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 چکیده

اصاو  و  ینساااار در نناار تادو یاواند یهااگسترش نظام ی،بشر یشدن زندگ یزهو مکان یرشد جوامع صنعت

و چاه در بعاد  یرا چه در بعاد فارد یمتعدد زاییبآس یامدهایها، پانسان یشاز پ یشبا هدف ننتر  ب ینقوان

 یدتشاد یازروان رنجاور و ن ادگسترش تعداد افار یهاسترس و اضطراب در سا یشبه همراه دارد نه افزا یاجتماع

و  یآزاد یاوهم یسا ناه مارنس یاغارب، در برهاه اییشاهاست. در نظام اند یامدهاپ یناز ا یخشونت تنها برخ

نارد ناه  یادتان یسا در مخاافات باا مارنس یدفرو آورد،یاروپا به ارمغان م روحیجامعه سرد و ب یرا برا ییرها

 توانادیآنگونه نه مارنس وعاده داده باود، نم یس ،نمون یلو تشک استاستوار  یزبر امساک از غرا یتمدن مبتن

بلکاه در اا  خاود تمادن اسات.  یسرمنشأ درد و رنج ناه در بافات اقتدااد یرارا ن  نند ز یّتدرد و رنج بشر

و  نندیرا مطرح م یانسان امروز یتمدن برا یسخن از سرنوبگر ییبرچه مبنا یدپرسش مه  آن است نه فرو

 یاادادن به ملزوماا  تمادن هساتند ها مجبور به تنانسان یاآ داند؟یرا آننده از ملاات و درد و رنج م نچرا تمد

تاا باا  ی نوشتار در تلااش هسات ین. در ایابندو سعاد  دست  یاز تمدن، به خوشبخت یرغ یاز راه توانندیآنکه م

 .ی ها پاسخ دهپرسش ینبه ا ید،آثار فرو یبررس

 .یروانکاو یس ،اروس و تاناتوس، مارنس ید،تمدن سرنوبگر، فرو :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومیفلسفه علوم اجتماعارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

متوااد  یشایروانپزشک اتر ید،فرو یگموندز یاز سو یست همزمان با قرن ب یروانکاو

همراه شد اما به سارعت توانسات در  یجد یهاهرچند در آغاز با مخاافت یهنظر ینشد. ا

 یبا آنکه تمرنز خود را بر موضوعا  تجرب ید. فرویدخود را بگشا یجا یمحافل علم یانم

هماواره باه مساأاه فرهنا  ناه دغدغاه  ینحا بود اما با ا هقرار داد ینیباا یهاو درمان

نه پرناده  یامیم و در ا9191امر سبب شد تا در سا   ینو هم اندیشیدیبوده، م اشیجوان

 یهااتمدن و ملاات»نتاب  یدهمچنان برفراز اروپا به پرواز در آمده بود، فرو یجن  جهان

 یاقیسابک و سا یدارا یاد،فرو هایشاتهنو یرنوشتار به خلاف سا ینرا منتشر نند. ا« آن

 یباه نداد و بررسا ی،روانکاو یا نتاب با استفاده از ادب یندر ا یداست. فرو یفلسف یشترب

 یجهان جن  یعوقا یلتحل یبرا ینه تمرنر بر جنبه اقتداد نندیم یدتمدّن پرداخته و تان

را چه در  وانشناختیعناصر ر بایستیبلکه م یستن یها نافملت یهاعلت چااش یااو  و 

 یانها ماورد توجاه قارار داد، از اموافه یردر ننار سا یو چه در سطح اجتماع یسطح فرد

تمادن را  یهمواره سخن از سارنوبگر یس ،مارنس هاییشفرضبا ندد پ یدروست نه فرو

نلاام  یاکفشاار، خشاونت، درد و رناج و در  ی،ناناام یادفرو یاده. به عدسازدیمطرح م

 یتنارش، اعما  محدود ترینییرو فرهن   ابتدا ین، در بطن تمدن است از ایسرنوبگر

و  هایساتمارنس یمبان یدنبا به چااش نش یدآنان. فرو ییو رها یبر افراد است و نه آزاد

 یازانم ینبا نمتر ینظام حکمران یک یبنا ریزییو پ یندهآنان به آ ینیدر تدابل با خوشب

سائق عشاق ااروس  و ساائق مارت اتانااتوس ،  یشگیهم ازعدرد و رنج و با اشاره به تن

در دو  یدسرنوب را به همراه داشته است.  فرو یدتمدّن، تشد یریگنه شکل دهدینشان م

و باا  یرد. در ساحت فآوردیم یانتمدن سخن به م یاز سرنوبگر یو جمع یساحت فرد

  اصل اذ  را حاان  سوپرایگو  و فراخود ایگو ، خود اایدنهاد اا یعنیدستگاه اهن  یلتحل
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. باا دهادیخبار م یاتباه ناام واقع یگری  دانسته و همزمان از تحدق اصل دیدبر نهاد اا

توساعه  یسرنوبگر یرهها، داانسان یو مدررا  از سو ینقوان یجادو ا یتاستدرار اصل واقع

 دنحفا  تما یاراز نننادیم یفاارا در سرنوب ا یاندش عمده یاجتماع ینهادهاو  یافته

و مدررا  درون افراد جامعاه اسات و باه هار  ینقوان سازیینهو نهاد یتمستلزم نظ ، امن

. اما شودیم یشترو ب یشترب یزشود، سرنوب و ننتر  افراد جامعه ن یدامر تشد یننه ا یزانم

پرسش به  ینپاسخ به ا یبرا ید. فروننندیم یفارا ا یندش ینچن یاجتماع یچگونه نهادها

 .رودیم ینگروه و مسأاه رمه نخست یلتشک ینآغاز یسراغ روزها

اطفاا   یزنان را بارا ین،گروه، پدر نخست یلتشک ینآغاز یدر روزها یدفرو یدهعد به

ن را از زناا یدر انحدار قارار داده و فرزنادان حاق اساتمتاع جنسا یشخو یشهوان یزغرا

اصال ااذ  در ساطح  یاتحانم یبرا یرپدر و قتل او، مس یهنداشتند. با شورش پسران عل

آزاداناه  را ندارناد چاه آنکاه  یستینه امکان ز یافتندفراه  شد اما اننون پسران در ینوع

به  یازن یگرجمع، بار د یگرفته از قتل پدر به همراه ضرور  حف  و بدااحساس گناه شکل

افراد را به عهده گرفتاه  یانوحد  م یجادا یفهرا نه وظ یندر حک  پدر نخست یوجود فرد

 یاأ تاا در ه یدهبه پسران رس وبتنند، احساس نردند. حا  ن یریآنان جلوگ یو از نابود

رخ  یدجد یدر قااب ینمرحله است نه پدر نخست یناو را به دوش بکشند. در ا یفپدر، وظا

 یزن یخرد غرب یانم ینآغاز شد. در ا یت،مجدد اصل واقعها با ظهور نرده و سرنوب یانع

سارنوب را شاد   ینادفرا یازن یتخرد و عدلان یطرهو س یافتاز گذشته رشد  یشترهرچه ب

اازم اسات تاا باه  ی ،فه  نن یتمدن را به درست یآنکه سرنوبگر ی. با حف  و برایدبخش

 .ی آشنا شو یدفرو یاختدار با دستگاه روانکاو
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 دستگاه روانکاوی فروید سرکوب در

در روانکاوی، ماهیت سرنوب منحدر به پایان دادن یا محو یک ایده و فکار نیسات 

بلکه سرنوب در حدیدت عندری است نه از آگاهانه شدن ایده و فکر جلاوگیری نارده و 

هاا در   ننش991، ص 9911ماند. افرویاد، امر سرنوب شده در ضمیر ناخودآگاه باقی می

گاه است و تنها زمانی اجازه ورود به ساحت آگاهی را به دست خواهند آورد نه آغاز ناخودآ

سر بگذارند. در ایان فرایناد چنانچاه ننشای نتواناد از را با موفدیت پشت 9آزمون سانسور

ماند. عبور از مکانیسا  سانسور عبور نند، دچار سرنوب شده و هچنان ناخودآگاه باقی می

سانسور ازوما به معنای رسیدن به مرحله آگاهی نیست بلکه صرفا امکان و توانایی آگاهانه 

عنا نه با نسب شرایط خاص، بدون هیچگوناه مدااومتی آورد بدین مشدن را به دست می

  بناابراین سارنوب ماوردی از 921، ص هماانتواند به ابژه ضمیر آگاه تبدیل شاود. امی

همچناان  9است نه در آن ایده سرنوب شده در نظاام ناخودآگااه 4اندطاع دابستگی روانی

  921، ص هماننند. اامکان ننش را حف  می

رسد نه سارنوبگری تمادن باه ه سرنوب، اینگونه به نظر میبا ایضاح مفهومی نلم

همان معنایی است نه در روانکاوی فروید آمده است اما برخی از شاارحین نظریاه فرویاد 

در تمدن، به معنای اصطلاحی آن مددود نیست، « سرنوبگری»و « سرنوب»معتددند نه 

                                                 
ای از مفاهیم، معتقدات و باورها در هر شخصیتی وجود دارد که مقصود از سانسور آن است که شبکه 1

در حکم نهادی سانسورگر، تمامی امور را سنجشگری کرده و تنها پس از تایید محتوای اندیشه، فکر یا 

ازه ورود به کنش خاص و اصلاح، بازنگری و بازسازی آن با این نظام معنایی ازپیش تعریف شده، اج

 شبکه مفاهیم و معتقدات را خواهد یافت در غیر این صورت به ساحت آگاهی درنخواهند آمد.

2  Cathexis 

3 unconscious system ریات کند که نقش محوری را در نظ)فروید از این عنوان با نام لیبیدو یاد می    

کند( روانکاوی وی ایفا می  
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اخودآگاه و ه  فرایندهای بلکه معنای غیر تکنیکی آن مراد است تا ه  بخش خودآگاه و ن

  99، ص 9911بیرونی و درونی مهار، ممانعت و سرنوب را مشخص نند. امارنوزه، 

در این میان بجاست تا پرسیده شود نه تمدن به چه معناست؟ به عدیده فروید، تمدن 

شود نه زندگی ما را از زندگی اسلاف حیوانی به مجموعه دستاوردها و نهادهایی گفته می»

نند و دو هدف دارد: یکی حفاظت از انسان در برابر طبیعت و دیگر تنظای  رواباط یدور م

باا آنکاه میاان فرهنا  و   22های آن، ص ، تمدن و ملاات9911افروید،  «هابین انسان

تمدن تمایزهایی وجود دارد اما به اعتداد فروید در بحث سرنوبگری تمدن و تحمیل درد و 

توان به جاای تفاوتی ندارند. از این روست نه هریک را می رنج به انسان، این دو مدطلح

 دیگری به نار گرفت.

توان به پرسش آغازین این مدااه بازگشته با توجه به توضیحا  مطرح شده اننون می

 و به چرایی و علل سرنوبگری تمدن از دیدگاه فروید بپردازی .

 تمدن سرکوبگر 

ی در قرن نوزده و بیست، این بینش را های علمی و دستاوردهای بزرت بشرپیشرفت

ها به وجود آورد نه سعاد  مستلزم تسلط بر طبیعت است اما در این میاان در میان انسان

   همانا فروید نشان داد نه سیطره بر طبیعت تنها شرط سعاد  نیست.

فروید در مخاافت با جریان علمی حان  دوران خود معتداد اسات ناه تمادن عامال 

ان است، بنابراین اگر تمدن را ترک گویی  و به زیست انسان بدوی درآیای ، شوربختی انس

از خوشبختی بیشتری برخوردار خواهی  شد. تمدن هرچند زیبایی، پانیزگی، نظ ، دانایی و 

  باا اینحاا  در 21 - 21صاص ، همانهای برتر اهنی را به ارمغان آورده است، افعاایت

تیجه افزایش شوربختی بشریت تاثیر بسزایی داشاته اسات د و در نانژافزایش بیماران روان

 زیرا انسان متمدن تاب مداومت در برابر مطاابا  فرهنگی را ندارد: 
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پرحادثه دوران بچگی خود را نه پار از  ةتا ننون هیچ فرد متمدنی نتوانسته است دور

مغز ناودک  تنبیها  و جلوگیریهای خانوادگی است ندیده باشد. در دره نودنی، زمانی نه

نند، ازادانه بدون هایچ خواهد ناملا آزاد باشد تا هرچه را میل میاو می« من»رشد نکرده 

مانعی به دست آورد. گرچه تکامل و پیشرفت مغز بشر از خواص ااتای آن اسات واای تاا 

 پذیر نیست.تربیت نباشد و تا فرهن  و تمدن اجتماع نخواهد، پیشرفت مغز بشر امکان

نودک به « من»ها و تنبیها  اوای زندگی خاطرا  تلخ و دردنانی در جلوگیری، منع

های او نه در راه ارضای تمنیّاتش به ناار گذارد و به نام تربیت از بسیاری از آزادیجا می

نند. به همین دایل ه  هست نه بشر اوایه یا مردم وحشی و بربری افتد جلوگیری میمی

تر و از نعمت آزادی و رسیدن باه آرزوهاا امروزی ساا از نظر سلامت مغز از مردم متمدن 

  19، ص 9912اند افروید، تر بودهمتمتع

شاید اینگونه به نظر برسد نه خدما  تمدن به انسان بایش از مضارّا  آن اسات و 

آزادی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن به شمار برود اما فروید با نفای ایان 

آزادی فردی نعمت تمدن نیست. پیش از آنکاه تمادنی »نند نه م میادعا به صراحت اعلا

بوده باشد، این آزادی از هر زمان دیگری بیشتر بوده ... و با رشد تمدن آزادی فرد محدود 

  19های آن، ص ، تمدن و ملاات9911افروید، « شودمی

 گیری تمدن سرکوب غرایز؛ منشأ شکل

تناع از ارضای غرایز اسات و اساساا تمادن بار ها تمدن، امیکی از مهمترین شوربختی

همین سرنوبگری غرایز بنا شده است، پرسش آن است نه چرا فروید شکل گیری تمادن را 

داند؟ برای پاسخ به این سوا ، فروید باه ساراغ روزهاای درنتیجه امتناع از ارضای غرایز می

اده از نظر فروید مبتنی بر رود. تاسیس خانونخستین تشکیل جامعه و تحلیل نهاد خانواده می

این اصل است نه جنس نر، همواره تلاش داشته تا اباژه جنسای خاود را در دساترس نگااه 



 426 یدتمدن به قرائت فرو یگرسرکوب 

 

داشته و جنس ماده نیز نه امکان جداشدن از فرزندان خود را ندارد، ااجرم به زندگی با جنس 

دار خویش قرار نر رضایت داده است. در این خانواده بدوی، پدر خانواده ابژه جنسی را در انح

مندی از جنس ماده را نداشتند. پسران برای غلبه بار پادر و داده و پسران اجازه تمتع و بهره

نامیابی از جنس ماده، با یکدیگر متحد شده و پدر نخستین را به قتال رسااندند. از آن پاس 

انون برای برقراری نظ ، اتحادی میان فرزندان شکل گرفت و اینبار پدر نخستین در هیأ  ق

  اینگوناه اسات 499ا  441، توت  و تابو، صص 9911بار دیگر رخ عیان نرده است. افروید،

، 9911نه نیروی عشق ااِروس  و اجبار به نار، تمدن بشری را باه وجاود آوردناد. افرویاد، 

  نیرویی نه از عشق به زنان و زندگی جنسی با آناان سالب 11های آن، ص تمدن و ملاات

آورد. به هر میازان ناه را برای مدرف این نیرو در اهداف تمدن فراه  میشده است، زمینه 

 شود:شموایت تمدن گسترش یابد، زندگی جنسی محدود می

روند؛ سااختار اقتداادی جامعاه بار ها در این راه به یک اندازه پیش نمیهمه تمدن

جاا فرماانبر جبار دانی  نه تمدن در اینگذارد. میمیزان آزادی جنسی باقی مانده تاثیر می

نند باید از ضرور  اقتدادی است، زیرا مددار زیادی از نیروی روانی را نه خود مدرف می

نند ناه طور رفتار میزندگی جنسی سلب نند، از این حیث، تمدن با زندگی جنسی همان

نشای اوسات یک قوم یا قشر اجتماعی با قوم یا قشر اجتماای دیگاری ناه تسالی  بهره

  11 - 19صص ، همانا

داند. مبتنی بر ایان فروید، ضرور  مبرم بیرونی را عندر اساسی در توسعه فرهنگی می

دهاد. ضرور ، نیازهای طبیعی آدمی از او مضایده شده و انسان را در معرض خطر قارار می

دهد اما انسان تا باه نای درماندگی و استیدا  انسان، آدمی را به مبارزه با واقعیت سوق می

و مداومت در برابر واقیت را دارد؟ از این روست نه با گذشت زمان، آدمای  توانایی ایستادگی

آورد. خود را منطبق با واقعیت ساخته و به همکاری و همیاری با همنوعان خویش روی مای

های غریزی نه امکان ارضای آنهاا در سااختار تمادنی جدیاد در چنین بستری، برخی تکانه
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اندیااد تمادن درخواهناد آماد. در میاان غرایاز، ایان  میسّر نیست، سرنوب شده و غرایز به

شاوند. های جنسی هستند نه بیش از دیگر غرایز، دساتخوش سارنوبگری تمادن میتکانه

ورزد با اینحا ، غرایز سرنوب شاده از هرچند تمدن به سرنوبگری غرایز جنسی مبادر  می

وهاای سارنوب شاده در ، نیر9ای برخورداند چه آنکه به نمک مکانیس  واااایشارزش ویژه

هاای خلاقاناه اهان شود از این رو، بخشی از فعاایتمسیر توسعه فرهنگی به نار گرفته می

  41، ص 9911وظیفه تحدق آرزوهای سرنوب شده را دارد. افروید، 

 خشونت تمدن و نقد مارکسیسم

هاا یکی از نداط اختلاف فروید با مارنسیس ، در مسأاه خشونت در تمدن است. نمونیست

ها را افرادی خوب و خیرخواه همنوع خویش دانسته و عامل بدرفتاری افراد را برخاسته از انسان

هاا باه طاور دانند از این رو اگر مااکیت خدوصی اغو شاده و ثرو نهاد مااکیت خدوصی می

مساوی در میان همگان تدسی  شود، درد و رنج، خشونت، بدخواهی و دشمنی از جامعه بشاری 

خواهی، آرامش و امنیت جایگزین آن خواهد شد. فروید با ندد این اهنیات ته و اذ رخت بربس

نند نه مااکیت خدوصی تنها یکی از ابزارهای میل به پرخاشگری انسان اسات و باا اعلام می

اغو آن تنها یک عامل از راه پرپیچ و خ  تمدن ناسرنوبگر برداشته شده است اماا پایش شارط 

قو  خود باقی است از این رو انسان نه تنهاا وجاودی نیازمناد عشاق  روانشناختی همچنان به

بلکه همچنین دارای شخدیتی پرخاشگر است. پرخاشگری یا از مسیر ابژه جنسای فرونشاانده 

آید. زمانی نه بستر برای ارضای امیا  جنسی شود و یا آنکه به استخدام امور دیگری در میمی

شگری ظهور و بروز نارده و جامعاه متمادن را دائماا در سرنوب شده وجود نداشته باشد، پرخا

                                                 
نوعی از مکانیسم دفاعی دستگاه روان است که فرد به دلیل ناکامی در تحقق  sublimationوالایش  1

داند، همان هدف را با شکلی متفاوت ولی پذیرفتنی هدفی که ضمیر خودآگاه آن را ناپذیرفتنی می

 سازد. محقق می
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دهد. جامعه نیز باا درک نیاروی مخارّب خشاونت، باا فاراه  آوردن معرض فروپاشی قرار می

نند تا رانه پرخاشگری را محدود ساخته و از آسیب جلاوگیری نناد. بناابراین وسایلی تلاش می

ز میان برود بلکاه از دوران نهان ناه پرخاشگری زاییده مااکیت خدوصی نیست تا با اغو آن ا

سخنی از مااکیت خدوصی همانند امروز مطرح نبود، خشونت همچناان وجاود داشاته اسات. 

توان باه شود، میحا  نه تمدن نه تنها میل جنسی، بلکه مانع از بروز پرخاشگری آدمی نیز می

بعضی از »نند نه شوربختی تمدن پی برد. اینجاست نه فروید جمله معروف خود را مطرح می

  19ا  19اهمان، صص « ناپذیر استمشکلا  ااتی تمدن و اصلاح

 غریزه اروس و تاناتوس در تمدن سرکوبگر

های خود در نتاب فراسوی اصل اذ ، به دو گروه از غرایاز فروید در واپسین تحلیل

ای دیگر هستند و دسته 9ای از غرایز نه در خدمت زندگی اغریزه اروس دست یافت. دسته

باه صاور   9به دنبا  بازگرداندن ماده آای 4دیگر در خدمت مرت. غریزه مرت اتاناتوس 

چه آنکه صور  اوایه میل موجود زنده به سکون است و در این میاان نیروهاایی  2غیرآای

نیهانی است نه با اثر بر مااده غیرآاای، آن را باه صاور  زناده متحاو  سااخته اسات. 

اند. در ایان ین پس از اندنی زیستن، بار دیگر به حاات غیرآاای بازگشاتهموجودا  نخست

نشانش میان زیستن و مرت، اشکا  نوین اناریی پدیاد آماده و غریازه حیاا  ااروس  

توانست بر غریزه مرت اتاناتوس  غلبه نند با اینحا  فرویاد نشاان داده اسات ناه هایچ 

ز حیا  به غرای ای به سوی مرت است.موجودی برای همیشه زنده نیست و زندگی دروازه

اند نه در میان آنها غریزه جنسای اهمیات بیشاتری را در دال عمومیت بهتر شناخته شده

                                                 
1 Eros 

2 Tanatos 

3 Organic 

4  Inorganic 
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دستگاه روانکای یافته است با این وجود اما مشتدا  غریزه مرت آنگونه نه بایاد و شااید 

آشکارترین غرایز مورد تدقیق قرار نگرفته و تنها غرایز تخریب و تعرّض اخشونت  در زمره 

  941ا  999صص  9912ااس.ها ،  مرت ظهور و بروز دارند.

طرح غریزه حیا  و مرت از سوی فروید بدین سبب است نه رانه مرت، بزرگتارین 

راناد. مانع در مسیر تمدن بوده و این غریزه حیا  است نه به چرخه تمدنی را به پیش می

دگی است نه تحت تاثیر تکلیای ناه اروس فرهن  وضعیتی از روند زن»به عدیده فروید، 

گیرد و این تکلیف عبار  تعیین نرده و آنانکه یعنی نیاز واقعی آن را برانگیخته، شکل می

های منفرد و تشکیل جمعی نه افراد آناز حیث ایبیدو با ه  پیوند است از گردآوردن انسان

ن توضایحا  مشاخص   بناابرای912هاای آن، ص افروید، تمادن و ملاات« داشته باشند

ها و ادغاام آناان در یکادیگر و تشاکیل شود نه اروس اغریزه حیا   با تجمیع انسانمی

دهاد. توساعه تمادنی نیاز خانواده، قبیله، اقوام، ملت و جامعه انسانی، تمدن را شاکل می

نشانگر همین نزاع هماوردی میان دو غریزه حیا  و مرت است چه آنکه محتاوای ااتای 

  79ا  17اهمان، صص  دهد.ا همین نبرد شکل میزندگی بشر ر

 در رشد و توسعه تمدن« وجدان و احساس تقصیر»نقش 

گیری تمدن را برپایاه اندیااد غرایاز و تا ننون نشان داده شد نه فروید چگونه شکل

نند. همچنین در ندد نگااه نمونیسا  ناه مااکیات امساک از نیازهای شهوانی تحلیل می

آورد، فرویاد از عوامال ینده درد و رنج و سرنوبگری باه شامار مایخدوصی را عندر فزا

های اجتماعی سخن راند. از سویی به تشریح رابطه روانشناختی و خشونت پنهان در زیراایه

آنتاگونیستی و هماوردی میان غریزه حیا  و غریزه مرت مبادر  ورزیده و تانید ناردی  

نناد اماا در پایاان تانااتوس تراشای مینعنه این غریزه مرت است نه در مسیر تمدن ما

نند. اغریزه مرت  در سیطره اروس اغریزه حیا   قرار گرفته و قطار تمدن آغاز به نار می
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ای بدان پرداخته و های آن به نحو ویژهای نه فروید در نتاب تمدن و ملااتآخرین مسأاه

بارد، نسابت میاان ره میهای اجتماعی نظیر دین، از آن بارای تحلیال بهادر سایر پدیده

گانه احساس تددیر با رشد فزاینده تمدن است پیش از ورود به این مسأاه به دستگاه ساه

ای خواهی  نرد تا بتوان درک صحیحی از جایگااه وجادان و احسااس اهنی فروید اشاره

 تددیر در رشد تمدن را به دست آورد.

 گانه ذهندستگاه سه

 9و فارامن اساوپراگو  4، مان ااگاو 9نهاد ااید  فروید شخدیت آدمی را از سه بخش

داند. در شخدیت ساا ، این سه بخش در یک نظا  و همااهنگی باه نانش متشکل می

پردازند اما در شرایطی نه تعاد  و نسبت میان این سه بخش متدابل و برقراری روابط می

رفت. اماا ایان ناهماهن  شود، فرد از خود ناراضی شده و راه ناسازگاری درپیش خواهد گ

 سه بخش چه ماهیتی دارند؟

 نهاد )اید(

واسطه امیا  و غرایز است. اصل عمل آن رفع سریع هیجانا ، پاسخ به نیازها و تامین بی

، حان  بر این بخش است. اصل اذ  باه دنباا  رهاایی شاخص از فشاار، هیجاناا  و 2اذ 

نی و دوری از درد و رناج ناراحتی عدبی و در صور  عدم امکان، ناهش سطح نوسانا  هیجا

است نه هرنوع تحریک حسی را با یک پاسخ دفاع  1است. این اصل همچون دستگاه رفلکس

                                                 
1 Id 

2 Ego 

3 Super ego 

4 Pleasure principle 
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نند. اگر هرزمان نه نودک خواهان ارضای نیازهای خود است، امکان پاسخگویی بلافاصله می

نه امکان دانی  به این نیازها وجود داشته باشد، رشد روانی برای نودک رخ نخواهد داد وای می

های تحدق چنین امری نیست و واادین همواره در دسترس نیستند تا باه سارعت باه خواساته

هاا مواجاه شاده و هماین امار نودک جامه عمل بپوشانند. در نتیجه نودک به ناچار با نانامی

شود شود. فروید نام تکامل جدیدی نه در اثر محرومیت ایجاد میمنجر به تکامل نهاد ااید  می

  74ا  72، صص 9912نامد. ااس.ها ، می 9«جریان اوایه»را 

به عدیده فروید، نهاد ااید  مرنز اوایه انریی روانی و محل غرایز است. نهاد، فاقد هرگوناه 

گیارد بلکاه فاقاد ارزش و سازماندهی است و نه تنها تحت قواعد استداا  و منطاق قارار نمی

داناد و آن چیاز را می دیت آدمی فداط یاکدنترین اخلاقی ا معنوی است. این بخش از شخ

تاباد اماا ارضای بیشتر و رفع احتیاجا  غریزی است. با آنکه نهاد، فداط تاامین نیازهاا را برمی

همزمان مهمترین بخش و زیربنای شخدیت آدمی است با اینحا  بخاش تاریاک، دسترسای 

  71ا  77ن، صص نند. اهمانند بلکه تنها طلب میناپذیر شخدیت است نه اندیشه نمی

 من )اگو(

هاای خاارجی و تباد  متدابل میان فرد و محیط اطراف با هدف در نظر داشتن واقعیت

 4دهد. من ااگو  نه تحت فرمان اصل واقعیتتسلط بر محیط، بخش من ااگو  را تشکیل می

گرِ رابطه میان نهااد اایاد  و فارامن اساوپراگو  اسات. است، عامل اجرایی شخدیت، ننتر 

وظیفه اصل واقعیت تعویق خواسته تا فرارسیدن شرایط مناسب برای ارضای آن است از این 

رو تا زمان فرارسیدن ارضای غرایز، باید بحران روانی را تحمل نند. بایستی دقت شاود ناه 

ن نابودی و یا فراموشی اصل اذ  نیست. این دو اصل در نناار یکادیگر اصل واقعیت خواها

تعامل خواهند داشت تنها اصل اذ  به طور موقت، به سود اصل اذ  باه حااات تعلیاق در 

                                                 
1 Primari Prpcess 

2 Reality principle 
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شود. اصل واقعیت مبتنی خواهد آمد هرچند نه در پایان اصل واقعیت نیز به اذ  منتهی می

اقعیت به وسیله عملی برخاسته از تفکر و اساتداا ، است، بدین معنا نه و« جریان ثانویه»بر 

بتواند میان دنیاای اهنای خیاا  و « جریان ثانویه»شود تا تحدق یابد. عندر تفکر سبب می

دنیای عینی واقعیت فیزیکی تمایز بگذارد. اابته من ااگو  نیز در فرض خیاابافی ناه از اصال 

  77ا  14ص اهمان،ص .نندواقعیت، بلکه از اصل اذ  پیروی می

 فرامن )سوپراگو(

هد. فرامن اساوپراگو  دسومین بخش از نظریه شخدیت فروید را فرامن تشکیل می

طلاب آ  و بیش از واقعیت یا اذ ، عندری نما بخش اخلاقی و قضایی، نماینده امر ایده

سازی معیارهای اخلاقی واادین، فارامن اساوپراگو  خاود را شاکل است. نودک با نهادینه

دهد. از آنجا نه پدر و مادر همواره حضور فیزیکی ندارند، اازم است امور اخلاقی، در فرد می

درونی شده و نودک نیز با هدف ناهش درد و رنج علاوه بر تبعیت از اصل اذ  و واقعیت، 

و  9«مان آرماانی»به ندای اخلاقی واادین پاسخ مثبت دهد. من برتر متشاکل از دو جاز  

نی، تمامی قضایایی نه از ساوی وااادین، عناوان اخلااقی را یادک وجدان است. من آرما

شود. واادین نیز با تشویق و اعطای پاداش، معیارها و معتددا  خود را نشند، شامل میمی

سازند. وجدان نیز محدو  تدورا  نودک از اموری است نه پادر و به نودک منتدل می

با مجازا  دارد به عنوان مثا  اگر نودک به  اند. وجدان ارتباط وثیدیمادر آن را بد دانسته

دایل عدم رعایت نظافت مورد تنبیه قرار گیرد، به مرور نظافت را امری مطلوب و بادی را 

 آورد.نیفیت نامطلوبی به شمار می

گیرناد، نودک به نار می« فرامن»هایی نه پدر و مادر برای ننتر  ها و پاداشمجازا 

ها و تمایلاا  ناودک است. پاداش جسمانی دربردارنده خواستهبه دوشکل جسمانی و روانی 

                                                 
1 Ego _ ideal 
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هایی است نه به طور افظی یا باا حرناا ، موافدات وااادین را است. پاداش روانی مداومت

دهد. در مدابل امتناع از ابراز محبت، اخطارهای زباانی، حرناا  صاور  و بادن و نشان می

ریافت واننش مثبت یا منفی، فرامن خاود نظایر آن در زمره تنبیها  روانی است. نودک با د

دهد. فرامن نیز با جانشینی خانواده، هنجارها و قوانین خود را به نمک پااداش و را شکل می

« مان»، اعما  اخلاقی و غیراخلااقی در «فرامن»سازد. با تکوین تنبیه در نودک نهادینه می

ی از اصاو  و قاوانین، تنبیاه با انجام امور اخلاقی، پاداش و باا تخطا« من»گیرد. شکل می

شود. انجام عمل هرچند مجازا  یا پاداش را به همراه دارد، با اینحا  گاه اندیشه و تفکر می

عمال و « فارامن»آورد چه آنکاه در نازد در مورد موضوعی، پاداش و تنبیه را به ارمعان می

 ست.اندیشه یکسان بوده و وجه تمایزی میان قضایای عینی و قضایای اهنی نی

شاود، اعماا  می« فارامن»ها و تنبیها  روحی نه از ساوی به عدیده فروید، پاداش

آورد. با نظر احساس غرور ادر فرض پاداش  و یا احساس گناه ادر فرض تنبیه  را پدید می

ها و هنجارهاای اجتمااعی آ ها، اعتدادهای قومی و ایده، نماینده ارزش«فرامن»به آنکه 

نیروهای برانگیزنده را نه ثبا   و مادر به نودک رسیده، عمل ننتر است نه از سوی پدر 

را « فارامن»تاوان گیارد. بناابراین میاندازناد، باه عهاده میو نظ  جامعه را به خطر می

دهناده آداب و روسا  فرهنگای برشامرد اهماان، شدن و ااگوی انتدا محدو  اجتماعی

  14ا  17صص 

 وجدان و احساس گناه در تمدن

ید برای ندش وجدان و احساس گناه در تمدن، همزماان باه دو ریشاه فاردی و فرو

گیری احساس گنااه نند. در سطح فردی به چگونگی ندش تمدن در شکلنوعی اشاره می

گیری نند همانگونه نه در سطح نوعی به شکلو استفاده از آن در پیشبرد تمدن اشاره می

 نند.واع انسانی اشاره میاحساس گناه در بستر تاریخی و در میان ان
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در سطح فردی پیشتر به نحو اختدار در باب چگونگی ننتر  خشونت از سوی تمادن 

های دیگر مهار خشونت، درونای شادن آن اسات سخن راندی . دانسته شد نه یکی از شیوه

ااگو  بازگشاته و باه تدارف آن در « من»بدین معنا نه پرخاشگری به خاستگاه خود یعنی 

مداومت نرده و نشانشی میان فارامن و مان « من»شونت سرنوب شده در برابر آید. خمی

آیاد، در ایان گیرد نه من زیر سلطه فرامن در آمده و آگاهی باه تددایر پدیاد میشکل می

نند. احساس تددیر صور  تمدن با تضعیف و خلع سلاح نردن پرخاشگری، فرد را مهار می

نند اما این تارس درونای زی به ویژه عشق بروز میدر ابتدا پیرامون ترس از دست دادن چی

را آزار « مان»شود. اننون فرامن است نه با احساس ترس، شده و شموایت فرامن بیشتر می

گیرتر شده و از پاسخ دهد از این روست نه هرچه آدمی پرهیزگارتر باشد، وجدانش سختمی

دهد اما وم، وسوسه را افزایش مینند. در این حاات محروممیت مدابه امیا  خود اجتناب می

نشاند. به هر میازان ناه شارایط تحات ننتار  ها، وسوسه را فرومیارضای هرازچندگاه رانه

باشد، وجدان آرام است اما به مجرّد آنکه گرفتاری و یا مشکلاتی رخ دهد، فرد باا رجاوع باه 

ادن، مطاابا  وجادانش نار بودن خویش را استنباط نرده و با تزنیه نفس و تاوان دخود، گنه

  72ا  71های آن، صص ، تمدن و ملاات9911دهد. افروید، را پاسخ می

با توضیحا  گذشته مشخص شد نه احساس تددیر دو خاستگاه دارد: یکای پایگااه 

اقتدار بیرونی و دوم ترس از فرامن نه امتداد اقتدار بیرونی اماا درشاکل درونای شاده آن 

احساس تددیر را در تمدن نشان داد. در آغاز به دایل تارس  توان جایگاهاست. اننون می

شود. سپس با ایجااد پایگااه ها چش  پوشی میاز پرخاشگری اقتدار بیرونی، از ارضای رانه

یاباد تاا مباادا اقتدار درونی یعنی وجدان، فرایند سارنوبگری غرایاز و امیاا  اساتمرار می

پوشی از امیا  ایجاد شاده در نتیجه چش  گیر فرد شود. پس وجدانمجازا  و نیفر، دامن

  77ا  19ص ص، همانشود. اهای بعدی، تشدید میاست اما در روند تمدنی، براثر سرنوب
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گیری احساس گناه در بستر تاریخی نیز اشاره دارد. به قرائات یابی شکلفروید به ریشه

د بارادران باه نشاتن فروید، احساس تددیر بشر نشأ  گرفته از عدده ادیپ است نه با اتحا

پدر روی آوردند. پسران با آنکه از پدر نفر  داشتند اماا باا اینحاا  همچناان باه او عشاق 

ورزیدند. با نشتن پدر و ارضای حس پرخاشگری، عشق به صور  ابزار پشیمانی پدیادار می

شکل گرفات تاا باا ایفاای نداش پادر، خشاونت « فرامن»هویتی با پدر، شد و با ایجاد ه 

رفته علیه پدر را نیفر داده و با ایجاد محدودیت، مانع از انجاام مجادد چناین عملای گشکل

های بعدی نیز تکرار شده اسات، اااجرم شود. با نظر به آنکه میل پرخاشگری به پدر در نسل

گری را ایفا نند. مه  آن بایست احساس تددیر باقی بماند تا با انتدا  به فرامن، عمل ننتر 

ساس تددیر نند چه آنکه این امر نشان از تضااد، نشامکش و دوساوگرایی است نه فرد اح

عاطفی میان عشق و نفر ، مهر و نین، رانه اروس و تاناتوس است. با آغاز زیسات جمعای، 

نشمکش باردیگر سربرآورده و تا زمانی نه زندگی جمعی در هیأ  خانواده است، به صاور  

چون تمدن از ناوعی »شود. بنابراین تشدید می عدده ادیپ  ظاهر و با افزایش حج  جمعیتی

هایی است نه باه برد و این انگیزه هدفش متحد نردن انسانانگیزه عشق درونی فرمان می

صور  توده با یکدیگر پیوند عمیق دارند، تنها از راه تدویت مداوم احساس تددیر اسات ناه 

گردد. اگار تمادن  یاک تکمیل میتواند به این هدف برسد. آنچه با پدر آغاز شد با توده می

روند ضروری رشد از خانواده تا نل بشر باشد، احساس تددیر باه منزااه حاصال نشامکش 

جاوید فطری میان عشق و گرایش به مرت به طور جدایی ناپذیر با آن همراه است و ممکن 

  11اهمان، ص « است به فرازهایی صعود ند نه تحمل آن برای فرد دشوار باشد.
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 گیرینتیجه

های پیشین، تلاش نردی  تا نظریه فروید پیرامون نحوه سرنوبگری تمادن در بخش

را تشریح و نشان دادی  نه تمدن مبتنی بر چه عواملی، نیازهاا و غرایاز بشار را سارنوب 

نند. تمدن ه  در ساحت فردی و ه  در ساحت اجتماعی اچه در سطح فردپیدایشی و می

ا سرنوب است و همواره درد و رنج را باه بشاریت شده بپیدایشی  عجینچه در سطح نوع

یابی از تحمیل نرده است. فرد در فرایند رشد خود هماره خواهان اذ  بیشتر یعنی سعاد 

راه ارضای غرایز و امیا  خویش است اما قرار گرفتن تحت ملزوماا  تمادن و تبعیات از 

ا به ویژه امیاا  جنسای هنجارهای اجتماعی راه را برای وانگاری و افسارگسیختگی نیازه

دادن به ملزماا  مسدود خواهد نرد. با وجود تمام این مشکلا  آیا زیستن در جامعه و تن

های تمدن ناست. فروید دستیابی توان از درد و رنجتمدن امری است ضروری یا آنکه می

ناد و دابه اذ  از مسیر زیستن و وفق دادن فرد با اصو  جامعه را امری اجتناب ناپذیر می

های پنهان مانده در بطن تمادن ساوق داده اسات. همین است نه او را به سوی ناخوشی

ترین دستاورد بشاری اسات اماا انساان بارای ایان فرهن ، به ظاهر مهمترین و باارزش

دستاورد، بهای سنگین و تاوان بزرگی را پرداخت نرده است. فروید هیچگاه احتما  عباور 

نی ناسرنوبگر را نفی نکرده است. وی به عناوان فیلساوف از وضعیت اننون و تحدق تمد

انسان متمدن پرداخته است و « حا  و اننون»فرهن  تنها به تبیین و توضیحی از احظه 

ها روی برگرداناد. شااید بشاریت روزی باه نگرینند تاا از پیشاگویی و آینادهتلاش می

های چیرگی ناپذیر تمدن سرحدی از رشد، آگاهی، قدر  و جسار  برسد نه بتواند گرایش

فعلی را به جانبی نهاده و مسیر تاریخ را به سوی تمدنی ناسرنوبگر هدایت نند اماا آنچاه 

شود، درد است و رنج، نانامی است و سرخوردگی، سارنوب نه در بطن تمدن مشاهده می

های اماروز در چیرگای بار انساان»گویاد است و امساک و از این روست ناه فرویاد می

توانند به نمک ایان نیروهاا یکادیگر را تاا اند نه میی طبیعت تا بدانجا پیش رفتهنیروها

آخرین نفر نابود ننند. آنها به این امر واقفند و ناآرامی، ناخشنودی و حاات اضطرابشان تاا 
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ای به این علت است. باید منتظر بود نه از آن دو نیروی آسمانی، ایان یاک، یعنای اندازه

د در نبرد با حریف خود نه او ه  ابدی است پیروز شود. اما نیست نه اروس جاوید، بکوش

 «؟!بینی نندبتواند این پیروزی و سرانجام این نبرد را پیش
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