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 1(1963) تنهایی  حکایت حس  

 2مالنی کالین

 3ترجمه: مهدی کریمی

 

مقصود من از حس تنهایی شرایط عینیِ آن حسّ تنهایی.  خاستگاهِی پیشِ رو تالشی است در جهت بازجستن مقاله

حسی از تنها بودن درونی است؛  محروم گشته نیست. منظور من حس تنهاییِ یوضعیتی که فرد از مصاحبت دیگر

اینجا داری.  گاه که عشق دریافت می  فارغ از وضعیت احتمالی بیرونی، احساس تنهایی حتی در جمع دوستان، حتی آن

نیافتنِی ستاست برای یک حالت آرمانی د ازلی و ابدیی آرزویی نتیجهخواهم گفت که این حالت تنهایی درونی، 

گیرد واری مایه میهای پارانویید و افسردهاز اضطرابکنیم،  که همه آن را به درجاتی تجربه می،  ایچنین تنهاییدرونی.  

لیکن در بیماری بیش   موجود استها در همه به درجاتی  این اضطراب.  اندادیزهای سایکوتیک نوکه متعلقات اضطراب

 وار.باشد، چه با ماهیت اسکیزوفرنیک و چه افسردهبنابراین تنهایی بخشی از بیماری نیز میاز حد قدرت دارد؛ 

 ،کنیممیای چنین گرایش و عاطفههر ، همانطور که در مورد دهدبه منظور فهم اینکه چطور حس تنهایی دست می

 ،امهمانطور که بارها توضیح دادهو اثر آن را بر مراحل بعدی زندگی ردگیری کنیم. نوزادی برگردیم  بایست به اوانِمی

 یزیر سیطرهدر ابتدای امر عمدتا بدون انسجام بوده و اندرکار است. ی تولد وجود داشته و دستایگو از همان لحظه

-به دوپاره متمرکز است 5علیه خودکه بر ی مرگ خطر فروپاشیدن توسط غریزه. قرار دارد 4سازیسازوکارهای دوپاره

ی اولیه آن نیز به خوب و بد دوپاره ها به ابژهاین تکانه فکنیِای فر؛ و به واسطهانجامدها به خوب و بد میسازی تکانه

ی خوب به درجاتی ایگو و همینطور ابژه بخش خوبِترین مراحل، شود این است که در ابتداییآنچه عاید میشود. می

سازیِ بخصوصی هستند ها فرآیندهای دوپارهاینشده است. رانده ها دور ، چرا که پرخاشگری از آنشوندمحافظت می

 ،قابل حصول است، تا جایی که امنیت در این مرحله  خیلی کوچک   در نوزادِمن به عنوان پایه و اساسِ امنیت نسبی  که  

انجامد، برای ایگو و می 6چندپارگیتالشی و مثل آنها که به سازی، دوپارهدر حالیکه سایر فرآیندهای ؛ امتوصیف کرده

 بار است.قوّت آن زیان

ایگو  نیز که با رشدِرو به یکپارچگی  7ایرانهکردن که از ابتدای زندگی وجود دارد، سازیی دوپارههمگام با انگیزه

یعنی   ،8ی ناکاملی خوب، ابتدا به ساکن ابژهابژه  فکنیِی درونبر پایهاین فرآیند یکپارچگی  یابد وجود دارد.  افزایش می

ی اگر ابژهشوند. ترین روابط داخل ماجرا میهای دیگر مادر نیز حتی در اولیهی مادر، قرار دارد، اگرچه که بخشسینه

 رو به رشد خواهد شد. ی ایگویِهستهدرونی در امنیتی نسبی استقرار یابد،  خوبِ
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تواند به طور نمادین ی شیر نیز میبخش اولیه با مادر )نه الزاما مبتنی بر تغذیه از سینه چراکه شیشهی رضایترابطه

ترین کامل ازاست  ایمایهاین . نزدیک میان ناخودآگاه مادر و ناخودآگاه کودک داردتماس داللت بر جای سینه باشد( 

ی زندگی در هر قدر هم که این نیاز در ادامهباشد.  می  1کالمیی پیشو ضرورتا در پیوند با مرحله  ،ی درک شدنتجربه

کلمات باقی  وساطتِ شدنی بیاز درکباز هم عطشی فرونشانده نشده ابراز افکار و احساسات با یک همدم ارضا شود، 

و از این عطش در حس تنهایی دست دارد ترین رابطه با مادر. به ابتدایی است ؛ چیزی که در نهایت امر متعلقماندمی

 گیرد.ناپذیر مایه میجبران دادنِازدستیک  وارِاحساسِ افسرده

 ظهور چرا کهی او هرگز بدون پریشانی نخواهد بود، ی شاد با مادر و سینهرابطهبا این حال، حتی در بهترین شرایط، 

 _ی اول زندگی است سه ماهه اضطراب گزندوآسیب در اوج خود مربوط به بازهاست.  قدّرماضطراب گزندوآسیب 

ی تعارض میان غرایز زندگی و مرگ که از همان ابتدای زندگی و در نتیجهاسکیزویید؛ -ی موضع پارانوییددوره

ی او، ، مادر و سینهرانگیخته شوندبقویّا های ویرانگر جا که تکانههرآنر آن سهم دارد. ی تولد نیز دجربهتسربرآورده و 

کند. الجرم میزانی از عدم امنیت را تجربه می، و لذا نوزاد شده احساسزا به عنوان گزندوآسیبی فرافکنی، در نتیجه

 های تنهایی است.یکی از ریشهاین عدم امنیتِ پارانویایی 

 ترایگو دیگر یکپارچه گردد،، آغاز میی اولِ سال اول زندگیبه طور معمول در اواسط نیمه ،واروقتی که موضع افسرده

عنوان ، بهرا به مادر  شکه نوزاد بهتر قادر است خود  ، بدینسانتری از کلّیت استحس قویتظاهر این موضوع در  است.  

همراه خود معضالت جدیدی به ارمغان   3گیاما فرآیند عملیِ یکپارچ.  بداردمربوط    ها،، و متعاقبا سایر آدم2تکّهفردی یک 

 تنهایی بحث کنم. شان باارتباطها و راجع به برخی از این الزم استکه ، آوردمی

است   تالشسازی که ایگوی ابتدایی در  فرآیندهای دوپارهگردد این است که  ساز یکپارچگی میکه سببها  یکی از عامل

های با تکانه شدن گاربه سازایگو تا از آن طریق با عدم امنیت مقابله کند هیچگاه بیش از تمهیدی موقتی نبوده و 

به منظور یکپارچگی، به فرض که قابل حصول باشد، انجامد. این رانه به نیاز برای یکپارچگی می .کندمیویرانگر سوق 

بعد از آن ایگو باشد. های ویرانگر میی عشق و از این طریق کاهش قدرت تکانهدهد کاهش نفرت بواسطهآنچه رخ می

ی محافظت از ابژهبلکه همچنین بخاطر  خاطر ادامه حیات خودشهب صرفا احساس امنیت بیشتری خواهد کرد، نه

 ناک است.ددر اندازهبیاین یکی از دالیلی است که چرا فقدان یکپارچگی اش. خوب

های خوب و بد ابژه، و جنبههای ویرانگر و عاشقانه،  تکانه  به هم پیوستنِشود.  با این حال، یکپارچگی سخت پذیرفته می

ی خوب را به خطر و ابژه فرو برَددر خود انگیزد که نکند احساسات ویرانگر احساسات عاشقانه را این اضطراب را برمی

و  ،های ویرانگربنابراین شاهد تعارضی هستیم میان جستجوی یکپارچگی به مثابه محافظی در برابر تکانهبیاندازد. 

های خوب خود را به خطر و همینطور بخش ی خوب راهای ویرانگر ابژههمزمان ترس از یکپارچگی که مبادا تکانه

شنوم، شدگی میشان راجع به احساس تنهایی و ترکهایدرد یکپارچگی را در قالب صحبتبیانِ  من در بیماران  اندازد.  

 
1 . Preverbal 
2 . Whole Person 
3 . Integration 



3 
 

شود آنگاه تر میو کل این فرآیند دردناکباشد.  می  1ها بخش بد خودکه به معنی تنها ماندن با چیزی است که برای آن

 کند این روند را حفظ کند.های ویرانگر زده و تالش میتکانه خیلی قویکه سوپرایگوی تندخو دست به سرکوبیِ 

امنیت برآمده از آن زیر فشارهای درونی و بیرونی و  ،فراگرد آید تواندگام است که میبهیکپارچگی تنها به صورت گام

وقت ممکن هیچ همیشگیو  نقصبییکپارچگی کند. ی زندگی صدق میو این در سراسر پهنهمستعد پریشانی است؛ 

ترین خاستگاه تعارض عمیق و فشاردای از ضدیّت میان غرایز زندگی و مرگ پای میهمیشه درجهچرا که شود، نمی

ها و ، درک و پذیرش کامل عواطف، فانتزیآیدکامل هرگز حاصل نمی حال از آنجا که یکپارچگیِماند. باقی می

 تمایل به درکِیابد. کننده در تنهایی ادامه میو این به عنوان عاملی تعیینشود ممکن نمیهای شخصی نیز اضطراب

 ،وافر یکی از تظاهرات این میلِ. شدهی خوبِ درونیشدن توسط ابژه شده است به نیاز به درک عجینضمنا  تنخویش

این ای منتشر نشده به آن پرداخته است. در مقاله 3بیونای که است؛ فانتزی 2داشتنِ یک همزادشمول فانتزیِ جهان

فرد ای است که شدهنشده و دوپارههای درکی آن بخشکنندهبازنماییآنطور که وی پیشنهاد کرده، همزاد،  تجسمِ 

های گاهی اوغات به عنوان بخشها بخش ؛ که آنو درک کامل دارد 4تکّگیاش را به هوای حصول یک هوس بازیابی

شده آلایده درونای قابل اعتماد و ی یک ابژهکنندههای دیگر این همزاد بازنماییدر زمانشوند. آل احساس میایده

 باشد. می

عموما فرض بر ارتباط دیگری نیز میان تنهایی و معضل یکپارچگی وجود دارد که از این منظر نیاز به مالحظه دارد. 

ر بین ی شرایطی است که شخص یا گروهی از اشخاص که فرد به آن تعلق داشته باشد داین است که تنهایی نتیجه

این احساس هرچه یکپارچگی بیشتر پیش رود،  د.  تری در بر داشته باشتواند معنای عمیقاین تعلق نداشتن مینیست.  

توانند های مشخصی از خود در دسترس نیستند، چرا که آنها دوپاره گشته و نمیمولفهناپذیر خواهد بود که اجتناب

به دیگر شده، که در ادامه با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهم داد، دوپارههای برخی از این بخشبازیابی شوند. 

طور کامل به فرد بهو که فرد در تملک کامل خودش نیست،  انداحساساندرکارِ این دست و مردم فرافکنی شده است،

 شوند.های از دست رفته نیز، تنها احساس میبخش، بنابراین، به شخصی دیگر تعلق ندارد. و یا خودش

دهد، حتی در افرادی که وار هیچگاه به طور کامل رخ نمیهای پارانویید و افسردهکمی قبل گفتم که تفوق بر اضطراب

ای در نوعی که تنهایی تجربه های فردی قابل مالحظهتفاوتاند.  از تنهایی  حدودیی  های تجربهمایهبُنبیمار نیستند، و  

ی بهنجار قرار داشته در دامنههمچنان حتی اگر ، استاضطراب پارانویید نسبتا قوی که  گاهآنشود وجود دارد. می

ی این نتیجهآسیب دیده است.  خود بِدرونی مستعد پریشانی بوده و اعتماد به بخش خو ی خوبِباشد، رابطه با ابژه

 انجامد.ظن به دیگران است، که به حس تنهایی میای از احساسات پارانویایی و سوءیافتهفکنیِ فزوناهمه، فر

آن ها ضرورتا وجود داشته ولیکن خیلی تشدید شده هستند؛ آنجا که اختالل واقعی اسکیزوفرنیا را داریم این عاملیت

زایِ خود دیده ، اینجا در قامت بیماریامی بهنجار راجع به آن بحث کردهدر دامنها اینجا فقدان یکپارچگی که من ت

 حاضر هستند. درجه ااسکزویید در منته-های موضع پارانوییدتمام جلوه، عالوه بر آن، شودمی
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-مهم است که برخی از فرآیندهای موضع پارانوییدی تنهایی در اسکیزوفرنیا بپردازیم پیش از آنکه به بحث درباره

همانندسازِی . 1سازی و همانندسازِی فرافکنانهاسکیزویید را با جزئیات بیشتری مدنظر داشته باشیم، باالخص دوپاره

ی سینهیا هایی از خود به درون افراد دیگر، و پیش از همه مادر فکنِی بخشاسازیِ ایگو و فری دوپارهفرافکنانه بر پایه

هایی از خود در بخش  به این صورت که  گیرد،مایه میپیشابراهی  -مقعدی-دهانی  هایاین فرافکنی از تکانهاو قرار دارد.  

از گردد. تخلیه میتملک مادر، در موادی بدنی به درون وی  به منظور کنترل کردن و اختیار نمودنِ  توانهیئتی همه

با تنفر تخلیه   2اگر این مدفوعاتشود.  ای از خود ادراک میاینجا به بعد او نه به عنوان شخصی مجزا بلکه به مثابه جنبه

های بِد خود نیست که دوپاره شده و فرافکنده این فقط بخشاما گردند مادر خطرناک و متخاصم درک خواهد شد. 

همانطور که بحث آن رفت، به طور معمول، همچنانکه ایگو تحول شوند. خوب نیز چنین میهای ، بلکه بخششوندمی

آنطور که با این حال، اگر ایگو ضعیف باشد، شود. تر میسازی و فرافکنی کاهش یافته و ایگو یکپارچهیابد، دوپارهمی

، سازیظرفیت یکپارچهو چنانچه معضالتی در هنگام تولد و آغاز زندگی بوده باشد، آن متصورم،  من در حالت ابتداییِ 

سازی به منظور تر برای دوپارهو حتی تمایلی قوینیز ضعیف خواهد بود، ی ایگو، شدههای دوپارهبخش وردنِبه هم آو 

. خواهد داشتوجود  کارند  بهجهان بیرون دستبر علیه خود و  های ویرانگری که  اجتناب از اضطراب برآمده از آن تکانه

سازِی این نیست که افزایش نیاز به دوپارهشائبه دارد.  بنابراین این عدم ظرفیت برای به دوش بردن اضطراب اهمیتی بی

نیز های اولیه را اضطراب 3وتعدیلضمنا عملِ جرحبیانجامد، بلکه  ایگو و ابژه فقط به حالت تالشی و چندپارگی مفرطِ

 سازد.غیرممکن می

در احساسِ فرد اسکیزوفرنیک او به شکل بینیم. ی این فرآیندهای حل نشده را به عینه مینتیجه ادر اسکیزوفرنیا م

ی این در نتیجهچندپاره است و  پُر واضح است که او  خودِ خویش نخواهد بود.    مالک و هرگز  تکه است  ای تکهناامیدکننده

ی خوب و بنابراین در فقدانِ بنیانی برای ثبات به مثابه ابژه)مادر( اش ی اولیهابژه مکفیِ کردندرونیناتوانی او در 

اش را به خودِ تواند تکیهدرونی یا بیرونی تکیه کند، و نه می ی خوبِتواند به یک ابژهاو نه می؛ صورت گرفته است

اش تنها احساس فرد اسکیزوفرنیک مبنی بر اینکه او با بدبختی  بر  چرا کهاین عامل با تنهایی تنیده شده،  خویش دهد.  

ی که مشخصهمحاصره شدن در میان جهانی متخاصم، حس  افزاید.میگذاشته شده، چه که واقعا نیز چنین بوده، 

سات بلکه عمیقا احساهای او را افزایش داده، ی اضطرابنه تنها همهی پارانویایی بیماری اسکیزوفرنیا است، جنبه

 سازد.تنهایی او را نیز متاثر می

ها است، باالخص ی شماری از عاملاین نتیجهاست.  4عامل دیگری که در تنهایی اسکیزوفرنیک سهیم است گیجی

 تکه، بلکهخودش را تکهپیوسته طوری که فرد نه فقط ی مفرط از همانندسازی فرافکنانه، چندپارگی ایگو، و استفاده

های خوب و بد خود، میان او قادر به تشخیص میان بخش  شود کهاین میکند.  با سایر مردم نیز احساس می  5درآمیخته

تواند خودش را درک کند و پس فرد اسکیزوفرنیک نمیی خوب و بد، و میان واقعیت بیرونی و درونی نخواهد بود. ابژه

ای گیری، و نتیجه حالت گوشهشده  متصلها به عدم اعتماد پارانویایی او به دیگران  این عاملیا به خودش اعتماد کند.  

 
1 . Projective Identification 
2 . Excrements 
3 . Work Through 
4 . Confusion 
5 . Mixed up 
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ه تواند با تقویت ایگو ببخشی و لذتی که میاطمینانآن و همینطور دریافت توانایی او را در برقرای روابط ابژه است که 

 تواند.آرزوی اوست که بتواند با دیگران رابطه برقرار کند، ولی نمیسازد. نابود می اش بیانجامدهاییمبارزه با تن

ی دفاعی استفاده  یواسطههچرا که بخیلی مهم است که رنج و درد اسکیزوفرنیک را کمتر از آنچه هست برآورد نکنیم.  

درهرحال، من و چندی از همکارانم، ها به راحتی قابل تشخیص نیست.  شان رنج آنگیری و انقطاع عواطفدائمی از گوشه

حاضر که یا درحالکسانی برم، ، نام می3، و دکتر هانا سیگال2، دکتر روزانفلد1ها تنها از دکتر داویدسونکه از میان آن

ی درمان حفظ را در مورد نتیجهبینی حدی از خوشاند، اند و یا سابقا مبادرت ورزیدهبه درمان اسکیزوفرنیا مشغول

ای نسبت به حتی در چنین افراد بیماری همچنان انگیزهی این واقعیت قرار دارد که بینی بر پایهاین خوشایم. کرده

 ی خوب و خوِد خوب در میان است.با ابژه ،هرچند تحول نیافته ،ایاینکه رابطهیکپارچگی وجود دارد، و 

من اغلب ی بهنجاری، بپردازم.  وار، و ابتدائا در دامنهی اضطراب افسردهتنهایی در شرایط غلبهی  حاال مایلم به مشخصه

آوردن دستدادن و بهی ازدستزندگی عاطفی اولیه از طریق تجربیات تکرارشوندهام که به این واقعیت ارجاع داده

یا به این خاطر که او آسیب شود،  ادراک می  تهرفهرآنجا که مادر حاضر نیست، در دنیای نوزاد ازدستگردد.  مشخص می

رفته است معادل ترس از این احساس که او ازدستشده است.  بدل زادیده، یا به این خاطر که او به یک گزندوآسیب

و این ی خوب درونی نیز هست، رفتن ابژهفکنی، مرگ مادر بیرونی به معنای ازدستی درونواسطهبهمرگ اوست. 

یابد، وار اوج بیشتری میها و عواطف در موضع افسردهاین اضطرابکند.  هراس کودک از مرگ خودش را نیز تقویت می

 دهد.اما در تمام طول زندگی ترس از مرگ بخشی از تنهایی را به خود اختصاص می

چرا که به معنای کند نیز در تنهایی دخیل است. هی میتر بیان شد که دردی که فرآیندهای یکپارچگی را همراپیش

نظر رسیده هایی غیرقابل کنترل بهزمان  ها کههمانهای منفور خود است،  های ویرانگر و بخشروبرو شدن فرد با تکانه

توانی رو به کاهش ، همهسنجیرشد واقعیتهمراه با یکپارچگی و حس روبهاندازند.  ی خوب را به خطر میو بنابراین ابژه

هرچند که انجامد، چرا که به معنی کاهشی در ظرفیت امیدواری است. گذاشته، و این مجددا به درد یکپارچگی می

ای از گیرد وجود دارد، باز هم مولفهمنابع دیگری برای امیدواری که از قوت ایگو و اعتماد به خود و دیگران مایه می

 .توانی همیشه بخشی از آن استهمه

سازی، در هر دوی ابژه و بخش مربوط به خود، است که از آلدادن میزانی از ایدهیکپارچگی همچنین مستلزم ازدست

تواند به ی خوب هیچگاه نمیکه ابژهتشخیص اینبو بخشیده است. وی خوب را رنگ همان ابتدای زندگی رابطه با ابژه

تر تشخیص و حتی دردناک؛ شودمنجر می 4سازیناارزندهبه  برسدرود انتظار میآل ی ایدهی کمالی که از ابژهمرتبه

طور گاه بهسازی هیچآلگوید نیاز به ایدهی من میتجربهوجود ندارد.  نیز  آلی در خود  هیچ بخشِ واقعا ایدهاین است که  

کند. می  کمک  واقعیت درونی و بیرونی به کاهش آنشود، حتی در شرایط تحول بهنجار که مواجهه با  وتمام رها نمیتام

شنیدم: ،  کردرا تصدیق میها در جهت یکپارچگی  که آسودگیِ حاصل از برخی گام، در حالیآنطور که از زبان یک بیمار

 
1 . Davidson 
2 . Rosenfeld 
3 . Hana Segal 
4 . De-idealization 
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سازیِ خود و ابژه بود، و از دست آلتحلیل نشان داد که آن طلسمی که باطل شده بود ایده. "طلسم باطل شده است"

 رفتن آن منجر به احساساتی از تنهایی شده بود.

کند. ورود می 1افسردگی-های فرآیندهای روانِی بیماری شیداییای بیشتر در خصیصهها به درجهبرخی از این عامل

به این معنی که او ابژه را وار برداشته است، هایی را در جهت موضع افسردهگام پیش از این افسردگی-بیمار شیدایی

اگرچه که همچنان با سازوکارهای پارانویید عجین است، و احساسات گناه او، کند، تکّه تجربه میبیشتر به عنوان یک 

درونی و  یتامندر ی خوب بنابراین، او بیشتر از بیمار اسکیزوفرنیک به داشتنِ ابژهتر بوده و ماندگارتر است. قوی

کند، در انجام این کار احساس ناتوانی می ،همزمان  ،ولی مساله این است که او.  دارداشتیاق    محافظت و نگهداری از آن

برای همگراسازِی ترمیم،  عملِ  و در نتیجه ظرفیت او برای  نموده،  نوتعدیل  وار را جرحچرا که به قدر کافی موضع افسرده

ی ی او با ابژه، در رابطهتا جایی کهدست آوردن یکپارچگی ایگو، به حد کافی پیشرفت نکرده است. و بهی خوب، ابژه

را ندارد،  ابژه مرمّتِتوان  تیااو به قدر کف  ، و بنابراینکلنجار استو همینطور ترس اش، همچنان عمدتا با نفرت خوب

جز احساس مورد عشق نبودن، منفور بودن، و به خطر انداختن ، و  داشتههمراه نای بهی او با وی آسودگیو لذا این رابطه

ی خوب ی این معضالت در رابطه با ابژهاشتیاق به کفایِت غلبه بر همههای ویرانگر خود چیزی نیست. با تکانه وی

 دهد.و این در موارد شدید خود را در تمایل به خودکشی نشان میبخشی از احساس تنهایی است. 

از رابطه صورت موقتی، هم بههایی، و آنوقتافسرده، فقط یک -فرد شیدانی شرایط مشابهی حاکم است. در روابط بیرو

به همان سرعتی که او نفرت، آزردگی، رشک و ترس خودش چرا که،  دارد،  با یک شخص نسبتا خوب آرامش دریافت می

او همچنان خیلی  های پارانویاییِ عبارت دیگر، اضطراببه شود. ظن میمملو از سوء پیوستهکند، را به وی فرافکنی می

ی عدم ظرفیت او برای حفظ واسطهبیشتر بهافسردگی، -بنابراین، احساس تنهایی با محوریت شیداییقوی هستند. 

 تکه بودن خودش است.کاستن از تکهی خوب و ابژهیک همراهیِ درونی و بیرونی با 

های زنانه و مردانه در هر ویژه به تعارضات بین مولفهمعضالت یکپارچگی را بیشتر به بحث گذاشته، و به در ادامه من

شناختی در کار است، اما در اینجا من از منظر عاملی زیست 2گراییدانیم که در دوجنسمیپردازم. میدو جنس 

ترین شمول مبنی بر مرد بودن وجود دارد، که احتماال واضحدر زنان آرزویی جهانپردازم. روانشناختی به موضوع می

تمایل ، چنین احساسی در مردان نسبت به موضع زنانه وجود دارد، ناظر با آنمتتظاهرش در مفهوم رشک آلت باشد؛ 

رقابت   والدین عجین بوده و با احساسات  هردوی  اچنین آرزوهایی با همانندسازی بدنیا آوردن بچه.  به داشتن سینه و به

 باشد ها، بسته به اینکه برتری با تحسیناین همانندسازی شوند.جویی مشایعت میو رشک، و همچنین تحسین تملک 

ای است برای انسجام این بخشی از اشتیاق برای یکپارچگی در نوزاد انگیزهرشک، در قدرت و کیفیت تفاوت دارند.    با  یا

کند، سوپرایگو مطالبات متعارضی برای همانندسازی با هردوی والدین ایجاد می،  این میانهای مختلف شخصیت.  جنبه

به جبران میل ابتدایی ربودن هر یک از آن دو و همچنین تظاهری از آرزوی زنده   ،نیاز به ترمیم  یپایهبر  که  ای مطالبه

ها خواهد بود. این همانندسازی مانع یکپارچگیی احساس گناه غالب باشد اگر مولفه است. ها در درونداشتن آننگه

 
1 . Manic-Depressive 
2 . Bi-sexuality 
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 استعدادهاای برای تحول انواع  منبعی از توانگری و پایهبخشی حاصل آیند ها به نحو رضایتلیکن اگر این همانندسازی

 ها خواهند شد.و ظرفیت

کنم. تعریف میی خاص یکپارچگی و ارتباط آن با تنهایی رویای یک بیمار مرد را منظور تصریح معضالت این جنبهبه

، ولی آن سوی حلقه یک ای را نگه داشته تا او از میان آن بپردحلقهشیری است و  دختری کوچک مشغول بازی با ماده

از شد. کُ ماری را میدارد شود. در همان زمان یک پسربچه کند و در نتیجه کشته میشیر امتناع میمادهپرتگاه است. 

ی او بوده دختربچه بازنمایی بخش زنانهدهد که  بیمار شبیه بود، خودش تشخیص میهای قبلی  آنجا که محتوای حرف

ای کافی شیر در انتقال ارتباطی قوی با خود من داشت، طوری که تنها اشارهمادهاش. و پسربچه بازنمایی بخش مردانه

آگاه شدن به این ایستاد. میارم ی من بود، که اغلب کنگرِ گربهدختربچه با خودش یک گربه داشت و این تداعیبود. 

، او خواستار نابودی من، و در گذشته نهایت دردناک بود که بداند با زنانگِی من در رقابت استموضوع برای بیمار بی

ی خوب ، که در نتیجه او را از ابژهتحلیلگر است-شیرتشخیص اینکه بخشی از خودش خواستار کشتن مادهمادرش، بود.  

تشخیص بیچارگی و گناه، بلکه همچنین به تنهایی او در وضعیت انتقال منجر شد.  ، نه تنها به احساسات  کندمحروم می

کننده بود که رقابت او با پدرش او را به نابود کردن توانایی جنسی و آلت پدرش سوق این نیز برای او خیلی آشفته

 چیزی که مار بازنماییِ آن بود. ؛داده

شیری که شرح آن رفت رویایی بعد از رویای مادهتری در مورد یکپارچگی شد.  دردناک  کار بیشتر واین محتوا منجر به  

و بیمار برخالف زند؛ آید که در آن زنی با پرت کردن خودش از ساختمانی مرتفع دست به خودکشی میدیگر می

ای ی موضع زنانهمختلف دربارهتحلیل که در آن مقطع مملو از معضالت کند. اش وحشتی تجربه نمیگرایش معمول

آن  تخریبی خودش بود که او واقعا آرزوی نشان داد که آن زن نمایانگر بخش زنانه، قرار داشت بودکه اتفاقا در اوج 

زند، بلکه ضمنا مردانگی او و تمام تمایالت ها آسیب میی او با زناش این بود که این نه تنها به رابطهاحساسرا داشت.  

به  این گرایشکند. مادر را، که در ارتباط با من واضح شده بود، تخریب می نسبت بهاش، از قبیل عمل ترمیم سازنده

گرفت، و در همان زمان سازی قرار میی دوپارهاش در یک سویهاش در بخشِ زنانهجوییرقابتتمام رشک و   دادنِ جای

گذشته از این، این موضوع روشن شد که افکند. سایه می قائل بود برای زنانگی ی کهگویی بر تحسین و احترام زیاد

 ی زنانهتر بود، نگرش او نسبت به سویهاش به نسبت بازتر و بنابراین صادقانهدرحالیکه در احساس او پرخاشگریِ مردانه

 شد.ن در معضالت یکپارچگی او دخیل میایو از آنجا که او غرق در ریا و عدم صداقت بود،  با رشک و تزویر همراه بود،  

ترین احساسات رشک او نسبت به مادر منجر به یکپارچگی خیلی بهتری در با برگشت به ابتداییها،  تحلیل این گرایش

این کفایت او مردانه شد.    چه  زنانه و  نقش  چه دری شخصیت او و کاهش یافتن رشک  های زنانه و مردانههردوی بخش

 اش کمک کرد. اش افزایش داده و بنابراین به مبارزه با حس تنهاییروابطرا در 

اش و در کار و روابطنبود،  مریضخواهم مثال دیگری از تحلیل یک بیمار ارائه دهم؛ از مردی که غمگین یا حاال می

وقت کامال او هیچ تنهایی و این احساسکرده اش احساس تنهایی میدانست که همیشه در بچگیاو میهم موفق بود. 

او از همان ابتدای کودکی های این بیمار بوده است. در واالیش توجهیویژگی قابلعشق به طبیعت  را رها نکرده بوده.

اش از سفر به مرتعی مرتفع و سپس انزجارش یک جلسه لذتکرده.  از بودن در فضای باز احساس راحتی و رضایت می

ی کنندهی روال قبل این بود که طبیعت در نظر او تنها بازنماییتعبیر من در ادامهف کرد. از بازگشت به شهر را توصی
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او بعد از مکثی پاسخ   .هبردی خوبی است که او به درون میواقع ابژهو بهگیرد،  خوبی را نیز در بر میبلکه  زیبایی نیست،  

طبیعت فقط خوب نبود چرا که همیشه خشم زیادی در آن است. کند این حرف درست است، اما داد که احساس می

ی خود او هم با طبیعت همیشه یکدست خوب نبوده است، مثال اینکه در بچگی و اضافه کرد که بر همین اساس رابطه

او گفت که در عشق خواسته چیزی را رشد دهد. دزدیده درحالیکه در همان زمان میها که از پرندگان میچه آشیانه

 ."بوده گرفته ای یکپارچه را در برابژه"به طبیعت در واقع، به تعبیر خودش، 

در حالیکه همچنان آن را در اش فائق آمده بود، بر تنهاییشهر برای فهمیدن اینکه چطور این بیمار در ارتباط با بیرون

و طبیعت دنبال  اشهای او را در ارتباط با هردوی کودکیبایست برخی از تداعیمیکرده، تماس با شهر تجربه می

و محتواهای ؛ خوبی توسط مادرش تغذیه شده است، و بهکند کودک شادی بودهاو به من گفته بود که فکر میکنیم. 

راجع به سالمتی مادر، و  اشاو خیلی زود از نگرانی کرد.ی او را تایید میزیادی، باالخص در وضعیت انتقال، فرضیه

اش با مادر در بسیاری جهات شاد بود رغم این رابطهعلیهای انضباطی او آگاه شده بود.  اش از نگرشهمینطور دلخوری

اشتیاقی وافر به بودن در فضای باز در کرد و و او با وی مانوس بود؛ ولیکن در خانه خودش را گیرافتاده احساس می

محض اینکه آزادی ؛ و بهطبیعت پیش از موعد در او شکل گرفته بود رسید تحسین زیباییِنظر میبهدید. خود می

کرد که چطور او تعریف می. را یافته بوداش ترین لذتبزرگ عمالدست آورد بیشتری برای گشتن در فضای باز به

هایش برخی از پرخاشگریبه  او  گذراندند.  مزارع میها و  شان را به چرخیدن در بیشهوقت بیکاریهمراه دیگر پسرها،  به

دانست که این در عین حال میها، اعتراف کرد. ها یا تخریب پرچینی پرندهدر ارتباط با طبیعت، مثل دزدیدن النه

ناپذیر او طبیعت را غنی و آسیبکند.  ها دیری نخواهد پایید، چرا که طبیعت همیشه خودش را ترمیم میچنین خسارت

نظر رابطه با طبیعت نسبتا عاری از احساس گناه بهی مقابل برداشتی که از مادرش داشت. دانست، درست در نقطهمی

ناخودآگاه خود را مسئول آن  یوی که به دالیل ی آن شکنندگیِواسطهبه ،در رابطه با مادرشرسید، درحالیکه می

 کرد.با احساس گناه دست و پنجه نرم میعمال دانست، می

ی خوب درونی کرده توانستم نتیجه بگیرم که او تا حدودی مادر را به مثابه ابژهبر اساس محتواهای این بیمار من می 

با اینکه او گرد آورد.  ی خودش نسبت به وی درجاتی از همگراییمانهصو قادر بوده تا بین احساسات عاشقانه و خ

وار او در های گزندوآسیب و افسردهآورده اما این جریان توسط اضطرابدست سطحی قابل قبول از یکپارچگی را به

رابطه با پدر نیز در تحول او خیلی مهم بوده است، اما در این بخش خاص از شده است. اش آشفته میرابطه با والدین

 شود.محتواهای او وارد نمی

او مرتبط نمودم.  1هراسیدخمهره کرده و آن را به ی این بیمار برای بودن در فضای باز اشاگونهمن به نیاز وسواس

همانندسازی فرافکنانه به گیرد: از دو خاستگاه اصلی مایه میام، هراسی، آنطور که جایی دیگر نیز اشاره کردهدخمه

منتج از آن با این احساس که درون  2فکنیِ و بازدرونانجامد؛ درون مادر که به اضطراب محبوس شدن در داخل او می

ی این بیمار من به این نتیجه رسیدم که گریز با مالحظههای درونی آزاردهنده محاط شده است. خود این فرد با ابژه

ی به یک معنا عشق او به طبیعت از رابطهاضطرابی.  هایوضعیتاو به سوی طبیعت دفاعی بوده در برابر هر دوی این 

 
1 . Claustrophobia 
2 . Reintrojection 
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طبیعت شده است.  به سمتسازی او آلایده چرخشسازی او از این دومی منجر به وپاره گشته؛ ناارزندهاو با مادرش د

از  او ی تنفر شدیدبوده که ریشه اشکرده، و این احساس تنهاییدر ارتباط با خانه و مادر او خیلی احساس تنهایی می

گذاشته، لذتی منبعث از تنها منبعی از لذت در اختیار او میداده نه  آزادی و لذتی که طبیعت به او میشهر بوده است.  

ای بوده برای مقابله با تنهاییِ همچنین برای او وسیلهبلکه  تحسین هنر، اب و مرتبطحسی قوی نسبت به زیبایی 

 او را رها نکرده بوده است. به تمامیبنیادینی که هیچگاه 

ی شهر داشته، بابت به حومه شگشت و گذارهایبیمار از احساس گناهی گزارش داد که در یکی از ای دیگر در جلسه

ی ای برای بچهعنوان هدیه، بهاشماشینعقب آن در یک جعبه در صندوق  گذاشتنگرفتن یک موش صحرایی و 

کند، بیمار موش را پاک فراموش مینوان حیوانی خانگی لذت ببرد.  عاز داشتن این موجود به  ه این امید کهب،  اشکوچک 

ناموفق است، چرا که حیوان با جویدن جعبه راهی به   آنتالش بیمار برای پیدا کردن  افتد.  روز بعد به یاد آن مییک و  

نهایت است.  مخفی کرده ،، جایی که اصال در دسترس نبودهی صندوقبیرون باز کرده و خودش را در دورترین گوشه

احساس گناه بیمار در مورد فراموش شود که حیوان مرده است.  های مجدد برای گرفتن آن متوجه میامر بعد از تالش

ای رسید های مردههای او راجع به آدمدر جلسات بعدی به تداعی را رقم زدن کردن موش صحرایی و بنابراین مرگ او

 دانست.ها میباعث و بانی مرگ آنکه او خودش را بدون دالیل منطقی 

موش کردند؛ های متعددی ایفا میها مرتبط با موش صحرایی ظاهر شد که نقشدر جلسات بعدی حجمی از تداعی

بیشتر احساس محروم شدن حتی  از طریق همانندسازی با کودک خودش او  محروم.  ی خودش بود، تنها و  بخشِ دوپاره

ار در طول کودکیِ خود چقدر مشتاق یک یمکرد که بها بیان میشماری از تداعیکرد. میاحتمالی  از یک همراهیِ 

برآیند این احساس های بیرونی بوده و  اشتیاقی که فراتر از نیاز عملی او برای همراهی،  سن خود بوده استهمبازِی هم

ی خوب او نیز بود، که موش صحرایی همچنین ابژهدست آیند.  توانند دوباره بهی خود او نمیهای دوپارهبخشبوده که  

و نسبت به آن احساس گناه و همچنین ، که ماشین نمایانگر آن بودکرده بوده،  اشدر پسِ درهای درون خود حبس

اش، این بود که موش با ارجاع به غفلتهای او، یکی دیگر از تداعیداشته است.  اش راجویانهترس از بازگشت انتقام

گر این تنها داللتو نهاین تداعی بعد از یک تعطیالت رو شد، گیرد. نیز قرار می مغفول ماندهصحرایی در جایگاه زنی 

 یپیوند میان احساساتبود که او توسط تحلیلگر تنها رها شده، بلکه تحلیلگر نیز مغفول مانده و تنها گذاشته شده است.  

داشتنِ یک ی نگهآنطور که نتیجهکه چطور بر تنهایِی او افزوده است؛    این محتوا وضوح یافت  با  مشابه نسبت به مادرش

 بود.ی مرده یا تنها نیز چنین ابژه

-میان تنهایی و عدم ظرفیت کافی برای یکپارچه  برقرار بودن ارتباطیمبنی بر    را  استدالل من  ،محتوای روانی این بیمار

 کند.تایید می شود در دسترس نیستندخود که احساس می از ییهای خوب و همینطور بخشکردن ابژه

سازی نسبتا امن درونی دهند.تنهایی را کاهش میطور طبیعی بهها بروم که خواهم بر سر صحبت از آن عاملحاال می

ایگوی قوی کمتر مستعد چندپارگی است و بنابراین در از قوّت درونی ایگو است.  میزانیی خصیصهی خوب سینه

سازیِ گذشته از این، درونیتر است. ی اولیه قابلخوب با ابژه زودهنگامِ ی درجاتی از یکپارچگی و رابطه برقراری

چه به ابژه و چه به خود را قوّت  ،که احساس خوبی و اعتمادی همانندسازی با آن بوده ی خوب ریشهآمیز ابژهموفقیت

ی خود از تندخویِی های ویرانگر را کاهش داده و این سیر به نوبهی خوب تکانهاین همانندسازی با ابژهبخشد. می
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این منجر کند؛ تر میش ایگو را سبک بر دو مانده یگیرانهتر مطالبات سختیک سوپرایگوی مالیمکاهد. سوپرایگو می

 شود.ها میی با آنزدن به رابطهبدونِ آسیبهای عشق بردباری بر نقائصِ ابژهتوان آوری و به تاب

نشسته و تا حدودی منجر به از  رکه همراه با پیشرفتی در یکپارچگی به باگیرد، توانی صورت میکاهشی که در همه

گرداند؛ بنابراین پرخاشگری ها ممکن میهای ویرانگر و اثرات آنتمایزی را میان تکانهشود، دست رفتن امیدواری می

منجر   شخص خودشهای  یابیِ بیشتر با واقعیت به پذیرش کاستیاین انطباقشوند.  و نفرت کمتر خطرناک احساس می

همچنین راه به منابع لذتی که از جهان بیرون نشات دهد.  های گذشته را کاهش میآزردگیِ ناکامیشده و در نتیجه دل

 شود در کاهش تنهایی.گیرد گشوده و بنابراین عامل دیگری میمی

تواند بستان مییک بدهآمیز آن به این معنی است که عشق در سازِی موفقیتی ابتدایی و درونیی شاد با ابژهرابطه

هنگام تغذیه بلکه همچنین در پاسخ به حضور و تواند لذت را نه فقط بهدر نتیجه نوزاد میداده شود و دریافت شود. 

ها چرا که آنبرای لحظات ناکامی نوزاد،    هستند  ایچنین تجربیات شادی ذخیره  یادگارهایمحبت مادر نیز تجربه کند.  

کردن ی لذت و احساسِ درکتجربه میانعالوه بر این، ارتباط نزدیکی است اند به امید به لحظاتِ شاد پیشِ رو. تنیده

گیرد. باال را می و نزدیکی به مادر و اطمینان به او دستِ فروکش کردهی لذت اضطراب در هنگام تجربهشدن. و درک

چرا که کند،  نقش مهمی در این احساس نزدیکی ایفا می، اگر که مفرط نباشد،  1فکنانهفکنانه و بروندرون  همانندسازیِ

 شدن هستند.ی درککردن و مشارکت در تجربهبنای ظرفیت درکها سنگ این

چنانچه این قدردانی عمیقا احساس شود به میل به بازگرداندنِ خوبِی عجین است؛  2ی لذت همیشه با قدردانیتجربه

همیشه ارتباطی تنگاتنگ میان توانِ گرفتن و ظرفیِت شود. و لذا بنیان سخاوتمندی نهاده می شدهشده منجر دریافت

گذشته از این تنهایی است.  ی خوب بوده و لذا در صفِ مقابلِ و این هردو بخشی از رابطه با ابژهدادن وجود دارد، 

ی خیلی ابتدایِی نوزاد داللت دارد؛ به همان سیاِق دههای سازنو این بر فعالیتسخاوتمندی زیربنای خالقیت است، 

 خالقیت در بزرگساالن.

که در  مقداریبردن از همان  باشد که مجال لذتنیز می  3پوشیچشمشرط میزانی از  ظرفیت لذت بردن همچنین پیش

فراهم ها برای ناکامی مفرطنیافتنی، و بدون آزردگی برای حدی از ارضای دست شتردسترس است را بدون حرِص بی

های ویرانگر آوری و این احساس که تکانهبا تاب  پوشیچشمچنین انطباقی عمال در نوزادان قابل مشاهده است.    کند.می

 تواند حفظ شود.عشق را مدفون نخواهند کرد در هم تنیده است؛ و بنابراین خوبی و زندگی می

اش همانندسازی هی خانوادها و ارضاهای مرتبط با اعضای حلقهبا لذتکودکی که علیرغم میزانی از رشک و حسد، 

سپس در سن اش داشته باشد. ی زندگیای را در رابطه با سایر مردم نیز در ادامهخواهد توانست چنین تجربهکند، 

این تنها در صورتی با ارضاهای کودکان همانندسازی کند. پیری قادر خواهد بود تا وضعیت ابتدایی را برگرداند و 

 
1 . Introjective and Projective Identification 
2 . Gratitude 
3 . Resignation 
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ها آن  بابت اینکهازحد از  بیش  دلخوریِ بدون    ،باشد  دل داشتهای در  پذیر است که برای ارضاهای گذشته قدردانیامکان

 دیگر در دسترس نیستند.

گاه ام، هیچهانگشت نهاد  دهند،کاهش می، از این جهت که حس تنهایی را  هاهای موثر در تحول که بر آنتمام این عامل

ها چنانچه این دفاعکار گرفته شوند. طور کامل آن را نخواهند زدود؛ لیکن مستعد این هستند که به مثابه دفاع بهبه

برخی نوزادان شود. صورت آگاهانه تجربه نمیجور شده باشند، تنهایی اغلب بهوخیلی قدرتمند باشند و حسابی جفت

عنوان الگویی در به  بودنهبه وابست  احتیاجو  برند،  کار میعنوان دفاعی برعلیه تنهایی بهوابستگی شدیدشان به مادر را به

تواند در هیئت ی درونی، که در نوزادیِ اولیه میاز طرف دیگر، گریز به سوی ابژهماند. ها باقی میسراسر زندگی آن

گردد. ی بیرونی استفاده میرت دفاعی در تالش برای مقابله با وابستگی به ابژهصواغلب بهارضایی توهمی ظهور کند، 

اش نشانگانی از این گرایش در برخی از بزرگساالن به طرد هر نوع همراهی و همگامی منجر شده که در حالت افراطی

 باشد.بیماری می

کاهش وابستگی کار رود.  دفاعی و برای غلبه بر تنهایی بهصورت  تواند بهمیباشد،  ، که بخشی از پختگی میطلبیاستقالل

به فرد مورد عشق   افراطیپذیری فرد کاسته و همچنین در تقابل با نیاز به نزدیکیِ درونی و بیرونیِبه ابژه از آسیب

 است.

برخی مشغولی با گذشته است تا از ناکامی در زمان حال اجتناب شود. دفاعی دیگر، مخصوصا در سنین پیری، دل

در افراد جوان، گیرند. خورند و در خدمت اعمال دفاعی قرار میهای گذشته با خاطرات گذشته پیوند میگراییآلایده

ها دفاعی بهنجار یا جنبش  هاسازی آدمآلالبته حدودی از ایدهکند.  دنبال میرا    همین  هدفی مشابهسازیِ آینده  آلایده

 ای است که به جهان خارج فرافکنی شده است.شدهآلهای درونی ایدهاست، و در جهت جستجوی ابژه

صورت تواند بهمیمادر است،    شدن از جانب  ی آن نیاز نوزاد به تحسینکه ریشهو موفقیت،    تحسین شدن توسط دیگران

تواند خیلی ناامن باشد اگر که به افراط صورت پذیرد، چرا که ولی طِی این طریق میکار رود. دفاعی برعلیه تنهایی به

 کاربردتوانی و شکلی از دفاع مانیک گره خورده،  دفاع دیگر، که با همهیابد.  اعتماد به خویش به قدر کفایت استقرار نمی

روی ازحد و عدم پیشبینیِ بیشاین ماجرا به خوش؛  باشدبرای آنچه خواستنی است می  انتظار کشیدن  ظرفیتِاز    یخاص

 سنجِی معیوب است.منجر شده و مرتبط با واقعیت

ی کند، و این نقطهمیی خوب دخالت کار برده شود، در روابط با ابژهصورت دفاعی بهانکار تنهایی، چنانچه مکررا به

 شود در جهت رابطه با ابژه.محرکی میسپس مقابل آن گرایشی است که تنهایی عمال تجربه شده و 

شناسِی تنهایی تا این حد بین تاثیرات درونی و بیرونی در سبب ایبرقرایِ موازنهم اشاره کنم که چرا هخوادر آخر می

پیوندند. ها در خالء به وقوع نمیدرونی پرداختم، در حالیکه اینهای  من تا حد زیادی در این مقاله به جنبهمشکل است.  

ی فرآیندهای فرافکنی و های درونی و بیرونی در حیات روانی وجود دارد، آن هم بر پایهتعاملی دائمی میان عامل

 ای که آغازگرِ رابطه با ابژه هستند.فکنیدرون
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ها در ادراک که همراه با تولد آمده و اینهایی است انواع و اقسامِ آزردگیی پرقدرتِ جهان بیرون بر نوزاد اولین ضربه

شود. نیِ او میوهای پارانویید بخشی از شرایط دراین اضطراباند.  شدهزا نسبت داده  او به نیروهای متخاصمِ گزندوآسیب

ی مرگ به مرگ مسبب انحراف غریزهتعارض میان غرایز زندگی و آغاز نیز عاملیت دارند؛ همان های درونی از عامل

با این حال من معتقدم که در همان زمان های ویرانگر است. بیرون بوده و این، طبق نظر فروید، آغازگرِ فرافکنی تکانه

 .شودهای عاشقانه نیز میبه فرافکنی تکانهمنجر  ی خوب در جهان خارج  پیداکردن ابژه  در جهتِ ی زندگی  غریزهجریان  

 ی تجربیات واقعیِ ی او بازنمایی شده، و بر پایهکه ابتدا توسط مادر و باالخص سینه_   یر تصویر جهان خارجدر این مس

این تصویرِ جهان  ،فکنیاز طریق درونهای درونی است. آغشته به عامل _  ی با او بنا شده استخوب و بد در رابطه

ی واسطهی جهان بیرون صرفا بهبا این حال اینطور نیست که احساسات نوزاد دربارهگذارد.  بیرون بر جهان درون تاثیر می

ای، متاثر از اش به طریقی غیرمستقیم و کنارهبلکه ارتباط واقعی مادر با کودکوبو گرفته باشد، هایش رنگ فرافکنی

و شادمانِی کاهد؛ از اضطراب مادر میمکد، ی مادر را میی راضی که با لذت سینهیک بچهپاسخ کودک به وی است. 

این خود اضطراب گزندوآسیب بچه را کاهش داده منعکس شده، و اش کردنداری و تغذیهمادر در سبک و سیاق بچه

که مشکالتی در تغذیه دارد احتماال ای در مقابل، بچهافتد. ی خوب موثر میسازی سینهلیت او برای درونیبو در قا

در این گذارد. ی او با خودش میاضطراب و احساس گناه مادر را برانگیخته کرده و بنابراین تاثیر نامطلوبی بر رابطه

 ماند.برقرار است که در سراسر زندگی ماندگار میای میان جهان درونی و بیرونی تعامل پیوستهها انواعِ سیر و سلوک

ی خوب که سازِی سینهدرونیهای درونی و بیرونی سهم مهمی در افزایش یا کاهش تنهایی دارد. اثرات متقابل عامل

 و اساس گیری یکپارچگی یک بنیاندر شکلهای درونی و بیرونی باشد، ی تعامل مطلوب میان مولفهتواند نتیجهمی

عالوه مسجّل است که به ام.به آن اشاره کردهحس تنهایی  در کاهشها ترین عاملعنوان یکی از مهماست، که من به

های بیرونی وجود شوند نیازی شدید برای رجوع به ابژهدر رشد بهنجار، آن زمان که احساساتِ تنهایی قویا تجربه می

های مهم آدمتاثیرات بیرونی، باالخص نگرش یابد. از طریق روابط بیرونی کاهش می تا حدودی دارد، چرا که تنهایی

-ی خوب بنیادین با والدین، ازدسترابطهعنوان مثال،  بهتواند تنهایی را کاهش دهد.  نسبت به فرد، به طریقی دیگر، می

های ویرانگر نوزاد والدین، با پذیرش وجود تکانهکند. تر میتوانی را قابل تحملکاهش حس همهو سازی آلرفتن ایده

ی توانند اضطراب نوزاد را دربارهها مراقبت کنند، میقادرند از خودشان در برابر این پرخاشگریها  و نشان دادن اینکه آن

 شود.پذیر و خود کمتر ویرانگر ادراک میی درونی کمتر آسیبدر نتیجه ابژهد. ناش کاهش دهعاقِب امیال متخاصم

یک ی این فرآیندها داشته باشم.  ر ارتباط با همهی گذرایی به اهمیت سوپرایگو دتوانم اشارهمن در این فرصت تنها می

ها اصال نباید آناین است که  ی او برارادهدر واقع، های ویرانگر را نخواهد بخشید؛ وقت تکانهسوپرایگوی تندخو هیچ

 شده فرافکنی هایی کهی تکانهواسطهبهی ایگو شدهدوپاره بخشِ  آن بر عمدتااگرچه که سوپرایگو وجود داشته باشند. 

ها ی آنهای والدین واقعی و رابطهفکنی شخصیتتاثیر درونطور غیر قابل انکاری تحتاست، لیکن همچنین به  شدهبنا  

-ی او اضطرابگیرانهتر خواهد بود، چرا که مطالبات سختهرچه سوپرایگو تندخوتر باشد، تنهایی بزرگبا کودک است.  

 بخشد.پارانویید را فزون میوار و های افسرده
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تواند ی من اگرچه تنهایی از طریق تاثیرات بیرونی میگیری مایلم مجددا بیان کنم که طبق فرضیهعنوان نتیجهبه

ی دردِ شانهبهچرا که نیروی رو به یکپارچگی، شانهطور کامل حذف نخواهد شد، وقت بهکاهش یا افزایش یابد، اما هیچ

د که در سراسر طول عمر قدرتمند و پرنفوذ باقی نگیرهای درونی مایه مییند یکپارچگی، از چشمهشده در فرآتجربه

 مانند.می


