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یۀ بـارۀمعمارِیمفهومـِینظر یـدنوشـتاریاسـتدر کتابـیکـهدردسـتدار
ین یشـهایتر ینور روانکاوی.ایناثربهطورکلیمتوجهیکیازعمیقتر
یـِن کشـِشآغاز بـارۀیـک یـداسـت:فرضیـهایدر صورتبندیهـایفرو
یۀ یرانگـریـاهمـان»رانـۀ۱مـرگ«.رانـۀمرگمفهومیاسـتکـهدرنظر خودو
یدجایگاهیکانونیوبرجستهدارد،وافزونبرایندرتوسعه بلوغیافتۀفرو
یـداهمیـتبسـیاریداشـته.ازهمیـنرو، وپیشـرفتروانکاویپـسازفرو
روشنکردنمعنایاینمفهوم،درحکمگشودنپنجرهایاستکهدرکما
یدغنامیبخشد.فرضیۀرانۀ راازاهمیتوانتقالدستاوردهاینظرِیفرو
یـدیهمچنـانمغفـول  مـرگ،نسـبتبهسـایرمفاهیـِماصلـِیروانکاویفرو
ومذمـومباقـیمانــده.مـن،درتـاشبـرایبهپیشکشــیدندوبـارۀمعنـا
یـد یـۀروانکاوی،بـهخوانـشمسـتقیممتـونفرو وکارکـردرانـۀمـرگدرنظر
دســتخواهمزد.تاشــیکـهراهبــرِاصلـِیآنکسـینیســتجـزروانکاو
یدیبهنحویبنیادینبازتفسیر فرانسوی،ژاکلکان،کهنزداواینمفهوِمفرو
شدهاست.لکان،مضموِنمرگدرروانکاویراباتوجهبهدغدغۀاصلی
گاه،بازآرایـیمیکند.در یـد،یعنـیمسـئلۀسرشـتوتقدیـرمیـِلناخـودآ فرو
یرهایمسلطازرانۀمرگرابهچالشمیکشد یابیهاوتقر  اینرابطهاوارز

یۀروانکاویبهکلیبازنگریکنیم. وازمامیخواهدتافهممانراازنظر

1. Drive

پیشگفتار
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ایـنپژوهـشمقیـدبـهمحدودیتهایـیاسـتکـهبایـددرهمیـنابتـدا
آنهـارایـادآورشـد.نخسـتاینکـهایـنپژوهـشصبغـهایبالینـینـداردو
جهتگیـریکلـیآنمفهومـیاسـت.مـنروانکاوبالینینیسـتم،فیلسـوفم،
وتـاشمـندراینجـامعطـوفبـهردگیـرِیطـرِحاصلـِییـکمسـئلۀنظری
اسـتکـهداللتهـایبالینـِیآنرابهنحـویگذراوبطئـیازنظرمیگذارنم.
ینشـیوانتخابـیاسـت.اگرچه دوماینکـهگسـترهومیـدانایـنپژوهـشگز
ینمفاهیـمروانکاویاسـت،بحـِثمـندر مفهـومرانـۀمـرگازاساسـیتر
اینجـاامـاازنگرگاهـیمحـدودومعیـنشـکلمیگیـرد،یعنـیازمنظـریکـه
یۀروانکاویبرجستهمیشوند،وباقی یژگیهایمشخصیازنظر درآنو
بهکلـینادیـدهگرفتـهخواهنـدشـد.سـوماینکـههـدفاصلـیایـنپژوهـش
یدی نشاندادناینمهماستکهنوآوریهایلکانچگونهاینمفهومفرو
راروشـنمیسـازند؛بااینحـالقصـدنـدارمتوضیحـیجامـعازآموزههـای

ً
لکانبهدستدهم.بابهپیشکشــیدنمیراثغنیلکان،مطالبنسبتا
کمیدربارۀتوسعۀاندیشههایاودرطوِلفعالیتشخواهمگفت،وخود
 رامختـارمیدانـمتـاباتوجـهبـهتمرکـزبـرایـنمفهـوم]رانـۀمـرگ[،نگاهـی

ینشیبهاینمیراثداشتهباشم. گز
باتوجهبهاینمحدودیتها،درمباحثپیِشرومیکوشمتابهچند
یِناینها،طرِحتقسیرِیمتمایزیاز نتیجۀمشخصوایجابیبرسم.مهمتر
معنایمرگدرروانکاویهمراسـتاباخطوطفکریلکاناسـت،تفسـیری
یـدبـرایچنیـنمفهومیمتصوربـودبهآن کـهآندرجـهازاهمیتـیراکـهفرو
 بازگرداند.اینگامنیازمندبرقرارساختنارتباطیدقیقوتفصیلیمیانمتون
یدوایدههاوبرداشتهایلکاناست.نتیجهدرنهایتبرایهردو نظرِیفرو
ید،نگرِشلکانی سـویاینارتباطروشـنیبخشخواهدبود.درموردفرو
اینامکانرافراهممیکندکهبسـیاریازمفاهیِماساسـِیاوـــــاضطرابو
پراگو،خودشـیفتگیوواالیشــــــدرترکیـبوآمیـزهای تکـرار،اختگـیوسـو
متمایـزبازآرایـیشـوند.امیـدوارمبتوانـمنشـاندهمکهتفسـیِرلـکان،نهبه
یۀروانکاوی،کهبهشفافیتوانتظاِممعنای ینیوتیرهساختننظر ابهامآفر
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یدکمکمیکند.درموردلکان،تفسیریکه  بسیاریازایدههایاصلِیفرو
گیررا یتراداردکهمیتواندنوعیانسـجاِمفرا  منپیشـنهادمیکنماینمز
 پدیـدارکنـدکـهچهبسـادربرخـورداولیـۀخواننـدهبـاآموزههـایاوچنـدان
یۀلکانـیـــــامــر یــدانباشــد.دراینرابطــه،ســهمقولــۀکلیــدیدرنظر  هو
 خیالـی،امـرواقعـیوامـرنمادینـــــبهنحوینظاممندبهقصـددرکدوبارۀ
یـدبـهکارگرفتـهمیشـوند؛درایـنفراینـدامارابطۀمیاِناینسـه یـۀفرو  نظر
یایـیایبهغایـتسـاختارمنددر  مقولـهدرســیاقیتـازهنمایـانمیشـود؛پو
 برخـوردگاهایـنسـهمقولــهظهـورمیکند،برخوردگاهــیکهمحــورآنهمانا

مفهـوِمرانۀمرگاست.
درکل،تفسـیریکـهدراینجـابـهآنمیپـردازمدرپیتصدیقمدعای
یان یـد«اسـت.بـرایبسـیاریازدانشـجو لـکانمبنـیبـر»بازگشـتبـهفرو
گسـترۀنظـرِی کـه گـذراوسـطحیبـامتـونلـکان،متونـی یـد،آشـنایِی فرو
مدعـای

ً
فـراخوسبکوسـیاقیچالشبرانگیـزدارنـد،ممکـناسـتنهایتـا

یدراشبههبرانگیزجلوهدهد.منخواهمکوشید لکانمبنیبرپیرویازفرو
کـه یـۀروانکاوینشـاندهـم کلیـدینظر تـابـاارجـاعبـهیکـیازمفاهیـم
چگونـهنوآوریهـایلـکانرا،هـراندازهبعیدودسـتنیافتنیهمکهبهنظر
یـد یابـیوهمآمیـزِینکتههـایاساسـیاندیشـۀفرو برسـند،میتـواندرباز
بهکاربسـت.امیـدوارمبتوانـمبهتفصیـلنشـاندهمکهچگونـهآثارلکان،
یدبهدستمیدهند.درواقع، خوانشیدقیقوبهغایتموشکافانهازفرو
یابـیدیدگاههــای یـۀروانکاویچیــزینیســتمگـرباز تفســیرلـکانازنظر
یـد،خوانشـیچنـانعمیـق،نافـذوروشـنیبخشکـهمیتـوان اساسـیفرو
کـرد:»فرجـامتمامـی کلمـاتالیـوتتوصیـف آنرابهحـقدرقالـبایـن
کاوشهـایمـارسـیدنبـهآنجایـیاسـتکـهآغـازکردیـم،وشـناختنایـن

جایـگاهبـراینخسـتینبار.«





یم برآســتانۀیکپرتگاهمیایســتیم.بهدرونمغاکخیرهمیشــو
یــم.نخســتینواکنشــمانبــهحکــم  ـــــدلآشــوبهوســرگیجهمیگیر
یـــزهدورشـــدنازخطـــراســــت.مـــاامـــا،بیدلـیـــل،میمانـیـــم. غـر
 دلآشـــوبهمان،گیجیمــانوهراســـمان،رفتهرفتـــهدرهیئــِتابــری
ازاحساســاِتنامناپذیــربههــممیآمیزنــد.آرامآرام،امــاهمچنــان
 نامحســــوس،اینابـــرشـــکلمیگیـــرد،درســــتهمانطـــورکـــهدر
شــبهایعربــی]هــزارویــکشــب[،دودازچــراغجــادوبیــرون
 میجهیدوبههیئـتجنیدرمیآمد.ازاینابراما،برلبـۀپرتگاه،
شــمایلیوهمناکتــرازهــرجــنوپــریودیــِوخیالــیپدیــدمیآیــد،
 حـــالاینکـــهاینهمـــهچیـــزینیســـتجــزیــکفکــر،اندیـشـــهای
 خوفنــاک،اندیشـــهایکــههــراسلذتناکــشتــامغــِزاســـتخوانمان
 رابــهلـــرزهمیانــدازد.ایــنتنهــاپنداریســــتازآنحسهایـــیکــه
 بهوقـــتســـقوطازچنـــانبلندایــیبــهمــادســـتمیدهـــد.وایــن
بــهایــنخاطـــرکــهشــامل

ً
 ســـقوطـــــایننابــودِیعاجـلـــــدقیقـــا

ینو یــــرازســـــهمگینتر یــــنتصـو ینونفرتانگیـزتـر  ســـــهمگینتر
یِرمـرگورنجیسـتکهخـودرابهتخیلمـان یـنتصاو  نفرتانگیزتر
کنـــوناینچنیـــن بههمیـــنخاطـــر،مـــاا

ً
 نشـــاندادهانـدـــــدقیـقـــــا
بیپردهتمنایشمیکنیم.

ادگارآلنپوـــــ»تخمجِننابکاران«





یددربارۀder Todestriebیارانۀمرگکهازسویجیمزاستراچی۱  یۀفرو نظر
یـن یـنوبدقلقتر یکتر یـزۀ2مـرگ«ترجمـهشـده،شـایدتار بهعنـوان»غر
معماییباشدکهمیراثروانکاوی]۱[تابهحالعرضهکرده.ژانالپانش3 
ید»فراسویاصللذت،اثریکهدرسال۱۹20منتشر دراینارتباطمیگو
ینمتن ینوحیرتانگیزتر  شدورانۀمرگرامعرفیکرد،همچنانشگرفتر

درمیانتمامیآثاراوست«]2[:

گــرزندگــی...بهمنزلــۀچیــزیکهبهنحویمــادیدرمرزهایروان ا
یـــدی حضـــوردارددرنظــرگرفتــهشـــود،ورودمــرگبــهنگــرگاهفرو
 بهمراتباسرارآمیزترازآنچهکههستبهنظرخواهدرسید.ابتدا،
 همچــونتمامــیوجهیتهــایامــِرمنفــی،ایــن]مفهــوم[بهنحــوی
گاهطــردمیشــود.ســپس،درســال یشــهایازعرصــۀناخــودآ ر
یــد[،درمقــامیکیازدو گهــاندرکانــوننظــام]فکــرِیفرو  ۱۹20،نا
نیـــرویبنیادیــن]اروس/تاناتـــوس[ـــــوشـــایدحتــیتنهــانیـــروی
 بنیادینـــــــدرقلــِبروان،درکنــِهموجــوداتزنــده،دربطــِنخــوِد

یراستاران ینمترجمان/و James Strachey )۱۹76-۱887(:روانکاوانگلیسیوازمهمتر  .۱ 
یدبهزبانانگلیسی آثارفرو

2. Instinct

یسندهوروانکاوفرانسوی Jean Laplanche )20۱2-۱۹2۴(:نو  .3

1
معمای »رانۀ مرگ«

 انســـانهاهرگـــزاندیشـــمندانبـــزرگراجـــدینمیگیرنـــد،حتـــی
یند. هنگامیکهازآنهابهستایشبسیارمیگو

ید یگموندفرو ز
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مــاده،ظهــورمیکنــد.]مــرگبــه[روِحتعــارض،بــهنیــرویاساســِی
 کشمکشتبدیلمیشود،بهچیزیکهازاینپس،درخِطمقدم

یدجایمیگیرد.]3[ کثرصورتبندیهاینظریفرو ا

ــرگدر ــۀمـ بــارۀرانـ ــددر یـ ــۀفـرو یــد،فرضیـ ــورکــهالپـانـــشمیگو  همانطـ
سالهایواپسینحیاتاواهمیتیمحـوریپیدامیکند.بااینحال،رانۀ
ید،درمیانچشماندازهای  مرگ،برخافبسیاریازایدههایابتداییفرو
یجعمومییافتهاندجایگاهچندانمهمینداشــته نظریروانکاویکهترو
یرهاییکهازروانکاویعرضهشدهاینایده است.اغلبتوصیفهاوتقر
 رابهکلـــینادیــدهمیگیرنــد.درمقایســـهبــادیگــرمفاهیـــمکلیـــدیروانکاوی
یــد گوـــــفرضفرو پرا گــووســـو گاه،ســرکوب،عاملیتهــایایــد،ا ـــــناخــودآ
مغفــولونادیــدهگرفتــهشــده

ً
یرانگــر،عمدتــا  درمــوردوجــودیــکرانــۀخودو

یرازخودبپرسیماصاًاینمفهومتاچهاندازه گز است؛تاآنجاکهشایدبهنا
یدازوجودرانهایکهسوبهمرگدارد،چه  بهکفایتفهمشدهاست.فرو
یۀروانکاویچگونه  معناییدرنظرداشت؟مفهومرانۀمرگدرکلیِتنظر
یۀروانکاویداشته یدچهمعناییدرنظر  عملمیکند؟اینمفهومپسازفرو
 اســت؟ایــنمفهــومامــروزبــرایمــاچهمعنایــیدارد؟قصدایــنکتابطرح
چنینپرسشهاییدرسطحپژوهشنظریوتاشبرایپاسخبهآنهاست.

ین فرضیۀ فروید جسورانه تر

بــارۀرانــۀمــرگبــه یــددر یــۀفرو یــمکــهنظر  بیاییــدمســئلهایرابهیــادبیاور
 آنپاســخداده.اززمــانپیدایــشروانکاویدردهــۀ۱8۹0،وطــیحــدود
یدآپاراتوسیادســتگاهروانیرابهمثابۀ  بیستوپنجســالپسازآن،فرو
سیستمیهمایستاوخودپایدار۱مفهومپردازیمیکردکهکمیتهایانرژی
 درآنمایهگذاری2میشــوندوبراســاستعقیبلذتوپرهیزازدردادارهو

1. Homeostatic
2. Invest
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 تنظیممیشود.]۴[اینسیستم،کهبهایننحودرانطباقبا»اصللذت«
 کارمیکند،بهدنباِلآزادکردنتنشهیجانهاوانگیختگیهایانباشتهشــده
یــتتعــادلانرژیهــایروانــیاســت.برونرانــیوتخلیــه،یــادســتکم وتقو
 پایــداریوثبــاتانــرژیبهمنزلــۀاهــدافاصلیحیاتروانیتلقیمیشــود.
 .)SE, 18:9(»بــهایــنترتیــب،اصــللــذت»اصلــیاســتناظــربــرپایــداری 
 اصــلواقعیــت،ذیــلعملکردیکهبراســاسآنتنشهابرایمدتیتحمل
 میشوندتابعدتربهنحویرضایتبخشترتخلیهشوند،کارکرداصللذت
 را،البتهدرجهتیمتفاوتازمنطقاولیۀآن،مشروطمیکند.درسال۱۹20،
ایــدۀاصــللــذتوعملکــردروانــِیمــازمبــاآن،درتوصیــفرضایتبخش
 برخــیازمشــاهداتکــهدراعمــالبالینــیرخمــیداددیگــرچنــدانکارایــی

ً
 نداشــت.دربرخیازایننمونههابهنظرمیرســیدکهسیســتمروانیدقیقا
 برخــافانتظــاراترفتــارمیکندوخودخواســتهتنشهایانرژتیــکراوارد
سیســتممیکندیاحتیآنهاراافزایشمیدهد.اینشــواهددرقالبچهار
یاهــایتروماتیــک  مقولــۀاصلــیقــرارگرفتنــد.نخســت،مــواردیبــودازرؤ
)آســیبزا(کــهبهتنــاوبتکــرارمیشــدند.تکــرارتجربههــایتروماتیــکدر
درافرادیکهگرفتاررواننژندیپساز

ً
یاهــاوخاطرههاـــــکــهمخصوصــا  رؤ

یــد،کــهتکــرار جنــگشــدهبودنــدمشــاهدهمیشــدـــــبانــگاهپیشــینفرو
یاهــارابازنماینــدۀارضــای یــاراجلــوهایازاصــللــذتمیدانســتورؤ  رؤ
گرلذتهدفحیاتروانیاســت،پسچرا خواســتهها،جوردرنمیآمد.ا
یدبه  بایداینتجربههایتروماتیکودردناکتکرارشوند؟دوماینکه،فرو
 بازیهایتکرارشوندۀکودکاناشارهکردکهدرآنهاخسرانیدردباربهنحوی
 نمادیندوبارهتجربهمیشود.مشاهدهشدکهکودکیکهازسویمادرش
تنهــاگذاشــتهشــده،بــاپرتکــردنیــکقاشــقبــهلبــۀتخــت،برداشــتنشو
ینیمیکند.  پرتــابدوبــارۀآن،ماجــرایدردناکناپدیدشــدنمــادررابازآفر
اینبــارهــمپرســشایــنبــودکــهچــراتجربــۀیــکخســرانناخوشــایند
 بهجایاینکهســرکوبشــودتکرارشــده.موردســومبهمسئلۀمازوخیسمیا
خودآزاریبرمیگردد،کهبهدالیلواضح،اینانگاشتراکهحیاتذهنی
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باتعقیبلذتادارهمیشــود،بهچالشمیگرفت.درموردشــخص
ً
 صرفا

تعجببرانگیز
ً
 خودآزار،بهنظرمیرســیدکهلذتودردبهشــکلیمشـــخصا

یـــدبــهپدیـــدهایاســـتنادکــرد  وحیـــرتآوردرهــمتنیدهانــد.درنهایـــت،فرو
 کــهمختــصبــهخــوِدفراینــِدتحلیــل]تحلیــِلروانــی/روانکاوی[بــود،یعنــی
ین ینِیمؤثِردردناکتر  گرایشبیمارانبهممانعتازدرمان،بهواسطۀبازآفر
ینــیایکــهبههمراهخــودروانکاوصورت  خســرانهاوســرخوردگیها،بازآفر
 میگرفـــت.جـســـــتوجوبـــرایانگیــــزۀاینرفتـارهـــایخـودِشـــــکنانه،ایـن
ین  »واکنشهــایدرمانشناســـانۀســـلبی«،ناظــربــودبــریکــیازاساســـیتر
 چالشهاییکهدربرابـــرروانکاویقـــرارگرفتهبود،اینکـــهچگونـــهمیتوان

خصلِتبهظاهرخودـــآسیبزنندۀرنجهایرواننژندانهراتبیینکرد.
یاهایتروماتیکمربوطبهرواننژندانجنگی،بازیحضور/غیاب  رؤ
کودکــیکــهمــادرشاوراتــرککــرده،لذتــیکــهیــکخــودآزاربــابدرفتــاریبا
کنــشدرمانشناســانۀســلبی،  خــودشتجربــهمیکنــد،وآنبهاصطــاحوا
همگــیبــهنظمــیاشــارهداشــتند»ورایاصــللــذت«،بــهلذتیناســازواریا
یدآنهاراتنهامیتوانست  پارادوکسیکالکهدردردهست.شواهدیکهفرو
»گرایشهایمرموِزخودآزارانۀاگو«بخواند)SE, 18:14(.امرتکرارشــونده،
یدراواداشتتابهعملکردیک  حتیمنشتکرارشوندۀاینپدیدهها،فرو
یــزِیبنیادیــنمظنــونشــود.درکناِراصلهمایســتایلذت،باید نیــرویغر
یــیبیثباتکننــدهو یــههــمدرمیــانباشـــد،نیرو  یــکاصــلاساســـیثانو
 اخالگرکهروبهتعادلوهماهنگیندارد،بلکهمعطوفاستبهتعارض
یندیگرهموجود  وتاشــی.افزونبررانههایزندگی،بایدیکرانۀآغاز
یــد،درواپســینمقالــۀخــود داشــتهباشــدکــهمعطــوفبــهمــرگاســت.فرو
 دربارۀ»روانکاویپایانپذیروپایانناپذیر«،فحوایاینبحثرااینچنین

خاصهمیکند:

یِرکلِیشکلگرفتهازپدیدۀخودآزاریرا، کهدربسیاری گرتصو ا
کنـشدرمانـیسـلبیوحـسگناهـیکـهدر ازافـرادوجـوددارد،وا
یم،دیگرقادر بسیاریازمواردرواننژندیوجوددارددرنظربگیر
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ً
بـهحفـظایـنبـاورنخواهیـمبـودکـهرخدادهـایذهنـیمنحصـرا
توســطمیـلبـرایلـذتادارهوتنظیـممیشــوند.ایـنپدیدههـا،
بهنحـویخطاناپذیـراشـارهبـهحضـورقـدرتیـاتوانـیدرحیـات
یـزۀپرخـاشیا ذهنـیدارنـدکـهمـاآنراباتوجـهبـهاهدافـش،غر
یـزۀمـرِگ کـهمـاخاسـتگاهآنراتـاغر یـبمینامیـم،چیـزی تخر

)SE, 23:243(.یـم یـندرمـادۀزنـدهپـیمیگیر آغاز

زش نظری رانۀ مرگ ار

ییمکمگفتهایم. یدبگو یشهنگریفرضیۀرانۀمرِگفرو هرچهازغرابتور
ییــمهــدفاصلــِیزندگانمردناســت،اینکــهدورۀ  بــهایــنمیمانــدکــهبگو
مسیریپیچاپیچروبهمرگدانست.

ً
حیاتهمۀارگانیسمهارابایدصرفا

ــرایمؤلفــش ــۀمــرگبهرغــمنتایــجتکاندهنــدهایکــهحتــیب  فرضیــۀران
داشــت،درتبیینمشــاهداتبالینیایبهکارگرفتهشــدکهدرنبودچنین
 فرضیــهایتوضیحناپذیــرباقــیمیماننــد.بااینحــالافــزونبــراین،وشــاید
یــدبــهدالیــلنظــریجذابیتهــای حتــیمهمتــرازایــن،ایــنایــدهبــرایفرو
 خاصــیداشــت.پیــشوبیــشازهــرچیــز،تعــارضمیــانرانۀزندگــیورانۀ
یــداجــازهدادتــاپــسازمطالعاتــشدرزمینــۀخودشــیفتگی، مــرگبــهفرو
کیــدیدوبــارهبــروجــودیکدوانگاری۱بنیادینداشــتهباشــد.]۵[بهنظر  تأ
گــو یــۀخودشــیفتگی،کــهمایهگــذارِیمتفاوتــیازلیبیــدوبیــِنا میرســیدنظر
یــزیباشــد  وابژههایــشرافــرضمیگرفــت،حامــِینوعــییگانهانــگارِی2غر
یــۀجدیــِدناظــربــرغرایــزمــرگو کــهیونــگوپیروانــشدرنظــرداشــتند.نظر
یــدمطــرحشــد،آنحساســیِتدوگانهانــگارراازنــو  زندگــیکــهازســویفرو
بیــانمیکــرد،چــونتعــارضموجــوددربطــنفراینــدروانــیرادرذاِتخــوِد
یقکنش  مادۀارگانیکمینشــاند.اومصرانهاظهارداشــتکه»تنهاازطر

1. Dualism
2. Monism
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یزۀمرگـــــونه یزۀاصلیـــــاروسوغر یداِددوغر متعارِضمتقابلوهمرو
گونــِیپدیدههــایزندگــی  بهواســطۀیکــیازایــندو،میتوانیــمکثــرتوگونا

.)SE, 23:243(»راتبیینکنیم
یـدضمـنحفـظقسـمیشـکاکیتمحتاطانـهدررابطهبـاایننگاِه  فرو
یۀجدیدراارزشمندمیدانست.فرضیههای  جدید،سادگیوظرافِتایننظر
 ناظربرغرایزمرگوزندگی،»درنظِرمن،بیشازهرچیزی،ازمنظرنظری
مفیدهستند؛اینفرضیهها،بیآنکهامورواقعرانادیدهبگیرندیاچیزیرا
 برآنهاتحمیلکنند،فراهمآورندۀآنقسمیازسادهسازیهستندکهمادر
کارعلمیمصرانهدرپیتحققآنهستیم«)SE, 22:119(.بهرغموفاداری
یـدبـهجزئیـاتمشـاهداتداشـت،خصیصـهای  خسـتگیناپذیریکـهفرو
یههـایاومخالـف کـهازاو،حتـیدرمیـانخیـلکسـانیکـهبـانتایـجنظر
فلسـفی

ً
 بودنـد،قهرمانـیفکـریسـاختهبـود،روحفکـریاورگـهایاساسـا

داشـت.فراروانشناسـی۱،اصطاحـیکـهاودرنامـهایبـهفلیـسازآنیاد
 وبعدتـردرآسیبشناسـیروانـیزندگـیروزمـرهتکـرارشکـرد،پاسـخیبـود
یدبهشـمار یـۀرانـۀمرگ،اوجاشـتیاقنظرورزانۀفرو یـک.]6[نظر بـهمتافیز
یدمشتاقانهنگاهخودرادررابطه  میآمد.دریکیازنامههایآخرش،فرو
یزههـایزندگـیومـرگبـااصـولامپدوکلسـِیعشـق)philia(ونفـرت بـاغر
 )neikos(مقایسهکرد.اومدعیبودکه»خیلیخوشحالشدموقتیچند

یناندیشـمندانیونانباسـتان، وقـتپیـشدرنوشـتههاییکـیازبزرگتر
یـه[را یـۀخـودمبرخـوردم.سـراپاآمـادهامتـااعتبـاراصالـت]ایـننظر  بـهنظر

.)SE, 23:244(»بهخاطرچنینتصدیقیفداکنم
یۀ پسازسال۱۹20،رانۀمرگدرحلبرخیازدشواریهاییکهنظر
ید  روانکاویراگرفتارساختهبودندنقشیمؤثریافت،واینواقعیتتعهدفرو
ینایندشواریها، یتکرد.مهمتر ینفرضیهاشراتقو بهمناقشهبرانگیزتر
گوبود.درمورد پرا  سرچشمههایپرخاشگریانسانوسرشتوکارکردسو

1. Metapsychology
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یدپیشازسال۱۹20دربازشناسیاهمیتپرخاشدرامور  اول،اگرچهفرو
 انســانیکــمکارنکــردهبــود،تردیــدیوجــودنــداردکــهپــسازایــنســالوبا
یرانگر،اطمینانبیشتریدربرخوردبااینپدیده یۀرانۀو بهرهگرفتنازنظر
یــددردرسگفتارهــای بــارۀآنپیــداکــرد.فرو  وضــرورتپژوهــشعلمــیدر
ــرابایــدزمانــــی ــید:»چـ ــودپرسـ ــارۀروانکاوی،ازخـ بـ ــددر  مقدمـاتـــیجدیـ
یموجودقســمیرانۀپرخاشرا  اینقدرطوالنیمیگذشــتتاتصمیمبگیر
یهمان]روانکاوی[،دراســتفادهازشــواهد بهرســمیتبشناســیم؟چرا،نظر
 وواقعیتهایــیکــهاینچنیــنآشــکارهســتندوبــرایهمــگانآشــنا،تعلــل
کرد؟«)SE, 22:103(درواقع،موضوعیتاینپرســش،اینپرســشبینیاز
یخجنبشروانکاویعیانترمیشود.  ازپاسخ،دربرهههایمشخصتار
یزۀپرخاشــگرازســویآلفردآدلر۱درســال۱۹08  وقتیکهایدۀوجودیکغر
یددربرابرآنمقاومتکرد.درسال۱۹۱2،سابینااشپیرالین2   معرفیشد،فرو

ً
یزهایمشخصا یرانیبهمثابۀعلِتشدن«پایغر درمقالهایباعنوان»و
یــدبــازهــمازپذیــرشآنامتنــاع یرانگرانــهرابــهپیــشکشــیدکــهفرو  خودو
یــررهیافتخودشدرفراســویاصللذتبودکه کــرد.]7[تنهــاپــسازتقر
 اومصممشدتانگاهیجدیتربهمسئلۀپرخاشداشتهباشد.تنهااینجا
بــودکــهاوپرســشدشــواردیگــرآزاری)سادیســم(وخودآزاری)مازوخیســم(
 راحلکرد،پرسشــیکههمیشــهبهاندیشــههایاودربارۀپرخاشانســانی
جهتمیداد.روشنشدکهاگرچهخودآزاریودیگرآزاریپیوندینزدیک
ینتراست.]دراین  بایکدیگردارند،اماخودآزاریکششیاساسیتروآغاز
ینتِرناظربرخودآزاری تفســیر[دیگرآزاریبهمنزلۀبرونیشــدِنگرایِشآغاز
یــدرابــهایــنتــزانقابــیرســاندکــههمــۀ  تعبیــرمیشــود.ایــننگــرشفرو
یرانگریهــادرانســانها،بنابــهسرشــِتاصلیشــان، پرخاشــگریهاوخودو
یرانگرانههســتند.اینبدانمعناســتکهپرخاشــگرِیانســانیرانه  خودـــو

یشی Alfred Adler )۱۹37-۱870(:پزشکورواندرمانگراتر  .۱
Sabina Spielrein )۱۹۴2-۱88۵(:پزشکوروانکاوروسی  .2



    26        مرگ و میل    

میتوانبهمثابۀواکنشیازسِرصیانتازنفسفهمکردونهآنرانتیجهای
ســبعانهدانســت،بلکهبایدآنرادرحکمجلوهیابیانی

ً
 ازخواســتیفطرتا

یــد،اینایدههــارادرطول  ازتعــارضدرونــیانســانبــاخــودشفهمیــد.فرو
گوواید،درسگفتارهایمقدماتی حیاتخودحفظکرد،ودرآثاریماننِدا
 جدیددربارۀروانکاوی،تمدنوناخرسندیهایآنوطرحیازروانکاوی

ید. کیدمیورز نیزبراینموضوعتأ
یۀرانۀمرگ،همدرایجادفهمیتازهازپرخاشــگریســهمداشــت  نظر
گوواحساسهایگناهبرآمدهازآنپرتومیافکند. پرا وهمبرعملکردسو

ً
 روانکاوی،ازهمــانابتــدا،درتــاشبــرایفهــمرفتــاررواننژندانــهعمدتــا
ــرمســئلۀنیــرویانگیزاننــدهایکــهپشــتتجربــۀگنــاهوجــود متمرکــزبــودب
ین یــدیکــیدیگــرازنظرورزانهتر  دارد.درپاســخبــهایــنپرســشبــودکــهفرو
فرضیههــایخــودرامطــرحکــرد:انگاشــِتوجــوِدنوعــیزمینــۀپیشــینییــا
 نوعــیپیشگرایــِش۱موروثــیبــهگنــاه.توتــموتابــو،رِدوجــودنوعــیزمینــهیا
پیشگرایشبهگناهراتاقتلپدرنخســتینتوســطائتافبرادرانۀپســران
یۀ  پــیمیگرفــت.ایــنایــدهایبــودکــهتــامدتهــا،حتــیپــسازاینکــهنظر
یدرابهخود گووایدمعرفیشد،ذهنفرو گودرسال۱۹23باانتشارا پرا سو
 مشغولساخت.درسال۱۹33،اودرتمدنوناخرسندیهایآن،اظهار
گو،تاآنجاکهمیدانیم،هیچانگیزهاینداردکهآنرابه پرا  داشتکه»سو
گووادارد،ایندوپیوندینزدیکباهمدارند؛بااینهمه،تأثیر  سوءرفتارباا
ینی،کهبهبقایآنچهگذشتهوسپریشدهمنجرمیشود،خودرابروز تکو
یۀرانۀمرگرهیافتی  میدهــد«)SE, 21:125(.درهرصــورت،بــامعرفــینظر
یشــهدر گــرمیشــدنشــاندادکــهپرخاشــگریانســانر تــازهگشــودهشــد.ا
 قسمیپرخاشگریبنیادینفردبرضِدخوددارد،آنگاهرنجهایخودکردۀ
 فردرواننژندرامیشدبهروشیجدیددرککرد.میشدنیرویانگیزشیای
گووجودداردبههمراهیاشبارانۀمرگنسبت پرا  راکهپِستخاصمسو

1. Predisposition 
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ین گورا،کــهدروســواسومالیخولیــابهمشـــهودتر پرا داد.وجــهتنبیهــِیســـو
یــزۀ  شــکلخــودمیرســد،میشــدبــهرابطــۀآنبــا»نوعــیفرهنـــِگنــاِبغر

.)SE, 19:53(مرگ«نسبتداد

وید طرد ایدۀ فر

هــرانــدازههــمکــهرانـــۀمــرگبهخودِیخـــودمفهومــیمرمــوزباشـــد،بــازهــم
 نمیتــواندراهمیــتکانونــیآندرســاختنظــریدورانبلوغیافتــۀحیــات
ــد:»در ی ــتراچیمیگو ــدیرواداشــت.جیمــزاسـ ــچتردیـ ــدهیـ ی فکــریفرو
یــد،فراســویاصــللــذتراشــایدبتــوان  نوشــتههایفراروانشناســانۀفرو
یـــدبــهارزش درحکــممرحلــۀپایانــیایدههـــایاوتلقـــیکــرد.«]8[بــاورفرو
 بنیادیــنایــنمفهــوم،بهرغــمتردیدهــایگهگاهــیاش،بهنحــویروزافــزون
یســد:»وقتیایــنایدهبهذهنم شــدتمیگرفــت.اوبــهرابــرتفلیسمینو
چیــِزمهمــی

ً
 رســید،بــهخــودمگفتــم:ایــنایــدهیــاســراپاغلــطاســتیــاواقعــا

دارد...خب،بعدتردیدمبهایندومیبیشــترباوردارم.«]۹[ســیزدهســال
یدبااتکابردوگانگیزندگیومرگ  پسازانتشارفراسویاصللذت،فرو
یــنموضعــشدرمــوردطبیعــتوپیشــرفتتمــدن گیرتر  درصورتبنــدیفرا
یۀرانۀمرگراباردیگراعان  انسانی،بهنحویباورمندیاشبردرستینظر
کــرد.اواظهــارداشــت»درابتــدا،نگرشهایــیراکــهاینجــاپرورانــدهامتنهــا
 بهنحویآزمایشیوموقتیپیشکشیدم،امادرگذرزمانچنانبرایمجذاب
 .)SE, 23:119(»شــدندکــهدیگــرنمیتوانــمبــههیــچشــکلدیگــریبیندیشــم 
یشهایبودن  جی.بی.پونتالیس۱اینمطلبرااینگونهخاصهکردهکه»ر
یداهمیتداردکهمضمون مضمونمرگبههماناندازهبرایروانکاویفرو
 سکســـوالیته.مــنحتـــیبــاوردارمکــهایــندومــی]سکســـوالیته[اینچنیــن

طرحگستردهایپیداکردهتااولی]مرگ[راالپوشانیکند.«]۱0[
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