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ی بنیادِی نظریهبرد تالشی است در جهت پیش، 4متاسایکالوژیی کنم مشارکتی است در حوزهای که تقدیم میمقاله

 روی در گوِد عمل روانکاوی. آن هم در پرتوی نتایج به دست آمده از پیش ،فروید در این حوزه

ی تفکر روانکاوی شده پایه و اساس همه  به  تبدیلهای اید، ایگو و سوپرایگو  بندی فروید از ساختار روان در گزارهصورت

، مضاف بر اینکه در این بودهجدا ن  هااز آن دیگر  واضحا  5وجوِد روانیهای  این بخشهر یک از  او تصریح کرده که  است.  

پسندی راجع اما فروید گواه محکمهروید،  می  است که  اید  درونایگو از    .باشدمیتمام عملکرد روانی    یشالودهمیان اید  

کشیده ی زندگی تا ژرفاهای اید  ی ایگو در پهنه؛ دامنهدهد ارائه نداده استای این ماجرا رخ میبه اینکه در چه مرحله

 و لذا تحت نفوذ دائمیِ فرآیندهای ناخودآگاه قرار دارد. شودمی

شان میانزندگی  آغازکه از همان  7یو امتزاج 6اکتشاف او از غرایز زندگی و مرگ، با قطبیّت در نظر داشته باشیم که

میان ای که در فرآیندهای روانیِ طفل نوزاد وقفهبیی نزاع من با مشاهدهدر فهم روان بود. پیشرفتی شگرف ، را گرفته

 ردوجود دا  ،هاها و همزمان مراقبت از آنبرای حمله به ابژه،  تننجات خویش  و همزماننابودی    رایای مهارناپذیر بانگیزه

این مرا به دیگرند. یکبا  نزاعنیروهایی ذاتی است که در  قرار داردکار پیشانِی آنچه در به این تشخیص رسیدم که 

من . ساخترهنمون  از غرایز زندگی و مرگ پردازی فرویدمفهوم بالینیِتر راجع به اهمیت حیاتِی بُعد بینشی عمیق

، یکی از غرایِز دوگانه میان فشار کشمکش زیررا نوشتم به این نتیجه رسیدم که  روانکاویِ کودکانهمان وقت که 

 8.شودبر اضطراب، از اولین لحظات زندگی وارد عمل می چیرگیعملکردهای اصلِی ایگو، یعنی 

درونی   فعالِ   ی مرگِبرآمده از جانب غریزه  ارگانیسم در محافظت از خودش در برابر خطرِفروید فرض بر این داشت که  

دهد در زند، این در حالی است که بخشی از آن که تن به انحراف نمیآن به سمت بیرون می 9دست به منحرف کردن

-کنش غرایز زندگی و مرگ را در ذیل فرآیندهای زیست( 1922) فراسوی اصل لذتاو در . گیردقرار میتقیّد لیبیدو 
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ام که برخی از عملکردهایی که به ویژه در کنار آمدن  اظهار کرده  (1946)  "هایی بر برخی ساز و کارهای اسکیزوییدیادداشت". در  8

ی مرگِ  ابتدای زندگی فعال هستند. اضطراب برخاسته از عاملیت غریزه دهیم، از همان  با اضطراب ما به ایگوی رشدیافته نسبت می

 گیرد. شود، قالب گزند و آسیب به خود میدرون ارگانیسم، که به صورت ترس از نابودی )مرگ( احساس می

 

9 . Deflection 



خود های  اذعان نشده که فروید در برخی از نوشتهاما تا به حال به قدر کافی به این موضوع  گیرد.  در نظر می  1شناختی

 2.(1924)  "ی اقتصادیِ مازوخیسممساله"   مثال در  ی این غرایز دوگانه بنا نهاده است،بر پایهنیز  اش را  بالینیمالحظات  

 سندیاخالقی  مازوخیسمِ بنابراین "نویسد: می واچه خوب که اینجا کمی از آخرین جمالت آن مقاله را به یاد آوریم. 

 یاز غریزه  آن  در این واقعیت نهفته است که  اشخطرناک بودنآورد.  وار بر گواهیاتِ وجود امتزاج غریزه فراهم مینمونه

ویرانگر از گردش به سمت بیرون  ایباشد که در قامت غریزهاز غریزه میهمخوان با آن بخش گیرد و ت میأمرگ نش

 قامحتی آنجا که در م، باشدمیی شهوانی مولفهاما از آنجا که، در طرف دیگر ماجرا، مزّین به شانه خالی کرده است. 

 ،3 (1933نوین مقدماتی )های خطابهاو حتی در . "باشدتواند بدون ارضای لیبیدینال نمی هست نیزخودویرانگری 

منظری   برای مااین مفروضه  "گوید:  چنین می  داده واش را در قامت عباراتی رساتر قرار  ی روانشناختیِ کشف تازهسویه

زا اهمیتی اساسی داشته باشند. که ممکن است روزی در به فهم آوردن فرآیندهای بیماری بر تحقیقاتی خواهد گشود

 نتریکه عملکرد روانی عمیق  ممکن است انتظار داشته باشیم، و  ممکن است که مجزا از هم نیز باشندها  چرا که امتزاج

 یو تا به حال کس  ؛لیکن این مفاهیم هنوز خیلی نو هستندچنینی دریافت دارد.  این  4هاییهایش را از تجزیتاثیرپذیری

نظر من این است که همچنانکه فروید امتزاج و تجّزیِ دو غریزه را زیربنای . "دست به اِعمال آنها بر کار ما نزده است

در واقع این ایگو است، و نه ارگانیسم، گیرد، های پرخاشگرانه و لیبیدینال در نظر میمیان تکانه روانشناختیرض اتع

 کند.ی مرگ را به بیرون منحرف میکه غریزه

مرگ ی اما این با کشف او از خطرات برآمده از غریزهدارد که در ناخودآگاه ترس از مرگ وجود ندارد، فروید بیان می

ایستد مقابله میبه    در برابرشکه ایگو    بینم، آن اضطراب ابتداییآن طور که من میرسد.  درونی سازگار به نظر نمی  فعالِ

خاطر نشان  ،5(1948) "ی اضطراب و احساس گناهنظریه"ی من در مقالهی مرگ است. برخاسته از غریزه تهدیدِ

به نفع مفهوم نابودی زندگی که  مفادی    هیچ  رسد ناخودآگاه حاویِ به نظر می"ام که با نظرگاه فروید مبنی بر اینکه  کرده

ی در مقاله  .موافق نیستم  "باید به عنوان ترس از اختگی در نظر گرفت  را  ترس از مرگلذا  "جلوتر    کمی  و  "نیست  باشد

ی فروید راجع به غرایز دوگانه، با این مضمون که من با ارجاع به نظریه، 6(1933) "ی وجدان در کودکتحول اولیه"

 (روساِ)ی زندگی لیبیدو یا غریزهی مرگ، در تضاِد با و ضمنا مقیِّد به ی پرخاشگری، یا غریزهدر آغاز حیات غریزه

کند، اندازه برپا میی پرخاشگری در ایگو آشوبی بیکنم خطر نابود شدن توسط غریزهمن فکر می" ام:نوشتهباشد، می

است که  روبرواش با این تکلیف طوری که از همان آغاز تحولشود، اضطراب تجربه میبه شکل در ادراکِ او این که 

به ی مرگ خطر نابود شدن توسط غریزهگیریِ من این است که نتیجه "ی مرگ بسیج کند.لیبیدو را بر علیه غریزه

 . 7انجامدنخستین اضطراب در ایگو می

 
1 . Biological 
2 . The Economic Problem of Masochism (1924) 
3 . New Introductory Lectures (1933) 
4 . Defusion 
5 . The Theory of Anxiety and Guilt (1948) 
6 . The Early Development of Conscience in the Child (1933) 

وابستگی  رسد که درماندگی و  ( با ارجاع به رد قاطع فروید از امکان وجود ترس ناخودآگاه از مرگ به این نتیجه می1952. جون رایور )  7

 باشد. ی او نیز میفرضی باشد بر اینکه ترس از مرگ حتی بخشی از تجربهبایست پیشکودک انسان با عطف به حیات فانتزی وی می



گیرد. قرار میاش های خودویرانگرانهنوزاد در خطر غرق شدن در تکانه طفلِ فکنی نتواند عمل کند ااگر ساز و کار فر

آید. می در تولد توسط غریزه زندگی به عمل یاین ساز و کار تا حدی در خدمت انجام عملکرد ایگو است که از لحظه

ی اولیه را با فرافکنی ابژهضمنا . 1ی مرگ به سمت بیرونای است برای انحراف غریزهفرآیند فرافکنیِ ابتدایی وسیله

ی با غریزه  ی زندگی است؛که باز عمدتا در رکاب غریزهفکنی است،  ی دیگر درونفرآیند اولیهکند.  لیبیدو نیز آغشته می

به درون با ایگویی که چیزهای زندگی بخش )و اول از همه غذا( را  که هم پیمان صورتبه این  ،شودمرگ گالویز می

 گذارد.درونی را در تقّید می فعالِی مرگ غریزه ،بردمی

بنابراین .  2ی مادر استها سینهزنند، که اولینِ این ابژهها پیوند میاز همان آغاز زندگی غرایز دوگانه خودشان را به ابژه

ی من توهایی بر تحول ایگو در ارتباط با عملکرد غرایز دوگانه افکنده شود، با این مفروضهبایست پربه اعتقاد من می

برتری  بسته به اینکه نهد.سازی را بنا میی فرآیندهای درونیی مادر اساِس همهی تغذیه کنندهفکنیِ سینهکه درون

تواند بطور نمادین همان باشد( ی شیر نیز میشیشهی مادر )که سینه، احساسات عشق با یا باشد های ویرانگرتکانه با

نیروگذاریِ لیبیدینال بر روی سینه، همزمان با تجارب شود. عنوان بد ادراک میهنوان خوب و گاهی بعهگاهی ب

همان نسبت های ویرانگر بر روی سینه به سازد، و فرافکنی تکانهی خوب اولیه را بنا میارضاکننده، در روان نوزاد ابژه

لذا غرایز زندگی و مرگ که فرافکنی شده بود مجددا در درون فکنی شده و  ها درونهر دوی این جنبهی بدِ اولیه را.  ابژه

در هیئِت چه به صورت بیرونی و چه درونی،  سازیِ سینه و همینطور مادر،  ی دوپارهآنچه انگیزهآیند.  ایگو به عمل در می

نیاز به چیرگی بر اضطراب   ،شودی ترسناک و موردِ نفرت میابژهسکه    در طرف دیگرعشق، و    کننده و موردِی کمک ابژه

 باشند.های درونی بعدی میالگوهای تمامی ابژهها پیشاینگزند و آسیب است. 

شده  عیینت 3به صورت سرشتی _باشد ی حالت امتزاج بین دو غریزه میکه منعکس کننده_به اعتقاد من توان ایگو 

ایگو نسبتا قوی ورزی است، ی زندگی باشد، که دال بر استیالی ظرفیتِ عشقاگر در این امتزاج برتری با غریزه است.

 ی مرگ و تقابل با آن خواهد بود.برآمده از غریزه بوده، و بیشتر قادر به حمل اضطرابِ

اش متاثر از عوامل بیرونی است، به ویژه نگرش  بخشیتواند حفظ شده و افزایش یابد، اینکه تا چه حد توان ایگو می

های ویرانگر ورزی است، تکانهبا این حال حتی مادامی که غلبه با غرایز زندگی و ظرفیت عشقمادر نسبت به نوزاد. 

شوند سهیم فکنده میو خطرناکی که بازدرون زاگزند و آسیبهای همچنان به بیرون منحرف شده و در خلق ابژه

 
ی  شود که غریزهشود، به این صورت که ظاهرا برداشت فروید از انحراف تنها شامل این فرآیند می. اینجا نظر من با فروید متفاوت می   1

ی انحراف دو فرآیند دخیل است. بخشی از  معطوف به ابژه. در نظر من، در این ساز و کار ویژه   ه خود تبدیل شود به پرخاشگریِمرگِ رو ب

ریزه مرگی که در غآید؛ در حالیکه آن بخش از  زا پدید می ای گزند و آسیبشود، که به موجب آن ابژهی مرگ به ابژه فرافکنی میغریزه 

 آید. زا برمیی گزند و آسیبشود که بر علیه آن ابژهای میمانده باعث پرخاشگریدرون ایگو باقی  

 
های نابودگر یکباره خود را به یک  رسد که ترس از تکانهام به نظر میمن گفته  "هایی بر برخی ساز و کارهای اسکیزویید یادداشت"در  .  2

شوند. دیگر منابع مهم اضطراب  ی غیرقابل کنترل تجربه میکنندهی خفهز ابژهبه صورت ترس ا  بهتر است بگویمزنند، و یا  ابژه پیوند می

هایی از جانب  ی تولد )اضطراب جدایی( و ناکامیِ نیازهای بدنی است؛ این تجربیات تا حد زیادی از همان ابتدا به صورت غرضاولیه ضربه 

 شوند. ابژه احساس می 

3 . Constitutionally 



ها و عواطف نوزاد همپای تاثیراتِ تجربیات عملِی او، فرآیندهای ابتدایی گذشته از این در راستای فانتزید. هستن

های درونی و انجامد، که با نوسانات میان ابژهمیهایش فکنی و فرافکنی به تغییرات با دوام در روابط ایگو با ابژهدرون

ای است که زیربنای العمر غرایز دوگانهپیچیدگی این نوسانات آبستن فعالیت مادامبد همراه است.  و و خوب ،بیرونی

 سازد.مینیز را بنای جهان درونی  اش با جهان خارج بوده و به موازات آنتحول ایگو در رابطه

چنانچه  .گیرداست شکل محوری که قابل توسعه و تحول این ی ایگو حول آید تا هستهی خوب درونی شده میابژه

لیبیدو  عقدِی خوب درونی شده حمایت شود، بیشتر قادر خواهد بود تا بر اضطراب چیره شده و با در ایگو توسط ابژه

 که در درون فعال است زندگی را محافظت کند. یی مرگآوردن غریزه

ای که در سازیی دوپارهدر نتیجه توصیف نمود،( 1933های نوین مقدماتی )خطابهبنابراین همانطور که فروید در 

کند که این بخش او تصریح می. در برابر بخش دیگرش "1کندقد علم می" بخشی از ایگو دهددرون خودِ ایگو رخ می

سوپرایگو عمدتا ناخودآگاه دارد که او همچنین اظهار می. استایگو سوپرهای نقشبسیاری از  گرصورتدوپاره شده 

 باشد.های معینی از والدین درونی شده میبوده و متشکل از جنبه

در  است که به زعم من فکنیفرآیندهای درون یِیرگشود در جایجایی که نظر من متفاوت میمن با این نگاه موافقم.  

 2ی ادیپعقدهآغاز تر از سوپرایگو متعلق به چند ماه پیش. ریزدپِی میی سوپرایگو را پایهو  داشتهقرار  ام تولدگهن

بنابراین است. وار در ربِع دوِم اولین سال زندگی همراه با شروع موضع افسردهبندیِ من آغازی که طبق زماناست، 

تاثیر خود قرار ی ادیپ را تحت ریزی کرده و تحول عقدهی خوب و بد بنیان سوپرایگو را پیی سینهفکنی اولیهدرون

با اظهارات واضح فروید مبنی بر اینکه همانندسازی  گیردقرار میگیری سوپرایگو در تقابل این تلقی از شکلدهد. می

-ی ادیپ بطور موفقیتبر عقدهغلبه آمیز خواهد بود که موفقیت یو تنها در شرایط بودهی ادیپ با والدین وارث عقده

 .آید حاصل یآمیز

که خود برآیند ی تعارض در درون ایگو انجامد، در نتیجهگیری سوپرایگو میایگو، که به شکل سازیدوپارهدر نظر من 

های خوب و بد فکنی متعاقب ابژهدرون طبیعتااین تعارض از طریق فرافکنی و  .  3دهدت غرایز دوگانه است رخ میقطبیّ

همانندسازی با آن قوت یافته،  یبه واسطهو  شدهدرونی شده حمایت  که توسط ایگوی خوبِ ،ایگویابد. افزایش می

ی ایگو بخشی که در تقابل با بقیه  ؛افکندآن بخش از خودش که دوپاره گشته فرامی  به درونی مرگ را  بخشی از غریزه

گیرد، انحرافی ی مرگ صورت میبر بخشی از غریزهمالزم با این انحراف که  سازد.  بنیان سوپرایگو را بنا میقرار گرفته و  

های هایی از ابژهها بخشهمراه با این انحرافدهد. روی میی زندگی که در امتزاج با آن است نیز بر آن بخش از غریزه

حمایت کننده و  هر دو کیفیتِ شود که سوپرایگو حاویِاین میشوند. سوپرایگو دوپاره می خوب و بد از ایگو به درونِ

 
1 . Stand Over 

  ی عقده ادیپمراحل اولیهی ادیپ ابتدایی مراجعه کنید به،  برای جزئیات بیشتر راجع به چگونگی تحول دیدگاه من در مورد عقده   .  2

های  گیریبرخی نتیجه(، و  1945)  های اولیهی ادیپ در پرتوی اضطرابعقده(، )به ویژه فصل هشت(،  1932)  روانکاوی کودکان(،  1928)

 (.1952) فی نوزاد  نظری عطف به حیات عاط

 ( 1948ی اضطراب و احساس گناه )نظریه برای مثال نگاه کنید به  .  3

 



 ، که از همان آغاز در هر دوی ایگو و سوپرایگو حی و حاضر است،یابیانسجامکه فرآیند  همچنانگردد.  تهدید کننده می

در فرآیند مقیدسازی، غریزه مرگ آن شود. می مقیدتوسط سوپرایگو  لههویک  تای مرگ غریزهرود پیش میبه 

ای از پرهیز از که اعمال سوپرایگو در دامنه برآیندسازد، با این متاثر می رادر سوپرایگو  درج ی خوبِهای ابژهجنبه

متغیر  آزار و اذیتتا تهدید، شکایات بازدارنده و ، یی خوب و خود انتقاد، حمایت از ابژهانگیز و ویرانگرهای نفرتتکانه

نزدیک به مادر خوب که   حتی برای محافظت از آن در تالش استی خوب قرار گرفته و  سوپرایگو که در قید ابژهاست.  

ی مرگ سوپرایگو در زیر تاثیر غریزه، اما از آنجا که کندو از آن مراقبت می گیردقرار می عمال کودک را تغذیه کرده

هایش اضطراب ممنوعیتها و و اتهام، کندمیی مادری است که کودک را ناکام ، بعضا بازنمایی کنندهقرار داردنیز 

شود کننده ادراک میتا حدودی، در صورتی که سیر تحول خوب پیش رفته باشد، سوپرایگو عمدتا کمک  انگیزد.برمی

و حتی به زعم من در نوزاد  _ نیازی ذاتی در کودک خردسال وجود داردکند. عمل نمی گرتنبیهو به مثابه وجدانی 

لگامی هایی نیز که در حکم ممنوعیت اطاعت از قامدر مگیرد فاظت قرار میهمانطور که مورد حکه  _خیلی کوچک 

این آرزوی که  اماظهار داشتهچنین  1(1957) رشک و قدردانیی من در مقالهست قرار بگیرد. اوهای ویرانگر تکانه بر

ست که باشد که آرزو ای این دارندهجا حاضر در بر ی تمام نشدنی و همهنوزادی مبنی بر در اختیار داشتن یک سینه

ی خوب نوزاد مراقبت از ابژهبه این طریق ضمن اینکه و  ،کرده و لگام زند دفعهای ویرانگر نوزاد را این سینه تکانه

با این حال به این عملکرد متعلق به سوپرایگو است. . ایمن کنداو را نیز های گزند و آسیب نموده در برابر اضطراب

 آنگاه د و قاطع ظاهر شده وموکّ در حالتسوپرایگو های ویرانگر نوزاد و اضطراب او برانگیخته شود، تکانهکه مجردی 

اید، سوپرایگو و واقعیت  ؛"شودمی رحمبیمجبور به خدمت کردن به سه ارباب " وصف نمودایگو همانطور که فروید 

 بیرونی. 

، زدم به باال آمیز تحلیل از طریق فّن بازی کودکانِ سه سالمخاطرهدست به عمل ی بیست دههدر اوایل من که  آنگاه

من همچنین متوجه خو بود. های دور از انتظاری که به آن برخوردم سوپرایگویی بسیار زودرس و درندهیکی از پدیده

 کنند،فکنی میدر ساحت فانتزی درون  را  _ی او  قبل از هر چیز مادر و سینهو    _شان  شدم که کودکان خردسال والدین

های به غایت این ابژهبود.    شدههای درونیی ویژگیِ هولناک برخی از این ابژهو آنچه من را به این نتیجه رساند مشاهده

در زیر   های هولناکسایر چهره  وها  ولیکن آنانجامند؛  در اوان نوزادی به تعارض و اضطراب در درون ایگو میهراسناک  

تر ناخودآگاه های عمیقدر الیهدوپاره شده و گیرد شکل میاز آنچه سوپرایگو  متفاوتبه طریقی ، فشار اضطراب حاد

-هنوز مبهم فرآیندهای دوپاره هایشیوهکه یحتمل بر بسیاری از سازی دوپاره یشیوهتفاوت این دو شوند. رها می

های هولناک گویا برتری از آنِ تجزّی است، سازیِ چهرهدر دوپارهاین است که    افکنددهند پرتو میای که رخ میسازی

خود  بنابراین سوپرایگو در حالت طبیعیِپذیرد. صورت میتشکیل سوپرایگو با استیالی امتزاج غرایز دوگانه در حالیکه 

این موضوع کنند. خوبِ یکسان شراکت میی های متفاوِت یک ابژهدر جنبه شود ودر ارتباط نزدیک با ایگو بنا می

های به غایت بد در مقابل نیز چهرهگذارد.  سوپرایگو باز می  کمتر یا بیشتر پذیرفتنِ  و در  انسجام یافتن  دست ایگو را در

 شوند.توسط آن رد می پیوستهتوسط ایگو پذیرفته نشده و 

شده و های دوپاره چهرهمرزهای میان تر، صادقموضوع چه نوزاد کوچکتر این  هر چه بساکه با این حال در نوزادان، 

 در حالت بهنجار سازیدوپارهموفقیت منعطف است.  خطوطی ترندها که برای ایگو کمتر هراسناک و قابل تحملآن

 
1 . Envy and Gratitude (1957) 



این رخداد  یابد؛میت ، اضطراب گزند و آسیب نوزاد شدزمانی که این فرآیند شکست بخوردباشد. میموقتی و ناکامل 

من اوج آن در سه یا  بر فرضِ  شناخته شده، و دموضع پارانویید اسکیزویی هب که ،استتحول ی ی اولین مرحلهویژه

ی بد به آنی به یکدیگر بدل ی بلعندهی خوب و سینهسینهدر روان نوزاد خیلی کوچک  ی اول زندگی است. چهار ماهه

 شوند. صورت وجودهای همزمان ادراک میکه احتماال به شوند، می

های ی دوپاره شده که دست اندر کار تشکیل بخشی از ناخودآگاه هستند در تقیّد با چهرههای تهدیدکنندهچهره

های یابند تا از ایگو در برابر چهرهشده به این دلیل تحول میآلهای ایدهچهرهقرار دارند. شده ی دوپارهشدهآلایده

این تقابل گردد. و مدعی خویش می شده پدیداری زندگی مجددا در این فرآیندها غریزههراسناک محافظت کنند. 

 بنیانریِز تظاهری از غرایز مرگ و زندگی و پیهمه شده، میان خوب و بد، که آلهای تهدید کننده و ایدهمیان ابژه

که ایگوی انگیز و هراسناک، های نفرتدر میان ابژهشود. یافت می 1یروان وجودِ هایالیه تمامدر حیات فانتزی است، 

شوند و به همین می دیدهشده خورده یا کشتهآسیب چشمِکه به هستند هایی نیز آنها دارد، اولیه سعی در دفع آن

با قوّت یافتن ایگو و رشد ظرفیت آن برای انسجام و همگراسازی   .گردندبدل میخطرناک    گزند و آسیبِ های  خاطر به ابژه

ادراک زا گزند و آسیبدیده دیگر غالبا در هیئت ی آسیبابژهپهنه در این . گرددوار طالع میموضع افسرده یمرحله

. 2شوداست تجربه میمعطوف  ای برای مرمّت به وی  احساسی از گناه و انگیزهی عشقی که  به عنوان ابژهشود، بلکه  نمی

های من طبق مفروضهای ضروری را در ایگو نقش بندد. رود تا مولفهدیده میآسیب ی عشقِ این شکل رابطه با ابژه

آسیب از آن به بعد، چنانچه اضطراب گزند و  شود.  ی اولین سال زندگی مربوط میوار در اوج خود به میانهموضع افسرده

، ایگو هرچه بیشتر از واقعیت روانِی خویش باشد  داشته  توانکفایت    قدرورزی به  عشق  یتف حد و حساب نباشد و ظر  بی

هایش گشوده. نابود کردن ابژه  بههای ویرانگرِ خود اوست که دست  این تکانهیابد که  درمیروز به روز بیشتر  آگاه شده و  

در روان نوزاد بهبود یافته و بیش از پیش به شد، ی بد دیده میکه به چشِم ابژه، دیدهی آسیبشود که ابژهاین می

پرورش را جهان بیرونی  کنار آمدن با اش مبنی برایگو به تدریج آن عملکرد ضروری؛ شودواقعیِت والدین نزدیک می

 دهد.می

ق وف شود، در گروی تبه عوامل درونی مربوط میموفقیت این فرآیندهای بنیادی و انسجام بعدی و قوّت ایگو، تا آنجا که  

ی سراسر پهنهیابد؛ سازی ادامه میاما فرآیندهای دوپارهباشد. های میان غرایز دوگانه میی زندگی در کشاکشغریزه

قطبیّت میان باشد( های سایکوتیک اولیه میاضطراب 3جرح و تعدیل همزمانبه معنیِ بروز و  ضمنانِوروز نوزادی )که 

کوشد ایگو میکه    کندمی  ارائه  زاییهای گزند و آسیباضطراب برخاسته از ابژهغرایز زندگی و مرگ قوّیا خود را در قالب  

 کند. مقابلهها آن اسازی و بعدها سرکوبی باز طریق دوپاره

از آن از قبل خیلی بیشتر گیر است، اغلب خیلی سخت اگرچهایگو، سوپری یافتهبخش سازمانی نهفتگی، با آغاز دوره

از طریق فرا افکندن آن خود  گیرسختای است که کودک با سوپرایگوی این مرحلهاست.  بُریدهناخودآگاه خود  بخشِ

و در تالش است تا با اولیاء امور  کند، دست و پنجه نرم می آنسازیِبه محیط پیرامون، یا به بیان دیگر از طریق برونی

 
1 . Self 

  "مشارکتی در پدیدآیی روانی حاالت شیدایی افسردگی"این نقطه نظر مراجعه کنید به    هایی از محتوای بالینیِی مثالمطالعه  برای.  2

(1943 .) 

3 . Working Through 



شان تغییر ها تعدیل شده، سیاقاین اضطرابتر و در افراد بزرگسال ها اگرچه در کودکان بالغعلیرغم اینخور شود. دم

تر در دسترس تحلیل قرار دارند، نسبت کمتر از کودکان کوچک همان  به  و  تری عقب رانده شده،  های قویبا دفاعیافته،  

همچنان زا و هولناک های گزند و آسیبیابیم که چهره، در میراه بگشاییمتر ناخودآگاه های عمیقآنگاه که به الیهاما 

 .دارندآل همزیستی های ایدهدر کنار چهره

ام که برای تحول بهنجار فرضیه را پیش کشیدهاخیرا این  سازیِ اولیه،  از فرآیندهای دوپاره  امپردازیبا مراجعه به مفهوم

چنانچه این واقع شود.  افتراقیبین عشق و نفرت، در همان اوان نوزادی و ی خوب و بد، ضرورت دارد که میان ابژه

در نگاه من یکی از ارکان اصلی ، کفایت کند، و در عین حال برای تمایز میان خوب و بد نباشد شدیدزیادی  افتراق

در اضطراب غرقه این به این معنی است که ایگو به قدر کافی قوّت یافته که  .گرددمی مستقرثبات و سالمت روان 

ممکن  به شرطیچیزی که تنها  سازی، میزانی از انسجام نیز )هرچند خام( رو به قوام باشد؛و همپای دوپاره، نشود

 نتیجه این خواهد بود که انسجام و همگراییِ ی مرگ بچربد. ی زندگی بر غریزهغریزه ،امتزاج وضعیتِ درشود که می

با تمام این احوال من معتقدم که حتی در چنین شرایط مطلوبی نیز تواند بهتر حاصل آید. میان غرایز نهایتا می

درونی یا بیرونی از حد بگذرد خود را نمایان  چنانچه فشارهای عمیق ناخودآگاه های هولناکِ غنوده در الیهچهره

مستحکم مستقر کرده   در قامتیشان را  ی خوبابژهبه این معنی که  کسانی که در یک ثبات کلی قرار دارند،  کنند.  می

 ی خودایگوتر ناخودآگاه به های عمیققادرند بر این دخول از الیهاند، نموده برقراربا آن  ینزدیک همانندسازیِ و لذا 

کشمکش بر علیه این تهدیدهای و بسا در افراد سایکوتیک، در فرد نوروتیک،  شان را باز یابند.غلبه کرده و ثبات

 باشد.ها میهای عمیق ناخودآگاه کمابیش پایدار بود و بخشی از عدم تعدل و یا بیماری آنخطرناک برخاسته از الیه

گاه آشناسی روانی افراد اسکیزوفرنیک های اخیر ما را بیشتر از فرآیندهای آسیباز آنجا که تحوالت بالینی در سال

های های ویرانگر و گزند و آسیبتقریبا از تکانه هادر آن که سوپرایگو ببینیم توانیمنموده ما با وضوح بیشتری می

سوپرایگوی بیمار اسکیزوفرنیک ی خود راجع به در مقاله( 1952) 1هربرت روزانفلدنیست.  شخیصقابل ت شاندرونی

های همچنین اضطرابکند پرداخته است. در اسکیزوفرنیا ایفا می 2ایکنندهبه شرح نقشی که چنین سوپرایگوی خفه

کنم من فکر میام. سراغ گرفتهنیز  3های هایپوکندریاریشه در من کنندکه این احساسات تولید می را گزند و آسیبی

 هرا ب دبایست خوولی در این مجال میمتفاوت است،  وارافسرده_های شیداییدر بیماری حاصل آنکه کشمکش و 

 ها راضی نگه دارم. همین اشاره

 
1 . Herbert Rosenfeld 
2 . Overwhelming  

-از این شمارگان ذکر کردم، اضطراب مربوط به مورد حمله قرار گرفتن توسط ابژه  63ی  به عنوان مثال، همچنانکه در پانوشت صفحه.  3

هایپوکندریا است. این فرضیه را من در کتاب روانکاوی کودکان مطرح  های ناکامل، در نظر من اساس  شده، و اول از همه ابژهای درونیه

ترس شخص از مدفوع خود به  "ام از این قرار که  (، خاطر نشان کرده1931ی مهارشدگیِ عقالنی )ام. مطلبی مشابه نیز در نظریهکرده

ها از وحشت داشتنِ شماری از این چیزهای  گیرد.... این ترسهای سادیستیک او نشات می زا نهایتا از فانتزیعنوان چیزی گزند و آسیب

  اند.های هایپوکندریال اینگونهخیزد، همانطور که ترساش برمیو لذا مسموم شدن  یشمهلک در درون بدن خو



سازی ، فرآیندهای دوپارهبرندراه میهای ویرانگری که به تضعیف هرچه بیشتر ایگو ی تکانهی غلبهچنانچه در نتیجه

وار موضع افسردهشده و  روبروها با ممانعت ی بعدی انسجام و همگرایی ابژهدر مرحلهبوده باشد،  تیزتند و اولیه خیلی 

 نخواهد توانست به قدر کفایت مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.

 متشکل ازو مضاف بر این نیروها ناخودآگاه ی عمل غرایز زندگی و مرگ است، من تاکید دارم که پویایی روان نتیجه

پردازی چنین است که من اید را بخشی از این مفهوم. باشدایگوی ناخودآگاه و کمی بعد سوپرایگوی ناخودآگاه می

ها در تعاریف ناهماهنگیاما برخی  فروید خیلی جاها راجع به اید حرف زده است،  گیرم.  معادل غرایز دوگانه در نظر می

های خطابهاو در  او اید را صرفا از منظر غرایز تعریف کرده است.    عبارتبا این حال، حداقل در یک  خورد.  او به چشم می

است که در  ماجراییی آن اند، که این از منظر ما همههای غریزی در پی تخلیهنیروگذاری"گوید: می نوین مقدماتی

های غریزی در حالتی متفاوت از آن چیزی که در سایر رسد که انرژی این تکانههمچنین به نظر میگذرد. اید می

 "باشد است.نواحیِ روان می

که در باال  تعریفیبا محتوای بوده  همخوانم، را نوشت (1933روانکاوِی کودکان )پردازِی من از اید، از زمانی که مفهوم

ی صرفا کنندهانگارانه در معنای بازنماییی اید را کمی سهلهایی واژهاین درست است که من یک وقت؛ نقل قول شد

 ام.ی مرگ یا ناخودآگاه به کار بردهغریزه

سازی یکی دوپارهام که  من دریافتهکند.  از اید مجزا میخود را  حصار سرکوبی    یبه واسطهدارد که ایگو  فروید اظهار می

 ،کندکه طبق فرض من در حدود سن دو سالگی شروع به کار می ،های ابتدایی روان بوده و مقدم بر سرکوبیاز دفاع

بنابراین نیز چنین نبوده.  ای، همچنانکه هیچ سرکوبیسازی تمام عیار نیستوقت دوپارهبه طور طبیعی هیچباشد. می

از  اشدر توصیف که فرویدهمچنانشوند؛ از یکدیگر جدا نمی قشاهایی ناتراواایگو با  ناخودآگاهِ های خودآگاه و بخش

 دیگر قرار دارند.یکحضور  ها در سایه روشنِ این حیطه آوردهنواحی متمایز روان 

نفوذناپذیر کشیده باشد شاهدی است بر اینکه تحول به صورت بهنجار پیش  صاریسازی حبهرحال هرجا که دوپاره

ی زندگی از طرف دیگر، آنجا که برتری با غریزهی مرگ است. گیری باید این باشد که غلبه با غریزهنتیجهنرفته است. 

ی ماهیت کنندهسازی تعیینماهیت دوپاره. سر و شکل یابدتواند آمیزی میبه طور موفقیتاست، انسجام و همگرایی 

خودآگاه و ناخودآگاه نسبت به   سازی خیلی به افراط صورت نپذیرفته باشد،چنانچه فرآیند دوپاره.  1سرکوبی خواهد بود

سازمان نیافته  عمدتا سازی توسط ایگویی که هنوزدوپاره اینکهتوجه به با ، با این حال. ماندیکدیگر نفوذپذیر خواهند 

 دردر کودکان بزرگتر و بزرگساالن سرکوبی لذا به تعدیل اضطراب بیانجامد،  افیتواند به قدر کنمی پذیردصورت می

 
سازی زیربنای  ارههای نظری عطف به حیات عاطفی نوزاد، از این قرار: ساز و کار دوپ گیریی برخی نتیجهمراجعه کنید به مقاله.  1

شود،  هایی از فروپاشیدگی میسازی که منجر به وضعیتهای ابتداییِ دوپارهسرکوبی است )به همان مفهوم فرویدی(؛ اما بر خالف شکل

های خودآگاه و  گردد. از آنجا که در این مرحله در هر دوی بخشسرکوبی در حالت طبیعی منجر به فروپاشیدگی در خودِ روانی نمی

سازی به طور برجسته خودآگاه و ناخودآگاه را از یکدیگر  اخودآگاه روان انسجام بیشتری وجود دارد، و از آنجا که در سرکوبی یک دوپارهن

تفکیک کرده است، هیچ بخشی از خودِ روانی با آن درجه از فروپاشی که ممکن بود در مرحله پیش رخ دهد مواجه نخواهد شد. با این  

ی  سازی در چند ماه نخست زندگی رخ داده باشند نهایتا بر سرنوشت استفاده از سرکوبی در مرحلهرآیندهای دوپاره حال میزانی که ف

 گذارد.  بعدی اثر می

 



، در برابر افکار ناخودآگاهخودش را  تر  یافتهدر سرکوبی ایگوی سازمان  کند.عمل می  ترها موفقدفع اضطراب و تعدیل آن

 کند.های هولناک به شکل موثرتری تقسیم میچهره ها، وتکانه

های مختلف روان استوار است، ها بر بخشی کشف فروید از غرایز و تاثیر آنهای من بر پایهگیریهرچند که نتیجه

 کنم.تر بیان میاش را مشخصکه برخیگیرد، چندین تفاوت را در بر میام الحاقاتی که در این مقاله پیش کشیده

تر اگرچه که خیلی پیشپرخاشگری بود. تاکیدش بر احتماال به خاطر دارید که تاکید فروید بر لیبیدو بسیار بیشتر از 

ساحت جنسی را در قالب سادیسم معرفی کرده  ی ویرانگرِی زندگی و مرگ را کشف کند، اهمیت مولفهاز آنکه غریزه

بنابراین گویا او هیچگاه به طور کامل .  پرخاشگری در حیات عاطفی قائل نشداما ارج و قرب چندانی برای تاثیرات بود،  

و چه بسا نسبت به بسط آن به تمام ساحت عملکرد روانی ، ی عمل در نیاورداش از غرایز دوگانه را به مرحلهاکتشاف

اش را بر محتوای ه اکتشافشد اذعانام، او بیشتر از آنچه ، همانطور که قبال هم گفتهاین وجود ولی بامیل بود. بی

گیریِ نهایی به حساب پردازی فروید از غرایز دوگانه را به عنوان نتیجهبا این حال اگر مفهوماست.  نمودهبالینی اعمال 

 .ارندی خود دآوریم، خواهیم دید که تعامالت بین غرایز زندگی و مرگ کل حیات روانی را تحت سلطه

گیرد. ی اولیه ریشه میفکنیِ ابژهو از درون بودهی ادیپ گیریِ سوپرایگو مقدم بر عقدهتر عنوان کردم که شکلپیش

ی خوب یکسان حفظ های مختلفِ یک ابژهسازیِ بخشهای ایگو را از طریق درونیاش با سایر بخشسوپرایگو رابطه

من به ایگو نیاز و ظرفیتی نه هاست. ترینپراهمیتیابی ایگو از سازی که ضمنا در سازمانفرآیندی از درونیکند، می

انسجام، که ام. نسبت داده ،از همان آغاز زندگی ، آن همشسازی بلکه برای انسجام بخشیدن به خودفقط برای دوپاره

ارد ی زندگی وابسته بوده و به درجاتی داللت د، به برتریِ غریزهرسدوار میدر اوج سیر تدریجی خود به موضع افسرده

بینم که تشکیل ایگو به عنوان یک نهاد عمدتا توسط من اینطور میدارد. ی مرگ بر پذیرشی که ایگو از عمل غریزه

 پذیرد.از طرف دیگر صورت می هابا ابژه یرابطه درسازی و سرکوبی از یک طرف، و انسجام تناوب میان دوپاره

ترها بر این نظرم که ایگو توسط سازد. من از پیشطریق اید غنی میفروید اظهار داشت که ایگو مداوما خود را از 

شود از رهگذر می  لراه و طریقی هم که این مهم حاصیابد.  فراخوانده شده و تحول میبه عمل  ی زندگی است که  غریزه

ای است که اولین ابژهشود، فرافکنده میاو که غرایز زندگی و مرگ به آن ی مادر، همسینهوابط او با ابژه است. راولین 

یابند تا خود را به آن پیوند زده و ای میدر این راه هردوی غرایز ابژهشود. سازی میفکنی درونیتوسط فرآیند درون

 ایگو غنی شده و به همان نسبت قوّت یابد. فکنیِ سپس توسط فرافکنی و بازدرون

تر هایش را همگرا سازد، غنیهای متفاوت ابژهیرانگر انسجام بخشیده و جنبههای وایگو هرچه بیشتر بتواند به تکانه

هایی که بخاطر برانگیختن اضطراب و تحمیل درد طرد ی وجوِد روانی و تکانهشدههای دوپارهچرا که بخشخواهد شد؛  

انجامد. ها به فقر ایگو میسازِی آنباشد که دوپارههای ارزشمند شخصیت و حیات فانتزی نیز میضمنا جنبهاند، شده

شده در عین اینکه در عدم تعادل سهیم بوده، اما همچنین های درونیی وجودِ روانی و ابژههای طرد شدهبنابراین جنبه

 باشند. های مختلف فکری میهای هنری و فعالیتمنبع الهام در آفرینش

از ایگو  عملی من راجع به وپرایگو همانطور که در راستای فرضیهی اولیه و تحول سپردازِی من از روابط ابژهمفهوم

 باشد.است، در تناظر با قدرت ثاقِب غرایز زندگی و مرگ نیز میهمان ابتدای تولد 


