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  1غریبِ آشنافلسفه فرویدیِ 

 فردریک اسونیس

 مترجم: رضا احمدی وند

نویسنده  توضیح می  ،مقاله آغاز در ( است.uncanniness) غریب آشناییاین نوشتار تلاشی برای کشف و رسیدن به یک تفسیر منسجم از اندیشه فرویدی در باب پدیده 

به عنوان یک سکوی پرتاب برای نقد و   این مفهوم می تواندبازی میکند، و  رویداندیشه ف دوران سمت و سوی آنتغییرِ در نقش مهمی  به نوبه خود  "غریب آشنا" دهد 

بعدی  نظراتمنسجم قبلی فروید می شود و او را به سوی  دیدگاههایتحلیل پدیده غریب آشنا خود موجب اخلال در  اگو باشد. رشد  یدارشناسانه اندیشه فرویدیِخوانش پد

که در خانه نیست به خودی خود در معنای آنچه  فروید، باتوجه به نگاه  را دارد، و گی{}غیرخانه معنای غریب و ناآشناهمزمان در آلمانی  "unheimlich"واژه . سوق میدهد

 ل میزندپاضطراب تولد  وروما ت  بهو از این طریق  پیوند می دهد ارتعبیر غریب آشنایی را به وسواس تکر "غریب آشنا"}مقاله{، دقیقا اگو انسان است. فروید در  غریب آشنا

 عمومی ما نسبت به آشنای غریب به بیان فروید حساسیت منشا .مورد بحث قرار می دهد "منع، نشانگان و اضطراب "و  "فراسوی اصل لذت"آثار متاخر همچون  در آن را که

تروماتیک و سایر  رنجوری روانفهم   که اگوی کودک را می سازد. ت؛، همان رخدادی اس ابتداییفقدان مادر به عنوان نوعی تجربه تروماتیک رنج کودک از که ، از این روست 

 .است مربوطزندگی  دراین غریب آشنای ابتدایی  ی ازتحلیلدر نهایت به اشکال بیماری های روانی 

                                                           
  uncannyسی همواره دشواری هایی وجو دارد، حتی ترجمه انگلیسی . چیستی و ویژگی های این اصطلاح در طول متن توسط نویسنده  مورد واکاوی قرار داده شده است، اما در خصوص ترجمه این واژه به زبان فار1 

در زبان فرانسه نیز این اصطلاح را به همان گونه ای که ما ترجمه کرده ایم به صورت دو غریب و آشنا بودن آن نیست.  و پارادوکسیکال لودآوهم، و بیانگر وجه همزمانی  دقیق نمی باشد unheimlichنیز از وآژه آلمانی 

 "شناغریب آ"به . در این متن ما آن را "شگرف"به و ابولفضل حری  "غریبیآشنا "به کرامت موللی برگردانده ، "امر غریب"آن را به  برگردانده اند. در زبان فارسی صالح نجفی   inquiétante étrangetéواژه ای یعنی 

ا ردر ساختن مشتقات این واژه ما را دچار مشکل می کند. در هر صورت مخاطب باید معنای کلی و مفهومی این واژه همچنین  به نطر آیدکن است نامانوس مو م ترجمه کرده ایم که البته این ترجمه نیز دقیق نمی باشد 

 به صورت پیشینی در نطر داشته باشد که حاوی همین ویژگی دوگانه آشنا بودن و غریب و عجیب بودن است. )مترجم(
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 غریب آشنا

ای محدود به عنوان ناحیهریب آشنایی را غپدیده  می کوشد 9191سال  در(  Das Unheimliche") "غریب آشنا"عنوان زیگموند فروید در مقاله خود با 

نه که فروید میگوید، آنچه طراب زاست اما همانگوغریب آشنا اض.   .p)(2219دمجزا  کن( innerhalb des Angstlichen) "درون آنچه ترس آور است"شده 

ناسانه از شریشهتحلیل خود از دو مسیر اصلی بهره می برد: نخست یک تحلیل تاریخی و  در شود همیشه غریب آشنا نیست. فروید وحشت می سبب ترس و

هم ف برای رسیدن به }خاصه ادبیات{ نامید که توسط آن فروید از هنر یک تحلیل زیبایی شناختی ، و دوم آنچه را می توان "unheimlich"واژه  معنای 

نابراین ، . بگنجانددر مقاله میرا  تحلیل روانکاوانهنمونه های گوناگون ی مشخص ،بر این ، فروید به شیوهعلاوه .در پدیده استفاده می کنددنظر پرسش مور

 .باشدیمفروید  روانشناسیافرورود بسیاری از مباحث تئوری  آغازگاهاست ، بلکه در غنای آن ،  غریب آشناتنها شامل تأملات جالبی در مورد ماهیت  مقاله نه

 مقالات متاخر فروید مورد بحث برخی تا تنها اشاراتی به آن است و مطرح شده با این حال ساده و روشن نیست، بیشتر مضامین "غریب آشنا"مقاله ساختار 

اختار این س دیگر  در گذر است  تنها با پیش طرح هایی برای حل مسائل در لحظه بعد رها می شود. موضوعی به موضوعی ازکه مقاله روند  ، و  قرار نمی گیرد

هرچند که خود او  ،ریه فروید استظبه راستی مفهوم کلیدی ن Unheimlichkeitغنی و درحال شکل گیری از نظر من این فرضیه را ثابت می کند که پدیده 

 به آن نپرداخت. استاین مفهوم  ی شایستهگونه که نآنیز 

که در ترجمه  -است  "گی{} یا غیرخانهناآشنا"که به معنای  -وجود دارد  "unheimisch"و ""unheimlichآلمانی ، یک شباهت آوایی بین زبان در 

دهد که چگونه این  نشان می،  سانهشناریشههای روید از طریق کنکاش در فرهنگ لغت.  فوجود ندارد {unheimlich } اولیمعنای   "uncanny"در  انگلیسی

                                                           
 و اغلب نیز مورد بازنگری قرار گرفته اند. با متن آلمانی آن تطبیق داده شده اند. تمام منابع در این متن برگرفته از ترجمه های انگلیسی آثار فروید است. با این حال ، همه ترجمه ها 2 
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به  -است  " "heimelichدر واقع از  ریشه " "Heimlich توضیح داده شده است. " "heimischو" "heimlichواژههای مشترک دو شباهت با ریشه

درون  یجنبه نیا یول آلمانی مدرن این معنی را دارد.  و هنوز هم در - ""zum Hausیا آن چیزی که متعلق به خانه است ،  {گی }امر آشنا معنای خانه

. بنابراین دو معنای -دیآ یم، پنهان است غریبهآنچه از  یبه معنا }راز{ "geheim" که از – می رساند را "heimlich"یمعنا ثانوخود ماندن  یواریچهار د

، مفهومی که دو  به بیانی دیگر، یا  مفهومی را ساخته اند که دارای دو جنبه استبا هم ترکیب شده اند و  "heimlich"در  "راز"و  "گی{آشنا }یا خانه"

} آنچه از و ناشناخته است بیغر دیمن را ندار یورود به خانه  یشما که اجازه  یمن وجود دارد برا یآنچه در خانه : ارائه می دهدمتفاوت را  چشم انداز

نیز  - "راز" - "heimlich". معنای دوم {جیب، ناآشنا، رازآمیز و نفوذناپذیر استولی به نظر فرد غریبه ع است آشنا می آید، "درون خانه"دیدگاه کسی که 

 "آشنا"معنایی دقیقاً برعکس  این واژهدر این فرایند ،  ماند.باست و باید پنهان  غریببه معنای چیز مبهم و چیزی غیرقابل درک است ، چیزی که خطرناک و 

 "heimlichشباهت آوایی بین  تبدیل کرده است.  ""unheimlichرا به  " "heimlichیک پیشوند منفی متصل شده و  هرتیب ب، و بدین تمی یابد

 . را یدک می کشد تاریخی از معنای دوم ردیاز این رو شباهت مهمی است که واژه اول در درون خود  " "heimischو"
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به ما کمک کند؟ فروید بلافاصله به این  هراسناک امربه عنوان قلمرو ویژه  ""das Unheimlicheمشخص کردن از چه طریق می تواند در  مسیرحال ، این 

  :رودمی  4ارنست هوفماناز  3مرد شنیداستان کوتاهی با عنوان سراغ عوض به  پرسش پاسخ نمی دهد اما در

مرگ مبهم و وحشتناک  یتواند خاطره  یاش، او نم یکنون یرغم خوشبخت یشود : عل یآغاز م لیائدانش آموز به اسم ناتان کی یدوران کودک یها یادآوریبا  رینظ یب تیحکا نیا

 خواستیاگر م یحت لائیناتان "،در راه است یمرد شن"داد که  یفرستاد و هشدار م یشبها ، مادرش بچه ها را زود به رختخواب م یداشت را از خود دور کند. برخ یکه دوست م یپدر

 گفت یشد، مادرش م یسوال م یکه درباره مرد شن یبود. درست است که  وقت کار تمام شب با او مشغول شمرد مهمان را نشنود که پدر نیسنگ یگام ها یتوانست  صدا یهم نم

ه شن به چشمان بچ یو مشت دیآ یبچه ها به رختخواب نروند م یاست که وقت یاو مرد شرور "به او بدهد:  یتر قیتوانست اطلاعات دق یحرف است. اما پرستارش م کیفقط  نیکه ا

 .(pp. 227-228) .فرزندانش شود یبرد تا آنجا غذا یاندازد و آنها را به ماه م یم سهیک کیبپرد. سپس او چشم ها را درون  رونیاز سرشان ب ،پاشد تا چشمانشان غرق خون یها م

 ؛دترسانن یها را از او مبچهاست که همه  وسیکاپلمرد مهمان همان  دیدر اتاق کار پدرش پنهان شد و فهم دیآ یم یدانست مردشن یم لیشب که ناتان کی

درش پ ولیوسکاپو ناتانائیل می شنود که دادند انجام می آتشگاهی مشتعلپدر و مهمان او آزمایشاتی را در . که دوست پدرش بود یریانگنفرت لیوک وسیکاپل

با دیدن آن بچه  کاپولیوسرا لو می دهد. و  خود  ، جیغ میزنددر همین لحظه کودک وحشت کرده  ."بدوز نجایچشمانت را به ا": میگوید و  می زندرا صدا 

                                                           
می ترسد،  "مرد شنی"ئیل، قهرمان داستان، از کودکی از ه ذکر کنیم: ناتانا.علاوه بر توضیحانی که در متن درباره این داستان آمده است، لازم دانستیم کلیت داستان روا برای آگاهی از شخصیت های آن به صورت خلاص3 

ت می پندارد. ناتانائیل شاهد کارهای پدرش و کاپلیوس اس "مرد شنی"نه آنها می آید و با پدر ناتانائیل در خصوص انجام دادن برخی آزمایشها، قرارداد می بندد. ناتانائیل، کاپلیوس را می بیند و او را کاپلیوس مرموز به خا

ی عینک فروش را ملاقات کرده و دوربین مخصوص "کوپولا"ولی پدرش او را نجات می دهد. در انفجاری پدر جان می سپارد. ناتانائیل،  که لو می رود؛ کاپلیوس می خواهد چشمان ناتانائیل را از حدقه بیرون بیاورد،

شمکش است. ناتانائیل شاهد ک () همزاد کاپلیوس"کوپولا"پدر( و  )همزاد"اسپالانزانی"ی مصنوعی را می بیند و عاشق او می شود. المپیا دست ساخت مشترک "المپیا"جاسوسی را از او می خرد. از طریق دوربین، ناتانائیل 

مدتی بعد بهبود میابد و در شرف ازدواج با نامزدش کلارا است. ناتانائیل به اتفاق نامزدش از  آن دو بر سر آدم مصنوعی است و می بیند که حدقه چشمان آدمک از چشم تهی می شود. ناتانائیل به مرز جنون می رسد. اما

را بکشد. برادر کلارا او را نجات می دهد، اما ناتانائیل از بالای برج به زمین می افتد رج بالای شهر بالا می روند و ناتانائیل از میان دوربین کاپلیوس را می بیند. دوباره حالت جنون به سراغش می آید و سعی می کند کلارا ب

     )مترجم(ی ادبیات وهمناک،کرامات و معجزات اثر ابولفضل حُری  انگیز:بوطیقابرگرفته از کتاب کلک خیالو می میرد. 
 (منرجم.)رودمی شماربه آلمان ادبیات در رمانتیسم هایچهره تأثیرگذارترین از که بود آلمانی آهنگساز و نویسنده ،(۶۲۱۱– ۶۷۷۱ارنست تئودور آمادئوس هوفمان ) .4 
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. هدرا نجات می د لائیناتانخشمگین به سمت ناتانائیل می رود و میخواهد چشمان بچه را از حدقه دربیاورد و در آتش بسوزاند که پدرش با التماس  فضول

، اما شود یمطالعه خود کشته م اتاق ، در اثر انفجار در بود وسیپلامشابه به همراه ک یها شیکه مشغول آزما ی، در حال لائیناتانسال بعد ، پدر  کی

 بدون آنکه اثری از خود به جای بگذارد ناپدید می شود. }کاپولیوس{وکیل

ت است صف طانیش یلیوک وسیکاپل هستند. المپیاو  کاپولیوس تیدو شخصآن   نیتردارد. برجسته یمختلف " ,unheimlich " هایشاخصه  هوفمانداستان 

ساخته  کاپولیوسکه توسط  یانسان یبا چشمها ینیآدم ماش کی ایو المپ انجام می دهدرا درآوردن چشمان بچه ها  اب درارتباط ینیفرانکشتا ییشهایکه آزما

 اینها چرا فیگور غریب آشنا هستند؟اما . شده است

 دهد: یم هیاول یدر ابتدا پاسخ 5(E. Jentsch)ینتشارنست  از  یا نوشتهبه  جوابدر  دیفرو

 کیچهره خاص در داستان ،  کی ایآ بدین معنا کهاست ؛ یفیتکلاقرار دادن خواننده در بل ((uncannyآشنا بیغر یجلوه ها یاجرا یها وهیش نیاز موثرتر یکیداستان ،  کیدر نقل  

 (..(p. 227) نیماش کی ایانسان است 

 یئیزنده که توسط ش یزیچ ای مربوط است، یا برعکس،مرده چیزِ  زنده بودنِ مالِبه احت ( بودن   uncanninessبنابراین  به نظر می رسد غریب آشنایی )

انسان  "ودنزنده ب"دارد که براساس آن ،  یدوگانه بستگ یتیاستدلال کاملاً به موقع نیالبته ا .شود یجان دارد کنترل م یب یکارکه در واقع سازو یکیمکان

 یشود ول یم نیعاشق ماش لیناتانغریب آشنایی بودن المپیا را توضیح می دهد.  ،. این مفهوم ""beseelt sei؛ بسته به متحرک بودن و روح داشتنش است

چشمان  یکه به عروسک چوب اسپالانزانیکاپولا و ، یطانیش یاست که توسط دو چهره  ینیبلکه ماش ستیدار نکه او جان بردیم یپ و در کمال وحشت عاقبت 

                                                           
 ضوع است.بود که نخستین بار مفهوم غریب آشنا را از منظر روانشناسی بررسی کرده است و در حقیقت مقاله فروید پاسخی به نوشته جنش درباره این مو( روانپزشک آلمانی 9191-9681. ارنست جنش )5 
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، بلکه  ستین ایمپیدر داستان هافمن ، اول غریب آشنا تیشخص  حقیقتا .ستین یپاسخ راض نیاز ا دیحال ، فرو نیبا ا شود. یساخته و کنترل م ،اندداده یدمآ

 :در می آوردرا  آنهاخوابند چشم  یبچه ها م یاست که وقت - مردشنی - وسیپلاک

 نشتیر و نقطه نظمی شود؛ فرد مربوط  کیچشمان  دنیدزد ی دهین هم به اه آک که آنچه غریب آشناست ارتباطی با فیگور مرد شنی دارد،گذارد  ینم باقی  یکوتاه شک یخلاصه  نیا

) مرد  گرینسبت به آن موضوع د م،یکن قیتصد ایدر مورد المپ ستیبا یابژه که م کینبودن  ایدرباره جاندار بودن  تیو عدم قطع دیترد. نداردآن به  ارتباطی چیهذهنی  دیترد بابدر 

  .(p. 230) .مرتبط استان یکند، کاملا موضوع یم انیآشنا را نما بیاز امر غر رگذارتریتاث ی( که نمونه ایشن

مرحله ای که هرکودک تنها پس از  ( است ،,(Kastrationsangst) گیو ترس از اخته پیاد عقدهاو درباره  هیبر نظر یاز داستان کاملاً متک دیخود فرو ریتفس

ترس از دست دادن چشمهای فرد، استعاره و جایگزینی  .گذراندن مرحله سوم }رشد{، یعنی مرحله رشد فالیک و بلا فاصله بعد از سرکوب آن، تجربه میکند

گناه هولناکش که  و از آورد آنگاه که چشمان خود را در می  ،گیرد ای که توسط خود ادیپ انجام میاستعاره برای ترس از دست دادن آلت تناسلی است،

 دترس یم لیاست که ناتان یو بدل پدر نیجانش دیطبق نظر فرو وسیکاپل. با مادر یقتل پدر و هم خوابنادانسته و ناخواسته مرتکب شده ، آگاه می شود: 

 .) اخته کند(ردیاز او بگدارد مادر  اب هم خوابیبه  ی کهپنهان لیلتش را به خاطر مآ

 هیفرض  دیبه نظر  من واضح است فرو م،ینکته بگذر نی. از امیشو یآشنا دور م بی، از غر میصحبت کن پیاز  عقده اد دیفرو هیدر مورد اعتبار نظر میگر بخواها

، یا نه تاس یاختگ نیگزیچا پیخودخواسته اد یینایناب ایآکه  نیکند. ا یعجولانه رها م را بود درخدمت مقاله اش شروعرا که به عنوان نقطه  شتنیارنست 

 ینایدرست همانند  ب ،ن استدانستن ، دیدن با چشم ذه( .Ricoeur, 1970 p. 516fT. )مرتبط استبه ندانستن  لیترس و معملی که به نظر آشکارا با 
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 یتح -امور داشته باشد  تیاز وضع یادیدانش ز دیکه با یپادشاه -است که او  نیکند ا یخود را کور م پیاد نکهیا لی.  دلشنامهیدر نما  6سیسیریتاکور   

تن، است از ندانس یترس قایاز چشمانش دق لیارجاع دارد، آنگاه ترس ناتانائ ءیباشد که به متحرک بودن ش دیآشنا همان ترد بیاگر غر. شناخت یخود را نم

ند دلیل این امر عدم وجود ترس از هرچ 7. ستین احتمالا فروید در این نکته برحق است که عروسک المپیا واقعا غریب آشنا آنچه در واقع هست. دنیاز ند

 دینده فهماتفاق تکان ده کیو در  یاو به طور ناگهان .نیماش کی ایاو زن است  ایکه آ کرد یهرگز تعجب نم لیاست که ناتان تیواقع نیبلکه ااختگی نیست، 

ه ک متوجه می شودکند که او زنده است و بعد ناگهان  یاو ابتدا فرض م ؛زنده است ایاو مرده  ایکه آزده نمی شود  شگفتاو هرگز  عروسک است. کیکه او 

خود ردید ت نیبه خصوص اگر ا، بود غریب آشنا ،واقعاً در داستان ایمپیاول، فرد زنده  کی ایاست  ماشین کیکرد که او  یتعجب م لیناتاناگر   .ماشین استاو 

اپذیر ننیست، یعنی او زنده بود اما هم زمان از کیفیت دسترس "درست"یعنی با این احساس خاص که چیزی درباره او  – می کرداعلام  "ناخودآگاه" طریقرا به 

شده آنقدر خوب ساخته   که این ماشین زمانی  فقط .ستین ب آشنایغر کی دیگر روبات است او یککه  میاگر بدان ، در مقابل  .مکانیکی و مرده برخوردار بود

طور که ، همانغریب آشنا ربات است. کی }المپیا{که  میدانست یمما ، اما غریب آشنا خواهد بود }یا نه{  ربات است ه ک توانیم باور کنیمواقعاً نکه ما باشد 

 کند. یم آشکار تشخیص رقابلیغ شکلیو خود را به زاییده این نوع شک است  کند یش اشاره مینت

                                                           
 .اسطوره یونانی و همان پیشگوی نابینا که سرنوشت ادیپ را پیشگویی میکند.)مترجم(6 

ن باری که از این نخستی (.43،  91، صص  9191در مورد اولیمپیا )و فقط در مورد او( استفاده می کند )هافمن  unheimlichهرچند او از ذکر این نکته غفلت می کند که خود هافمن در داستان کوتاهش از واژه   .7 

کته مهم ن . و بار دوم ، دوستش زیگموند )!( از این کلمه در توصیف آنچه فکر می کند برداشت کلی از اوست استفاده می کند.داردآشنا  شود وقتی است که ناتانائیل از تماشای المپیا احساس غریب کلمه استفائه می

ند هرچند  بقیه او را غریب اشنا می دانند و دلیل آن این است که نا نمیدادیگری که فروید در خلاصه ی این داستان کوتاه بدان نپرداخته این است که دلیل عاشق شدن ناتانیل این می باشد که  اولیمپیا را غریب اش

 ناتانیل اولمپیا را با تلسکوپی جادویی تماشا می کند که ان را از کوپولا خریده است
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به نظر  .وستا تیدر مورد هوتردید از ناشی   قاًیدق وسیکوپل غریب آشناییرسد  یبه نظر م ست؟ین ایمپیکه اول یاست در حال غریب آشنا وسیپس چرا کوپل

 نی)و همچن ناتانائیلپولای  عینک ساز. لیوس  و کاکاپمردشنی، وکیل  :به خود گرفته استرا همزمان در داستان  متفاوت تیسه شخص تیرسد او هو یم

نهان را پ شیطانیمنشاء یک از  یزیهمه آنها در واقع چ ایآ نکهیهستند )و ا کسانیو  واحدواقعاً  تیسه شخص نیا ایآ نکهیمداوم در مورد ا تردید در خواننده(

به نظر  ند.ک یرا اداره مبی تحرکی )ماشین اولمپیا( و  کتحراست که  یکس همچنین وسیپلاچندگانه ، ک تیشخص نیدر کنار ا معلق می مانند.کنند(  ینم

کند  یادعا م یکه اسپالانزان ییهستند، همان چشمها ایها عامل تحرک عروسک المپچشم رایاست ز هوفماندر داستان  روح مرکز صقلِ هارسد که چشم یم

 لیائاتانن نکهیا. جادوگر را در  کارگاهشان با عروسک چوبی غافلگیر می کند-که ناتانائیل آن دو دانشمند در آخر است،و دهیدزد لیائاز ناتان وسیپلاکه ک

 کلارادوست دختر او  ایآ افراد اطراف خود است. تیدر مورد هو او روزافزون تردید  جهیرسد نت یشد و خودش را از برج پرتاب کرد به نظر م دیوانهسرانجام 

 همان کسی شود؟ یکنترل م وسیپلااو توسط ک ایآ ؟خودش استهنوز  ( واقعاً لیاو )ناتان ایو آ است؟ وسیکوپل ،پولااک ایآ ؟نبود یعروسک چوب تیدر واقع زین

ا به آشن بیراگر غکند. نگاه و افکار او را افسون  تاتلسکوپ به او داده است  کیآن  یچشمانش را از او ربوده و به جا ا نیزکرده و قبل ریکه روح او را تسخ

 گریاست که با چشمان خود د نیترس از  ا قایدر داستان، دق لیناتانائمربوط باشد ، به نظر من، ترس  زیچ کی}زنده بودن{  "متحرک بودن"در مورد  دیترد

 .ندیب ینم

 اختگی، ترم طریق، از انهنظر روانکاوماز  هوفمانداستان  ریانتخاب تفس یبجا -کرد  یدنبال م یخود را تا انتها منطق شناسانهلغتو  یمقدمات لیتحل دیاگر فرو

مرد  یان نمایشِ. پاشد یم زین لی، بلکه ناتان وسیپلاو ک ایمپلو، نه تنها ا نوس بودنِنامأمتوجه  یبدون شک و - بیانگر همان چشم هاست یآلت تناسل واینکه

که  ستین یمناسب یهمان الگو قایدق دیفرو یناخودآگاه یفراروانشناخت هینظر ایآ است. خانهبودن در  بارهدر لیناتان درونی هایشبههنشانگر  شنی آشکارا

شناسند ، خود را  یهم او را نم باز، اما  به شخص تعلق داردکه  یزیچ سازند؟یآگاه م در خانه نبودنشفرد را از  ،مختلف یدارهایدهد چگونه پد یم حیتوض
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از خود  یاما هنوز جزئ ، ستیآنها ن کنترلاست که فرد قادر به  ییهامحرکشامل کنترل با  رنجوریرواناصل در  دهد. ینشان م کلامی یهاشو لغز ایدر رؤ

در   "آشنا هبیمقاله غر" نکهیجالب ا. ارباب خانه خود نیستکند ،  یم انیبعداً ب دیهمانطور که فرو اگو خود شکل گرفته اند. یشخص خیهستند و توسط تار

مفهوم رانه مرگ  یو معرف "اصل لذت یفراسو" یدر مقاله 9191مفهوم تا سال  نیهر چند ا .اش حاصل شداقتصاد روان هیبر نظر دیفرو یشیهنگامه بازاند

آگاه  مهیخودآگاه و ن یقبل ستمیاگو به سسوپر د،یاگو، ا یروین دیجد یبا اضافه کردن توپوگراف "دیاگو و ا"در مقاله  9194)تاناتوس( و در ادامه آن، در سال 

 نیاز مضام یاریبسمقدمات  نشد . لی، تکم"منع، نشانگان و اضطراب" یدفاع و اضطراب در مقاله تیبا مباحث تروما، ماه 9198و ناخودآگاه و بعدتر در سال 

از سوی فروید  غریب آشنایی دهیپد لیکه تحل مدعی شدتوان  یدر واقع م حضور دارند. "غریب آشنا"، در حال حاضر در  دید می، همانطور که خواه یبعد

 سوق دهد. یبعد هایشهاندیخود را مختل کند و او را به سمت  یشود انسجام نظرات قبلیباعث م

 اندارجاست که از بحث درباره موجودات  ه ایدوگان موقعیت شک ی، ب ینتش هیبا فرض انهشناسلغت لیدادن تحل وندیپ یبرا دیفرو لیعدم تما لیاز دلا یکی

 لسوفیف ایهمچون هر دانشمند و  دیفرو یب باشد برایغا ایدر آن حاضر و  تواندیاست که م یاروح همچون خانه یکه بدن برا نیا شود.یجان حاصل میو ب

با رد  دیکنم نه ، و فرو یمن فکر م ؟ضرورت دارد قیطر نیاز ا غریب آشنامتعلق به تجربه  ناآشنای تیفیدرک ک ایاما آ .ستین یعمل نیگزیجا گریمدرن د

ِِ  تیهو کند. مخالفتهافمن  ی( در داستان هاder Doppelganger) "همزاد"عروسک زنده و  دهیتواند در برابر بازگشت به پد ی، نمینتش هیفرض

 است. غریب آشنااست که  لیدل نیرود و به هم یسؤال م ریز }همزاد{دوم دهیتوسط پد {self}خود

به ، -یم دور بنام پاتی از راهتله ای که باید آن را  رابطه—کند یرابطه را برجسته م نیا  دیگر شخص به شخص کیز ا( seelischer Vorgange) یذهن یندهایبا انتقال فرا هوفمان

  ،(so dass man an seinem Ich irre wird شود ) یم سردرگماو  بنابراین خود،  انگاردیکی  را با او شخود، با دیگریدانش ، احساس و تجربه مشترک  یدارا که فردِ گونه ای

 ..(p. 234)کند  یم نیگزیخود جا مبادلهو  تقسیم کردن،  همزادانگاریبا  گرید ریرا به تعب اش بیگانه  دِخو ای
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به عنوان  دیاز آنچه که بعدا در تفکر فرو یبه عنوان نمونه ا همزادامر  دهد. یم اختگیدر درام  معینی جایگاه ،غریب آشنا دهیپد نیبه ا دیدر مقاله ، فرو

. دنگهبانی می ده اگو درون در یک همزاد که ،  گریمشاهدهنمونه از خود کی؛ پدر است دیکه قانون و تهد درون یندا شود: یم ریتعب شدشناخته  سوپراگو

 :آن را نمی پذیرد تی، مسئولهمزاداز  ریتفس نی، بلافاصله پس از ارائه ا وجود نی، با ا اینجاستجالب 

ب های غریزیچ یکند تا احساس قو یبه ما کمک نم نهایاز ا کی چیکه ه میاعتراف کنخطاب به خود  دی، با میرا در نظر گرفت " همزاد" کی  فیگورِ آشکارِ محرکِ نکهیاما ، پس از ا

گو باشد، ا یمسبب جدال دفاع تواندیعوامل نم نیاز ا کی چیکه ه میاذعان کن میناتویم میدار شناسانهیبآس یندهایکه از فرا یبا دانش ؛می، بفهممیکند  ذدر ادراک نفو را که آشنا 

 یمانشود که در ز یبا همزاد ناش دارید تیاز واقع تواندیتنها م ییآشنا بیغر یرگذاریتاث .ردیگیخود در نظر م یبرا گانهیب ی) امر همزاد( را به عنوان عاملییمحتوا نیکه چن یجدال

( eine den überwundenen seelischen Uhrzeiten angehÖrige Bildung ist)است  شخص از آن گذر کرده گریکه د ( رخ دادهی)روانیذهن ییهدور در مراحل اول اریبس

 ..(p. 236) بر چهره دارد مساعدتر یجنبه ا بدون شک ، همان که، و 

 .تو سرکوب شده باشد رخ داده اس را تجربه کردهگی اضطراب اخته اگواز آنکه  شیگردد که مدتها پ یبازم یبه موضوع غریب آشنارسد که تجربه یبه نظر م 

ما  .8.(p. 236) "نداردافراد  ریو سا رونیبا جهان ب یتفاوت ه بایدآنگونه کهنوز  اگو" ، زیرااست اگو }شکل گیری{ از زمان قبلاشاره دارد که  یزیامر به چ نیا

 یگرید یژگیو دیاما ابتدا با،  میگرد یمازب "غریب آشنا"از  دیآثار فرو ریسا شمول در خصوص نظرگاهمان بسط برای ، "تولداضطراب " بحث نیبه ا یبه زود

 تکرار. بودن غیر ارادی: پردازد یدر مقاله به آن م دیکه فرو میریرا در نظر بگ غریب آشنااز 

                                                           
نگارانه  این اصطلاح در نوشته های فروید مورد انگلیسی برای نشان دادن معنای مکان ، که در ترجمه های "اگو"فنی تر   ترجمه کرد و هم به عنوان "من"را می توان هم به عنوان روزمره  "ich"* اصطلاح آلمانی  .8 

 ه شد.نوشت "و اید اگو"موجود بود اما به وضوح صورتبندی نشده بود تا وقتی که چهار سال بعد  "غریب آشنا"، در  ابتداییاین نظربه اگو قبلاً ، بطور  استفاده قرار گرفته است که من در اینجا به آن نپرداخته ام.
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هنگام   .داشت ایتالیشهر کوچک در ا کیاز  دیکه هنگام بازد  میگوید غریب آشنا )تجربه غریب( تجربه  کی خصوص در  ما  یبرا "غریب آشنا"در  دیفرو

 ندیناخوشا یبا احساس .پر از خانمهایی با آرایشهای غلیط  دیرس هاییپنجرهمتروک ، ناگهان به  و (labyrinthine) تودرتو یابانهایخقدم زدن در اطراف 

که حالا توجهش را جلب  ییگردد ، جا یوقفه کوتاه به همان مکان بازم کیفرار ، او همواره پس از  یکه ، در تلاش برا دیرس جهینت نیکند ؛ اما به ا یفرار م

 نیر اد غریب آشناییکند که  یاکنون ادعا م دیفرو .حاکم شدبر او  خاصی غریب آشنایبازگشت ، احساس  ابانیبه خ غیرارادیبار سوم که به طور  .کند یم

نمونه  فیپس از توص دیفرو (.(p. 237) (unbeabsichtigte Wiederkehr) است "تیبه همان وضع یاراد ریبازگشت غ"از  یمشابه ناش طیو شرا طیشرا

  :سدینو ی، م بیعج "بازگشت به همانِ" نیمشابه از ا یها

بدان دست  یفقط به نرم نجایدر ااست  یسؤال( infantile Seelenleben) میکن یابیذهن را رد ابتدایی یمکرر با زندگ یهاشباهت نیچن غریب آشنایِ تاثیر میتوان یم قاًیچگونه دق

 یمتفاوت مورد بررس اریارتباط بس کی، اما در  لیموضوع به تفص نی، که در آن ا، انتشار است ، ارجاع دهمکه اکنون آماده  یگرید رسالهآن به  یخواننده را به جا دی؛ و من با ازمی یم

  و احتمالاً یزیغر تیبر اساس فعال ناخودآگاه ، ضمیر در  را ( Wiederholungszwang) تکرار وسواس (Herrschaft)اصل  میتوانیداد که چگونه ما م حیتوض دیبا قرار گرفته است.

 کندیاز ذهن هماهنگ م یاژهیو یهاخود را با جنبه یطانیش یهایژگیکه و یدر حال؛ غلبه بر اصل لذت یقدرتمند برا یبه اندازه کاف اصلِ کی -میها مطرح کن زهیغر طبیعتدر  یذات

(p. 238). 

 یئیاگر ش یشود. حت یکه تکرار م یا دهیپد ای تیبودن خود تکرار است، نه از وضع یاز وسواس یناش "آشنا بیغر"تکرار در   یطانیش یژگیرسد و یبه نظر م

از  ی، ناش ییآشنا بیغرآشنا خواهد بود.  به نظر من  بیتوان گرفت، غر یتکرار آن را نم یجلو میکه احساس کن طوری ؛مکررا تکرار شود ،از هر گناه یعار

صل ا کیتواند به عنوان  یخود م ی. تکرار به خود است از خود ریغ گرید ی زیچ ای یاحساس عدم کنترل ، درخانه نبودن ، کنترل شدن توسط شخص نیا

 .کند یم میو ناشناخته باشد که خود را فراتر از درک و نظارت تنظ یکیمکان
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 تروما 

به  ((Todestriebرانه مرگ  اثر نیدر ا منتشر شد.( 9191)سال بعد  کیاست که  "اصل لذت فراسوی" کردبالا به آن اشاره عبارت در  دیکه فرو یا رساله

   است ییها دهیکتاب ، توجه به پد نیا یاز آنجا که هدف اصل شده است. یمانند آنچه در بالا ذکر شد ، معرف " شیطانی" یها دهیبه پد گوییمنظور پاسخ

به  دیاست که فرو ینام تیکتروما رنجوری روان .متمرکز است دردناک اتی( بر تکرار تجربکامیابی فراسوی) ستیاصل لذت ن فراسویرسد  یکه به نظر م

و  دیشده بودند مورد توجه فرو دیاول دچار شوک شد یکه در جنگ جهان یسربازان امراض قیکه از طر یا دهیپد دهد ، یم آوررنج یزیچ یِتکرار اجبار

حداقل  اید انفراموش کرده دیرسیکه به نظر م یاصحنه ،برایشان تداعی می شد تروماتیکبارها و بارها صحنه تجربه شان هایدر خواب آنهامعاصرانش قرار گرفت.

 یلیدل . ( p. 11)"کند  یکم شگفت زده م یلیخ را مردم" "نیا": سدینو یم دیفرو 9.باشدآنها را اشغال کرده  در بیداریو  خودآگاهرسد که افکار  ی، به نظر نم

ه ایجاد باشد ن کامیابیدر خدمت  دیبا او خود هیاول هیشوند ، طبق نظر یآزاد م اهایکه در رؤ هیاول یندهایاست که فرآ نیداند ا یم زیانگرتیآن را ح دیکه فرو

 جنگ کهنه سربازان رنجوری رواندر بحث  دیفرو کند. یکار م اهایرو نیروان در ا وندر( }رانه{ Trieb) ویرانگر زهیرسد غر یحال ، به نظر م نیبا ا .درد

 کند: یبه ما کمک م یبه خوب غریب آشنامقاله در مورد  نیدهد که در ا یرا ارائه م یمهم یتفاوتها

 :"اضطراب". ابدی یم یمتفاوت یمعنا ،که هر کدام در رابطه با خطر یشوند، در حال یبه اشتباه با هم مترادف درک م(  (Angst"اضطراب"و (  (Furcht"ترس"، (  (Schreck"هراس"

ت اس ینام :"هراس"شود. اما  دهیدارد که از آن ترس ازیابژه مشخص ن کیبه  ":ترس"اگر آن خطر ناشناخته باشد.  یآن ، حت یحالت خاص از انتظار خطر و آماده شدن برا کی فیتوص

 .( p. 11)دارد  دیتأک یریبه سمت خطر رفته است؛ در واقع بر عامل غافلگ یکه شخص بدون آمادگ میده یم یتیکه ما به موقع

                                                           
 ، فروید به دلیل ناتوانی که گاها در آنها تجربه می شود ، به عنوان منشاء اساسی برای غریب آشنا به رویاها ارجاع می دهد. "غریب آشنا". در 9 
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، یشاناهایدر رؤ بود. درکغیرقابل و ، زیرا غیرقابل تصور آمادگی برای آن امکان پذیر نبود که در معرض خطرى -قرار گرفته اند  هراسسربازان در معرض 

 یت برااس تقلایی  ایرو نیرسد ا یبه نظر می. حالت اضطراب یک در یعند، یبار آنها آماده شده ان نیاما ا، گشتندمی خطر باز نیبه ا یاراد ریغ صورتآنها به 

 دیکه فرو تروماییدر مورد  "یاقتصاد-الکترو-جنگ" حیتوض .شدآن آماده  یتواند براآن نمی که در زمان وقوع  یخطر دربرابراضطراب  قیاز طر یآماده ساز

به سپر محافظ  کند، یعمل م یانرژ ایدر سطح محرک آن چیز  .در اینجا به طور کامل به ما مربوط باشدتواند  یدهد ، نم یم "اصل لذت فراسوی"در 

( انرژی روانی Triebrepriisentantغریزی )ازنمایی توضیح زبان و نظریه ب ارگانیسم نفوذ میکند به شکلی که کنترل یا اتصال انرژی را غیرممکن می سازد.

(Besetzung( و تخلیه )Abfuhrبه بحث ط ) من  لیاز دلا یکیکه  این نیستم حال ، منکر نیبا ا مجالی برای طرح آن در اینجا نیست.ولانی نیاز دارد که

 شود. یاحساسات م یدارشناسیصحبت از پدی که هنگام ، به ویژهدانم یاست که دفاع از آن را سخت م نیا دیفرو هینظر یبخش اصل نیعدم توجه به ا یبرا

انجام  مردانه دتا در نوروفیزیولوژی و رانه جنسیکه عم همانگونه من فکر میکنم احساس غریب آشنا نمی تواند به یک زبان کمی از لذت و درد فراچنگ آید

باتوجه به تقلیل  است. روان فرویدی یاقتصاد-الکترو هینظر یبرا یو انزال دو منبع اصل رنجوری روان ییایمیش-الکترو هیرسد تخل یبه نظر م 10.می پذیرد

ما  یراب غریب آشنااز  را بخش تیرضا یحیواند توضبتمرگ باره رانه در او هیدارم که نظر دیمن تردفروید از تاناتوس به به صِرف بازی اقتصادی انرژی ها، 

  فراهم کند.

است که نوه  "fort-da"و این مربوط به بازی معروف  به آن توجه کنم. نجایخواهم در ا یدر مورد تروما وجود دارد که م دیاز بحث فرو یگرید منظراما 

پرتاب  یرا به مکان یکه در آن او اسباب باز ی دهدم انجامرا  یا یکودک بازبه آن اشاره میکند.  "فراسوی اصل لذت"هد و در فصل دوم فروید انجام مید

                                                           
 د و حاوی ریشه های مدل ذهن فروید است.نوشته اما پس از مرگ فروید منتشر ش 9619مراجعه کنید که در اوایل سال  "پروژه ای برای روانشناسی علمی"به  .10 
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با پس از آن ،  (.دیگو یم")مفقود شده(رفته"- " fort "آن را  دیکه فرو ""oooدر واقع  ا)ی "fort "ید گو ی، پس از آن م ندیتواند آن را بب یکه نممیکند 

که کودک این است  یباز نیاز ا دیفرو تفسیر(. "آنجا") "da"صل بود او را دوباره به عقب می کشد و با خوشحالی می گوید یک تکه نخ که به اسباب بازی مت

از  ینمونه ا از این رو این که کودک را تنها گذاشته است. ،مادر فقدان -دردناک فقدان کیتسلط بر  یبرا ت قلایی است نیا دهد، یم را انجامبارها و بارها آن 

توانم هر وقت بخواهم  یم و مه امن او را فرستاد -ه استنرفت در واقعمادر  خود شخص. هایاندیشهتسلط بر جهان توسط  یبرا یاست ، راه مندتفکر آرزو

 .فرابخوانماو را دوباره 

 حیتوض گرید یها یدر مورد باز دیکار را دوست دارد. فرو نیاو ا رایدهد ز یخودش را انجام م یبلکه کودک باز -باشد یوسواس ،تکرار نیرسد ا یبه نظر نم

 نید. ارفتار کنن لانو مانند بزرگسا ندیتسلط بجو ت  یکنند، تا بر موقع یتکرا ر م، گذار است ریرا که در آنان تاث یزیهرچ یدهد که کودکان در زندگ یم

خود  یکه به خود یخاص است، تسلط تیموقع کیها تسلط بر  یباز نیدردناک باشد )مانند مراجعه به پزشک( اما چون هدف ا ییهاتوانند تجربهیها میباز

 قرار داد. "اصل لذت یفراسو" رانه وسواس و تکرار  کیآنها  حیتوض یبرا ستیلذت بخش است، پس لازم ن

 بیرغ یریاو تاث ینوه یباز  .ماند یباز م یاصل یاز نکته  ،یثار بعدآممکن در  یها سمیخود به  اصل لذت و مکان دگاهیبا محدود کردن د دیبه نظرمن فرو

که دنیای بیرونی پسر کوچولو به شیوه ای وهمی محدود به تکرار گویی . گذاردیرا نم ریتاث نیا گرید یهابچه شتریب یباز درحالی کهگذارد  یاو م یآشنا رو

" fort und da" .این  معمولنوع   .ایشرکت کننده چیبدون ه شود، میدهدانجام میکه خودش  یباز نیا عاشق )غرق( باً یرسد او تقر یبه نظر م است

همان  یباز نیا یشکل عاد  11یاد می کند( "(normalمعمول)"از این بازی با عنوان  99تروماتیک در صفحه  رنجوری رواناف بازی ) در واقع فروید بر خل

                                                           
 ( مراجعه کنید. .p. 285fT, 9111( و پل ریکور ) p. 320fT, 9161بازی و تفسیر ، به ژاک دریدا ) "نرمال بودن"برای بحثهای جالب درباره تفسیر فروید از بازی و  .11 
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 یباز کی نیو اانجام می دهند، است که مادر و کودک با هم  یا یباز نیا  .12دهد یپوشاند و بعد دوباره به کودک رخ نشان م یاست که مادر صورتش را م

،  متن گردد. براساسمفقود نمی شود بلکه پس از مدتی بازمی شهیهم یکه مادر هنگام ترک برا شود یم انجامکودک به  آموزهاین  اظهاراست که با هدف 

از  قاًیدق یفتگیش نیکه ا ستیممکن ن ایآ.شودیاش منوه یهاتیاو روز به روز مجذوب فعال دهد. یانجام نم یبه باز وارد شدن یبرا کوششی چیه دیفرو

فقدان زودهنگام  یو تجربه  یخانمان یاحساس ب کیبه  ییآشنا بیغر نیا منشاء 13؟است ختهیبرانگک بازی کننده  شود که پسر یناش غریب آشنااحساس 

 یاز برختاثیر عمیق تری   یدانست که در برخ فراگیر ییبتوان آن را همچون تروما دی.  شا-وع خواهم پرداختضمو نیبه ا یبه زود-گردد  یبرم یدر زندگ

 .است داشته گرید

 

 اضطراب و فقدان 

 گذار نی، ا یاراد ریتکرار غاز منظر  غریب آشنا  ریتا با تفس برانگیختما را  ، دیفرو  .میظر تروما و اضطراب صحبت کنمناز  غریب آشناتا در مورد  میما آمده ا

با توجه به چیست؟ شود آنچه بازتکرار می اما( .( p. 241شود یم بازتکرارشود که  یم یسرکوب شده ناشباز یزیاز چ" غریب آشنااضطراب  .میرا انجام ده

وجود ،  نیا اب باید شبیه نوعی ترومای فراگیر باشد. ، میحساس هست شی، کم و ب برمی انگیزدرا  غریب آشناکه احساسات  ییزهایهمه ما نسبت به چ نکهیا

                                                           
 است "دالی"منظور نویسنده بازی  .12 

( " ooo ")"مفقود شده  "واقعاً"شت. اکنون او )دختر فروید( ساله بود مادرش درگئ 9وقتی کودک  بیشتر می شود. در آن )پاورقی( اظهار می کند 98اضافه شده به متن در صفحه احساس غریب آشنایی با پاورقی  .13 

این غریب آشنا است زیرا ما  را وقتی واقعًا فکر می کردیم  آرزوهای پنهانی شخص به حقیقت می پیوندد.درباره آن بحث می کند ، هنگامی است که  "}مقاله{ غریب آشنا"است. یکی از موارد غریب آشنایی که فروید در 

 "صل لئتفراسوی ا"با توجه به این که فروید قبل از مرگ دخترش سوفی  .نکرده ایمعبور از آن که می توانیم جهان را با خواسته های خود کنترل کنیم }یعنی{ به مرحله کودکی برمی گرداند ، مرحله ای که هنوز کاملاً 

 کودک و مرگ مادر واقعا غریب آشنا است. "ooo"ِِ "اقتران"( این xxiiiرا نوشت) مقدمه ویراستار در صفخه 
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که  یامر سرکوب شده ا دیشا  شود. یم یناش میشناس ینم ودکه ما خ "ییجا"حداقل  ای "جا چیه"که از  هراسیاست ،  مبهم،  گرددبازمیاحساس  بهآنچه 

 شده است. نیتر گانهیبه ب لیسرکوب تبد ندیبوده است و اکنون در فرآ زیچ نیما آشناتر یبرا یاست که زمان یزیچ شود،یآشنا بازتکرار م بیدر اضطراب غر

فقدان آن مرحله از وجود که در آن اگو هنوز شکل نگرفته بود و تنها  گریبه عبارت د ای ،ابژه ، مادر نیفقدان اول-فقدان مرتبط باشد نیتریبا اساس دیشا

 کند: یم دییرا تأ ریتعب نای "غریب آشنا" از قطعه ای 14.تبا مادر وجود داش یستیهمز

( unheimlich) ناآشنابا این حال، این مکان  زن وجود دارد. یدستگاه تناسل یدر مورد اندام ها آشناییغریب کنند  یاحساس ماظهار می دارند که  مرد مارانیافتد که ب یاغلب اتفاق م

و مانوس  ( (heimisch)آشنا یکه زمان ستیزیهمان چ( (unheimlich)ناآشنا ، مکانی که همه یک بار  و  در آغاز در آن ساکن بودند.}...{ ( همه انسانهاستheimی )اولیه خانهورودی 

  .سرکوب است یواژه در واقع نشانه  نیدر ا "un " شوندیپ، بوده است

 یور مدر مقاله ، تص غریب آشنااز  دیفرو یقبل ریبا توجه به تعبشایان توجه می دانم، دقیقا عدم ارجاع }فروید{ به اضطراب اختگی ست. آنچه در این قطعه 

ورزد و به  یمقوله اصرار م نیبر ا دیهرچند فرو ،دهد یارائه م اختگیظر مناز  غریب آشنا از  یگرید ریتفس یبرا مناسبی امکانزن  یشود که دستگاه تناسل

کند و  یکار را م نیا شهیهم دیهمان طور که فرو _یاز فقدان با عنوان ترس از اختگ یناش یهاترس یهمه ریتعب یبه حق است. به جا ینظر من اصرار

 یدان حتفق نیو مهمتر نینخست ؛میریدر نظر بگ گرید یهافقدان  انیفقدان م کیرا  یتر است که اختگ یمنطق _ستین مستثنا نآهم از  ییشناآ بیغر

رهنمون  رگید یاو را به سمت یلیتحل یبر آن بود که تجربه دیکه فرو بدیهی است ،من است یو ثابت نشده یشخص یادعا نیالبته ا بالاتر از فقدان مادر.

( ییآشنا بیغر گرید ینمونه ها) درست همچون کینوروت یهااضطراب یبرخ (unhomelike)ی شناآ بیغر یژگیحال من معتقدم که و نیبا ا کندیم

                                                           
ر آثار تحلیل مدرسی به اصطلاح رابطه ابژه اشاره کرد. روانکاوها درواقع فروید را در بیشتر نکاتی که در این مقاله مسیری احتمالی که برای ادانه این مطالعه انتقادی فروید می توان به آثار ملانی کلاین و همچنین سای.14 

 استفاده می کنم. Unheimlichkeitشی از ادعای من برای اصالت فقط مربوط به همین راه است که من از فروید برای یافتن راهی در جهت پدیدارشناسی بیماری روحی نا به آنها اشاره کرده ام ، نقد کرده اند.
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 ، هرگز در مقاله شکل یکپارچهکندیذکر م "غریب آشنا"در  دیکه فرو غریب آشناو منابع مختلف  مشخصات. پدر یدامان مادر است تا چاقو یبه سو نشانکِ

ر آثار سند و بهره گیری از سایو با ارائه من این بوده است که با تاکید بر برخی از نکاتی که او بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار می دهد  ای ندارند. تلاش

به نتیجه  ، مقاله رااست آخرین خطوط که پیرو یک بحث طولانی در مورد شیوه های بیرون کشیدن غریب آشنا در ادبیات  انسجام و وحدت را پیدا کنم.

 نهایی می کشاند:

ر که اکث هستند اولیه  یآن اضطراب روان دیدر تول یتوان گفت که آنها در واقع عناصر ی( ، فقط مزدیرا برانگ اغریب آشنتواند  ی)که م یکی، سکوت و تار ییبا توجه به عوامل تنها 

   (p. 252) روانکاوانه در جای دیگر مورد بحث قرار گرفته است.اند. این مسئله از نقطه نظر آدمها هرگز از آن رهایی نیافته

منتشر  باشد ، تا هفت سال بعد }بالا{حاتیمتناسب با توض ،وجه نیکه به بهتر دیخود فرو ی ازکتاب. کار فروید اشاره دارد به کدام }بند آخر{من نمی دانم که

 ، ندهسینو از ظاهر امر پیداست دارد. "غریب آشنا "است که از لحاظ ساختارِ نسبتا بی نظم، شباهت زیادی به  "منع، نشانگان و اضطراب"به نظر من  نشد.

 ا. ر تکمیلیو پاسخهای  هانظریه. آنها به ما فرضیه ها و پرسش ها را معرفی می کنند نه خود نوشته است یو تفکر  صرفا برا لیهر دو کار را در روند تحل

ولد منشأ تی کند که تروما یادعا م اتو رنکاز  یاثر به با انتقاد  دیفرو اضطراب هنگام تولد است. " منع، نشانگان و اضطراب "مطرح شده در  نیاز مضام یکی

( . فروید می گوید، این Der Doppelganger: "غریب آشنا")در واقع کتاب دیگری از رنک طرح کاملی در  (.(pp. 82-89است  رنجوریروان یماریب

، در  لیکن .(p. 85) "شده است شناسانه غرایز جنسی است که توسط روانکاوان شناساندهمغایر اهمیت سبب"فرضیه فاقد مبنای تجربی است، و از آن بدتر، 

،  .fT 88با مادر )ص  یستیاز همز اگو خارجتولد  -کند  یم دیتولد دوم بنامد ، تأک کیآنچه ممکن است  تیبر اهم دیفرو ،در کتابکودکان  بحث اضطرابِ

 نیا (.جنگ رنجوری رواندر رنج بردن   برای نمونه) یرذکنترل ناپ هراساز  یناش ترومای( برابر است با یکی، تار یی)سکوت ، تنها بودندرد تنها   (919ص 
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 یم جادیخطر ا یبرا یآماده ساز یرا به عنوان تلاش برادوباره  مشابه اضطرابِ تیکه وضعی است معن نیبه ابلکه شود ینه تنها باعث تکرار م اولیه ترومای

، چیزی است  دیفرو ریمادر به تعب .بازشناسد ندیفرا نیا قیخود به مادر را از طر یتواند وابستگ یکودک م رایآورد ، ز یرا به وجود م اگودر واقع  زین نیا؛ کند

در عین حال کند ، اما  یکودک را برآورده م یکه اغلب خواسته ها یزیچ -از کودک  ریغ یزی، چ { cathected }، گذاری شده استکه برای آن سرمایه 

 کیاست که کودک را به درون  یتیفی( همان کغیرخانه گی آشنا / غریب همزاد ی)به معنا تیوضع نیا کالیراد Unheimlichkeit کند. رهارا  اوتواند  یم

حساس  هیاول یوجود یخانمانیب نینسبت به ا شهیکودک هم(.هرگز نبود اگو کیکه هرگز در خانه نخواهد بود )و در واقع همانطور که  اگویی -کشاند  یم اگو

ن آ دی، در آنچه فرو مخفی است ینهانگاه، اغلب در  ر آن سهیم هستیمدکه همه ما  غریب آشنا نیا .ی یابدم ییآشنا بیخود را در غر تیحساس نیاست و ا

 گرید یکی تواندیخواندن هوفمان م. شکند و ما را لرزان می کند}مورمورمان می شود{اص میخانمانی در بعضی مواقع خل بیبا این حا نامد. یرا ناخودآگاه م

 . باشد کیترومات یاز موارد روان رنجور

از جانب فروید  زبانی اقتصادی   16کاتکسیسانتخاب  به نظر مناست. یدر بالا کاملاً عمد "15( constitutionتقویم )" یدارشناختیاستفاده من از اصطلاح پد

در  قتیدر حق یمک-شبه کیالکترومکان نیا ایاز خود بپرسد که آ کسیممکن است  .در میان است، واژه ای غامض و نابسنده است عواطف پایوقتی  دارد، که

اضطراب  ( (sehnziichtig "خانه عطش" سیاز کاتکس دیفرو 916و  911در صفحات  .ستین اخیر و آثار "و اضطراب نشانگان،  منع"آستانه شکسته شدن در 

                                                           
این مفهوم باشد از آن به عنوان یک مضمون کاربردی  ز مضامین مرکزی تفکر هوسرل است که در عین حال توضیح جامع و دقیقی درباره آن نمی دهد. به نظر می رسد هوسرل بیش از آنکه در پی تعریف.تقویم یکی ا15 

ه ای است که نزد هوسرل تقویم نشانگر شیوشارحان هوسرل معتقدند که تقویم پایه اساسی پدیدارشناسی است و به یک معنا تمام پدیدارشناسی به نوعی به مسئله تقویم بازمی گردد. در بهره گیرد به طوری بسیاری از 

بررسی کارکرد تقویمی اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل، ه کارکرد معنا بخشی خود را محقق می سازد. )مختص به خود می شوند، شیوه ای که در آن سوبژکتیویت "هستی "و  "معنا"در آن اعیان آگاهی واجد نوعی 
  (3شماره  9419عباس یزدانی و مهدی پاک نهاد، پژوهش های معرفت شناختی زمستان 

 43روانی( م/ نجفی-اری)عاطفیذلفظا به معنای هزینه یا سرمایه گ16 
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 ؟ینظر کدام روابط کممو از  گرید کاتکسیسدر مقابل با کدام  داشت؟ "عطش" ی با انرژ ابژه کی " "Besetzung به توان یاما چگونه م .گوید یکودک م

 انواع مختلف تیفیک است. ابژه کی "خواستن"مختلف  شورمندی هایدهد ،  حیتواند توض یمرا  یاز انرژ یکم معیار کیکه  یزیرسد تنها چ یبه نظر م

ستفاده با ا یخنث یبه انرژ یتیفیافزودن ک یبرا دیفرو یها کوششهایدرک   خواهد بود. انیدر آن قابل ب دشواریو دوست داشتن به  عطشمانند  ها خواستن

افه اض سمیمکان نیتوان نفرت و عشق را به ا ی، چگونه ملذت بخش تخلیه درد است و  اگر تنش   دشوار است. اریبس (p. 42) "اگو و اید"از اروس و تاناتوس در 

 نیز اجتناب از درد نیست، همانگونه که فروید در همین کتاب از آن کاملا آگاه است.  نفرت نیست بلکهنه تنها عشق رضایت  کرد؟

با این حال نوع خوانش پدیدارشناسانه اثر او که دربالا کوشش . میاو باش دید یهارغم خواست او و فراتر از افق یعل دیفرو ریدر حال تفس نجایما در ا دیشا

شکل می  Unheimlichkeit دهیپد حول، که  یزندگاولیه در  یخانمان یبمفهوم  .کند یتفکر او کمک م مرکزی یهابه کشف جنبهکردم به آن بپردازم، 

 Totalite etو  17Sein und Zeit  (1927)آثاردر  بیبه ترت ناسیو لو دگریها یدارشناسیپد ست؛ برای مثال مفهوم محوری بسیاری از نوشته ها،  گیرد

 18infini (1961)  های عملی در ذهن ما  که فراتر از زندگی از منظر فرآیند گیِ  اساسیِخانمانهبی غریب آشنا بودنِ  فروید درباره این .متاثر هستنداز آن

انسان  .این مسئله ای ناگزیر استو  -است  درکِ قلمروییذهن  رای، ز نخواهد شناختکس هرگز خود را کاملاً  چیهکنترل آگاهانه ما می باشد اندیشیده است. 

اگر بیش از حد فضولی کند آن زمان ما را  کند. یانسان م بلکه ما را  -سازد از ما بیمار نمیخود  یبه خود یخانمان یب نیا .نیخانما یدر ب تولد شدن یعنی

 م.یکشف کرد دیفرو}اندیشه{  در  را آناز  ینمونه ا ما تنها از ادبیات تا تروما و اضطراب تولد با دنبال کردن ردپای غریب آشناییدچار بیماری می کند. 

در ه تجرب یبه معنا (ایخولیاز اضطراب ، مانند مال ریغ یآسیب شناسانهاحساسات  یو حتنوروتیک)بحث مطرح شود که همه انواع اضطراب  نیممکن است ا

                                                           
 .هستی و زمان17 

 کلیت و نامتنهاهی: رساله ای درباره امر خارق العاده .18 
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داشته   Unheimlichkeitدر اینجا من قصد ندارم چنین تفسیری از پدیده بیماری روحی از منظر    خواهد بود. غریب آشنا به خودی خو د ، خانه نبودن

 برسانم: انی، به پا هدایت میکندراستا  نیکه افکار ما را در ا "غریب آشنا"از  یمقاله را با نقل قول نیا وجود نیبا ا دیبگذارباشم. 

به  ردف درعین حال، اما یر بوده استذدارند.  فرد عادی در آنها عملکرد نیروهایی را می بیند که تاکنون در همنوع خود پیش بینی ناپ مشترکو جنون منشاء  ی صرعغریب آشنا تاثیر

از منظر که ، همه این مرض ها را به نفوذ شیطان نسبت می دادند، }قرون وسطی{بنابراین در دوره میانه .آگاه است، دور افتاده از وجود خود یدر گوشه ا شکل مبهمی از حضور آن

ذکر شده  لیاز مردم به همان دل یاریبس یپنهان است، برا یهاهران نیکه سازوکارش برهنه کردن  ا ،یخود روانکاوی ندارد، است که تعجب نیا قتیحقروانشناسانه تقریبا صحیح بودند. 

 .آشنا باشد بیغر یموضوع
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