سهند هماهنگی دو ـ  

 که با هم می خندند؟   اندریافت هنبازی ازآن دست می دهد می خندند، براستی چگونه
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افزاید که         با روان یا  یک واژه و    براستی ما ازچگونگی بستگیسپس می  اندیشه    یک 

   . کنیمپرسمان ها وجستارها را سرسری برداشت می   اندریافت و  هیچگونه آگاهی نداریم

 در روان هستی دارد.  داده ها ]درک[ دریافت ان بایستی پذیرفت که مایه پایه  براین           

 

و موشکافی  بینی  ژرف تیناب باباریک  ] تفسیر[  از سوی دیگر خوابگزاری و سفرنگ          

 .  ما نشان خواهد داد[  ]خیالی در زندگانی پندارینه زمینه پهناور و راه گسترده ای 

شود  ما دیده می  ]تصورات[  های  همه گوناگونی وگستردگی که در انگارش  راستی اینآیا ب       

 برمی آید؟    از کجا

و آفرینندگی یک نویسنده داستان )داستانی که زاییده  نوین  سپس می افزاید : اندیشه های     

یسنده در بیداری می بیند بدین مانک  پندار و انگارش نویسنده است( تیناب هایی هستند که نو 

دمی هنگام خواب و بگونه تیناب می بیند. این انگارش  ی باشند که آند نمایش هایی م که همان

 بشخور دل نهان سرچشمه می گیرند. آبشخور، آها از همان 

پیدایشچه ناهمگونی میان           رزوها و خودنمایی نمایش ها آ  اندیشه ها و انگارش ها و 

می ـ  بیداری بهم می بافد و می نویسد    میان آنچه آدمی هنگام خواب می بیند و یا به هنگام

 ؟  توان یافت

      

بندد، همان روش را نیز           تیناب بکار می  پس همان روشی که ناخودآگاه برای نمایش 

 بکار می گیرد ؟ برای خودنمایی اندیشه های یک نویسنده داستان هنگام بیداری 

   «.است ی» نمایش دل نهان در هر دو چگونگی یک         
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بخش چهارم    
 

  

 دل نهان و زندگی روانی  
 ] ضمیر باطن و جیات روانی[ 

 

 

بنیادین    ]کشفیات[ یافته های    ]توصیف[ دربرگیرنده ویمندگذشته  های  کوشش ما در ورشیم            

بودش بر  فروید وکارایی  ]وجود[پایه  مهندی  روانی،  های  لیب  کشمکش  های  یدو،  گرایش 

و دل  پیوستگی میان نشانه های بیماری ها و واکنش های درونی از یک سو و سرکوفتگی  

 .از سوی دیگر بوده استنهان 

 که آرمان هسته ای این نبیگ است ) به چم  دل نهانولی هنوز برای بازنمود ژرف           

نهان  جایگاه    ]توصیف[سفرنگ   ددل  بسیار  بازه  روانکاوی(  نگرش  پ از  و  های  اریم  رسمان 

 فراوانی بایستی روشن شود.  نهفته و گنگ 

 

 :  یسته است روشن شودبرای نمونه با        

ه1       گرایش  یادبودهایـ  و  نشده  انجام  به    ای  چگونگی  چه  با  تندرست  نهان مردم    دل 

   و یا سرکوفته نمی باشد؟   واسپرده شده است، آیا سرکوفته می باشند

 

 و فرآورده های سرکوفته ها از چیست؟ ـ ساختمان هسته ای 2      

 

 آیا فرآورده ها پیرو » بینش آگاه« هستند؟ و یا پیرو » دل نهان« ]ناخودآگاه[؟  ـ 3      

 

شوند آن    ،برای نمونه های نامبرده باال داده نشده است  ]توضیحی[اگر تا کنون فرانمودی        

ی منش، نهاد و نشانه های بیماری  برگیرنده شناسای ست که پژوهش های نخستین فروید در این 

 ناکامی ها و اندوه و رنج بوده است. ــ های روانی مانند

 در ـ  در آغاز فروید برای » دل نهان« نگرش ویژه ای داشت بدین مانک که  آن را نه      

 می ـ  ولی اینک  ]روحانی[.نده چونی مینوی ردار ه چونی گیتایی می دانست و نه در ب بردارند

ـ  به آن چونی روانی و مینوی می  و    «می داند  ]موجود[ » مایه آنرا در درون باشندهبینیم که  

 دهد.

 دگرگون شده است و از باور نخستین  درپی سال ها پژوهشفروید نگرش و باور آیا      

 برگاشته  است؟  دل 

 ای سپسین روشن خواهد شد. بازنمود این پرسش در بخش ه     

 سازمان ، اندیشه و دیدگاه های فروید در پیوند بانگرش   زارشگاین ورشیم دربردارنده      

او پایه ریزی  و فرگشت شده می باشد که بر پایه پژوهش های ژرف  آدمی زندگانی روانی

 شده است.
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های نخستین فروید از دل نهان پرمانه   
 

 ]مفاهیم نخستین فرویداز ضمیر باطن[

 

 

 

را   )ناخودآگاه(دل نهان  ویژه    کارایید، توانایی و  های آغازین خو   فروید پس از پژوهش       

و    ]مادی[ را برآمده از یک هنایش گیتایی    ناخودآگاه  ولی   ؛ دریافت  خودآگاه ( بینش آگاه =  ) بر

 لمانی برای بازنمود  آ ]روحانی[و آنچه که فرزانگان مینوی   ، دانستدمی می رازآمیز تن آ

» دل نهان«  می شمرد وهنایش  اه  بینش آگ  ته بهرا وابس فروید آن ها  » دل نهان« نوشته بودند

 .  دانست میسرکوفتگی  در تنها را 

 روانشناس چکیده نگرش فروید را در ان زمان چنین نوشته است:  »جونز«   

 

سرکوفتگی    در چگونگیبخشی از روان است که پدیده های آن    » دل نهان« شناساننده     

     «.هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نزدیک  دل نهان و بینش 
 شعور نزدیک[ ضمیر باطن و ]

 
« بینش آگاه»ورده های دیگری را نیز که به فرآ دل نهان افزون بر نشانه های فروید       

به   می شناساند و آنها را نزدیک توانند بود  آن سانی در دسترش وابستگی ندارند ولی به آ

 ( 1).( می نامد Préconscient (بینش آگاه می داند و 

 
 

......... .......................................................................................................... 
 نامیده ایم.  « بینش نزدیک» آن را در فارسی     ( 1)

 حسین بطحائی                                                                                                                               
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ـ  می  انگارش و یادبود را    نشانه ها و نمادهای گوناگون اندیشه،که  بیشتر اینست    ویمند         

 . بازگرداند  ] حافظه[و یاده بار دیگر به ویر  و   بینش آگاه دور کردتوان به سادگی از

و یا چشم اندازی را در  توجه می کنیم[  ]پرنگر می شویم    اندیشه ویژهبه یک    ،  برای نمونه      

 و  کنیم  آن اندیشه  ]اراده[ویر خود جان می بخشیم ولی در یک چشم بهم زدن چنانچه یازش 

 (1) آن چشم انداز را می توانیم از ویر خود بزداییم. 

چنانچه        باشیمو  خواستار  ه   باردیگر  یا  اندیشه  همان  توانیم  بیاد  می  را  انداز  چشم  مان 

به آسانی دست یافتنی    بینش آگاه  چگونگی  و   ]جاور[ حالت  در می یابیم که    از این رو  آوریم. 

 ن را دگرگون کرد.  و می توان آ است

آبدینگونه          به  توان  به می  که  دریافت  دستیابی،  سانی  شایش  یا    ستردن  شوند  یادبودها  

 و  هنایش خود بگیرد  پهنه ی روانی آدمی را زیرنمی تواند  بینش آگاه   انگارش ها و جزآن، 

یادبودها   و  پندارینه،  اندیشه ها،  از  پاره ای  بپوشاند. ولی  این چگونگی گاه آن را  با  ناساز 

 فروید:  و یا به گفته ،  تند و گاه در دسترس» بینش آگاه«» ناخودآگاه« هس زیر هنایش 

  ز اوزوارشباشتاب ابینش آگاه را دارند )   به  ]تحویل[ فرآورده هایی که شایستگی واسپاری»   

 « می گذرند( و نزدیک بینش آگاه جای می گیرند. ] سانسور[ 

  

بینش نزدیک باژگون » ناخودآگاه = دل نهان «  که مگر درخواب ساختگی و یا در            

در دسترس بینش آگاه هم جای  است که    سترسی به آن شدنی نمی باشد . شایمندروانکاوی د

 یده شده است.  از همین روی بینش نزدیک نامگیرد. 

ه  و ب   دل نهان  درونی بودن پاره ای از  به سخن دیگر فرآورده های روانی که به شوند        

 خوانده می شوند.  «بینش نزدیک»باشند   بینش آگاه دسترسی پاره ای از شایش شوند

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................... 

( آنست که مبتال به آن نمی تواند از فکری که بر او مسلط شده   Idées Fixes( بیماری ) اندیشه های سمج =   1)

 و  بسیار آسان کار صراف خاطر  درحالیکه هنگام برخورداری از تندرستی روان دور کردن افکار و ان  .رهایی یابد

 ساده ای است. 

 ئی حسین بطحا                                                                                                                       
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 دل نهان و گرایش ها
 ]ضمیر باطن و تمایالت[ 

 
 

 

نه  ]اصطالح[واژاک            دل  های  سوی  گرایش  از  اینهمه  که  سرکوفته  های  گرایش  یا  ان 

 دارد؟  ]معنی[شی  ر  و آ  ]مفهوم[پرمانه ست چه  شده ا]تکرار[ فروید بازگفت 

 هستند؟  دل نهان های برانگیزاننده یش ها خود اآیا این گر ــ      

 ؟    دل نهان باهستند و یا  در پیوند  بینش نزدیکبا ــ  آیا      

 

 و یا  میان » خودآگاه و ناخودآگاه«   ]مقابله[ره می نویسد: رویارویی  فروید در این با          

 اندریافت گرایش ها را پیچیده و گنگ کرده است.» دل نهان و بینش آگاه« 

 

وا        روانشناس  یک  که  آهنگامی  برد،  می  بکار  را  گرایش«    « بدرستی  ژاک  رمانش 

تا راستینگی    پرمانه  ( Métapsychologieدر جستار )    و سپسآن    ]واقعیت[ساده آن است 

نهان ر) متاپسیکولژی(   نمادهای روانیگرایش دل  وابستگی    ا گرایشی که  نهان  به دل  آن 

از    پایه  برایندیشه، یادبود و یا کنش باشد و  ، ان شایمند است به  ریخت های گوناگون    دارد و 

   لی م و می شناسیم و می سهیی آنراهای از گرایش  دهای و بینش نهان ما تنها نم   و بینش نزدیک  

 ویژه ای را به ما نمی نمایاند.  ]حقیقت[راستینگی 

 

 : سپس فروید چنین می گوید       

 

تنکردی   چنانچه          انگارش  ی  بگونه  نتواند  گرایش  اندیشه    سهش،  ]جسمانی[    کیک  یا 

 خود این انگارش ها، سهش ها و اندیشه ها از   ، ونمایان شود، سرکوفته نامیده می شود

 .  » دل نهان« سرچشمه می گیرند
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زوارشاو   
[ سانسور ]  

 

 

 

 زوارش«نمایان می شوند و آن کنش » او  همدیگری   نشانه های سرکوفتگی بگونه ی             

 .  گزارش کردیمزوارش تیناب  و است که نمونه روشن آن را در ا

آنها که  کودی  به ویژه گونه  جنسی[     ]غریزهژادینسرشت              ن جویی  ر  و    زیرکارایی کانه 

جویی[ هموارههست]لذت  ولی گر  ند  دارند  کنشگری  و  خودنمایی  هنایش    ایش  زیر  آهستگی  به 

با  منش  و  سرشت    ؛[ها   ]ممنوعیت  بازدارندگان و    ]اجتماع[ رامونی خانواده و هازمان  ی سازه های پ

این گرایش ها    رو   این ازهماهنگ می گردد.  هازمان    ]اخالقی[ی کرداری و فـ رخویی  آیین ها

 و پایداری سرکوفته می شوند.     ]دفاعی[با واکنش پدافندی  

فشار  زیر    زمان کودکی جوان را به شوند کشمکش های  که    ] سانسور[زوارش  واینگونه ا         

میانه روی او را بسوی یک منش خوب و    با پدید آوردن ، چنانچه راهنمایی شود  می گذارد

ب  هماهنگ  و  نماید   ادرخور  می  راهبری  هازمانی  های  کآیین  و  لغزش  ولی  مای ژ،  ه  روی 

 ( خواهد شد.  Névrosesروانی( )   ) پریشانی   «روان نژندی»پیدایش 

     

 ؟بینش ناخودآگاهاست و یا  بینش آگاهزوارش از کنشگری های و ا ولی آیا         

تا سال          و نزدیک و ا  1920فروید  پنهان  بینش  است داده    میجای    زوارش را میان دو 

   ورده است: آ نمونه  چنین و 

و    دستگاه روانی آدمی را همانند به سرسرای بزرگی که گرایش ها درآن درهم فشرده      

اند شده  داند.    انباشته  کنارمی  ز  در  جایگاه  که  است  تاالری  سرسرا  آگاه یست  این    بینش 

ه تنها با گذرگرایش هایی  نگهبانی می کند ک  زوارشواکارگزار  و تاالر  است، میان سرسرا  

 که می پسندد از سرسرا به تاالر پروانه گذر می دهد.  

 د. سرکوفته می شو  نباشد شایسته  پسندیده و  دیگر گرایش ها که از نگرش کارگزار    

    

 آنها که از ،ستند در بینش نزدیک جای دارندگرایش هایی که در سرسرا هپایه  براین         

 گاه خواهند بود و آنها یی که پروانه گذر گیرند در دسترس بینش آ میانه گذر پرو  زوارش او 

 نمی گیرند به دل نهان سپرده خواهند شد و سرکوفته می شوند. 

 

ش بخشی از و ا ]توضیح[با این فرانمود       و یا پیرو آن نیست. افزون بر آن  بینش آگاهزوار 

 نمی باشد.  شدنی یاریگر برونی زوارش بی یاری  و ا و پایداری ایستادگی  

نام می برد که سرکوفته شده نیست    دل نهانسومی از      ]حالت[چگونگی  فروید از    رو   ایناز  

 ونکه سرکوب کننده است.  



 95 

 

   پرمانه های نخستینش بازنگریفروید و  
[ فروید و اصالح نظر در مفاهیم نخستینش]   

 

 

 

 

 را خویش های  بنیادین نگرش ]مفاهیم[ هایفروید در برخی پرمانه  1923سال  پس از            

 بیشتری می دهد.    ]توصیف[ویمند  نموده و برای برخی دیگر   بازنگری

 

؛  پیشرفت های ویژه در روش واکاوی و پژوهش ژرف سازه های پریشانی روانی          

 فروید را )باژگون آنچه که پیشتر می اندیشیده( به این برآیند رسانید که : 

اندیشه ها و یادبودها شاخه ای از کنشگری های بینش آگاه ننده  آیا کشش های سرکوب ک    

 انگیزه های سرشتی و درونی وابسته به بیماریهای روانی؟  هستند یا برآیند 

 

 )من( می گوید:   ]شخصیت[سپس با بررسی کنشگریهای راستین منش         

از کارسازان  آیا این گرایش         بنیاد برآمده  نیستند،    []مقاوم  استوار نستوه و های روانی از 

نیروی توانای  نیز  و بایا  درخور  ، در زمانتوانایی های سرشتی می باشند  که همچنانکه مایه 

 د؟ ن زوارش را پدید می آورو ا

 

« در اندیشه و  گوهر روان    »آمیز زیر » برنام«  راز  یک نمای نوین گنگ و  پایه   براین        

 نگرش فروید می روید.  

جدا از ]مفهومی[نیز نمی تواند دریافته ای    «گوهر روان»  پرمانهت و  اندریافولی همین       

 . داشته باشد دل نهان
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 هراس و سرآسیمگی 
و اضطراب[]هراس   

 

 
 فروید نگرش خود را در باره هراس و سرآسیمگی روان بارها دگرگون کرده است.         

 آن را  سپسمی داند. ( Névroses ( » روان نژندی«نخست آن را زاییده بیماری روانی 
بداندیش  سراسیمگی یا  ای[یهیستریک  پندارد  ]وسوسه  چم.  می  به  به  بیماری    ،)  همانند  های 

 .  هیستری(

 آسیمگی چه پیوندی دارد ؟ و این ولی این پرسش پیش می آید که سرکوفتگی با سر         

 سهش شگفت و دردناک چگونه پدید می آید؟   

سال       در  از    سرچشمه1926او  ترس  را  چم)من(  ی سرآسیمگی  به  داند  از    ، می  ترس 

  من( نام می برد. بدین مانک که )من( خود رانش بینش آگاه و از یک واکنش گریز از ) م

 است.  از خود یک سیج درونی می سهد و خواهان گریز دربرابر 

 

آنجا جداسازی       از سازه هایو  سرآسیمگی  دو گونه چگونگی  از    ؛ ی برون   ]عوامل[هراس 

 شکار می شود.  ور ترسناک و هراس روانی و درونی آمانند برخورد با یک جان

کارسازهای       پس  هستند.  سرشتی  سخت  های  کشش  پیرو  درونی  سرآسیمگی  این  ولی 

 زاینده سرآسیمگی دو گونه اند: 

 . برونی مانند ترس از بیماری، گرسنگی، جنگ، پیشامد سیجناک ومرگ  ـ کارسازان1    

 درونی در برگیرنده کمبود پایداری و تازش سخت گرایش های سرشتی.  کارسازانــ  2    

  

 آیند مهند راهبر است.به دو بر  آزمایش واکاوی سرآسیمگی فروید را          

 

تنها    نخست            نه  آدمی  هااینکه  سرشت  شوند  ،برپایه  به  سختی  فزونی  ونکه    کنش   و 

های خشن   چگونگیبرابر در  خود را)من( نک که زوارش درونی نگران می شود، بدین ماو ا

 ، ناتوان می یابد.  روان  خواهش های ناپاک و ناروای سختی کنش  و 

 رمن« می نامد.  ـ  زب    «( به چم   moi  Surاین چگونگی را فروید )         

  

 زیرا چیزی که  ،روی یا لغزش لیبیدو به تنهایی زاینده سراسیمگی نیست الدبراین کژ       

 هنش آگاه روشن باشد هنایش بسیار نداشته و در بردارنده پادافره نمی باشد. در این باربر بی

   : فروید می نویسد

 آن است تا در برابر ( من )و واکنش    (زبرمن)  کاراییر پیامد بودش و » سراسیمگی بیشت      

 هنایش لیبیدو«. 
 

این    نیست ونکه  ] اضطراب[  ؛ یادبود سرکوفته زاینده آسیمه سری  برآیند چنین می شود           

 که یادبود را سرکوفته می سازد.  آسیمه سری است  
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       « اینکه  انگیزرمنـ  بزِ   دوم  تازش  شوند  به  می  «  جای   ) من  برابر)  در  درونی  ـ  های 

 که این هشدار در برابر یک سیج روانی است.گونه ای نشانه ی سراسیمگی  پایه براین  گیرد. 

پایداری و    ناتوانی )من( در برابرسامانه  های درون و پیامد  کشمکش   سیج روانی بدستاورد 

  سازه های تازنده درونی   گیزگان گمراه کننده لیبیدو ودیگرپدافند درونی پدید می آید تا از ان

 پیشگیری نماید. 

 

   

  

 
 

 روش های پدافندی
 ]روش های دفاعی[

 

 

 

 

)من( در    ]یعنی[ دارد بچمی    (من  )فروید پژوهش های بسیار در روش های پدافندی            

زایای بسیار سخت  های  کشمکش  شایمند  برابر  که  آنجا  تا  روانی  های  باشد    ]امکان[بیماری 

 و از سویی سرکوفتگی خود روش ویژه ی دیگری برای پدافند است.   ؛پدافند می کند 

فرآوری           اندیشه ها،  تازش  این می شود که  جا  واکنش ها، جهش سهش ها، جاببرآیند 

همچون  )من(  روش هایی هستند که با سرکوبی    ] تصعید[  و فرایازگی  ]تلطیف[ شدن و تاژاندن  

 باشد. می  ]غرایز[روانی سرشت ها  ]مظاهر[زار در برابرنمودهای جنگ اب 

توانایی و    یکمابیش   ] تابع[پیرو و تاراس  توانایی و زور این درگیری و رویارویی نه تنها      

تاراس  همچنین  ونکه    ، است  من(زبر)سستی کنش  ندی و سختی ویا  وانی سرشت ها و یا ت نات 

 خود )من( می باشد. درونی  سستی چگونگی های  زور و 

زندگی  ]عوامل[  یا ترس از کارسازان  رمن( ـ  ب)زِ شدنی است که ترس از  این پیشامد ها    شوند    

 نند آن باشند. درونی و ما ]محرکهای[و پیرامون برونی و یا ترس از توانایی و زور انگیزگان 

    

کشمکش ها و پیدایش    آنان سازمان داده نشده است) زبرمن(  در کودکان که هنوز منش       

ا به آسانی می توان دریافت و بهرروی پدافند وپایداری درکودک  ر]عقده ها[  گره های روانی  

 واکنش خود را نشان می دهد.    نیز به هر راهکار 
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رمننهاد ، من ، ِزبـ    
 

 

 

 

 این سه واژاک از نگرش فروید چم ویژه ای دارند. بدینگونه:           

پدیده      ]کل[دمی و همادسرشت های نخستین زندگی آ  ]مجموعه[  ـ نهاد )یا خود( از هنگرد1      

است.    درون و یا سازه های لیبیدوهستی یافته  تازنده  ]عوامل[های سرکوب شده از سازه های  

(1) 

 

 که می تواند کارهای    ،و برونی است بینش آگاهخست دربردارنده دستگاه ن )من( ـ 2        

 ]کنترل کند[.  دریابد و مهار کند خود را  [ ]ارادیخواست ب 

ـ  هسته    دل نهان« نیست و در این چگونگی  چنان تهی و دور از فرآورده های »ولی هم      

رابر تازش  در ب  تا اندازه ای  و دررویارویی با نهاد خواهد بود  ]دفاعی[ی واکنش های پدافندی 

 ایستادگی می کند.  ) دل نهان(   روانو  ارادی[]غیرکنش های ناخواسته 

چند  ]وظیفه[ساختمان و خویشکاری    پایه  براین      چند سویه،  و چگونگی    )من(  یا    وچونی 

 است.  [ی ]خاصیتچند سودبخشی 

هیختن  روش پر  و   پرورشرفتاری کودک است که  منش  بنیاد و، دربرگیرنده  رمن ب  زِ ــ   3    

د  دار   ن هنایش بسزاییوخانواده در چگونگی و چند و چونی آ  ]پدر و مادر[پرمار  [کردن    ]تربیت

شانگر ایستادگی خانواده در برابر کودک  و ن   «گره ادیپ) زبرمن( ریگبر »به سخن دیگر  و 

پ   جانشین بدینسان  و   است،  ـ  فرمانروایی  که   رمار  مانک    ثانوی[ ]طبیعت  دومین   سرشت  بدین 

و    «پرمار»بجای   پاسداری  است کارگزار  برنایش  زمان  در  ها  کنشگری  این    هشداربه  و 

است که همچون نیروی سوم)من( را وادار به پیروی و فرمانبری  ای  چگونگی  منش سازنده  

 از خود می کند. 

 ناخودآگاه« » زبرمن ،  وهش های روانکاوی خود به این برآیند می رسد فروید در پژ      

 . است

 

 
 

 

 

.......................................................................................................................................................  

نی می دهد  به انتقاد از این مسامحه که فروید غرایز حیاتی و مماتی انسان را جنبه جسما(  دراین قسمت احتیاجی  1) 

 نداریم، زیرا او تحت تاثیر مطالعات بیولژیکی خود بوده و توجه خاصی به انفعاالت ضمیر باطن و روح نداشته است. 

  

 نویسنده ) ژان ـکلود   فی یو(                                                                                                        
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روانی   ترازمندی  
[ روحی ]تعادل  

 

 

   

 نه    که   و زندگانی روانی آدمی استروانکاوی   ]فرضیه[ انگاره []توضیح  ویمند بخش این       

های رفتاری وسرشتی و  می کند ونکه ویژگی    ]توجیه[تنها نابسامانی های روانی را روایش

 را نیز نشان می دهد.    مردم بهنجارهنما یی کننده  ار ]عوامل[کارسازان

و        کوشش  هیچگونه  که  است  هنگامی  روانی  ترازمندی  و  درونی  تندرستی  و  کشمکش 

 یک  ونگی تنها و به ویژه نشانه ی بودش و این چگ      نشانه های بیماری روانی دیده نشود. 

بسیار زبرمن(  یادب)  برای سرکوبی  د   ودهاتوانا  ونکه  نیست  ها  تندرستی    جاوررو سرشت 

واکاوی  آ های  ده  ]تحلیلی[زمایش  می  و نشان  جایگیری  که  گرهد  ها[  ها    استواری  در  ]عقده 

 هستند. ]تعادل[ چگونگی ترازمندی

د. بخش مهند زندگانی هر  جوش و خروش می باشن یشا تیناب ها نیز کمتر درچگونگی  ب     

است و ریشه بیماری های  دل نهان ا  خته آروین های زمان کودکی و بازتاباندوکسی پیرو 

پدافند  ی گیرد که )من(  روانی هنگامی نیرو م  یا از ترس )زبرمن( ناچار به  از ترس نهاد 

   بوده باشد.  ]دفاع[

رپایه  براین        بسیار ترازمندی  و روش  رفتار  پیرو  نخست  )من(  ]ظریف[ تاژ  وان  و ژرف 

ـ    کاربرتابد و همزمان بتواند با  به سامه اینکه بتواند انگیزگان زمان گذشته خود را  ،  است

برونی و زااس   . شودروبه رو   زبرمن  سختباکنش های  زندگی و همچنین    های  دشواری  ن 

آرامش  مایه بنیادین    ، که می آیددر آدمی پدید  آرامش و خشنودی  گونه ای    بدینگونه است که  

 ترازمندی روانی است.و  

بتواند همزمب       و     ان خواست های )نهاد( ه سخن روشن تر کسی که  و واپایش )زبرمن( 

و  یانزندگ  [ ]حقایقباشاهای   هماهنگ    ]خصوصی[یکخویش  هازمانی  هم  با  را  به    همه  کند 

 شادکامی و تندرستی روانی دست یافته است. 

مهندی  دمی با پافشاری  فروید به ویژه برای بدست آوردن ترازمندی روان و فرگشت آ      

فرایازش  ]تلطیف[تاژاندن   تصعید[و   [    (Sublimation  )(1)( چم نیروی    :  به  و  آمهراز  میز 

سرشت   نیرومند  های  و  های  آرمان  برایها  گرایش  شدن(   بزرگهازمانی  مند  را    بهره 

 گوشزد می نماید. 

  

 ................................................................................................................. 
ت رانی تا  رژی لیبیدو و فعالیت جنسی از هوی و هوس و شهو!( خالصه تصعید این است که شخص با وجود داشتن ان

 از آنرا به سویحد امکان خودداری می کند و بجای تسلیم شدن بتمایالت این منبع انرژی فوق العاده نیروی بدست آمده 

این  هدف های عالی هنری و اجماعی بکار ببرد. با مطالعه دقیق سرگذشت مردان بزرگ جهان مفهوم تصعید و تلطیف 

انرژی بهتر استنباط می شود. اصوال تصعید بمعنی تبدیل ناگهانی جسمی به جسن دیگر است بدون اینکه حالت واسط را  

طی کند. مثال هر جسم جامدی در اثر حرارات لبتدا مایع و بعد با ادامه حرارت بخار می شود ولیکن جیوه و کاغذ بدون  

 تصعید شده است.  اینکه مایع شوند بخار می گردند که می گویند
 

 حسین بطحائی                                                                                                                     
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 فرآورده های دل نهان و بینش آگاه 
و شعور آگاه[  ]فرآورده های ضمیر باطن  

 

 

 ؟ کرد  ]توصیف[  ان« را چگونه بایستی ویمنددل نهاینک ببینیم که براستی »          

 

ن سرکوفته  زااسکار  ]مجموعه[ نهان را دربردارنده هنگرد  چنانکه دیدیم فروید نخست دل        

 » بینش نزدیک« بازتاب برانگیزندگان روانی می دانست.   نها را مانندو آ ]ذهنی[  ی ویر

    می باشد.هر آینه چنین ویمندی برای دل نهان بسیار نا رسا        

و    فروید پژوهش هایش روی » دل نهان« ژرفتر شدهپس از آن چنانکه نمارش شد،           

 دل نهان   آنجاو در از روانشناسی( را پیش می کشد، اتر( )فر métapsychologie) جستار 

  ن سرکوب کننده و دستورات زااسکارمی داند. پس ازآن یادبودها و   را یک چگونگی روانی 

 نیز زیر فرمان دل نهان می داند و می گوید: را  ( زبرمن) 

به چم           آگاه )فرجادهمادی،  بینش  نهان( چه  ناآگاه )دل  چگونگی و  از  = وجدان( و چه 

 چند و چونی روان است.

خاستگاه و  پدیده های بسیار گوناگون ویری ما ناشی از دل نهان است و خود دل نهان       

 چگونگی است.گیتایی ندارد، ونکه چونی و   ریشه 

 از سوی دیگر فروید پدیده های دل نهان را بیکران نمی داند و سپس می افزاید :      

) چگونگی ای که وابسته   ن( )مکه پاره ای از ناخودآگاه است بخشی از )نهاد( افزون از       

 . ناخودآگاه هستند هم از پدیده های  زبرمن و همچنین  های پدافندی است( به روش 

 

در  براین      ما  چگونگی  پایه  سه  حالت[برابر  از  ]  گیری  بهره  با  و  هستیم  ناخودآگاه    از 

دل نهان( نوشته است در می یابیم که    روانکاوی  سرآغاز  که در نوشتار )    ]توضیحی[ ویمندی 

ا سالهای پیش از پایان  پژوهش های وی ب در سال های نخستین    دل نهانبرداشت فروید از  

بسیار مه  زندگانی بر    ویرایشی  های  آروین  در ورشیم  ندی داشته است. چنانکه  ناهمگونی 

 ) بینش آگاه و نهان( پس از این فرانمود که: 

 «. دارنده دو سویه آگاه و ناآگاه هستندنشانه های کنش های روانی همیشه در بر »      

با اینکه هرچه سرکوب شده باشد بخشی از دل نهان است ولی چگونگی هایی هم    :می افزاید

دل ــ  سوم    یک چگونگی  و از آنجا بودش دل نهان دیده می شوند که سرکوفته نمی باشند.  از  

 را که سرکوفته نمی باشد بایا می داند و سپس می نویسد: نهان 

 .درست و روشن ندارد« » دل نهان یک ویمند و پرمانه     

است و با  هامتیده    چگونگیرا گیتایی ندانسته و آنرا چونی و    دل نهان با اینکه فروید          

های  ده  ؛ فروید فرآور  آنی  روانی و ویر   گوناگونی و بسیاری چگونگی هایدرنگر داشتن  

نهان   سرکوفتگی  بنیادین  دل  با  همزمانبرابررا  ولی  است  کرده    ]مفهوم[   پرمانه   به سنجی 

 بوده است. ]وفادار[و پایبندباورمند نیز    روانی و مینوی آن
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 می نویسد:   و دل نهانی  در پیوند با سرکوفتگ       

 » هر چه که سرکوفته شود نمونه چونی دل نهان است«.        

پایبندی او  (، پرنگری و نهادته )سرکوف]عوامل[  ان  کارسازدرباره    خودوشتارپایان ن در   و        

نهاد سرکوبی    نام بنیادین دل نهان ویژگی) بدرستی  .  نشان می دهدسرکوفتگی    به ریشهرا  

   شده است(. 

از    ]روح[»جان«  ]توصیف[ویمند با نرمش ویژه ای برای  اید فراموش کرد که فروید  نب ولی         

 واژاک » دل نهان =ناخودآگاه«  بهره برده است.  

 

         

 

 
 

 
 

   کدرمان واکاوی
[رمان تحلیلی]د   

 

 

  نخست  درمان            
 

فروید روی               پژوهش های  ویژه  نهان  ورشیم  فرادل  با  از درمان    توضیحی[]نمودی را 

 او پایان می دهیم.    ]تحلیلی[ک شناسی واکاوی 

 آماج پژوهش ها، بررسی ها و کاوش های ]اصوال[ نخست این یادآوری بایاست که از پایه      

روانی فروید برای درمان بیماری بوده است.  و چنانکه دریافتیم در بخش پایانی پژوهش ها  

پدیده های    ]هبوط[ ش  به فرود    ]اشاره[رز[ نمارش  ֩نژندی« ]نو   وابسته به بیماری های » روان

بیشا آ  ]حتی[زمان کودکی  از  بازنمودیم که  ،نموده استن  پیش  نیز  ترازمندی  و  روانی    نبود 

)من(   سستی  ازپیامد  یا  ونهاد  ها  سرکوفته  با    دربرابر  رویارویی   های  بنیاد  خودنمایی 

 درون خویش است.   ]تظاهرات[

)م       کارسازسستی  چندین  پیامد  خود  مانند]عامل[ن(  توانایی    کارسازان  است.  مادرزادی، 

 نهاد برای رهیافت و کشمکش واکنش های پدافندی سرکوفته ها. )زبرمن( و یا کنش های 

نهان می  سرکوفته های دل    اری روانی برآمده از تازش پنهانی افزون برآن پدید آمدن بیم     

درـ   چنانکه  ،  باشد،  پدافند هماسازش  و  جاور  یهنگی  درست  و  بهنجارآدمی    ]حالت[بسنده 

 برجای می ماند و پایدار است.

 چکیده نگرش فروید در درمان این است که چون )من( بدستاویر کشمکش درونی سست      

 نیرومند شود.    وان می شود بایاست که بهر راهکارو نات 

وناتوانسازی تاخت و تاز سرکوفته ـ    بایستی به از میان بردن کرانمندی )من(  پایه  براین     

درونی  یادبودهای  کنند  وادار  را  )من(  که  مانک  بدین  پرداخت،  بیادآ  ها  بشناسد،  را  ورد، 
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نم با )زبرمن( رویارویی  تواند  با این روش )من( می  نماید و  اید و از فزونی و  ارزشیابی 

 ( بکاهد.  سختی کنش ) آن 

رهیافت          با  بایستی  با]بروز[  همچنین  که  و  بهرگونه  روانی  بیماری  های  نشانه  زگشت 

 بازنگری و ارزشیابی شود. فرآورده های سرکوفته » بینش آگاه«  باشند ستیزید و نیز

 

ویمند      این  آزاد    با  با  درمان  برای  را  ها«  گره   « گشودن  کسانیکه  نادرست  اندریافت 

آشکار   اند روشن می شود.  دانسته  یکی  ها  کنش های سرشت  اینگونه  گذاردن  با  که  است 

 نگرش و لغزش به بیراهه می روند.  

 

ک      بازنمودیم  بسیاردیرینپیشتر  از یک خاستگاه  ـ  سرچشمه می    ه کشمکش های روانی 

کژ  براینگیرند.   پایه  بر  بایستی  درمان  که  سوییپایه  بیمار  نادرست  های  آگاهانه    گرایش 

بیمار   گذاری گردد، و چون  پایه  ها  بزرگساانجام می شود  پدافن ل در گزینش روش  دی  ی 

دهد،   نمی  انجام  کودک  تواند  آفرینبا  مانند  می  بهتر  اندیشه  و  و  ندگی  کودکانه  های  اندیشه 

 به اندیشه های خردمندانه و شدنی دگرگون نماید.  را  ناشدنی 

 است.   ]امکان پذیر[انجام این روش شایمند       

         

در  این از     روانی  پاالیش  سستی    ی  هبرگیرندرو  بردن  میان  پذیری  از  کنش  و  و  بیمار 

هنجار و با میانه روی  اهانه  و زندگانی ب کنش های بخواست و آگدرست    راهبری او به راه

 خواهد بود. 

 

 

 

 

 
 

 ویچارش و هامتگان  
 [ تعبیر و تفسیر]

 

  نیازمند  شکیبایی پیشرفت و دسترسی به آن که کاریست  ]تحلیلی[روش درمان واکاویک          

ای  نشانه ه  و اندریافت  ین این روش هامتگانو پرنگری فراوان است. یکی از کارهای بنیاد

این    ]بروز[پیدایش بایاست در روانکاوری از همه ی  توانایی ها  بیماری است که  ابزارها و 

 شود.   بهره برداری

ناب ها  به تیپرنگری به لغزش های روزانه، پرنگری  ،  همخوانی اندیشه هابرای نمونه ؛       

 هنمودهای درونی و جزآن. روش ر و با ژرفنگریو خوابگزاری  

برخی روانکاوی را کاری آسان می انگارند و گمان می برند که کار روانکاو با روش       

 درمان و شناخت گره های سرکوفته و بازنمود آن به بیمار ]تداعی معانی[» همخوانی یادبودها« 

    .انجام می گیرد 
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 بر نخواهد داشت.  برآیند نیازین را درهرگز مان بدینگونه ولی در        

 

بایستی درونمایه سرکوفته های    ؛ پشتکار بسیارو  آروین ها    آگاهی ها،  ه افزون برونک     

با بی گمانی به    یبرآیند  رفنگری و ریزبینی بسیار شناخته شوند و پس ازچنیندل نهان با ژ 

 سازه های سرکوفته را بشناسد.  بودش  بازگردانده شوند و بینش آگاه  بینش آگاه

ش    و         م  ر  روش  با  روانی    ]تبدیل[پزشک  چگونگی  شود  دنبال  موشکافی  با  بایستی  که 

بیمار را بر سازه های تازنده درونی چیره گرداند و گرایش های سرکوفته بدستاویز روش  

درآمده آگاهی«   « به  »ناآگاهی«  چگونگی  از  درپایان  درمان  شناخت  ارزشیابا    و  و  بی 

 بیهودگی بدور ریخته شوند.  

بسنده نیست که پزشک به بیمار بگوید » بیماری شما پیامد این و یا آن گونه    براین پایه     

 .....« و گمان برد که بدینگونه بیمار درمان خواهد شد.  و گرایش هاست

 

       

 

 

 

 

 پایداری ها 
 [ مقاومت ها]

 

جداسازی       واکاوی  روش  وو  فراگیرنده  بیماری  تحلیل[  ]تجزیه  روانی  با ]شامل[ های    پیکار 

های  برابر گرایشروش پدافند )من( در    زیرا پایداری اینگونه که پیداست  پایداری نیز هست.

بجنگد. ونکه بایاست که آنها  به روشنی    و روانپزشک نبایستی باایستادگی هاسرکوفته است  

از گام  به  گام  و  هشیاری  با  و  نماید  جداسازی  و    خواست  را  بگیرد  یاری  بیمار  یازش  و 

اندیشه   و  توا گرایش  برای  را  و    ]اراده[یازش  نمندیبیمار  بیدار  ها  پایداری  کردن  خرد  و 

 هشیار نماید. 

یا سستی پایداری ها با فزونی اندیشه های سرکوفته  گر باید دانست که سختی  از سوی دی      

با    ایستادگی  . و بسته به اینکهداردونی نیروی سرکوب کننده سازگاری  ی و فزت و یا با سخ

کدامیک از سازه های نامبرده بستگی داشته باشد، درمان بر پایه روش واکاوی بر )نهاد( یا  

فزونی هنایش » زبرمن«    ؛  بدین مانک که اگر بیماری پیامدبر )من( پایه گذاری می شود

سرشت ها باشد  ازرپیچی  و س  شورشباشد ، )من( را در برابر او توانمند می کنند و چنانچه  

 نهاد را آرامش می دهند.  ،  سرشت ها  رام کردن کارایی آ با
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 جابجا کردن اندیشه ها و  

 گزینش جانشین
 ]انتخاب بدل[

      

ب        تواند  نمی  تنهایی  به  پایداری  و  ایستادگی  بردن  میان  زیرا  از  نماید،  درمان  را  یمار 

مهند بیماری هستند برجای    ]عامل[سازکارشه دار کودکی که  و ری   آغازین های سرکوفتهگرایش

 بایاست.  آن جانشینها و گزینش شناختن این گرایش  رو  اینازد.  ن می مان

 های نخستین کودکانه که روان بیمار را زیر هنایش خود دارند از که گرایشبدین مانک         

حالت[چگونگی ا  ]  بیمار  آگاه  دربینش  و  روند  برون  شوند  سرکوفتگی  ان و رزشیابی  از  پس 

 بیهوده بودن آن به بیمار روشن می شود. است که

گزینش  در      سرکوفته،  شینجانروش  گرایشهای  به  بار  س  باید  گذشته  گرایشهای  و  هش 

رایش ها آگاه شود. و چون گرایش  ین گ ااز کودکانه بودن     بینش آگاه  دیگر زندگی بخشید تا 

سرکوبی  ]منفی[«نایی  » ایستادگی  با  یا  دشمنانه و  ]مثبت[«»هاییگونهـ های سرکوفته کودکی بدو

بایاست و در   « درمان    هاییچگونگی»می شوند جداسازی و شناخت گونه ی سرکوفتگی 

 بود.   انجام پذیر تواند و زودتر سان ترآ

که       جانشین  گزینش  روش  بسیاردارد،  در  زمان  به  بیاگنیاز  را  بیمار  که  بایستی  اهانند 

چگونگی های کودکی او را نشان اورا به زمان کودکی برگردانند و    هانندسهش های او خوا

آگاهی    . با این روش پس از بهبودی بیمار از چرایی بیماری خویش آگاه می شود و ایندهند

 بازدارنده » برگشت« بیماری باشد. می تواند  

با شکیبایی،  کنش جاب         باید  نرمش  جایی گرایش ها  با  اندک و هم  انجام  آرامش  و  اندک 

و روانکاو    []تلطیف شود    سهش های سخت و ناسازگار بیمار تاژیده گرددگرایش ها و    گیرد تا

      .  و نرمخویی روش درمان را پیگیر شود بایستی با پرنگری بسیار

  

اینگونه می گوید: از بیم ناتوانی رنج می برم و می افزاید  روانشناس    فرینک کسی نزد       

وش و خواستنی است روز به  هبا  همسرش با اینکه بسیار زیبا،   اختگی او به که از مهر و دلب 

هنگام پژوهش های روانکاوی  است.    ان سری با دیگرروز کاسته می شود و در آرزوی هم

تا پیش از ده سالگی آگاه نبوده    ]غریزه جنسی[ «ید که از گرایش های » سرشت ژادینبازمی نما

 مادرم هرگز چنین کار زشتی را انجام نمی داده است. می افزاید : دل استوارم که    و سپس

ای  رویه    ود مهر و دلباختگی او به همسرشکه کمبمی نماید  روزی برای او فرافرینک       

در خود بسیار  زار نیست ولی در کودکی در باره مادر نهان از زنش بی   است و ریشه ندارد، 

و   است  بوده  به سکنجکاو  اندازه  از  بیش  آن  خت این کنجکاوی  هنایش  به  و  ی سرکوب شده 

 درونی گشته است.   ] ممنوعیت[بازدارندگی اینک دچار گونه ای ترس و 

 بیمار گرچه چنین کنجاوی را نمی پذیرد ولی همین یادآوری به وی آرامش می دهد.      

ـ  درآغاز بیماری در خانه  امد پژوهش ها، پایش و پرنگری، روزی بیمار می گوید  پی در     

 پنجره های خانه زن جوانی بوده که هر شب روبروی  ی می کرده که پنجره هایش  ای زندگ 
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بخانه اش بوده    بسیار دیر بخانه می آمده است و اینکه او هر شب چشم براه بازگشت آن زن

 است و با نشان دادن خود از پنجره می کوشیده است که نگاه آن زن را بسوی خود بکشاند.  

پیشی      پزشک  به  درمان  همزمان  به  ناتوان  اورا  و  ورزیده  می  کینه  و  دشمنی  خود  و  ن 

یکبارفریبکا بیشا ]حتی[  است.  دانسته  را    ر می  خود  پزشک  های  و  بانامه  نموده  زرسی  

 دنبال کرده است.با یک زن    همراه روز دیگر او را 

بسیار  بیمار دچار شرم و ترس    ،فرینکاین یادبودها برای    [کردن]اقراربهنگام خستوشدن      

 چهره خویش را می پوشاند.   با دست بوده و  

 سپس می خستوید که ترس کنونی او همانند بیم و ترسی است که از گوشمالی پرمار       

 داشته است.   ]والدین[

یادبودهای          را    ناسازگار و]منفی[  ناییپزشک  او  فرو سرکوفته  با    ریخت درهم  و 

بیماری    ]توجیه[روایش  بیمار    را آزار می داد رهانیدآنچه که او    زاو روشن کردن ریشه  و 

 بهبود یافت و درمان شد. 

یادب      بازی م و این  بچه  با یک دختر  او  پنجسالگی  اند؟ در  بوده  ی کرده است  دها چگونه 

 دیدن  که با ود را بهم نشان میدهند؛ وی هنگامی  خ   ]آلت تناسلی[ آنها در کار بازی اندام آمیزشی

 شود.  وی پرمار خود به سختی گوشمالی می ر شگفتی بوده است از سد دختراندام آمیزشی 

 این رویداد نخستین انگیزه سرکوب شده او می گردد.      

بار دیگر در شش سالگی روزی زیر تختخواب مادرش پنهان می شود تا او را شگفت       

 زده کند ؛ اینبار هم به سختی سرزنش می شود.  

و بیمار    سترده شد ؛ با پاالیش یادبودها و گزینش جانشیننهانراین پیشامدها جای گرفته د    

 یافت. بهبود 
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 پنجم بخش 

 
 

 دل نهان ــ پس از فروید     
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 روش ها و انگاره های پس از فروید
 ]روش ها و فرضیه های بعد از فروید[

 

 

 آشکار و بی پرده با روشی   دل نهانی شناساندن وهش ها و بررسی های فروید براپژ          

روانکاوی پرداختند دو    در زمینه  همراه بود. کسانیکه پس از وی به پیگیری پژوهش ها   

 دسته هستند:  

 روش فروید را پی گرفتند. ـ کسانی که  1     

 یافتن راه ها و روش های نوین بودند.   ـ دسته دیگر درجستجوی2     

 نشناسی است که از مهندی کوشش ها و برآیند پژوهش های این دانشمند ولی کمتر روا       

 و بهره نبرده باشد.   آگاه نبوده

       

پس از فروید پیرامون ده سال پژوهشی در پیوند با دل نهان انجام نگرفت. ولی پس از       

 آن پژوهش ها در سراسر جهان از سر گرفته شد.

 . شدندمی روش فروید را پیگیر  » جونز«و  «» فرنزی » یونک«،،  » بلولر«      

برپایی      دیگر»ان  با  گروهی   » روانکاوی  جهانی  این  جمن  به  دانشمندان  براین  افزون 

 انجمن پیوستند. 

 

ناشکیب      ولی  توانا  دانشمند،  استادی  شاگردانش  برای  کمتر    فروید  و  بود  سختگیر  و 

انگاره ـ  ]ثابت کردن[    که او برای استواندند آن ، این بود  نگرش دیگران را می پذیرفت.  شون 

شمار     سخت و خشک اندیشی های نابخردانه  ]مخالفت[برمخیدن  خویش که با    ]نظریه های [ های  

ایستادگی دلیرانه وی انگیزه آن شد  .[]تحمل می کردید  تاب می  بسیاری همراه بود،  رنج بسیار بر 

 که بتواند پایه وشالوده روانکاوی را بنیاد نهد. 

 

شناساندن  دل نهان پیشنهاد   تازه ای برای  نگرش های نوین اندک اندک دورنماهای ولی        

 نماییم.   را فرامی »یونگ«و  » آدلر«. که اینک دو نگرش بنیادین از داد

      

بی           پایه  اییم که فروید هرگونه دگرگونی روش و نگرشافزبایاست  خود  ی    هاباور  بر 

کژرا   آسیبمایه  و  که    روی  شد  دانسته  تر  سپس  ولی   . دانست  می  نوبنیاد  دانش  براین 

که مایه گسترش این    ن نه تنها آسیب زا نبوده اند پژوهش ها و آزمایش ها و انگاره های  نوی 

 . نیزآسیب رسان نبوده استبه ارزش نگرش  و انگاره های وی  دانش بوده و افزون برآن  
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 آدلر
 

 خواری سهش 
 [ احساس حقارت]

 

 

نخستین  در روان«  آک تنانی با پخش نوشتاری با نام » کارایی  1907سال  در  آدلر       

 فروید نشانید.   ]فرضیه[پیروان انگاره های  ]ذهن[تخم پراکندگی را در ویر

        

 

 

 چیرگیبه و گرایش  سهش خواری
 و تمایل قدرت طلبی[]احساس حقارت 

 

 

نگرشریشه             است  رویدفبا    آدلر  ناسازواری  بنیاد  این  به  گرایش    آدلرکه    برپایه 

 می داند.    دل نهاناز ویژگی های  ،  اریخورا در برابر سهش  چیرگی 

          

 فرانمود چنین است:        

اکمند           اندامی  با  بالش    ]ناقص[هنگامی که کسی  به هنگام  یا  سهش  ]رشد[  زاده می شود 

ورده های روانی در  مایه زایش یک رشته فرآ  []نقصی  ، چنین آکیکمبود براو چیره می گردد

بگونه ای وآنچنان    ]شخصیت[منش    ج این فرآورده ها بزرگ نمایاندندل نهان خواهد بود. آما

 اندام به چشم نیاید. آککه 

     شوند کنشگری روانی بسیار تواند بود. اندام آکمند پایه  براین         

 

آنجا         کنندهای  یده  کنشگر شیان   به   ]معطوف[ویگشتس   آدلرنگرش ویژه    و از  است   [ ]جبران 

 بسیار دارد. مهندی  که برایش 

 

در نوشتارهای    بن افکنده]غرایز شخصیت[  منشی  سرشت های  پاسداری  بنیاد  آدلربا اینهمه         

پیرو   را  )من(  فروید  در  کمترین سهش سستی  با  آدمی  اینکه  و  داند.  می  روانی  چگونگی 

   و پراکنش منش و یا بر پایه نگرش » نیچه« د که آنرا سرشت گسترش  واکنش نشان می ده

 می نامد.  ]اقتدار[  به چیرگی گرایش 

همینکه  آدلر      گوید:  منش  می  کمبود  بیشا    ]شخصیت[  سهش    ]احتمال[ شایش  سهش    ]حتی[یا 

  تا اندازه ای که آن کمبود را بشیاند  چیرگیبه توانایی و  گرایش    ،دست دهد  کمبود و خواری

 خواهد بود.  ]اثرگزار[ و کارساز آشکارشده ]جبران کند[
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آدمی   پایه   براین        روان  بنیادین  مهند    ؛برانگیزاننده  را  و ریشه  ]مهم[  خود  است  نمایاندن 

و   از کمبود منش  دلواپسی  ترس  به  با نگرش  ما  پایدار  ،  تیمار پیامد    ]شخصیت[نگرانی های 

 خرد کننده منش نمایان می شود.   ]عامل[کارسازو واکنشی است که در برابر هر  پاسداری

 

ک        دیگری  خواریواکنش  سهش  برابر  در  پوچ    ه   « های  کنشگری  است،  شده  ـ  دیده 

و کمبود  است که در چگونگی های دلواپسی و آشفتگی و سهش نبود  ] موهوم بافی[پنداری «  

 خود را می نمایاند.   کارایی  آرامش و اسودگی 

پوشیده    دل نهانو کمبود در  ؛ سهش خواری  که نمایان استواکنش نامبرده    مگر این دو         

 و پنهان می ماند. 

 

انگیزهکمبود]جبران[  گرایش شیانش           آدم  ای است    ،  برا  ]علیل[آکمندکه  بر  ی چیرگرا  ی 

از و  باشد  رهنما  خود  دیگران  پیرامونیان  آماج  به  رسیدن  بهره برای  است  بزرگمنشی    که 

 هانی دروغی و پندارینه برای خود بسازد.. و یا جگیرد 

 

و از منش راستین خود   می دانیم که هر کسی کمبودها و ناتوانی های خود را می شناسد       

پایه    آگاهی های موشکافانه که از خود دارد بربنیادمنش راستین خود را  شالوده و  گاه است،آ

 ریزی می نماید. ـ 

  پندارپردازی،   دروغگویی،    ،]ماسک[گذاری  با رخپوش    ناتواناین است که آدم سست و       

ورد و  واهان است دیگران بباورند در می آ فریبکاری و خودنمایی خود را بگونه ای که خ

نمایاند.   فریبکارمی  درو منش  برآیند و  که  پنهانی    غینی  و  برای    گرایش  نیرومندی  نمایش 

 ی است که دارد.شیانش کمبودهای  شایستگی و همچنین

 

میان    دل نهانکشمکش دریک ی های روانی چنین مردمی پیامد ولی گسترش و کنشگر        

یش به توانایی و  ) گرا  ]مثبت[ هایی های ( و گرایش)سهش خواری آدمی  ]منفی[ناییکارسازان 

 می باشد.   (چیرگی 

کوشش  همزمان  کمبود و []جبران شیانشبه خودی خود هایی های  فزونی و بسیاری گرایش     

 « است. میان بردن سهش »خواری رای از ب 
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 تیناب 
 [ یاور]

 

 

ادین  مایه بنی   ،کمبود  ]جبران[به شیانش  نی آرش تیناب وپیکره های آفریده شده  با این نگ         

 است.   خودخواهی و فرمانروایی سرشت ]اقناع[تیناب و سیرایی 

 

این           های  گرایش  را  آدلر  هاسرشت  برابرگرایش  ژادین«  ی  در  سرشت  که  لیبیدو» 

نه ها و پیامد  پنداریبی پایه  ازنگرش او تیناب انجام    براین پایه  نگرش فروید است می نهد. 

به سخن دیگر کوشش برای رسیدن به یک آماج زودرس است   است و یا    چیرگی   سرشت

ــ  ایش  تیناب پابرجایی واکنش گر  ]طبیعت[که با گمان و گمراهی همراه است، و یا اینکه نیاد

 جایگاهاز  برای پشتگرمی   ی آدم   ]محتاط[ هایی است که به یاری آن در روان ترسو و پرواگر

 آینده هستی می یابد. 

  نگرشوابسته به رویدادهای گذشته زندگی بود؛ از  فرویدتیناب که از نگرش   پایه  براین       

 ( 1وابسته به آینده زندگی آدمی است. ) آدلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

( هرآینه تیناب های ویژه، کمیاب و بسیار روشن بنام تیناب های راستینه از جستارها و پژوهش های فروید و آدلر  1)

 است. بیرون 
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 روان نژندی 
 Névroses 

 

                     

نگرش             پیدایی  آدلر   از  درونی  روان   []بروز  هسته  بیماری  های  و     آشفتگی  ینشانه 

کمبود    آشکاربسیار  است و پیدایش بیماری برپایه  بیمار  ]شخصیت[   سهش های درپیوند به منش

 باشد.می  منش 

 

بایای          و  درست  روشهای  از  شود  چنانچه  گیری  بهره  بخوبی  روانی  بیماری  درمان 

 درمان پذیر است. زیرا: 

تنی زایای       بینی    سهش  اکمندی  زاینده  خود کم  این سهش  و  برای  روانی    آشفتگی است 

دچار    و برتری بدیگران  به نیرومندی  به هنایش گرایشبیمار.  می باشدکمبود   ]جبران[شیانش  

ابرای  رروانی  نیروی    همادو یاوه ها    ی پوچاین پندارینه هاو  پندارینه های پوچ می گردد  

 گیرد. یر چیرگی خود می ز  ساختگی  این آماجرسیدن به 

 برای نمونه:         

ـ  دخت      آندازه به پدر خود دارد در ناخودآگاهش از رویا  بیش از  ری که سهش مهرانگیز 

ویی  ولی چون زناشهان است که زیربال وسرپرستی پدرباشد.خوارویی با زندگی می ترسد،  

گرایش درونی  هازمان است در روان چنین کودکی  یین های  شدن از آو ازخانه ی پدر دور  

 ن به پدر پدید می آید.  شوهر کرد  ]امکان[شایش و آرزوی 

 

     آورده است بدینگونه است: آدلر نمونه ای که     

شده بود. پژوهش  آسایش  و   آرامش]ایمنی[ارمندی    نبودازترس  سهش  دختر بیماری دچار         

فزونی  بوده و    ه او در زمان کودکی همه ی مهرش بسوی پدرروانکاو آشکار کرد ک  هایـ  

و    ده ) شایش زندگی در خانه پدر و برخورداری از نوازش او( روی انجامی مهر ناچار به کژ

ا ناآگاهانه خواهان  توان   یو داشتن دلسوز و پشتیبان  ترس درونی خود  این  اینکه برای گریز از 

ـ  پذیرفته می  وی نیز    چون این ترس بدستاویز پدیده های درونیومی شود.  همسری با پدر

براین  دامان پدر جستجو می کرده است.  د را در  ترس و خودکم بینی خو   ]جبران[شیانش    ،شده

ریختگی  پایه   بهم  و  سراسیمگی  دچار  شدن  دور  پدر  از  و  شدن  نامزد  گمان  و  سخت  از 

به سهش مهرورزی    روانی  میزرازآ دیگری  با مرد  اندیشه روبرو شدن  و  و  می شده  نرم 

 د.  افزو و بر ترس و بیماری وی می د ی نازک و شکننده او آسیب می رسان 

کار    فزونی  بازنمود  از  پس  ناخستوی    منش ]اثر[ اییآدلر  روانی،  های  بیماری  پیدایی    در 

 نمی شود تنها ریشه را شیانش کمبود می داند.  ]جنسیت[ »ژادین« چگونگی های و    کارایی
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 دل نهان از نگرش آدلر
 

 

شیانشگر           کننده[کوشش  کمبود آکمندی ]جبران  ما    و  روان  ژرفای  در  که  با  منش  برای 

اینکه   و  نماید  پوشی  پرده  را  آکها  و  های  سستی  تا  کوشد  می  منش  این  نمایاندن  ارزش 

]ضد  استواراندن توانایی ما و واکنش پادخواریاز نیروهایی که آرمانش    ]مجموعه ای[ی  هنگرد

 باشد بر دل نهان ما فرمانرواست.    حقارت[

  همان مهندی   آدلرنهان از نگرش  در شناساندن دل    کمبود  پس روش و ارزش شیانش          

نیروی شیانشگر    آدلرباورمند بود. ولی بیگمان  سرکوفتگی  را دارد که فروید برای انگیزه  

 نمی دانست.     سرکوفتگیرا هم وزن  کمبود

که    پس            آورد  بدست  برآیندی  چنین  توان  نهان»  می  سویی   «دل    بردارنده در  از 

دین مانک که  ب است.  آدلربازنمود    و  دربرگیرنده نگرش   رو از سوی دیگ  فروید]توصیف[ویمند 

کننده[ انگیزگان شیانشگر  نهان سرکوفتگی در    سازان شیانشرکا  راستایهم  کمبود   ]جبران    دل 

پویاهستند آنچه    بیشتر   )من(پاسدار  ]غریزه[سرشت  مهندی  به    آدلر  افزون برآن.  کوشا و  از 

 باور داشت، باورمند بود.  فروید  

د برآ       نگرش  یند  از  که  در    آدلریگری  که  است  این  آید  می  نهانبدست  نیروگر   دل    که 

گرایش   یک  است  آدمی  که  زندگی  ای  بازدارنده  هرگونه  با  ناهمسو  که  دارد  هستی  پایا 

 می کند.   ]دفاع[نیرومندی ما آسیب زا باشد بسختی پدافند ه بخواهد ب 

 

 

 

 

 همگانی یونگ و دل نهان 
 ] یونگ و ضمیر باطن عام[

 

 

 

 گذرگاه فروید جدا کرده است. یونگ نیز از روانشناسانی است که راه خود را از           

 او در روانکاوی خود دو واژاک نوین بکار برده است:       

 *    ( Introversion     = )  خود پسندی   

 ( *   Extraverson   مردم دوستی =  ) 

برآن        نهانافزون  نما  همگانی   دل  نیزبرآن  فروید  بودکه  کرده  ـ  یونگ  ،  رشی  پرمانه 

 .  و آنرا گسترش می دهد   تری را باور داردفراخ   ]مفهوم[ی
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 و مردم دوستی  خود پسندی

 از

 نگرش یونگ 
 

 

    

گوید:           می  گونه  یونگ  بایستی  نمی  فروید  کارایی   »  پیامد  را  روانی  بیماری    های 

ژادین   جنسی[سرشت  دل    ]غریزه  و  بداند  آن  به  کرانمند  چارچوب سرکوفتگی  و  در  را  نهان 

    «.زندانی کند

انگاره        گوید،  گفتگو درست  کارآیی » ژادین= جنسیت« در   ]فرضیه[  او می  بی  بیماران 

گونه های بیماری های    پایه  براین  ،ولی این پیامد تنها یکسوی پرسمان را بازمی نماید است،  

ی   همه  یا  و  اروانی  برآمده  را  بیمار  یک  های  نیست.  ناهنجاری  درست  دانستن  آن  ز 

 ژادین نیز درست نمی باشد.   کارآیی ] انکار[همانگونه که وازنش 

باور دارد  بجا و درست است    آدلر  که   ]تسلط[چیرگی  انگیزه نیازمندی به    افزون برآن      

لیبیدو  از]موثر[  نیزکارساز  همچنانکه  بر    رو   ایناست.  چیره  و  توانا  کارساز  یا  انگیزه  دو 

 ی فرمانروایی می کنند: درون آدم 

 و چیرگی  فرمانرواییـ سرشت 1    

 ـ  سرشت لیبیدو2    

نماید که فرگشت ژادین  باز یونگ  سپس        لیبیدو  ]جنسی[می  مردمان  در و جوش و خروش 

و    فراز  ]بلوغ[،یش  چگونگی زمان برنازمان کودکی،   ییادبودهابا است    ماهنگه   ،گوناگون

و  آدمی کارساز است    »منش«مان دادن  سادرکه    ،دیگر  ل[]عوامفرودش و بسیاری سازه های  

 دگرگون می شود.  

     ]امنیت[ ای داشتن ارمندیبرباور داشت که بیمارسست منش    آدلر  این یادآوری بایاست که      

اندازه برای خویشتن سامانیک برتری بیش  خود می کوشد و در تالش است که     ؛ دهد  از 

ـ  ارد که در فرگشت منش او کارساز مهندی بشمار می  ی بخود دپشتگرمبیشتر  پایه  براین  

دیگر  آید.   ک  فرویداز سوی  داشت  و  باور  پدر  منش  فرزند  مادر  ه  کودکی  روی  زمان  در 

 دمی است.  و پایه گذار منش آ کارساز

 سازمان منش به دو دسته بخش کرده است: ولی یونگ مردم را از چگونگی        

 

 نی که هماد مهر و پرنگری را ویژه خود می دانند. چم کساه  ، ب ـ خود پسندها1     

مردم  2      بدوستان ـ  و ه  ،  مهر  بیشتر  که  کسانی  می    چم  خود  پیرامون  به  را  ـ  دلبستگی 

 پراکنند. 
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آدمی اندیشناک است و خود را در چگونگی گمان و دودلی درون  نخست  ]مورد[  در فتاد         

ین چگونگی برایش دشوار می شود  یی ازامی بیند و با خویشتن دست بگریبان است و رها

 است. ]دفاعی[پدافندیهمواره در چگونگی   پایه  براین

که می گویند » خوشرو و خونگرم « است و  چهره ای شاد دارد  در فتاد دوم آدمی            

   سازی ه رخ دیگران بکشد. چنین آدمی بهرنیکویی و برتری خود را بکارهایی می کند که  

می آید و بی ترس و گمان  توانایی سازش دارد و به خواست دیگران در   ،[]می رقصدوشتدمی  

 سانی خو می گیرد.  آبه با هر ناشناس  

استوار کرده    منش خود را بر پایه خودپسندی   سپس یونگ می گوید: جوانی که سامان       

برپایه مردم دوستی    آدلرانگارش    گیرندهاست دربر است؛ و کسی که سامان منش خود را 

 است.   فرویداده است دربردارنده نگرش نه

درهم    آدلربازنمود شده    «دل نهان»را با    فرویدبازنمود  «  دل نهان»  یونگ چکیده اینکه       

 چنین می گوید:   ]جنسی[« ژادین»جوش و خروش   کارایی  می آمیزد و برای  

 

 یا این جوش و خروش بسوی درون آدمی است و یا بسوی برون.        

 

مهر  ( و نیروی  مهرانگیز و مهرآمیز روی آور به درون آدمی را به )خودپسندی  روینی      

 را به ) چاپلوسی و دورنگی ( می کشاند. آدمی  روی آور به برون  و مهرآمیزانگیز ـ 

 

 . ی داندم  ]فردی[  خویشیک  دل نهانآنگاه هماد این چگونگی ها را از سازمان      

 : ولی می افزاید که  

انفرادی[ تکین    ای که خویشیک و   یا گستره   ]حالت[   جاورنهان آدمی یک    در ژرفای دل        [  

 .  دمی نام] ضمیر باطن عام[   »دل نهان همگانی«هستی دارد که آن رانیست 
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 همگانی   دل نهان 
 ] ضمیر باطن عام[

 

 

 

 

   کاراییبر پایه   هاندل ن  ]اجتماعی[هازمانی چگونگی های   دانست که فروید در پیوند باباید       

 می نویسد:   باره این ه بود، چنانکه در افسانه ها پژوهش هایی انجام داد ]تولید[وفرآوری

ـ می  را بکار]سمبل[ » هازمان در افسانه ها، آوازها، آهنگ ها و داستان ها همان نمادها        

 . که ما در تیناب خود بکار می بریم   برد

  

تکی   فرویدشناسی  روان   یونگپس از نگرش          او    ]انفرادی[«ناز چگونگی »  و  برون شد 

همبودین» نبیگ    1923درسال   ولی    ]اجتماعی[«   روانشناسی  کرد.  چاپخش  را  بایسته  خود 

 . بشمارآورد  روانشناسی همگانیگذار   را بنیاد یونگ  که است

 

است  یونگ           بهنگام  بازنموده  پیدایی   که  با  خود  بیماران  ها،   درمان  و  نشانه    رازها 

 شده است.  رو نخستین رویا سانه هایاز اف ]ارثی[مرده ریگی نهفتگی های  

 

آن       روانی  از  گره  از  که  جوانی  دختر  زیر    ]عقده[میان،  است  برده  می  رنج  پدرپرستی 

باشد و هنگامی که دردر به گامه ی گزینش جانشین و جابجایی  مان یونگ می  کار درمان 

یونگ  ، این بیمارشبها در خواب  می رسد ست بجای ناگوار(  ) جانشین کردن اندیشه های در

 گوناگون افسانه ای می بیند.   ]حاالت[ را در استش های  

این خواب را دیده است: می بیند باالی تپه  سرسبزی پر از شاخه های  چنانکه یکبار         

ن بلند کرد  او را از زمی   یونگ  د های گندم را می جنبان شاخه    نرمباد  است و هنگامی که گندم  

با نرمباد  و مانند کودک خردسالی در   او را در آغوش خود می    ]نسیم[ بغل گرفت و همگام 

 د.کر و نوازش می  د  جنبان 

وابگزاری این  سپید در کار جنبش می بیند ؛ خ موی  با    سیار باالبلند ب را      یونگ   بار دیگر      

   یک خدای همانند  پنداری    برای آن دختر بگونه ی  نگیو در جهان تیناب  دو تیناب اینست که  

 افسانه ای خودنمایی می کرده است.  

 نگر می آورده است. ه ب  یونگ  تیناب خدای افسانه ای یونان را در پیکر  ر داو         

   مده از کارایی دیرین از نیروی چیره برجهان که برآ ]تصور[و انگارش  یا یک پندار  و         

ـ  می    ، برجای مانده  بیشا پیش از زمان کهن و یا  خستین  آدم های ناندیشه های    ]ارثی[   برماندی

 دیده است.  

ندارد          تیناب  بیننده  پیشین  با یادبودهای زندگی  پندارینه ها پیوندی  این  یونگ می گوید: 

 ونکه رنگ همگانی و دیرینگی دارد. 
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ژرفاترین  که در  دیرینه رابسیار  [ تجلیات  ]های  تابش و خودنمایی ،  [تجسمات]انگارش هااین      

نهان   یگستره   )    همه   دل  یونگ  است  شده  نهفته  سهنده  (  Archétype  مردم  ی  پهنه    (

 می نامد. (   = لوح منقوش  ( یا ) پلمه نگاریندیرین روان

  

این    می  یونگ       هانویسد:  سو   خودنمایی  یک  نمادباز  از  باورهای    ، هامانده  و  یادگارها 

هستیم که از زمان    مگانی ه  دل نهانما دارای  که  ست )بدین مانک  گذشته ادینی و دانشیک  

کهن  های  دربرگیرنده    ]بشریت[مردمی    های  افسون،    ،گذشته آیین  اهجادو  باوربه  ریمن  و 

 ودیگر کارسازان ترساننده و نیز بازمانده های ویری ]ذهنی[ و پنداری همچون، بت ها،  

  ]تاریخ[ پیش ازکهنگاه  ]قبیله[هایتیره    و انگارش  ]خیال[پندار  آفریده یکه    کاربد و کار و نیک خدایان  

 گیرد(.  سرچشمه می   ،می باشد

 

دیگر        سوی  نمایشاز  ها  خودنمایی  فرهمند  این  های  از    ]مقرب[فرشته  بیش  توانایی  و 

در ن  آنابسیار  چیرگی  و    ندازها آنچه  یا  ]اقتدار[توانش  مانند  و  گذشته  خودکامه  کشورداران 

 ، می باشد.استمی شده شته  که برای گروهی انگا  نیروهای فراگیتیک
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 یونگ و فروید 

 
 

 

نگرش             ناهمگونی  اینجا  همگانی    ]توصیف[ واوشتدر  فرویدو  یونگ  در  نهان  و  دل 

ـ  سخن به میان می    از دل نهان همگانی فروید    به نیازکه  هرگاه    هازمانی روشن می شود.  

نهان  داز  آن چگونگی    آرمانش هستش   آورد آن در ژرفای همگان    دمیآل  ابزار  است که 

نژاد و مانند آن    تخمه وگسستگی  از    «گره ترس  یا»و  «دیپگره اُ نند»ریشه دارد، ما  ]عموم[

   .« خوانده شده استی» همگان در بیشینه دیده شده استکه چون کم و بیش 

گره    لیو      درهر دیگر  که  روانی  روان  هماهنگکس  های  زندگانی  پیشینه  اوست با    ی 

 است.   ]انفرادی[  ن ، ویژه و تکی خویشیک

از نگرش فروید دل نهان هر کس در کودکی او ساخته و سازمان داده تاه سخن اینکه  وک       

)نمارشها و رازها(به    [ک]سمبلیپیکره های نمادین    و یادگارهای افسانه ای باکوده ی  می شود

 د. نچه که در کودکی سازمان داده شده افزوده می گردآ

     

نگارین        پلمه  منقوش[ولی  یونگ    ]لوح  از  ]توصیف[ واوشتکه  می کند مرده ریگی است که 

 .  دمی هستی می یابد« گذشتگان هنگام زایش همراه آدل نهان = ناخودآگاه»

 

  ]مولد[ ایکه زای   یدل نهان همگانیک    ]وارث[ریگبرزمانی که ما زاده می شویم    پایه  براین     

 .  می باشیم  ،گذشته است ]تصاویر[ه هاییادبودها و پیکر

 و انگارش باریک بینانه یونگ روشن می گردد. اندیشه  با این واوشت چشم انداز،      

 

را    ]عام[  یدل نهان همگان    کارایی   نیز امروزین  این نکته را نیزبیافزاییم که روانکاوان       

یونگ  ی(  واوشت شده  )نمایش   « دوستی  مردم»و » خود پسندی«  چگونگی  و دو   دارند باور  

 . را نیز پذیرفته اند

 

این نبیگ  آرمان  برون از  جداگانه و  جستاری    ینکه گونه ی باور یونگ به فراگیتیک با ا     

ارزش    دل نهان او در باره    ونگ و پژوهش های روانکاوی و واوشت های است، فرزانگی ی

 بسیار دارد. 
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 واکاوی و پژوهش های نوین ،جداسازی 

 بر دل نهان  
 ]تجزیه و تحلیل و تحقیقات جدید بر ضمیر باطن[ 

  

     

  ، یونگ  و   آدلر  نگرش های  ]علی رغم[برکامه ی    یادآوری است که نکته شایان  نخست این         

  .استاستوار فرویدبر نگرش هنوز هم پایه آزمایش ها و آروین های روانکاوی 

 

 ناسان ویژه دنبال کردن آزند  وانش بیشترین زمان ر فروید تا پیرامون بیست سال پس از        

روشنگری   نگرش  و  ]تعبیر[،  نگرش  گسترش  یا  و  شاگردانش  و  همکاران    و  آدلروی، 

با  در    یونگ و  پیوند  بیماران روانی  درمان  نوین  های  و روش  دانشیک  کارهای گروهی، 

 مانند آن گذشت.  

 

را در دنبال    گاشالدانیل  سپس نگرش  و    ؛برآیندهای پژوهش های سپسین چکیده  اینک       

      آن گزارش خواهیم کرد. 

 

 

 

 

 کودک   
 

 

گذار           برپایه  فروید  اینکه  ساختمان  با  زمان  نهان دل  ی  بسیار    در  پافشاری  کودکی 

ـ  ونگی های روانی نمی  گ از روانکاوان زمان کودکی را پایه بنیادین چ   داشت، شماربسیاری

 فروید( است.  )دختر « آنا فروید» دانند که یکی از آنها 

این گروه بسیاری از ناهنجاری های روانی و فرآوردهای دل نهان را وابسته به زمان        

بیشا    ]بلوغ[پزاوش  آ  زمان]حتی[و  از  پس  دانند.  های  می  پیامدهایی  ن  زمان  را  ولی  از  که 

سازمان بندی  ازسوی دیگر    هرکس کارساز است می پذیرند و دل نهان    کودکی در سازمان

 نمی دانند. ناخودآگاه را ویژه زمان کودکی   ]کلی[ همادی

 

نوین         فروید»مانند  روانکاوان  کلین»و    «آنا  ژولیت    »و   «  دکتر ساچاناچ»و    «مالنی 

گسترده  «  بوتونیه های  پژوهش  دیگر  شماری  مازوشیسم«، و   « های   بیماری  روی    ای 

و  راب[]اضطسراسیمگی ناامیدی  میان  پیوند  بهرگی  و  و    و  ها[  یت]محروم ها  بی  ـ  تازش  مرز 

   انجام داده اند. ]تجاوز[ شکنی 
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 دانش مردم شناسی و روانکاوی  
 ]علم االجتماع و روانکاوی[ 

 

 

و خانوادگی کودکان در هیچ جا و هیچ زمانی  ]تربیتی[  پیداست که پیرامون پرهیختی            

 ت.  همانند نیست. ولی فروید این پیرامون را بیش و کم یکنواخت دانسته اس

شفتگی می شود.  آوی برای همگان دچار لغزش و  انگاشت برداشت از   رویازهمین         

   :برای نمونه

روستایی و هازمان های نه چندان بزرگ و ساده  ]مناطق[های« در کوسته » گره ادیپ       

ن پزاوش هم از نگرش  ه زماو بدینگونه دیگر دگرگونی ها از کودکی ب   ،بیشتر دیده می شود 

   نوین یکنواختی خود را از دست می دهد.    ]مفسرین[ هامتندگان

       

الگاش            ای  [ه]فرضیانگاره«  »  1967سال  در(    Daniel – Lagache  )  دانیل   ویژه 

بر   « انگاره راهنما»  بنام   تحلیل[و واکاوی    پایه جداسازیکه  و  نهاده شده ]دقیق[  پرسون  ]تجزیه 

را هاسازش  کارایی  ازرهیافت    بود  رفتار )یا      ( 1)واکنش         (  Béhaviorisme  =   نژادگی 

 جدا نگهداشته است.  

 

روشن  ]توصیف[ و واوشت  دربرگیرنده کوشش دربازنمود    الگاشو انگارش    گیفرزان           

ـ  روانی و پیشگیری از هر گونه نادرستی و بی پرنگری در دریافته    های  و بی پرده انگاره

وی   است. همچنین  اندیشیدنهای روانی  در  نوآوری  به  به    باورمند  موشکافانه  پرنگری  و 

می گوید بایستی با گام های استوارتر  های گوناگون پژوهشی روانی است و   ی روشبرآیندها

 و سودمند تر به جستجوی ریشه و بنیاد روانشناسی پرداخت. 

  

 اینک چکیده نگرش الگاش:       

 کار یافتن راه خویش است و خود را بسویی ی درش می گوید هر هستنده ای پیاپ الگا            

پیوسته گام بر می  همیشگی وروند    یز در یکن]آدمی[  مردمزاد    پایه  برایناهنمایی می نماید.  ر

 دارد. ـ 

پیرامونش دربرگیرنده یک رشته کنش های گیتایی و  و  آدمیراهبری خردمندانه میان          

بس های  آزمایش  یا  روانی  های  کنش  است  یاریکرشته  زندگی  در  وبایا  جداسازی   .  مهند 

 ناشدنی است.  در آدمی  انگیزه های روانی و مینوی و گیتایی از  ]جسمانی[انگیزه های تنکردی 

راهبری هر  است که کارگزار    ]منفرد[تکینیگیرنده گرایش های  بردرانگیزه های روانی       

 کس است. و می گوید:  

هر چگونگی  یک باشنده درروانی که    ] سمبولیک[و نمادی    کهای تنکردی ر» کوده ی کا    

به  برای یافتن  می    هماهنگی]امکان[  شایش  دست  پیرامون  با  خود  های  داشته    کوشدگرایش 

 «.  پیشروی وا می داردناچاراو را به جنبش و باشد، 
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بازنبا             پرسمان ماین  است  ود  مهند  روانشناس  برای  که  پرمانه ی  ان ی    ]مفهوم[دریافت 

 در نگر  بیمار برای درمان هبدین مانک که ویژگی هایی ک  بود.خواهد بیمار راهبرد  روش 

بهترین روش  شکار و روشن  آهرآینه روانکاوی  ر برخوردار است و مهندی بسیا از  می آورد 

 باشد.می  بیمار راهبری  شیابی در ارز

بیم           های  روانی  نشانه  های  راهبربه  اری  کدام  هر  که  است    ن تکی گزینش  شایمند 

ودر  ]انفرادی[ بیمار  [بازشناخت  واکاوی روانی  راهبری    ]عوامل[هایکارسازجداگانه    ]تشخیص 

 .باشد

 نهفتگی   وگنگی نگرش روانشناسی از از و دل نهان آگاه   بینشاندریافت  پایه  براین          

 بدست می دهد.چشم انداز روشن تری  می آید و در  

 

 : بدینگونه گزارش شود بینش  این دو نگرش الگاش بایاست که  به          
        

است و    یا پیشگیری ازیک رفتار نادرست    کارش(   2  )(  نمادینــ )راهبر  بینش آگاه  ـ  1       

بجای رفتار ناخوشایند نخستین. هرآینه می توان گفت که  ی  دیگررفتارا از ناچاری گزینش  ی 

نیاز و  خواهد داد و  رفتاری است که انجام    اندریافت کارایی   بینش آگاه کار   سهش  بهنگام  

 دیگر.  یرفتار و گزند جایگزین کردن آسیب 

ش  ) ناخودآگاه( ــ دل نهان  ـ2        ی درونیهم آهنگی هماد انگیزه هاچگونگی و  ]معنی[ به آر 

 .  پایدار راهبری است ]مفاهیم[پرمانه های نده  در بردارکه 

       

چونی بکشاند و زیر  بیمار را به باالترین پایه    نش آگاهبیمی تواند   ]تحلیلی[درمان واکاوی      

   ( 3 )هنایش بینش ناخودآگاه در آورد. 

 

برای جابجایی اندیشه و گزینش جانشین و بازگشت در پیچ و خم  ش االگ با روشنگری      

 دریافته و بازنمود سرکوفتگی درهم می ریزد. ولی پیوستگی دل نهان ،   )من( ،زندگی آگاه

نخستین آدمی   ، پدافند و گرایش هایپایدار  و   های درونی و کارسازان پابرجاکش با کشم 

 دست نخورده می ماند. 

اندیشی در پژوهش های   بهر روی الگاش برای روش های ژرف و تهی از خشک           

 را بسیارمهند می شمارد.  نگرش ژرف  و   پایه گذاری همبستگی  روانشناسی ؛

 

 
 

.......................... ...................................................................................... 
ـ  فرزانی است که برماندهای روانی را از سازش واکنش    (  Béhaviorisme)      ر( سازش واکنش ها یا نژادگی رفتا1 

 گذارد.  ارج چندانی نمی می داند و برای جستارهای روانی های فیزیولژیکی تن آدمی

 رهنمایی    ه رازآمیزها و نمادهابرا بینش آگاه که آنچه «:  سمبولیکهدایت  نمادین =» رهنمود ]مفهوم[   پرمانه  ( 2 

 می کند.                                                                                                          

 امی  آگاه است، دریافته  دل نهان الگاش بسیار ژرف تر از آنست که روانکاوان پیشین  ( همانگونه که خواننده گر3 

 روشنگری کرده اند و بیشتر به چم » جان گویا« و بیشا » خرد پویا « بسیار نزدیک می شود. 
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 ن درمان یابش روش های نوینو
 ]کشف روشهای جدید درمان[ 

      

 

پیامد             نوین   در  های  تازه    ،انگاره  های  انجام  روش  روانی  بیماری  درمان  برای  ای 

اری می داند  بیم  ]مولد[زایای  کارسازانگرفته است. روش فروید درمان را کرانمند به پاالیش  

 آنکه بایستی بخود روان و فرآورده های آن نیز پرنگر بود.  با

درمان         که    )من( روش  دانند  می  سودمند  هنگامی  را    برانگیزانندگانرا  نهان  هم  بادل 

بهر روی بدست آوردن ترازمندی  و روش گزینش جانشین رابخوبی انجام دهند. کنند  سازگار  

 یش روان است. روان پیرو چونی و توانایی پاال 

 

وسترساپریش       دیوانگی  درمان  مشاعر[  یدر  بر  ]اختالل  سودمند  نیز    ارزشمندی   وآیندهای 

ولی است،  آمده  چگونگی    بدست  دو  این  از  در  دیرپاتر  درمان  بیماری  زمان  دیگر  درمان 

  [ ]عقدهاز سوی دیگر با آنکه فروید تنها تنش های تنی بیمار را با گره های  است.  های روانی  

دانست   می  وابسته  نهان  دل  در  و Dunbarدونبار  »باشنده  «  Alexenderالکساندر  »« 

هایی  در آزمایش  دمش  استواپی  تنگی  ها،  سرخرگ  کشش  که  اند  نفس[نده  و    ]تنگی 

از کشمکش های روانی  که    نیز شدنی است    ]زخم معده[ و زخم روسپر  برافروختگی نایژه ها

دیده می    ]کلی[ساختمان همادیدر  تنروان وتگی میان  ازآنجا یک وابستگی و پیوس  پدید آید و 

 و روانی از یکدیگر جدایی ناپذیرند.    ]جسمانی[ کدرمی یابیم که پدیده های تنکردیشودو 

 

و   ]تداعی معانی[ها بودد و یونگ را که همخوانی یادروش درمان فروی روانکاوان نوین      

 دید نیز بهره می برند. پذیرفته اند و افزون بر آن از راه    ست اندیشه ها

 

ریزند سپس  می    پراکنده رنگارنگ    ]لکه[ پنده های    یک برگ کاغذ   نمونه، روی برای       

برابر در  ازد آنرا  همیشه  چون  گذارند  می  بیمار  نابسامانید  های  پنده  یا    پیکره  آمیزه  و  ها 

و    ورد بیمار آنچه را که می سهد برزبان می آ   ( 1به چشم می خورد )  «پیکره ها  »همدیس 

نپزشک به ریشه  ارو که داشته است  ای  و گسترش یادبودهای برانگیزاننده  از یادآوری یادبود 

 بیماری دست می یابد.  

امروزین         اندازهای  روانشناسان  چشم  و  پیکره  نگاره،  بسیاری  شمار  بیمار  به  امریکا 

شایند خود را از  فرتورها سهش خوشایند و ناخو گوناگون نشان می دهند، بیمار با دیدن این  

 . د ین راه به ریشه بیماری پی می برو روانکاو از ا   دیدن هر یک گزارش می کند

 

 ............................................................................................................... 
      و پسند هر بیننده در آسمان دیده می شود(.   که در ابرهای پراکنده با نگرشها همانندی پیکره  ،()مانند1 
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ند و در  یکی از این روش ها اینست که شمار بسیاری فرتور را به شش دسته بخش کرد        

شش رج جای دادند و از بیمار خواستند که از هر رج دو فرتور ) یا دو نگاره( را که پسند  

 ( اوست برگزیند.) این فرتورها از چگونگی های گوناگون بیماران روانی است. 

 :  برای نمونه

بیماران            فرتورهای  از  جانی    یک رج  دیگر  به هیستری، رج  تبهکاران   هادچار  ،  و 

 . جزآن    و دچارشدگان به سادیسم  یگررج د

 از بیمار خود بدست می آورد.  بسیار آگاهی های  روانکاو از گزینش فرتور      

 

روش بازی آنان بابازیچه های  ازبیماری روانی درکودکان نیز[]عللهایشوند برای یافتن          

ه و یا گرایش به  ی ساده و بیگنا، به گرایش ها، روش و رفتارکودک با آن بازیچه هاگوناگون

 روی و یا سرکوفته کودک پی می برند.  کژ

خویشکاری      ای  گونه  بیمار  برای  که  نمایش   ]ُرلی[زمودی    و   ]وظیفه[بدینگونه  یک    در 

بازنمود گفتار آزاد می گذارند که هر چه می خواهد در پیوند  می گزینند ولی بیمار را در  بر

]نقشی[ زمودی  در  با  بگوید.  کند  می  بازی  بیمارکه  چگونگی  را  این  خود  راستین  درون 

 آنگونه که  هست می نمایاند و شوند و ریشه بیماری نمودار می گردد.  

      

  ]اراده[ شبی پروا و بی یاز که چون بیمار زمون این نمایش ها دیده شده است  بیشا بهنگام آ       

دورنش  تهی شده و   [ها  ]عقده  بازی گره ها  ، به هنگامنشان داده است  یبازیگر  درددل خود را با

 گردیده است.   پالوده

 

یمار با  ویژه به بیمار یاری می دهد که ب  ]فیلم[از سوی دیگر نشان دادن رخشاره های          

  های گردد و از رهنمود  نیروهای سرکوفته خود چیره  های همانند بر رهنمود   دیدن رخشاره با

رویگرداند خود  درونی  بایس  نادرست  و  درست  آرمان  به  است و  دیده  رخشاره  در  که  ته 

 راهنمایی شود.  

          

نیز در درمان بیماران روانی کاربرد دارد. این روش ها    ]غیر مستقیم[روش های ناراسته        

   است. بیمار برای دریافتنی   و بسیار]تلقین[ در برگیرنده نیوشش  

باورسوی دیگر از        به  بودن  نمایاندن  بیمارو مند  تو اینکه  به  پایداری  می  های درونی  اند 

 بیماری چیره گردد.  زایای   ]عوامل[هایکارساز  خویش را افزایش دهد و بر

 

که گره درونی او را یافته است و پس از   ازاین راه روانکاو به بیماردل استواری می دهد    

            منش راستین بیمار بدست می آید .   ودارشدنوشش راه همواری برای نمی چند دیدار از راه ن 

و با دگرگونی اندیشه ها و    ر ناخودآگاهش نهفته بوده است آشکار می شود در برآیند آنچه د

 گزینش جانشین درمان می یابد. این روش نیز برآیندهای بسیار نیکویی داشته است.  
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 بخش ششم  
 

 

   نوشتارادبیکدل نهان و
 [ ]ضمیر باطن و ادبیات

 

 هنر و ادب از نگرش روانکاوی جستار این بخش است ویمند وگزارش     
 

 

 

تفسیر[    ویمند   درفروید                 پیدایش  کاراییاز  روش های خود]  در  ادبسار    روان  و  هنر 

 ناآگاه نبوده است . 

که   « Vinci Léonard  deدر نوشتارهایش به یادبودهای کودکی » لئونارد دو ونسی   

 نمارش دارد. است ( هنایش داشته  Sainte – Anneره ) روی نگا

تیناب      نویسد:  باره فروید می  این  از  در  )آرمان  نویسنده  ای  تیناب ه  های ساختگی یک 

گونه تیناب ها همانندی بسیار  این(  استنویسنده  ادبی  مانداک های    همان نوشتارها و ساختگی  

 دارد.   انبا تیناب های راستین مردم

به        ر)  برای خشنودی  نشده  انجام  های  گرایش  که  همانگونه  اینکه  تیناب  چم  بگونه  وان 

داستان  نویسندگان  کند،  می  ها  ها  خودنمایی  رمان  توانند    و  می  های    به   گاهینیز  گرایش 

 (    .دست یابند  بدستاویز بازیگران ساختگی  داستان و  نی خود از راهدرو 

ـ  ای دل نهان که در پهنه بینش آگاه نمایان می کارمایه و ابزاری است برتیناب ساختگی       

 شود و از آنجاست که فروید می گوید: 

 چرا انگارش ها و پندارهای ادبساری را پیرو گرایش های دل نهان ندانیم؟      

جایی، گزینش  ) انباشتگی، جابروش های روانکاوی ]مشمول[ گیرنده او چرا یک شاهکار ادبی فر     

 نشود؟  شمرده  (جانشین ، نمادینه شدن

 

برگزیده  ]مفهوم[  پـُرمانه  ویژه ای دارند و پیرو مانند تیناب آرمان  پس نوشتارهای ادبی نیز      

   می باشند.]خاص[ 

    :ویدز هیچ چیزی به هستی نمی آید« می گ سپس فروید با نگرش به این باورکهن » که ا     

هایی که بر کاغذ   ه شد، ناچار اندیشبا  نوشته خویش  ]مبتکر[اگر نویسنده ای آفریننده و نوآور

خود بهره  دل نهان  هنایش یا از  است بینش آگاهشود یا از آگاهی های درست بازتاب می 

   برده است.   

ـ  می  بازتاب دل نهان نیز یک نوشتار شایسته ادبی یا هنری را واالترین نمونه  هامروز     

    اوست. درون بازتاب   ته و یا ندانسته نویسنده دانسدرونمایه نوشتار بدین مانک که دانند.  
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 نمایش برآمده از کدامکه گزینش یک انگاره یا  روانکاو می تواند کنجکاو شودپایه این بر     

برگزیده  ی ویژه  نگارهااین ، ی بیشمارنگاره هااچرا میان  ؛ونی بوده استدر  ]عامل[ کارساز

   است؟  و بر دیگر گونه ها برتری داشتهشده 

گره های  ون و دردناک گذشته و فشرده  بدشگنجا فروید بازمی نماید که پیشامدهای  از آ       

بازتاب نگاره  روانی   پایه  جای  ر ب       تراژیک   است که درداستانهای  تصویر[] هاییهازمان ها 

 مانده است.

با ژرف  هاملت ) از شکسپیر( را  ]تراژدی[سوگنامه  ، با برداشت از همین اندیشه  یونگ       

این نوشتار دریافت   انگیزه راستین شکسپیر را درآفرینش شکافی بررسیده است و بینی و مو 

 و روشن کرده است.  

 

         Otto Rank  را در   ش پژوهش و کارایی نهان گر فروید رو»اتورنک«  شاگرد دی 

کرد  های  مانداک آفرینش   دنبال  ها  داستان  و  ها  افسانه  استادبساری،  بیشا  ه  وی    ]حتی[ . 

ادبیک و هنری ردرونگزینش   یا هر مانداک  نها مایه داستان، سرواد و    ن ا برآمده انگیزش 

ـ  آن است. و هرگز نمی    ی   نویسنده  : جستار گزیده شده همیشه شناساننده  و می گوید   می داند 

 می داند.  گوته  تواند کسی دیگر باشد. چنانکه »ورتر« را همان

نویسندگ     و  سرایان  ن همچنین سرواد  را  بسیاری  کارآییان  که  برد  می  ادیپ  ام  گره   «  »

  را با نویسنده بخوبی می توان درنوشتارهایشان نمایان است. ومی گوید: همیشه پیوند نوشتار

سهش های درونی نویسنده را در مانداک هایش جستجو  ریشه  می توان  و به ویژه    دریافت

 .  کرد

 ه دیگری زاده می شود. بازیگر مهند در داستان همان نویسنده است که بگون  همانا       

 

 باال را با ژرف بینی بررسیده اند و با گسترش این نگرش  بسیاری از روانکاوان نگرش      

پی برده ـ    ژان ژاک روسو ویکتورهوگو وبه ویژگی های زندگانی نویسندگان بزرگ مانند:  

 اند.   

 بسیار   پژوهش هایاست که   شارل بودوین  ( Charles  Boudouin ) ترازهمه وازه پرآ           

ی دامنه داری در باره این راه بررسی هادر پیوند با نمادهای ادبساری انجام داده است و در

 انجام داده است. ) منش = شخصیت(.  هوگوویکتور منش

  نخست براین پایه استواراست که با بررسی یک   ی وهم اندیشانشو بنیاد پژوهش های         

ادبی   آفریده شدن  مانداک  بیاانگیزه  را  مانداک  نهادهآن  وابستگی  که  مانک  بدین   با  را  بند. 

 نویسنده روشن کنند.  « دل نهان» چگونگی 

پژوهش فرزانی یک مانداک بهتر می تواند راهنمای چگونگی روانی یک نویسنده باشد      

بیوگرافی«   نویس  ]زندگینامه[تا»  پژوهش ها،آزند آن  در  اینکه  گو  تعبیر[نده.    ]تفسیر[ و سفرنگ  ] 

 هرمانداک آگاهی از زندگینامه آن نویسنده یاری دهنده است.  

نهان         که در  ها  پژوهش  نویسنده  این  پشت سر  بررسی    ، انجام می گیرد و  بر  پایه اش 

  از سوی   مانداک ادبی وی   در خود ]دقت[  و پرسون    زندگینامه نویسنده از یک سو و ریزبینی  

 درونی و گرایش های نویسنده پی خواهند برد. ای هبه گره د. از این راه گیردیگر انجام می 
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بنیادین آفرینش    کدام رویداد و کدام انگیزه مایهکه  در این پژوهش ها آشکار می گردد         

در نبیگ  می ـ  وآغازین زایای نمادها    و کدامیک از گره های دیرینه   ،مانداک بوده است  آن

دازه با چگونگی درونی و روانی نویسنده وابستگی  این نمادها تا چه ان   ]مفهوم[  پـُرمانه  و   باشد  

 دارد. 
 

بودوین«  پایه   براین          نهان  می کوشد    »  عام[   همگانیدل  با    ]  نویسنده  نهان  از دل  را 

 یک مانداک ادبی جداسازی نماید. زایای   یاری چونی و چگونگی درونی 

 چگونگی   نگارش های نویسنده وو ا  ]سمبول ها[پایه پژوهش های وی بیشتر برنمادها           

چکاد    آنها تا باالترین    ] تلطیف[تاژاندن  و   ]تصعید[فرایازگی  شیوه گزینش جانشین،  ها،  سرشت  

 استوار می باشد.   روان،

تیناب    برای انگارش و پیداییآیین های بهنجار  می نویسد: برپایه  ]سمبول[باره نمادوی در        

روی انگارش    گره ها  ]عامل[ نشگربازتاب ک . و یزه بایاستیک انگ ]عقده[گرهپدیداری    همچنینو 

 .  ادبی تواهد بود  های مانداک انگیزه ها و بنیادین   ]مولد[زایاینویسنده  ]ذهن[آفریده ویر ـ های 

داکش  ن مااز  ستی بتواند نمادهاو دیگرچگونگی های روانی نویسنده رابای روانکاو رو   ایناز    

 دریابد. 

کند    بودوین  دیگر»   سویاز         می  سپارش  سرچشمه ک«  ها  ه  وانگارش  ها            ی پندارش 

نبای  را  پیدایشنویسنده   خاستگاه  با  سد  در  سد  چنین    زیرادانست.    سازوار تیناب    ستی  اگر 

 نری و یا ادبیک هستی نخواهد یافت.  ی ههاباشد هرگز شاهکار

 

ی بازتاب های نخستین  ن و چرادرهنایش بی چو   ]مبالغه[ از گزافه گویی    بودوین   و  فروید     

و    درآفرینش  نمایند  پرهیز می  ادبی  نیز هشدار می  یک مانداک  ـ  دهند که نمی  به دیگران 

باستار و بیستار    یک مانداک ادبی یا هنری  آفرینش   ]عامل[توان باور داشت که  تنها کارساز  

 بوده است.     ]فالن و بهمان[

هنری بسیار پیچیده است و به ژرف  دبی و واکاوی روانی مانداک های ا  بهمین شوند انجام     

زیراشدنی است که یک واژه یا فراز ساده دریافته ای    است.نگری ودور اندیشی بسیار نیازـ  

 نویسنده داشته باشد.   گسترده ازدل نهان  ژرف و   ]مفهومی[

ژرفای       اندریافت   وبرای  بیند  می  را  رویه  تنها  روانکاو  موشکافینوشتار  هرآینه  و    ، 

 است.   سنده بایستههنرب 

 

نگرش       و  بودویناز  ها  نمایان    ویکتورهوگو   نوشتارهایدرمانداک  گوناگون  های  گره 

 اندیشه های تینابی اوست.گره نمایش چشم انداز که برگرفته از  :مانند ، است

ادیپی        بریدن  داشتن  برادرداشتن  گره  از  بورگراو( ، گره ترس  ای  پرده  نمایش سه  )در 

از  گره برگشت ) گریز  ،«نودوسه»و رمان    ؛ اری از نوشته هایش مانند )ترکمادا(بسی در  اندام

 و گره  زایش )مردی که می خندد(.    (پدر

او      نویسنده  کشمکش  سپس  این  نهان  دل  ترازمندی  بزرگ  بسیارتوانای  چگونه  که  را 

 در آورده است روشن می کند.    ]تصعید[روانی خود را به چگونگی  فرایازگی

      

 



 126 

 

 از روانکاوی هنری   «گستن باشالرد»خرده گیری 
 باشالرد از روانکاوی هنری[  اد گستن]انتق

     

 

 

 نام » افسانه های تینابی« از روش  زیربر پیشگفتار نبیگش در »آلبرت بگین«نخست             

 می گیرد و می گوید:    هبه سختی خرد  یهنرروانکاوی 

ادبسار«       و  پژوهش    » هنر  اندیشمندانهبرپایه  ای    های  تزده  و  از    ]سندی[نویسنده  است 

ـ  و می    .نویسنده وابستگی نداردو به زندگی    هنر،  ی زایایاندیشه یی و انگاره هانشانه های  

دهد ولی درون  را نشان می    های ادبی خوی نویسندهمانداک  افزاید که پژوهش روانکاوی در

   «او را نمی نمایاند.

 باشالرد« چندان ژرف نیست و نگرش او به روش  گستن  گیری »  خردهسوی دیگر از         

 »بودوین« چنین است: 

مانداک    ]منطق[گویایی  هنری بایستی با خردمندی و پیرو   » داوری بر یک مانداک ادبی و     

 را بیابد.   بتواند گره دلخواه تامانداک باشد    های زایایکنشگری و  

    دورو« مانداک » لترمن« )نویسنده فرانسوی( گرهبا بررسی ترانه های » مال  باشالرد       

 چنین گزارش می کند:   با بازگشت به انگاره »آدلر« این نویسنده را 

بنیادین       و  برآمده» یک گره مهند  تازش ازیک    )گرایش جانوری(  آدم  ازفزونی کارایی 

 : . سپس می افزایدجانوری  ]حاالت[نیاز به نشان دادن جاورهای و تندخو 

 « است. بد نشانگر فزونی گره های درونیهستی می یا»چکامه هایی که از یک ادم تندخو    

  

های دل نهان در روان    بازتاب  در نبیگ دیگری که درونمایه اش » واکاوی  باشالرد        

که با شناختن  و می گوید:    چهار کارساز »آّب ـ باد ـ خاک ـ آتش« را نمونه می آورد«  آدمی

آخشیگ   چهار  خردمند این  های  اندیشه  فرگشت  درازی  بسیار  آدمی   زمان  دانشیک  و  انه 

آن را  و   می شمرد را زاییده روان مردم آن روزگار  » پندارهای پوچ« وی اینگونه  ایستا مانده بود.

نامد. سپس درباره» پوشش دانش«   آتش که در گذشته  می  به  رواگ    باورهایی برای ارج 

بوده  ]تصور[آنگاره: که  می گوید  است  داشته   برای مردم بارآور گره های گوناگون  و    آتش 

بانی آتش  هبه نگ را وادار  (آدمی  Promethéخدای آتش ) پرومته   ترس از  می نویسد » گره

   «بیشا گاهی دزدی آن می کرده است.

 که گویند در آتش سوخت( برآمده ازسهش سوزانیدن  گره » آمپد کلس« ) فرزانه سیسیلی     

 .  تن و روان در آتش است 

لمانی  و نویسنده آخنیاگر »هوفمان «ای » نوالیس« سروادسرای آلمانی و گره ههمچنین       

 ند.  کشش بسیار آنها به آتش می دا را برآمده از  

واوشت       به  وی  نهان  تیناب  ]توصیف[سپس  دل  چگونگی   دراین  که  پردازد  می  آب«   «

 دریایی می شود. 
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دلباخته » ها »اُ گره    باشالرد        به آب  و» کارن« )نگاره گر فرانسه ای(    ت«ملفلی«  را 

 داشته است(.  وان آنها کارایی آب در ر) انگارش ایزد  وابسته می داند و می گوید

 

 رایشی گنگ و فریبنده به آب دارد.  گ  ]آدمی[سپس می افزاید که روان مردمزاده     

 . « را فریفته آبهای سنگین می دانسته استادگار آلن پووی »     

دیگری  و      پروازنیزگونه  رابه  همگانی  داند  «گره»کشش  نیچه«که  باوردارد  و  می   «  

 ( 1) است. دچارگره پرواز بوده

 

پناها       و  پشت  را زایای گره های  انگارش    ،یزد خاک  و  داند  و جنگ می    های پناهگاه 

یایی(  گره » مدوزی« )جانور دررا نمایانگر   (ی« )نویسنده فرانسه اهریزمان   انگیز»شگفت  

 ! نشانه ی گره چسبناکی او می داند « را سارتر  و مانداک های »

می داند و    نیز برآمده از زادگاه نیاکان ادمیتیناب های افسانه ای گاباره ها و دهلیزها را      

   آن را » گره یونس« می نامد؛ » گرایش برگشت به خاک«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

..................................................................................................................................................... 

 . جلب می کنیم از هر گونه که باشد توجه خواننده را به مفهوم کلی عقده )محرک درونی(  (  1

                                                                                                           

 حسین بطحائی                                                                                                                          

  



 128 

 

 ادبیک  هایارزش پنداشته 
 تخیالت ادبی[ ارزش ]

 

 

 

  

  های   یکتا انگارش  ]عامل[سازکاراست که از یک    ]ممکن[، شایمندگفت هاپیشاین  پایه  بر          

آید، و بسیاری در   پدید  آنجاما  یک مانداک ادبیک زمانی خردمندانه و درخور است که    از 

   روشن و توانا داشته باشد. راستین،  ]محرک[ یک انگیزه

اندیشه    است که پس از » بالش«  «انداک شایسته در» دل نهان  گوهر یک م          ها و  به 

 نویسنده سپرده می شود.   ]تصورات[هایانگارش 

روشن می کند که: » هنگامی که یک گره روانی بخوبی شناخته شود، گشودن و    باشالرد   

سروادیک  مانداک  یک  شاعرانه[واکاوی  وموشکافانه  ]  روشن  بسیار  ی  بگونه  ادبساری    یا 

 « گره ای هستی نمی یابد. یک بن ک مانداک سروادیک هرگز بی می گیرد، زیرا ی انجام

  

هستی نداشته باشد و مانداک و نوشته وابسته به دل نهان نباشد چنین  روانی  چنانچه گره      

نگرش    باشالرد  مانداکی ساختگی و بی پایه خواهد بود. سپس در نوشتار » آب و تیناب ها«

 خود را اینگونه فرامی نماید:    ]کلی[ همادی

بیک تهی از پیوند ژرف با دل نهان باشد برای خواننده  پژواک  و  » اگر یک مانداک اد  

چنی  داشت  نخواهد  را  انگیز  دل  پایه  آهنگ  بر  زیرا  است،  پالوده  نا  ساختگی،  مانداکی  ن 

 «درست نهاده نشده است.

وهن     هستی  »باشالرد«  ازنگرش  دریافتیم  چنانکه  پدیداری  سرانجام  برای  نهان  دل  ایش 

  گواه چونی و سرمایه آفرینش آنگارش رانده« نمی شود ونکه شالوده و    نه تنها »ها  انگارش  

   های پرمایه و شایسته است. ــ 
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 پایانی  بخش  
 

 

 برآیند
 

  ]نتیجه[ اینک زمان آن فرارسیده است که از جستارهای نوشته شده در این نبیگ برآیندی     

 برگیریم.  

اند       خواننده  که  از  باشد  درخوری  روانشناسی  یشه  دانش  روانکاوی  پیشرفت  پایه  و  بر 

 سال های پایانی سده نوزدهم بدست آورده باشد.در » دل نهان«آشنایی با 

 

 ، آگاهی های ژرفی بینش آگاه زمینه  این سده افزون بر پژوهش هایی درفرزانگان دلیر      

یوند با خودکاری روان، خواب  نیز بدست آوردند و آزمایش های بسیار در پ  از روان آدمی 

 ساختگی، لغزش های ناخواسته، دگرگونی یا زدایش منش و جزآن انجام دادند.  

پرمانه     کنش    ]مفهوم[ همچنین  و  روانی  گوناگون  های  خودنمایی  با   » نهان  دل   « راستین 

 بررسی شد.    ]سمج[آویزگن و اندیشه های   ]اتوماتیک[های »خودبخود« 

     

دانس      درشناساندن  باید  فروید  های  پژوهش  که  نهان ت  بسیار  دل  ارزش  دار  برخوراز 

بودکه     را   راستین دل نهان  های   کنش پذیری  و   بینش نزدیک  ،سرکوفتگیاست . زیرا او 

 ن را نشان داده است.واکنش های آو  هشناساند

ش ر   زیست   کنش های ]مفهوم[پرمانهافزون برآن      م  پیوند  و   ]تبادل[وانی را با روش واکاوی، ر 

 بازنموده است.  دل نهان و بینش آگاهمیان 

پژوهشگربزرگ    پایه  براین      بایستی  را  آدمیفروید  روان  ش  ژرفای  بهمین  وند  شمرد. 

این روانشناس بزرگ  به    ]اختصاص[ویژه  بخش مهندی  این نبیگ    است که در  پژوهش های 

 . دارد

 ویژه فروید و پیروانش بوده است.  هاندل نمیدان شناسایی  که بپنداریم  ولی هرآینه نباید      

 

 اینک با نشان دادن چکیده فرجامین پژوهش ها نبیگ را به پایان می رسانیم.       

     می شناساند.به سه چگونگی همادی را آن ، دل نهان  نگرش ما فشرده پژوهش ها بر  به       

 ]فعال[  کنشگر دل نهان    ــ1     

 قوه[    لا]بدل نهان به توانش  ــ 2     

 تداللی[ ] اسدل نهان راینشی  ــ 3    
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 ـ دل نهان کنشگر 1
 ]ضمیر باطن فعال[ 

 

 

راستین از بینش آگاه نمایان می شود یا درآن    های  زمانی که کنشگریاین چگونگی            

 .  بازشناخته خواهد شدروان می گردد  

ایی  داوری ه  ، دیده ها و جنبش ها  ،اینست که ما همواره به کنش های خودبازنمود آن         

بهمین شوند چنین می گمانیم که هماد کارها، دیده ها، بازشناخت    ؛می کنیم آگاهی داریم که  

 از بینش آگاه ما سرچشمه می گیرد.  ]مفاهیم[ بد، داوری، و اندریافت پرمانه ها  خوب و 

ب هرآینه    ولی        این کنش ها  سته است که  ما واب   دل نهان کنشگر ه  بنیاد و ریشه راستین 

 زیر نمایان می گردد.های نمایی هایش به گونه د خو 

 

بازتابی ،  ، کار» خوگیری ها دل نهان کنشگرهای برآمده از  * کنش         شبراهی=  های 

 سمنامبولیسم«. 

        

در  دریافت آگاهی ها  اندربرگیرنده    کنشگر   دل نهان  ]ذهنی[* کنش های روانی و ویری       

 ، پیش بینی«. ن ، سهیدن پیوند با » نگریست 

 

تنکردی     بینشوری، وندسارش،  و روانی  فیزیولژیکی«  »  ک* کنش های  و      همخوانی» 

 «و جزآن. داوری

     

 کنش های روانی از کنشگری های ]تفکیک[  چنین این یادآوری بایاست که جداسازیهم     

 و گیتایی چنانکه گفته شد » ناشدنی« است.  کتنکردی
 

 

 

 

 به توانش دل نهان ــ 2
 ] بلقوه[ 

 

 

فرآدربرگیر         هاینده  چیزهایی    ورده  یا  برمی  ناگهانی  را  آگاه  بینش  میانجی  بی  ـ  که 

 دو گونه اند: بر  انگیزند

سرکوفته،           های  اندیشه  ها،  سرشت  ها،  گرایش   « برانگیزاننده  های  فرآورده   *

 ها، سهش ها«.خودپسندی« و یا آنچه با بینش نزدیک درپیوند است » یادبود

 

 کرده است«.ونگ ویمند  » که ی * دل نهان همگانی        
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 دل نهان راینشیـ 3

 [استداللی]

       

 

 

دهای  دی )من( و یادبو روش های پدافن  به درپیوند دل نهان دربرگیرنده کوده ی کنشهای     

 سرکوفته است:

. ر رمن ـ  ب * ز           ( ֩ )ز  . ب 

 * روش های نهانی       

 * سرکوفته ها      
   

ونکه کوده ی درهم    ,جداگانه آزادی ندارند  به تنهایی و ولی هیچکدام ازاین چگونگی ها       

 د هستی دارند.  ن داشته باش که پایه گیتاییی سازند که بی آن پیچیده ای مـ 

      

و    [ ]بی احتیاطی  دوراندیشی   فزاییم که از نگرش » فرزانی« نبود در پایان این نکته را بیا      

شایسته نیست؛ زیرا بازشناخت اینکه یک    دل نهان  ]مفهوم[  در اندریافت پرمانهبی پرنگری  

 است.بدرستی روانی یا تنی است بسیار دشوار ]مفهوم[ پرمانهکنش، یا یک  

 

بردا      و  شت از » پرمانه راستین« بسیار دشوار است و شایمند است که  برآورد ارزش 

با دریافته راستین   ]منطقی[گویایی  و دریافته های ما ازنگرش فرزانی و  ]مشاهدات[ برخی دیده ها

 سازگار نباشد.  دل نهان 

بود        امیدوار  در  کهبایستی  نهان راه شناخت  دانش روانشناسی  داشته    دل  آینده درخشانی 

بیشتر خود را بشناسد و بهتر به ژرفای روان خود پی    چه هربتواند    ]بشر[  مزاده  مرد باشد؛ و 

را    ابد و در برآیند راه و سرنوشت خویشببرد و بر تاریکی های درون خویش بیشتر راه ی 

 پی گیرد.  برگزیند و  و خردمندی با دانایی 

 
 

 

 

 

                                                                       

 پایان  
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 پیوست         

  

 :سه تیناب شگفت پدر     
 

 ( و یاری ) تیناب آگاهینخستین  تیناب   ــ     

      
 % شور بود. 99در زمان این تیناب همدان آب لوله کشی نداشت و اب چاه ها           

 

پیش از آغاز کار ساختمان کارگران چاهی در باغچه کنده    ،ساختند می  پدر خانه ای             

درجستجوی چاهی دیگر در نزدیکی  از پایان کار مهراز و کارگران    پسبودند که شور بود.  

 شپزخانه و گرمابه برسانند. پمپ« آب را به آمکنده =  که بتوانند با »   ساختمان بودند

متری می ـ    20یرزمین و در ژرفای  ز جو سرانجام چاهی در  و  پس از یک هفته جست        

 بود. برنامه ریزی شده  فردای آنروز  برنامه کندن چاه برای   .یابند 

 شب پدراین خواب را می بیند:       

ه کوتاه می ایستد.  پدربزرگ پدرم از در باغچه بدرون می آید ولی همانجا باالی چند پل       

 . ختمان بود(پله های ساایوان و از در تا  ) باغچه بازه ای

 می گوید:    ،ه استبود ایستادهایوان پدر باالی پله های      

 ــ درود پدر بزرگ بفرمایید تو.   

گوشه   آنگاه هستید؛ستجوی چاه درج  سپس می افزاید: باید بروم، ــ پدربزرگ پاسخ می دهد  

د ، چاه  ید؛  آنجا که آجر ریخته شده بکنی نزدیک ساختمان را نشان می دهد و می گو  باغچه

    آب آنجاست!

پدر      که    بامداد  بگو  مهراز  به  گوید،  می  مادرم  چاه    به  باغچه برای  را    در  آجرها  زیر 

 به چه شوند چنین پیشنهادی می کنی؟!  می پرسد:  بکنند! مادرم در شگفت  

 گزارش می کند. برایش تیناب را  پدرم       

کندن را می    ،ناچار به پیروی ولی    ،گرها نخست در شگفت و کمی خشمگین رمهراز و کا     

!  است  ب ، یک دریا آچاه بوده فریاد می زند ـ آغازند نزدیک به هفت متری کارگری که در

 .  مرا باال بکشید، ب آ یک دریا

 پدر دستور دادند در باغچه هم لوله     بود.  شیرین، گوارا و آشامیدنی ، ب آن چاه شگفتآ   

بهره مندی همسایه ـ     براینیمروز  چهار تا پنج    باغچه از تسوی  در    از آن پسکشی کنند و ـ  

 باز گذاشته می شد. ها از آن آب گوارا  

آ  پدر  ام، ) همانگونه که در زندگینامه  پایگاه شهردار  ورده  بند در آن    ، همداندر  با ساختن 

 فراهم آوردند. برای مردم همدان   ب لوله کشی راآ شهنار(  = سد  زمان با نام بند
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 (دهنده ) تیناب هشدار  مین تینابدو ــ     
  

 

بودیم           سنندج  تیناب  این  زمان  آدر  فرنشین  پدرم  کردستان  ،  استان  پرورش  و  موزش 

 موزش و پرورش برای هنبازی درهمایشی به تهران فراخواندهدیوانسرای آبودند. از سوی 

 شده بودند.  

  : سدایی می گوید  نز بخواب رفتپیش ادرست دمی    ]مسافرت[ رهنوردی  این  پیش ازشب        

   م « یادت نرود! بامدادان پیش از بیدار شدن باز هم همان سدا و همان پیام!رُ ـُ » مرکورک

 پدر چرتی میزدند.  بود  پس از ناهارهمیشه  پیش از رهنوردی که       

 باردیگر دمی پیش از بخواب رفتن و دمی پیش از بیدار شدن؛ همان سدا و همان پیام!!      

 از راننده  می خواهد که شیشه ای به آن سدا و پیام پرنگر نبودند،  سرانجام پدر که تا آن دم 

 م را در ساک دستی بزرگی می گذارند و راه می افتند.   مرکورکرم بخرد. شیشه مرکورکرُ 

 تهران.    سپس همدان و  راهی بود از کرمانشاهان بهبرای رفتن به تهران         

بر          و  در راه  ایستند. سنندج دارای ای نوشیدن چای  کمی آسودن در چایخانه ای می 

ارتش و سرباز خانه بود. چند سرلشگر و ارتشبد که برای برگزاری جشنی راهی پادگانی  

 کیلومتری همدان بودند به چایخانه درمی آیند.  25در 

ند  ر پیشنهاد می کناز دیدار پدر خشنود با هم چای می نوشند و برای پیگیری راه به پد      

آنان با خودروی  بیابان  که  آنزمان آهوی  پیگیرند،  )  بود( راه را  راننده  نصرت    نامیده شده 

یپ بدنبال آنان به راه می افتند. پس از چند کیلومتر ناگهان  نصرت  اموزش و پرورش با ج

 نزد پدر می آید!  و می ایستد و با ساکروی ارتشتاران جلو می زند  با شتاب از خود

ت می گوید : خواهش می کنم این  این چه رفتاری است؟ نصر  می پرسد:پدر خشمگین       

نزد  ساک توانم    تانخود   را  نمی  و  افتد  می   ، گذارم  می  جا  هر  زیرا  آرامش  نگهدارید  با 

 رانندگی کنم. 

 و به پادگان همدان می رسند، ارتشتاران به پدر پیشنهاد می کنند  می گیرند راه را پی      

آ کند.ن که  را درجشن همراهی  ارتشبد    ها  دو  میان  که  پدر  و  پیاده می شود  ارتشبد  نخستین 

 ، ارتشبد  می گیرد ولی پیش از پیاده شدنبه لبه در  رانشسته بوده برای پیاده شدن دستش 

بلندترین انگشت  به سختی  را  خودرو  ( در  پدر؛ هاژ و واژ برای جشن  ) به گفته  می بندد! 

درنگ از کسی  ؛ پدر بی   است  نازک بند بوده  و تنها به یک پوستدست پدر بریده می شود  

مرکور شیشه  خواهد  ازساکمی  را  انبیرون    کرم  و  را  آورد  گذارد  گشتش  می  شیشه  در 

دهندهانه ً)بختوار هشدار  بیاری  یا  و  خواب  !  شیش  در  بوده  دهانه  گشاده  بایا  اندازه  به  ه 

)  پدر!    است( همدان  به  رسیدن  تا  25تا  و  شیشه  بیمارستان    کیلومتر(  در  را  انگشتش 

 می گذارد   کرممرکور 

 انگشت را پیوند می زند و می گوید:  ] جراح[کاردپزشک    

 «! ناچار به بریدن آن بودم   ،م نبود کرُ رو» اگر انگشت توی مرک    
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 () فرمان ـ آگاهاندنین تیناب و شگفت ترسومین ــ        
 

 

                                      

 خواهر با دو فرزند زندگی دشواری   ،ته بودند همسر یکی از خواهران پدر درگذش          

ن می ــ از چندی برآآنها یاری می رساند. پس  به  ]مبلغی[  هرماه بلنجی  را می گذرانیدند. پدر

 شود که برای آینده دو فرزند خواهر بخشی از آن بلنج در بانک پس اندازشود.  

 

 وابی شگفت می بیند:  شبی خ          

دست  می آید، سنگکی را به درازا در  ی پدر بسومسردرگذشته خواهر بنام میرزاآقا  ه        

   !دارد، ولی بخشی از باالی سنگک بریده شده است

 پدر می گوید: درود آمیرزا آقا، چرا سنگک تو سر ندارد؟          

 مرا بریدی!  و فرزندان  نان همسر اه از توست ! توآمیرزاآقا پاسخ میدهد: خوب گن        

پس انداز امروز تو نیاز    بهسپس می افزاید، دخترم در بزرگی زندگی خوبی خواهد داشت و 

 در خواهد گذشت. آنها اکنون به یاری تو نیازمندند.  پسرم دوسال دیگر نخواهد داشت و 

گیریم هر  ب   است  گذشتهرا که در) در فرهنگ مردمی ، زمانی که در خواب شست کسی       

 !پرسشی را پاسخ خواهد داد(

 و  ، شست آمیرزاآقا را می گیرد( پدر همواره کنجکاو به جهانی دیگر ) با این اندیشه،       

 بمن بگو آنجا چه خبر است؟ چگونه است؟ تو را بخدا   می گوید:  

 آمیرزااقا پاسخ می دهد:     

ی  ه انشگاه خوانددا  در  یی که توهمانگونه که دختر تو که دو سال دارد از نبیگ ها»      

ینجا بگویم که چگونه است و چه  نچه من از اهر آتو نیز  ؛  بیشا یک واژه درنخواهد یافت

 «! درنخواهی یافت  هیچهرگز گذرد می 

 

که در بانک پس انداز کرده بود به    ]مبلغی[  پدر همه ی بلنجی  ،فردای آن تیناب شگفت    

 خواهر می سپارد. 

کند،  آ،خواهر دخت       می  زناشویی  شود،  می  خرد موزگار  می  و    خانه  خوب  زندگی  و 

    ش فراهم می آورد.  آبرومندی برای خوی

            بیمار می شود و پس از دو سال در می گذرد.  ،  خواهرزاده، پسر      
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 واژگان پارسی در این نبیگ  

............................. .............. 

 
  آرسته :  کامل 

 آروین: تجربه 
 آروینی: تجربی 

 آسه: محور 

 آسیمه سری: اضطراب 

 آک: عیب 

 آکمند: ناقص 

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آمیزه: ترکیب 

 آوند: شوند، دلیل 

 آویزگن: سمج 

 ............................................ 

 اتاوی : آمادگی،  استعداد

 درونی  وصی/خص ،خویشیک:ازآن خویش

 از پایه: اصوال 

  سانسور )ِر(  زوارش: وا

ند ه، کامل   اسپور: ب و 

 افت: سقوط 

 افگار: فگار، مجروح،/ دلخسته 

 ، فهم اندریافت: درک

 اندوهبار: تراژیک 

 انگارش: پنداره، پنداشت،  تصور، تجسم 

 انگاره: فرضیه 

 انگیزاننده: محرک 

 انگیزگان : بُنارها، علل

 انگیزگان: محرک ها 

 وگ: اوج ا

 ایستادگی: مقاومت کردن 

 استقرار، تثبیت  ایستایگی: جایگیری،

 ایستش: موضع 

 ایستنده:  بازایستاده،  متوقف 

 ........................................... 

 بازایستایی: رکود 

 بازآیی: نوسازی،  تجدید 

 بازدارندگی: ممنوعیت 

 بازداری: نهی 

 بازشناخت: تشخیص 

 بازگفت: تکرار 

  

 

 

 

 

 : هستنده، موجود باشنده

 بالش: نمو   

 بختامدی: اتفاقی 

 بخواست : خودخواسته، ارادی

 بداندیشی: وسوسه 

 یند: نتیجه آبر

 برآغالش: تحریک 

 برتافتن: تحمل کردن 

 برسازنده: عامل 

 برگزیده: خاص،ویژه 

 برمخیدن : پادورزی، مخالفت کردن

 برنایش: رسیدگی،  بلوغ 

 برونرفت: خروج 

 روهان برهان: دلیل، پ

 پارها: عناصر بُن

 بند: سد 

 بنیاد: اصل 

 بنیادین: اصلی

.)بونده:  (  ب   کامل و 

  به دیگر سخن، یعنی

 بی بهرگی: محرومیت 

 بیشا: حتی 

   بینش: شعور

 گزندی، امنیت بی هراسی : بی 

 بی یازش: بی اراده

 ................................................ 

 پابرجایی: ثبات 

 پانا: آقا

 ایا: ثابت، ایستاپ

 روی، اعتدالپتمانش: میانه 

 پتود: پابرجا،  پاینده،  مقاوم

 پتودش : ایستادگی،  مقاومت

 پتودن : پابرجایی، مقاومت کردن

 بوندگی، کمالپختگی: فرآراستگی|، 

 پدافندی: دفاعی 

 پراسه: مسئله 

 پرداس: برجای ماندن، ثبات

 پرسون : تاشت،  دقیق 
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 ، مفهوم دریافتهپرمانه: 

 داشتن، اعتناپرنگری:  روی 

 پرواگر: دورنگر،  محتاط 

 پرهیب : سایه،  سیاهی، شبح

 پرهیختنی : پرورشی ، تربیتی 

 پزاوش: رسیدگی، بلوغ 

 پـ ن:  ولی، اما

 پناد: هوا، وای

 پنامیدن:  بازداشتن، منع کردن

 پندارینه: خیال 

 پنده: لکه 

  پنده : خال

 پویا: دینامیک 

 پویایی شناسی: دینامیسم 

 پهنه: صحنه 

 پی ای: عصبی 

 پیدایی: رخنه، رهیافت، نفوذ

 پیرنگ گری : طراحی 

 پیرو: تابع 

 پیکره: مجسمه/ شالوده 

 ............................................. 

 تازش: تهاجم 

 کردن | نغز کردن، تلطیف تاژاندن: نازک 

 تاژتر: نازکتر، نغزتر،  لطیف تر 

 تاشش : آفرینش، ایجاد

 مقاومت کردن تاوستن: 

 قوطی، جعبه تبنگو:  

 ترابردن: انتقال دادن

 ترازمندی: تعادل 

 تزده:  گواه، گواهمندی،  سند 

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه 

 تکی: فردی 

 تکینی: تکین، منفرد 

 تنانی:  کالبدی، جسمانی 

 تنکردیک: کالبدی، جسمانی

 : تنکردشناسیک، فیزیولژیک تنکردیک

 توده: همگان، عام 

 تیناب: رویا 

 ................................................... 

 روح  ،جان: روان

 مدیوم میانجی، جانویتار: رسانه، میانگی، 

 چگونگی /جاور: حالت / حال

 جداسر: مستقل 

 تجزیه جدا سازی، جدایش: 

 ، از هم گشاییجدایش: تفکیک

 ............................................... 

 ایی: علت چر

 چرخشگاه: نقطه عطف 

 چگونگی: چونی، حالت، کیفیت 

 چیرگی: تسلط 

 .................................................... 

 خستر: حشره 

 خستو: معترف 

 خستو شدن: اقرار کردن

 خواب ساختگی: خواباری، هیپنوتیزم  

 خواباری : هیپنوتیزم 

 خوابار: هیپنوتیزور 

 اتوماتیک  خودکار:

 بینی: حقارت  خودکم

 خودنمایی: تظاهر 

 ، داره خویشکاری: وظیفه

 ...................................................... 

 دانشنامک : دانشنامه، رساله  

 دانشیک: علمی 

 داوخواه: داوطلب

 درست: صحیح 

 درگذرنده: نافذ 

 درمانگر: معالج

 درونمایه: محتوی

 درونیافت:  بینش، شهود 

 ل درک دریافتنی: قاب 

 دژپیه: غده 

 دستاورد: حاصل 

   بردن،  تحریفدست

 دگرگونی، تحول  : دگرش

 دگرشدن: تغییر کردن 

 دورباهمی: دورآگاهی، تله پاتی 

 دیدمان: نگره، تئوری 

 دیده ها: مشاهدات 

 ................................................. 

 راستینگی: حقیقت 

 واقعیت  راستینگی: هسیایی، 

 هسیا، واقعی  راستینه:

 راینش:  استدالل 
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 رخپوش: ماسک 

 رخنه: نفوذ 

 رشته پی ها: سلسله اعصاب

. ِم(  رمش : ترادیسی، تبدیل )ر 

 روانی: جریان 

 آوری، توجیه روایش: راست 

 روسپر: شکمبه،  معده 

 رویارویی: مقابله 

 داشت، توجه رویکرد : روی 

 رهیافت: نفوذ 

 ریگبر: وارث 

........................... .................. 

 زادآوری: تناسلی

 زاور: خدمتکار 

 زایا: مولد 

 زایش: تولد 

 زبان گرفتگی: لکنت 

 زمینگیری: فلج

 زندگینامه: بیوگرافی 

 زینه: درجه  

 ................................................. 

 ژادین: جنسی )سرشت ژادین(

 ژادینگی: جنسیت 

 ژاوش: تلخیص 

................... ............................ 

 سادیسم: آزار،سنگدلی، پرخاشگری

 سازور: مستعد 

 سازه : پاره، جزء یک فراز، واحد نحوی زبان

  سازه: مفهوم پیچیده )در روانشناسی(

 سامه: شرط 

 حواسسترسا : 

 یحواس پریش سترسا پریشی: 

 اتاق     سراچه : 

 سرآسیمگی: اضطراب 

 سرشت: غریزه 

 ریزه جنسیسرشت ژادین: غ

 سرشت نهادی: طبیعت ثانوی

 سرشت ورنی: غریزه  جنسی

 سرشت ورنی: غریزه شهوانی

 سرشته: تخمیر 

 سرواریک، سروادیک، شاعرانه 

 ، ناتوانی سستی: فترت

 سودبخشی: خاصیت 

 سویگشت: معطوف 

 سویه: جنبه 

 سیادریم: مالیخولیا 

 سیج: خطر 

 سیرایی: اقناع 

................................. ............. 

 شایش : شدینگی، امکان

 ممکن  شایمند: شدنی،

 شبراه: سمنامبول 

 شبراهی: سمنامبولیسم 

 شناخت: عرفان 

 شناساگر: معرف 

 شوند: علت، دلیل

 شیانش: تاوان،  بازپرداخت، جبران

 : جبران کننده   شیانشگر

 شیانیدن: جبران کردن 

 شیانیده: جبران شده 

............................. ....................... 

 فتاد: مورد 

 متافیزیک  فراسپهر:  فراگیتیک،

 مابعالطبیعه فراسپهری:  فراگیتیک،

 ، همگانیگسترده، جامعفراگیر: 

 فرانمود: تعریف ، بازنمود، توضیح 

 وری: تولید، ساختفرآ 

 تصعد فرایازش: باال رفتن،

 تصعید فرایازگی : باال رفتن،

 فرتور: عکس 

 فرجاد: وجدان

 فلسفه فرزانگی، رزان:  ف

 فرزانگیک: فلسفی 

 فرگشت: تکامل 

 فرگشتی: تکاملی 

 فرناسگیری: غافلگیری

 فرناسی: غفلت 

 فرودش: هبوط 

 فروند: بی تفاوت 

 ................................................ 

 موثر ، کارساز: عامل

 عوامل، کارسازان: عامالن

 ، اثر داشتنکارساز شدن: تاثیر

 اثر کارسازی: 

 اثرکردن  کارگرشدن : نشان گذاردن،

 کارگر: موثر 
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 کارگزار: عامل 

 کارورز: انترن 

 کامگیری: ربوخه، لذت جنسی

 کژدهانی: لقوه 

 کژراهی : کژروی، انحراف 

 کژگرایانه:  کژگروانه،  انحرافی 

 کژگرایی: کژگروی، انحراف 

 کنش: عمل، کار 

 کنشگری: فعالیت 

 ، گردایه مجموعه کوده : هنگرد،

 : منطقه، ناحیه کوسته

 انتقام کین : کین کشیدن،

 ................................................... 

 سمج گرانجان : پافشار،

 گردآورنده: کلکسیونر 

 گره ادیپ: عقده ادیپ 

 گره روانی: عقده 

 گمارش: ماموریت 

 گنگی:  دوپهلویی،  تاری، ابهام

 گواهمند: مستدل 

 گون: نوع 

 ، سرشت گوهر: ذات

 وی : کرهگ

 گوی ها: کرات

 : مادی )مادی پارسی است(گیتایی

 گیتیک: فیزیک 

 ................................................ 

 اشتباه لغزش:  

 لیبیدو: نیروی جنسی 

 ................................................ 

 )برماند=ارث( ارثی  مانداکی:  برماندی،

 ، مرتو دمین، آمردمزاده: مردمزاد، انسا

 مرده ریگی: ارثی 

 مرزشکنی:  تجاوز 

 ، پابرجا، پایدر مقاوم: استوار

 منش: کیستی: شخصیت 

 مهندی: اهمیت 

 میانگرایی: اعتدال

 میانه روی: اعتدال 

 ............................................. 

 ناپوینده: غیر فعال 

 ناخستو: منکر 

 ناخواسته: غیر ارادی

 ست، غیر مستقیم ناراسته : ناسررا

 نایی : ناییدار،  منفی 

 نرمباد: نسیم 

 نستوه: مقاوم، خستگی ناپذیر، ستیهنده 

 نستوهیدن: مقاومت کردن، پشتکار داشتن

 نماد: سمبل، مظهر  

 نمادین: سمبولیک 

 نمارش: اشاره 

 نمود: جلوه 

 نوآور: مبتکر 

 نوگری: تجدد 

 نهاد: سرشت ، غریزه 

 نهاده: موضوع

 نهش: وضع 

 ا نهفتگی: خف

 نیرومندی: اقتدار 

 نیگر شدن : نیاردن، انکار کردن

 نیوشش : باوراندن،  تلقین

 .................................................. 

 وابا: نیروی فهم   

 کنترل  /وینارش: نظارت، درنگریستن

 )پایش به تنهایی هم بسنده است(  واپایش: کنترل

 واپایشگر: کنترل کننده 

 کننده  واپاینده: کنترل

 واتگروه: الفبا 

 وازنش: انکار 

 اصطالح واژاک: 

 واسپار:  واسپردن، تحویل 

 واکاوانه: تحلیلی 

 : واکاوی، تحلیلواکاوش

 واکاویک : تحلیلی 

 ورشیم : فرگرد، فصل برای نبیگ 

 وروم: وجدان

 ورومیک: وجدانی 

 رقصیدن وشتیدن : رغسیدن،

 وندسارش: متمرکز 

 وندساری: تمرکز 

 ، تعبیر کردنویچاردن: آزندیدن

 گزارش  /تعبیر   ویچارش :

 ویر: ذهن   

 ویری: ذهنی 

 ویمند: تعریف 

 ................................................... 
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 هازمان: اجتماع 

 هامتگان: تفسیر 

 هامتنده: مفسر 

 هامتیدن: تفسیر کردن 

 هایستن: تایید کردن 

 هایی : داهیدار،  مثبت 

 هستمندی: موجودیت 

 انونی  هسته ای: ک

 هسته: مرکز، کانون 

 هستی: وجود، بودش 

 هماد: کل 

 همادی:  کلی

 همال: قرینه 

 همبودی : اجتماعی ، گروهی

 همخوانی یادبودها : تداعی معانی  

 متقارن  همزمان: همامون،

 اعتبار  هنگ : پایمندی،

 ............................................ 

 یابش: کشف 

 یاده: قوه حافظه 

 رادهیازش: ا

 یازش: اهنگ، قصد 

 یازشی: ارادی 

 یافته ها: اکتشافات 

   یکتایی هستی : یگانگی هستی

 وحدت وجودیکتایی هستی: 
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سر چشمه ها    
 ................................................. 

 
 

واژه های پارسی« از  تارنمای » پارسی انجمن« . ازدانگاره؛ بخش »   

 ؛ افشین پوریا )پور باقی(  ـ واژه نامه تارنمای فرزانگی  

.1394چند واژه ی پارسی سره از برهان؛ امیر حسین اکبری شالچی،    

از نرم افزار رایانه یی. آبادیس، دیکشنری فارسی به فارسی؛   

1398سرگذشت آدمی؛ دکتر بهروز تابش  

.1377، 1373ابوالقاسم پرتو،  از نرم افزار رایانه ای ،برابرهای پارسی واژگان بیگانه؛ سه پوشینه، فرهنگ  

.    1392فرهنگ پارسی؛ برپایه ی واژگان نژاده و در پیش نهاده  دکتر میرجالل الدین کزاری. سیمین حاللی  

.1337مود حسابی  فرهنگ حسابی ـ فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی؛ پژوهش و نگارش دکتر مح  

.1367فرهنگ فارسی عمید؛ حسن عمید.   

.1381فرهنگ فارسی معین؛ دکتر محمد معین، دو پوشینه ) دو جلد(،    

. 1373فرهنگ کوچک زبان پهلوی؛ د . ن. مکنزی، ترجمه از مهشید میرفخرایی،  

 فهرست لغات و اصطالحات کتاب التفهیم؛ ابوریحان بیرونی.  

1381گردان: دکتر بهروز تابش، گلستان به پارسی؛ پارسی   

.  1395گویایی ارستو؛ پارسی گردان: بزرگمهر لقمان،   

. 1390لغت نامه ی دهخدا؛ علی اکبر دهخدا، نرم افزار رایانه یی   

واژگان برهان    

واژگان پارسی ابوریحان بیرونی    

یی. واژگان پارسی برساخته و پیش نهاده دکتر حیدری مالیری از نرم افزار رایانه    

واژگان نبیگ » بیان« دکتر میرجالل الدین کزازی    

واژه نامک، فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه ؛ عبدالحسین نوشین.   

. 1390واژه نامه پارسی سره ؛ فرهنگستان زبان پارسی    

  .1389واژه نامه پارسی سره؛ گروه علمی تک،  

واژه نامه زبان پاک؛ احمد کسروی.    

  
 

 ................                                     ........................................................................................         

A Concise PAHLAVI  DICTIONARY; D.N. Mac KENZIE, professor of Iranian studies 

at the University of Göttingen. 1971. 
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در باره ی پارسی گردان       

 
 

گردآورنده  دانش آموخته زبان و زبانشناسی نیست.     
         

 درم، فرنشین آموزش و پرورش استان کردستانزادگاه ما همدان است، برای کار پ          

 سال در سنندج زیستیم.  12   

درسن   معلم[  ]تربیت  آموزگار«  پرورش   « سال  یک  و  دبیرستان  ازدیپلم  ندج،  پس 

دبیرستان   در   ) آموزگاه  نخست  شاگرد  شوند  به   ( و  شدم،  گمارده  پرورش  و  درآموزش 

رشته ی   تهران،  در  آموزاندم. سپس  می  انگلیسی  و  فارسی  زبان  سوم،  تا  نخست  ازسال 

آرایه گری درونی ] دکوراسیون داخلی[ در دانشگاه آزاد را به شوند خویشکاری مادری،  

 رها کردم. پس از یک سال و نیم، ناچار 

ختن بپردازم و این بار  سرنوشت اینگونه نوشته شده بود،  که دربلژیک بار دیگر به آمو     

و خواست بسیار به    کشش ازنو جوانی با    .هشت سالگی « روی نیمکت بنشینمدر» چهل و 

«  Ecole Supérieure de STL-UC   لوک      آموزشگاه واالی س ن»وآفرینندگی  نوآوری

دم وسه سال رشته ی» نگارگری و پیرنگسازی پارچه و جامه « را  برگزی را دربروکسل  

 به پایان رسانیدم. 

همواره کنجکاو و پویان به خنیاگری باخترزمین و خنیاگرانی که شاهکارهای جاویدان       

آموختن   به  چهارسال  بروکسل،  در  خنیاگری  آکادمی(   نوزده  از)  یکی  در  اند،  ساخته 

سیون =  »سولفژ « ] زبان  خنیاگری ب  کلـ م  اختر[ و چندین سال پیانو، آواز و چند سال » د 

پارسی گوی میهنم را برای   خوشخوانی « پرداختم، وهرسال چکامه های سروده سرایان 

 شناساندن فرهنگ و زبان آهنگین پارسی بر می گزیدم.  

     

  
 

      فرزاد بتهایی                                                                                        
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در نشانی های زیر. دیگر نبیگ ها       

  

 

 
n/Farzad%20Bathaeihttp://www.farzanegi.org/perso    

  

افشین پوریا )پورباقی(     تارنمای فرزانگی  ـ    

ویراست شده  1401در بهمن ماه  نیز نبیگ هااین   ؛* افزون بر نبیگ » دل نهان« 
 است:

 واژه نامه، پارسی به پارسی   بان خانلری به پارسی ـدستورپارسی فرزاد ـ دستور ز  ـ 

 ـ گلزار زبان پارسی.  

 * نشانی  : 

 

f arzad.bathaei@gmail.com 
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