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  چکیده

 در. پذیردمی نهاد اخالق و نسبت آن با روان آدمی در دو پروژه جداگانه صورتتبیین فروید از 

توضیحی  دیگريو در  شودمی داده فرد توضیح روان استقرار احساس اخالقی درپروژه نخست 

تالش این مقاله بر . گرددمیاستمرار نهاد اخالق در نوع آدمی ارائهپیدایش و براي چند و چون

 گرددمی نخست تقریري از این دو پروژه ارائه. و پیوند این دو پروژه بپردازد آن است که به ربط

مدعاي اصلی این مقاله که . که امکان مقایسه و سنجش نسبت آن دو را فراهم کنداي  به گونه

 توان می، بدین معنا که گیردمیارزي این دو پروژه تعلقهمانا راي مختار فروید است به هم

ادي و سازوکار کلی نهاد اخالق در این دو پروژه تناظري یک به یک برقرار میان مفاهیم بنی

اینکه آیا این اصل نتیجه گفتار . حث استبمحل  فروید، خودجایگاه این اصل در اندیشه . کرد

یا آنکه آن را همچون اصلی موضوعه  کندمی جداگانه ارائهاي  ست و فروید در دفاع از آن ادلهاو

به  توان میارزي این دو پروژه را که هم شودمی در ادامه توضیح داده .گیردمیبه خدمت

کانتی -ارزي دو مفهوم مرکزي آنها تحویل کرد؛ مفاهیم حکم اخالقی، در معناي ارسطویی هم

در پایان نیز وجوه اشتراك . شناسان به کار رفته است آن، و مفهوم تابو، به معنایی که نزد مردم

و از این رهگذر مالحظاتی نقادانه در خصوص  شودمیبه بحث گذاشته و تمایز این دو مفهوم

  .گرددمیرهیافت فروید به  نهاد اخالق ارائه
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  مقدمه

هاي  ه از دلمشغولیعاملی قدرتمند در روان انسان هموارمساله انگیزش اخالقی به مثابه 

فصل  در فرد، درونی شدن قوانین اخالق و سازوکار عمل وجدان اخالقی. فروید بوده است

در عین حال تبیینی قدرتمند از . مشبعی از نظریه روانکاوي او را به خود اختصاص داده است

شر از نحوه پیدایش نهاد اخالق و برساختن و آفریدن آن در پروسه آغاز حیات جمعی و گذار ب

سرآغاز تکوین دو فروید  .در آثار او سراغ گرفت توان مینیزرا وضع طبیعی به وضع فرهنگی 

روشنگري علل  درو  گیردمی نهاد عمده حیات اجتماعی، قانون و اخالق، را در آغازگاه تمدن پی

  .کندمی تالشروانشناختی برساختن آن دو 

پدیده آن است که علل این هر دو ن پروژه در ایمدعیات جنبی اما با اهمیت فروید یکی از

مدعا آن است که همان امیال و خاستگاههاي روانی مفاد این . اندبه لحاظ روانشناختی همسان

، در طلیعه تمدن از روان آدمی شوندمی شدن قوانین اخالق متمدن را سبب که پذیرش و درونی

نین به تعبیر دیگر فروید چ. اند د آوردههاي اخالقی و نیر حقوقی را پدی اند و ساخت بیرون جسته

الگویی که بر . کندمی یرش و آفرینش اخالق از یک الگو پیروياندیشد که روان بشر در پذ می

بنیاد امیال ناخودآگاه او استوار است و همچون کنشگري درونی نه تنها امیال و افعال ناخودآگاه 

هیچ یک از  به میان آوردنفروید در . سلطه داردخودآگاه او نیز  روانبخشد که بر می او را تعین

هم ارزي دو پروژه (و ادعاي فرعی ) خودآگاهناتعین خودآگاه توسط (این دو ادعاي اصلی 

. اي دیرپا دارد تبیین ناخودآگاه اخالق سابقه. پیشگام نبوده است) استقرار اخالق فردي و جمعی

افالطون، (اند اشاراتی تبارشناسانه حاويدر کتاب اول و دوم جمهوري  گفتگوهاي سقراطی

شوپنهاوئر،  فوئرباخ، مارکس و بیش از همه نیچه نیز هر یک به تفصیل  .)884-950، 1367

که اند  ها همگی بر این فرض کلی استوار بودهاین ایده. اند پردازي کرده ایده این خصوص در

اقبال و ادبار به  علتها از یک سو و  پذیرش نهادها،  الزام به قواعد یا باور به گزاره دلیلمیان 

و سازوکار اند  دالیل همواره در روان خودآگاه مستقر. چنین مقوالتی تفاوتی آشکار وجود دارد

علل .  اما داستان علل یکسره متفاوت است. قبول و رد آنها را سنت تفکر فلسفی پی گرفته است

هم در بیرون از روان او؛ جایی همچون در روان ناخودآگاه فرد جستجو کرد و  توان میرا هم

فروید در کنار دیگر تبارشناسان اخالق تنها به . ساخت اقتصادي یا ساخت حاکم بر رفتار گونه

، امیال او تبیین علّی گرانیگاه .گویدمی علل نظر دارد و از آغاز آفرینش یا پذیرش پدیده سخن

  .اند در روان گونه مشترك انیاًخصلت ناخودآگاه دارند و ث که اوالًاند  روانشناختی
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اخالق  پیدایش و پذیرشهایی براي توضیح عللدر آثار خویش به طور جداگانه مدلروید ف

اما همچنان او بر این باور است که ساختار تکامل روان . در روان فرد و نوع ارائه کرده است

اصل هم ارزي البته . گذردمی فردي و نوعی در کلیت خود همسان بوده واز مسیرهاي مشابهی

بدین معنا که او اساسا . عموما همچون اصلی موضوعه در اندیشه فروید به کار گرفته شده است

در نوشته هایش نیز حاکی از  آنمواجهه او با این اصل ادله مستقلی ارائه نکرده و در دفاع از 

  . تبیینی اوستهاي  در جایگاه زمینه مدل و قرار دادنشپذیرش ضمنی 

شده یع در زیست شناسی به کار بسته میشااي  در زمانه فروید همچون اندیشه اما صلاین ا

اصل «و دیگر اندیشمندان تکاملی هم عصر او در قالب  1کلکه توسط ارنست هاي  اندیشه . است

تکامل حاکی از آن است که  وشده طرح  (Fundamental Biogenetic Law)»اساسی بیوژنتیک

و به این ترتیب مراحل حیات تکاملی گونه در مراحل  کندمی ل نوع را تکرارگیهاي تکامفرد ویژ

رشد فرد از دوره جنینی تا بزرگسالی به تعبیر دیگر   .شودمی رشد جنین تا بزرگسالی آن بازتولید

آفریند باز میرا در دوره کوتاهی ) تکامل نوع(گونه  ویژگیهاي تمام تاریخِ) تکامل فرد(

)Sulloway, 1992, 259(.  

بدین ترتیب . ، مراحل رشد جنسی گونه استشودمی بازپیمودهطبیعتا از جمله مراحلی که 

به بیان دقیقتر، انسان ماقبل . فرد باید در رشد خود، تاریخ حیات جنسی گونه را نیز تکرار کند

 بلوغ باید واجد این استعداد درونی باشد که همه صور کهن لذت جنسی را، که هر یک زمانی

فروید این الزمه منطقی را در نظر . است، تجربه کندبودهاو مشخصه مراحل حیات نیاکان دور 

سخنرانیهاي مقدماتی از جمله آنکه در . داشته و تالش کرده تا ربط میان این دو را نشان دهد

تا سه مرحله  کندمی تالش (Introductory lectures on psychoanalysis)درباره روانکاوي

هاي  را با دوره - مرحله دهانی، مرحله مقعدي و مرحله آلتی –ین حیات جنسی فرد نخست

در برخی که  گیردمی از این یافته زیست شناسی بهره او. تکاملی جانداران مربوط سازد

موجودات اساسا اندام تناسلی با دهان آنها رابطه نزدیکی داشته است و در بعضی دیگر 

همچنین از این فرضیه کارل .ام دفعی جاندار برقرار بوده استهمین رابطه میان دهان و اند

او پدیدار شده استحماست که از تکامل دهان  اندامی آبراهام بهره برده که مقعد آدمی

)Freud, 1916-1917, SE, اصل اساسی بیوژنتیک البته هنوز نیز محل توجه است و  .)3395

  2.گیردمی مورد استفاده قرار همچون اصلی موضوعه در تحلیل تاریخ حیات بشر

مراحلی است که فروید در توضیح تکامل حس  توضیح آنچه در این نوشتار محل نظر است

. تببین استقرار نهاد اخالق در نوع از سوي دیگر برشمرده است واخالقی در فرد از سویی، 
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در .ایت کنددو حک ارزي این اي سامان داده تا نتیجه کار از همفروید دو طرح خویش را به گونه

در اش را با شواهد بالینی خویش و همکارانش تقویت کرده و علی االدعا نظریه عین اینکه

 3.یه روانکاوي ساخته و پرداخته استبا کلیت نظر ء خود در این در حوزه را هماهنگآراضمن، 

. تار استارزي و نزدیکی و دوري این دو پروژه موازي رسالت اصلی این نوش سنجش مدعاي هم

بدین منظور نخست طرحی از نظریه فروید در خصوص پیدایش و استقرار احساس اخالقی در 

امکان مقابسه آن دو  ،بررسی مدل تبارشناسانه تحلیل نهاد اخالق ضمن آید و پس از آنمی فرد

هوم همانی مفکه بنیان هم ارزي دو پروژه بر این شودمی در ادامه این ایده بیان .گرددمی فراهم

وجوه اشتراك و افتراق این دو مفهوم به مثابه ایضاح نهایتاً. ی بنا شده استقتابو و حکم اخال

  . گیردمی گامی در جهت سنجش پروژه فروید در دستور کار قرار

  

  :احساس اخالقی در فرد

مفهومی . بندد صورت می (Super Ego)»فراخود«بحث فروید از اخالق در حاشیه مفهوم 

پیشتر . و ذیل نظریه متاخر او در توصیف دستگاه روان زاده شد) 1923ص، (و نهاد خودکه در 

که به زعم او سرآغاز روانکاوي  تعبیر رویادر . البته فروید پیرامون چنین مفهومی سخن گفته بود

عنصري . کندمی ، در برابر آن عمل(Ego)»خود«که در عین تعلق به  رودمی عنصري سخناز است،

در )Freud, 1900, SE 990(.است» خود«بوده و مترصد مجازات ) آگاهیا پیش(خودآگاه که نا 

روانشناسی گروهی و نیز در (On narcissism: An introduction)درآمدي بر خودشیفتگیپیش

از این مفهوم زیر عنوان نیز (Group psychology and the analysis of the ego)و تحلیل خود

,Freud, 1921, SE(کندمی نی بحثآرما »خود« در ادامه .)174، ج1383و فروید، 3801

  .گیریممی توضیح فراخود را ذیل سه پرسش پی

در نظر فروید فراخود، فرهنگ درونی شده فرد . کنیمنخست از چیستی فراخود پرسش می

بالفصلی که  سنتهاي اجتماعی خانوادگی و نژادي و ملی و نیز الزامات محیط اجتماعیاست و 

تشکیل  الگوهاي آرمانیبه تعبیر دیگر جوهره فراخود را . شودمی شاملرا نمایانند آنها باز می

» فراخود«محتواي بدین ترتیب . و مستقر شده اندتحسین  فرداجتماعی دهند که در حیات می

روههایی گ ؛شودمی پری گروهجمعی یا آرمان مشترك هاي  ایده آلبا  »خود آرمانی«یا همان 

چنانکه پیداست توضیح فروید از محتواي  .)4، ه1383فروید، (همچون خانواده، طبقه و ملت

پیدایش  اما آنجا که بر چگونگی. پذیردمی صورت ساختهاي اجتماعی مستقربا تمرکز بر فراخود 

  .یابدمیمحور  تحلیل او خصلتی سوژهشودمی متمرکز این عنصر
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، فروید شودمی مربوط ، پرسش از چگونگی پیدایش فراخود،ومتحلیل که با پرسش داین در 

(Oedipus complex)وارث عقده ادیپ» فراخود«در نظر او . کشدنخست پاي والدین را به میان می

 محصول کشمکشی است که میان امیال غریزي نخستین و منعی که از سوي والدین وضعو 

محصول نزاعی است که » فراخود«رو، از این.)247آ،  1383فروید، (گرددمی ، برقرارشودمی

فروید روان . می گیرددرو سلطه والدین ، به مثابه انبان غرایز کودك، »نهاد«میان خواست 

امان لذت تابع اصل بی«داند و از آنجا که به تعبیر او نهاد می کودك را در بدو تولد یکسره نهاد

ارضاي آنی و بالواسطه غریزه و لذا تحصیل در الگوي عمل او ، )63، ه1383فروید، (» است

  .باشد لحظه و با شدت لذت می

کنند که می چنان عمل از دیگر سو والدین و به اقتفاي ایشان، مربیان و معلمان کودك،

محصول این تقابل خواست ها، عموما به نزاعی . جمعی همچنان پایدار بمانندهاي  الگوها و سنت

این تقابل به زبان تقسیم بندي متقدم فروید در باب دستگاه . مدانجاعامل می میان این دو

. پذیردانجام می» خود«ت بخش ناخودآگاه روان، ناخودآگاه است و حل و فصل آن نیز به دس

انب واقعیت را پاس بر آن است تا ج، کندمی که ذیل اصل لذت عمل» نهاد«بر خالف » خود«

بدین ترتیب مهمترین وظیفه . در کار کند» نهاد«میال دارد و مالحظات بایسته را در ارضاي ا

 آن نیزداصل حاکم بر عملکر و به همین منوال است» نهاد«کنترل تحریکات غریزي » خود«

و » نهاد«در پی اعمال تاثیر دنیاي خارج در » خود««. است (Reality principle)اصل واقعیت

اصل واقعیت  ، با»نهاد«عنوان اصل حاکم بر را به اصل لذت  کوشد تاتمایالت آن است که می

 ایفا» نهاد«نفش غریزه را براي  ،»خود«ادراك براي . کرده و بر نهاد تحمیل کندجایگزین 

خرد و مظهر  بایدرا » خود«که در برگیرنده هوسهاي انسان است، » نهاد«، لذا بر خالف کندمی

غریزيِ ناخودآگاه هاي  د تکانهممانعت از ورو .)239آ، 1383فروید، (عقل سلیم نامید

اضطراب و هیجان که، هاي  به ساحت خودآگاه، نه تنها در بیداري و همراه با نشانه» نهاد«

پذیرد و در صورت نیاز به بیدار شدن فرد می هرچند با شدتی کمتر، در خواب نیز صورت

  .)190، د1383فروید، (نجامدا می

تقریر کرد  توان میزي فروید را عمدتا بدین صورت غریهاي  مبتنی بر دوگانه» خود«عملکرد 

» خود«) (Sexual instinct)غریزه جنسی - (Ego instinct)غریزه خود(که در دوگانه نخست 

. مترصد آن است که غرایز جنسی مضرّ به صیانت ذات را منع کرده و آنها را سرکوب کند

پیش چشم دارد، حظات ایمنی را داند و از این رو مال وظیفه اش را صیانت نفس می» خود«

غریزه (در دوگانه دوم  .)64، ه1383فروید، (ظاهرا به آن بی اعتناست» نهاد«مالحظاتی که 
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مانع ورود تحریکات » خود«نیز ) (Death instinct)غریزه مرگ- (Life instinct)حیات

  .شودمی زاي غریزه مرگ به بخش خودآگاه روانآسیب

بخشی که . گرددمی خود ات خویش سبب جدایی بخشی ازحیاما در تداوم » خود«

رود و متناسب با مدل بوروکراتیک روانکاوي بر باالي آن قرار گرفته و اراده  فرا می» خود«از

دهد، وارث عقده  نام می» فراخود«این عنصرکه فروید آن را . کندمی مسلط» خود«خویش را بر 

گوید غریزه جنسی کودك با  که فروید میتوضیح مطلب چنین است که همچنان. ادیپ است

در حقیقت مادر براي . یابدمی اوست که فعلیت جنس ناهممیل جنسی به والد  معطوف شدن

، کندمی پسر، نخستین ابژه جنسی است و کودك شدیدترین التذاذ جنسی را با او تجربه

با  توان میآمیز کودك پس از مکیدن شیر از پستان مادر را چنانکه حالت رضایت مسرت

مفاد عقده ادیپ آن است که . وضعیت آرامش پس از ارگاسم در فرد بزرگسال شبیه سازي کرد

بلکه پیشتر . یابد که مادر تنها ابژه جنسی او نیست کودك اما به تدریج بر این واقعیت وقوف می

خصلت تمامیت خواهانه و تملک جویانه. و بیشتر محل ارضاي جنسی پدر او واقع شده است

لذا او به منازعه . که کودك اشتراکی بودن این ابژه را پذیرا شود شودمی غریزه جنسی مانع از آن

 آگاهی او از ناتوانی اش در برابر پدر و ترس از عقده اختگی مانع از آن. یابد خویش با پدر التفات می

  .)55ه، 1383وید، فر(شودمی که او  نزاع با پدررا به پیش برد و لذا شکست را پذیرا گرددمی

این دگرگونی با دو . او» خود«دست شستن کودك از مصداق امیال قرین است با دگرگونی 

و ابژه » خود«نخستین یکی شدن میان . همراه خواهد بود(Identification)نحوه یکی شدن

افکند و چه  ، ابژه را به درون خویش می»خود«در واقع از این طریق . پذیرد جنسی صورت می

از مصداق امیال را » نهاد«دست شستن ) که نوعی برگشت به مرحله دهانی است(بسا بدین کار 

پوشی از مصداق امیال و در چشم» خود«وجه به اینکه نیروي با ت. سازد آسانتر یا امکان پذیر می

اند  روانی در مصداق امیالی که کنار گذاشته شدههاي  درون فکنی آنها از بقایاي نیروگذاري

پیشینه آن مصداق گزینیها را در خود حفظ کرده و از این رهگذر » خود«، منش شودمی شینا

را » نهاد«و بدین ترتیب  کندمی حفظ» خود«و » نهاد«هاي  وجوه تشابهی را همچنان میان ابژه

اما این نحوه تبدیل نیروي شهوانی متمرکز بر مصداق امیال به . فریبد اتحاد با خود میدر 

و به (، خود نوعی دست شستن از اهداف جنسی (Narcissist)انی خودشیفتهنیروي شهو

دانست (Sublimation)آن را نوعی واالیش توان میاست و لذا ) عبارتی جنسیت زدایی

  .)242آ، 1383فروید، (



         103  ارزي تکامل نهاد اخالق در فرد و نوع با رجوع به اندیشه فروید        هم                   

یکی شدنی که از منظر ما واجد اهمیتی . دهد دیگر نیز رخ میاي  اما یکی شدن از گونه

این امر که پس از پذیرش شکست کودك . نقشی به سزا دارد» فراخود«کوین بیشتر است و در ت

فروید تاکید دارد که پس . انجامد دهد، به یکی شدن او با یکی از والدین می در برابر پدر رخ می

، که بسته به غلبه کندمی از چشم پوشی از مادر، فرزند الجرم خویش را با یکی از والدین یکی

ذیل یکی  یکی شدن با مادر طبیعتاً. پذیردمی زنانه یا مردانه در او صورتهاي یکی از گرایش

اما ممکن است او خود را با پدر یکی کرده و با او هم هویت . گنجد شدنی که پیشتر آمد می

فروید این یکی شدن را بالواسطه و آن . سازد و از این طریق خویش را در قدرت او سهیم کند

پیامد کلی این مرحله گذر از عقده ادیپ، شکل گیري  .)244و243(انگارد تر میرا طبیعی

.داردبراي از این دو فرآیند یکی شدن را دررسوبی در خود است که صورت به هم پیوسته

یا » خود آرمانی«و به منزله  شودمی اشبه این شکل، موجب حفظ جایگاه ویژه» خود«تعدیل «

  .)246ص،(» گیردمی قرار» دخو«در برابر دیگر بخشهاي » فراخود«

چرا که در عین اینکه بازمانده مصداق . دو گانه دارداي  جنبه» خود آرمانی«با این حال 

در برابر آن  (Reaction Formation)است، محصول واکنشی وارونه» نهاد«گزینیهاي اولیه 

بطه فرد با پدر را، گیردمی این واکنش وارونه که در پی یکی شدن با پدر صورت. هاستگزینش

ورزي با را از صورت اشتراکی در ابژه جنسی به پذیرش حق انحصاري پدر و منع خود از عشق

  .)همان(دهد  او تغییر میهاي  ابژه

مهمترین . کودك دانست(Internalized)پدر درونی شده توان میرا » فراخود«بدین ترتیب 

از ارضاي مستقیم » خود«سرکوب ، منع و شودمی عنصري که پس از این در کودك مستقر

در کنار عامل واقعیت بیرونی، مانعی دیگر را » خود«در واقع در پی این امر . است» نهاد«امیال 

از این حیث مظهر جهان » فراخود«. بیند می، فراروي خویش »نهاد«نیز در مسیر ارضاي امیال 

است و مالحظات واقعیت که مظهر جهان بیرونی » خود«آید، در برابر  درونی به حساب می

به کشمکش  توان میرا » فراخود«و » خود«بدین ترتیب کشمکش . آورد خارجی را در نظر می

و  .)247(واقعیت و ذهنیت، و به عبارت دیگر به کشمکش جهان بیرونی و درونی فرد تعبیر کرد

در . ص دیگر استبازنمون تاثیرات اشخا» فراخود«بازنمود تاثیرات وراثت است، » نهاد«همچنانکه 

  .)5، ه1383فروید، (ربیات فردي اینجایی و اکنونی استتج عمدتاً» خود«حالیکه محتواي 

یکی شدن نخستینی که سبب . سنجید» خود«را باید در قیاس با قوت » فراخود«اقتدار 

هنوز در مراحل نخستین تکوین خود » خود«دهد، که  ، زمانی رخ میشودمی »فراخود«پیدایش 

، توان مقابله آن »خود«اما با قوت یافتن تدریجی . لذا چندان قوتی در قیاس با پدر ندارد است و
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هاي  را با دگرگونی» فراخود«نسبت . یابد ، افزایش می»فراخود«با میراث یکی شدن نخستین، 

همانند نسبت مرحله جنسی اولیه کودك و زندگی جنسی پس از بلوغ  توان می» خود«بعدي 

اینکه همواره بخشی از : شودمی ه این مراحل اما ویژگی ثابت رابطه این دو حفظدر هم. دانست

و همچون میراثی به جا مانده از عقده پدر بر آن  گیردمی در برابر بخشی دیگر قرار» خود«

که حکم  الزامی. در برابر پدر است» خود«امري که زنده کننده خاطره ضعف . یابد سلطه می

ت پدر و فرمانبري کودك از وي استمراه دارد نیز، میراث مرجعیبه ه» فراخود«مطلقِ 

)Freud, 1923, SE, 3982(.  

، کندمی نقش اساسی بازي خودشیفتگی ردرآمدي بپیشکه در » خود آرمانی«مفهوم 

حاوي عقاید فرهنگی و اخالقی فرد » خود آرمانی«. دارد» فراخود«محتوایی همچون محتواي 

» خود آرمانی«. داند را متعلق به دوره کودکی فرد نمی» خود آرمانی«ن فروید البته تکوی. است

خود «او همه کماالت ارزشمند را به . در این شرح جلوه گاه خودشیفتگی پسین فرد است

اش، قرار دهد و آن را جایگزینی براي خودشیفتگی از دست رفته دروان کودکی نسبت می» رمانیآ

که با سرزنشهاي دیگران  بود، اما هنگامی» خود«ن، او آرمان خودشیفتگی که بر حسب آ. دهد می

تا کندمی هاي خرده گیرانه خود، کمال آرمانی اش از کف رفت، تالشو برانگیخته شدن داوري

  .)174، ج1383فروید، (بازیابد » خود آرمانی«آن را در شکلی جدید و به صورت یک 

در فرآیند آرمانی . االیش باید تمایز نهادو و) تعالی خود(البته میان این آرمانی سازي 

 مصداق مورد نظر بدون آنکه ماهیتش دگرگون شود، در ذهن فرد بزرگ و متعالی«سازي، 

حال آنکه واالیش به . سازي ناظر بر مصداق امیال و تعالی آن استلذا آرمانی) همان(».شودمی

  .کندمی و از تبدل ماهوي آن حکایت شودمی غریزه مربوط

چرا . است (Paranoia)پارانویاییاي  در نظر فروید واجد خصیصه» خودآرمانی«یگر آنکه د

آید که به نوعی مورد توجه دیگران  که با پیدایش آن در روان همواره این توهم در نظر ما می

  .)175، همان(»دیگران ما را زیر نظر دارند«تر  هستیم، یا به تعبیر درست

  

  سرکوبوجدان به مثابه عامل -

او وجدان را . است (Conscience)مفهوم وجدان» فراخود«مفهوم کلیدي فروید در بحث از 

و همه  کندمی ما را زیر نظر دارد، افکارمان را کشف«که  کندمی به نهادي قدرتمند تعریف

وجدان نتیجه تداوم سرکوبی است که از ناحیه ) همان(» .گیردمی تصورهایمان را به باد انتقاد

جویی بدر واقع، وجدان در اصل، تجلی نخست عی. گرددمی لدین و جامعه بر فرد اعمالوا
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در تعبیري دیگر وجدان محصول پرخاشگري به درون  .)176ص، (والدین و سپس جامعه است

و به عوامل بیرونی » خود«پرخاشگري که قبال از ناحیه . افکنده و در درون نگه داشته شده است

اما با فرایند یکی شدن و درونی سازي اکنون به خود بازگشته و نیروي . بود سرکوب تعلق گرفته

 این نیرو در خدمت وجدان قرار. گرداند فرد باز می» خود«روانی تخلیه نشده پرخاشگري را به 

تمایل داشت » خود«همان پرخاشگري را اعمال کند که » خود«تا به واسطه آن بر  گیردمی

در واقع با درونی شدن مرجعیت، . ال و از این طریق خود را ارضا کندنسبت به افراد دیگر اعم

مرجعیت اعمال کند، به تصرف فراخود در کودکی مایل است علیه آن همه پرخاشگري که آدمی

  .)101، 1389فروید، (آید  در می

س احسا گیردمی به کار» فراخود«اي را که وجدان براي اعمال اراده فروید ابزار پرخاشگرانه

به تعبیر دیگر عذاب . نامد می (Bad conscience)یا عذاب وجدان (Sense of guilt)گناه

ي که تحت سلطه اوست، »خود«سختگیر و » فراخود«تنشی دانست که میان  توان میوجدان را 

سازد، چرا که احساس گناه  این تنش خود را در هیئت نیاز به کیفر ظاهر می. برقرار است

، در هر موضعی که میان خواست وجدان و عملکرد کندمی ونی شده فرد عملهمچون کفاره در

فروید، (رساند و فرد را به سزاي عمل خود می گرددمی تضادي برقرار شود، ایجاد» خود«

  .)248آ، 1383

آنچه در دسترس والدین  زیرا. البته بسیار سخت گیرتر از نسخه بیرونی آن است» فراخود«

از آنجا که در روان فرد » فراخود«اما . ایشان است، صرفا اعمال فرد استو جامعه و محل نهی 

بدین ترتیب . مستقر است، عالوه بر اعمال فرد به امیال و آرزوها و افکار او نیز دسترسی دارد

سختگیرتر بدین ترتیب مانعی » خود«بسی بیشتر خواهد بود و لذا » نهاد«و » خود«کنترل او بر 

از آنجا که در ناخودآگاه فرد مستقر است، بر امیال » فراخود«به ویژه آنکه . پیش رو خواهد داشت

  .ناخودآگاه او نیز اشراف دارد و سختگیري به مراتب بیشتري را اعمال خواهد کرد

در روان فرد مستقر است و تماس او با عالم واقع و مصادیق امیال فرد نیز به » فراخود«

بنا بر این از محروم سازي عینی فرد از مصادیق . ذیردپ است که صورت می» خود«واسطه 

چنانکه گفتیم . کندمی اقتدارش را از منبعی دیگر کسب این عنصر اما. امیالش ناتوان است

 شودمی محصول درونی سازي مرجع بیرونی است و آنچه بیش از همه در او درونی» فراخود«

دهد که چگونه طی این  تکامل نوع نشان می فروید به ویژه در مسیر. اوامر و نواهی آنان است

عقده ادیپ، بر عظمت و  ناشی ازسازي، روان ناخودآگاه با نیت پرداخت کفاره فرایند درونی

  . کندمی قدرت آنها را افزونترو افزاید  جاللت مراجع درونی شده می
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د از افشا نیز از جهتی دیگر بر بنیاد ترس استوار است، ترسی که فر» فراخود«اما قدرت 

البته بسیار سخت گیرتر از نسخه بیرونی آن » فراخود«دهد که  فروید توضیح می. شدن دارد

عمل خالف از منظر  .)1389،96فروید، (ماند است، چرا که چیزي از دید آن پنهان نمی

ترس از  است و که اکنون درونی شده گیردمی ، زشتی اش را از سرزنش اجتماعی»فراخود«

که در وضع اي  خاطره. کندمی زشتی، خاطره سرزنش جامعه را براي فرد تداعی افشاي این

در واقع آنچه سبب پیدایش . نماید کنونی خود را به صورت عذاب وجدان و احساس گناه باز می

دهد و تا پایان حیات فرد در او  کار آن را شکل می و و نیز محتوا و سازا شده، هم» فراخود«

گنهکار را با همان » خود«، »فراخود«گفت  توان میدین ترتیب است که ب. یابد استقرار می

دهد و در کمین موقعیتهایی است که موجب شود محیط بیرون آن را  احساس ترس آزار می

  )همان. (تنبیه کند

رابطه . مستقیم برقرار استاي  و شدت احساس گناه رابطه» فراخود«میان سختگیري 

تصور اولیه آن است که باید . والدین البته محل بحث استو سخت گیري » فراخود«خشونت 

بدین معنا که والدین سختگیرتر، فرزندي با . مستقیم برقرار باشداي  میان این دو نیز رابطه

اما شواهد تجربی مثالهایی ناقض این مدعا به دست . ي خشن تر به دست دهند»فراخود«

و سخت گیر وجدانی سهل گیر دارند اي  انوادهبسا کودکانی که به رغم رشد در خاي  دهند و می

  .)102،همان(بالعکس

و سخت گیري وجدان نیز قابل توجه است و » فراخود«رابطه میان پارسایی در قبال 

بدین ترتیب که وجدان چنان است که با اطاعت دیدن . حکایت از ماهیت پویاي این رابطه دارد

ي که با هر سرکوب ضعیفتر شده، »خود«بر و خشونت خویش را در برا شودمی تر سخت گیر

. تر است تر و ظنین هر چه پارساتر باشد، وجدانش سخت گیر آدمی«این  بر بنا. دهد افزایش می

دیگران خود را گناهکار  اند، بیش از چنانکه در نهایت کسانی که در پرهیزگاري از همه باالتر

. کندمی اي تشدید حساسیت وجدان ذکرفروید علت دیگري نیز بر .)97و 96، همان(» دانند می

لذا آنکه بیشتر . کندمی این علت بر این فرض استوار است که سرکوب، وسوسه گناه را افزون

تر و  اش بیشتر است، وجدان ناآرام و آنکه وسوسه. شودمی سرکوب کرده، بیشتر وسوسه

د آرامشی نسبی را توانمیها،  حال آنکه ارضاي گاه به گاه وسوسه. کندمی گیرتري طلبسخت

  . گردادند به وجدان باز

موجب چشم ) شودمی تر بگوییم ترسی که بعد به وجدان تبدیلدرست(نخست وجدان 

اکنون هر گونه چشم پوشی از سایق، . شودمی پوشی از سایق است، اما سپس رابطه واژگون
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انعطاف آن را هر چشم پوشی مجدد، سختگیري و عدم . گرددمی سرچشمه دینامیک وجدان

  .)100، همان(دهد افزایش می

و » فراخود«از پرخاشگري که ارضا نشود، توسط  وضع از این قرار است که هر سهمی

تر شدن وجدان  گیرد به سختتوان میعلت دیگري که . شودمی گرفته کار به» خود«معطوف به 

ه منشا خارجی دارند، باعث هایی ک در نظر فروید ناکامی. اوست» بداقبالی«در فرد منجر شود، 

خوب است، وجدانش آرام  مادام  که وضع فرد . شوندمی »فراخود«تقویت نیروي وجدان در 

آید، به درون  گاه که به بداقبالی گرفتار می اما آن. دارد است و بسیاري چیزها را بر خود روا می

با  کندمی یابد و تالش ییابد، مطالبات وجدانش افزایش م نگرد، خود را گناهکار می خویش می

  .)97، همان(تاوان دادن، کفاره آن را بپردازدتزکیه نفس و 

  

  تبارشناسی نهاد اخالق و مقایسه آن با تکامل اخالق در فرد

داراي در این شرح که . مل نهاد اخالق اما داستانی یکسره متفاوت داردشرح فروید از تکا

 رود و آنگونه که نیچهز پیدایش نهاد اخالق میراغ سرآغااو به س ،خصلتی تبارشناسانه است

در این .)96و 97، 1388نیچه، (گوید در پی بازگرداندن نهاد اخالق به سرچشمه آن استمی

و ) آنگونه که در تبارشناسی داروینی مرسوم است(پردازد می تعبیر او نه به علل بقاء نهاد اخالق

چنانکه تبارشناسان انگلیسی همچون هابز بدان (.نه دلمشغول ادله توجیه استمرار آن است

طرحی که بر بنیاد احساس . کندمی ارائه این نهادفروید تنها طرحی از زایش  )پرداخته اند

اخالقی استوار است و لذا برخالف طرح تبارشناسانه فوکو بنیان ساخت را بر سوژه و حاالت او 

پژوهانه جاي داد  هاي نیتآن را در تبارشناسی توان میبه این اعتبارطرحی که .کندمی استوار

)Focault, 1991, 74(.  

تمدن و ماللتهاي و در  آغاز کرده(Totem and Taboo)توتم و تابودر این طرح را فروید، 

از  بشر با روایتی از گذار طرحی که بخشدمی تکامل(Civilization and its discontents)آن

او تصویر خویش از وضع طبیعی را وامدار داروین . آید حاصل میوضع طبیعی به وضع فرهنگی 

که ساخت جمعی  کندمی داروین این ایده را طرح (The descent of man)تبار انساندر . است

گوریل ها به . بینیم ها مید همچون چیزي باشد که امروز در میان گوریلتوان میانسان بدوي 

ایی که هر یک در خود نري نیرومند دارد که صاحب گروه ه ؛کنند صورت گروهی زندگی می

، بر سر سلطه بر مادگان نزاعی شوندمی زمانی که نرهاي جوان بزرگ. گروه استهاي  همه ماده
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یاست آن کرده، رکشد یا آنان را از گروه طرد  ا مینر برنده، دیگر نرها را یدر پایان،. می گیرددر

:Darwin, 1871, 2(کندمی را مال خود 362-363(.  

جمعی که او نام رمه. در چنین جمعی است زیستندر نظر فروید وضع بدوي حیات آدمی، 

(horde) فارغ از هر گونه قید اجتماعی و به تمامه غریزي و  ،این وضع نخستین.نهد بدان می

که به حسب آن  قانون قدرت است، ،آن قانونتنها اصل حاکم بر آن لذت و تنها . اخالقی است

وضعی  .کندمی بزرگ یا پدر رمه امکان هر گونه تمتع جنسی با زنان رمه را از پسران سلب نر

,Freud, 1921, SE(هاي مدرن رهبر محور است  که در نظر فروید مشابه گروه از سویی .)3814

 چه اینکه .خواندمی که روان او یکسره در تصرف نهاد است یبا وضع کودکیت این وضعدیگر اما 

ران پسپیش روي هاي  گزینه. جویی ناتوان استلذت همچون بدوي ،در وضع نهاديز نیکودك 

تن  پدر به اقتدار ند همچون کودكتوان میآنها هم.ضعیف در برابر پدر اما بیشتر از کودك است

در واقع  .گویند خویش گرفته، رمه آغازین را تركسر  هم اینکهکنند،  داده با محرومیت سر 

.آوردیکی شدن با مادر یا پدر را فراروي آنان می ي دوگانه ،ین پسرانوضعیت ادیپی ا

کنند  اي دیگر اقدام میتشکیل رمهیا آنکه خود به  ؛، از دو حال خارج نیستندمطرود پسران

یا آنکه . شوندمی آورند و خود در نقش نر غالب دیگر ظاهر و زنانی را به ملکیت خویش در می

آغازند و به این ترتیب مصداق امیال خویش را جابجا  ران را میزندگی گروهی با دیگر پس

پیش نهاده فروید آن است که . آورند پسران در این وضع دوم اما ظاهرا زیاد دوام نمی. سازند می

به آنان پدر را. دهند خویش از پدر پاسخ می آیند و به احساس روزي گرد هم می این پسران

که  را کاري. خورند میاز گوشت او کشند و سپس  می غرایزعنوان عامل منع ارضاي مستقیم 

پیشرفتی جدید توان میهمچنانکه(.قدرت و جسارت انجام آن را نداشتندهیچ یک به تنهایی 

  .)دانستبه چنین عملی سبب ساز آگاهی و جسارت ایشان  ، را صناعتدر 

اینکه در مواردي کودك  از جمله. نیز در مدل تبیین روان فرد دارد ائنیپدرکشی بدوي قر 

جبهه رفته زند که از غیبت پدرش که به می فروید کودکی را مثال. از دوري پدر خرسند است

شرایط  کودك مایل نیستکه  بود نه تنها متاسف نیست که شواهد و قرائن حاکی از آن است

  .)34، ب1383فروید، (فعلی که مادر را به تملک او درآورده به هم بخورد 

قابل خوردن توتم  با تحلیل مناسک بدويِ که معنایی قابل توجه دارد اما پدروشت خوردن گ

در به شراکت بدویان به دلیل تمایل خوردن توتم عملی است که بنا به راي فروید . فهم است

از نیروي اي  هحص بدوي بر این عقیده است که با این کار. پذیردصورت می نیرو و جایگاه توتم

چنین تعبیري آشکارا با فرایند یکی شدن کودك با پدر .دسازمیآن خویش  ازرا  پدر قوي
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که با مادر اند  کودکانی،اندپسرانی که به جبر پدر تن داده و در رمه مانده ،در برابر. شباهت دارد

  . اندیکی شده

وضع در روایت فروید از تکامل اخالقی فرد و تکامل اخالقی نوع تفاوتی در این مبا این حال 

کودك شکست خورده عموما خود را با مادر خویش یکی کرده و در تکامل فرد، . شودمی دیده

رهانند و رهایی می پذیرد، اما پسران رمه عموما خود را از حوزه سلطه پدرمی سلطه پدر را

  . دهندمی پذیري همراه با ارضاي محدود ترجیح همراه با محرومیت را بر سلطه

با کشتن پدر نفرت پسران ارضا شده و . ایان ماجرا که آغاز آن استکشتن پدر اما نه پ

پدر از سوي . پدر نیست در نسبت بااحساس پسران  یگانهاما احساس نفرت، . کندمی فروکش

چرا که او در عین سرکوب و تحدید . است بودهدیگر براي پسران مصداق تحسین و عشق نیز 

رضاي غریزه صیانت ذات پسران داشته، قویا مورد غریزه جنسی، به جهت نقش اساسی که در ا

مضاف بر اینکه در تصویري که پسران از پدر دارند، عنصر شفقت . ستایش و عالقه ایشان است

چرا که پدر ایشان کسی است که در عین آگاهی از نفرت و دشمنی پسران، با . نیز نهفته است

اسوه  پسران او را همچون به عالوه اینکه. استزهاي بقاء آنها را تامین کرده آنان زیسته و نیا

نسبت به  ایشان ست که احساساین ا لذا.)112، 1389فروید،(داشتندمی نیرومندشان بزرگ

  .است (ambivalent)پدر، احساسی دوسویه

پس از کشتن پدر و ارضاء حس کینه توزي و نیز تحقق آرزوي یکی شدن با او، اینک 

. گیردمی ور آن ممانعت به عمل آمده بود، گریبان پسران رااحساس محبتی که مدتها از ظه

آنان به جهاتی که گفته . ندامت پسران است برانگیخته شدن حسنخستین ثمره این ظهور، 

تا آن اندازه که اکنون مساله پیشین که تصاحب زنان بود جاي . شد، از کرده خود شرمگین اند

بدین معنا . پشیمانی با احساس گناه قرین است این احساس. دهد خود را به مساله ندامت می

رفع احساس . شدند که نباید مرتکب میاند  بردهکنند که به کاري دست  ن احساس میکه چنی

نخست توبه از کرده خویش و در ادامه وضع حرمت براي . دهند گناه را نیز با دو عمل صورت می

 .قبل کشتن پدر حاصل شده بود که از شودمی ايو دوم کفاره که شامل حرمت ثمره ،آن

بدین ترتیب  4.کنند پوشند و در ادامه آنان را بر خود حرام می پسران از زنان پدر نیز چشم می

  .)Freud, 1912-1913, SE, 2786(شودمی دو تابوي نخستین وضع

ه این دو تابو در نظر فریزر، که آراء او بیش از دیگر مردم شناسان مورد استفاده فروید بود

: کندمی فریزر این دو حکم را چنین معرفی. دهد پرستی را تشکیل میاست، دو حکم اصلی توتم

در (و خوردن آن ) در صورتی که حیوان باشد(نخست اینکه کشتن و خوردن گوشت توتم 
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و دوم اینکه فرد نباید با زن هم توتم خویش ازداوج کند یا . حرام است) صورتی که گیاه باشد

  )183، 1383، فریزر. (نه شودبا او هم خا

ترین اشکال زندگی جمعی است، توتم پرستی که در نظر مردم شناسان یکی از نخستی

دهد که بشر با گذار از وضع بدوي  صورتی از زندگی است که جوهره آن را تابوهایی تشکیل می

ر نخستین فروید خود توتم را جایگزینی براي پد. کندمی مذکور به وضع فرهنگی نخستین وضع

تقدیس کردند و حقوقی بیشتر از قبل براي او  اش او را کشتنپدري که پسران پس از . داند می

د احساس گناه پسران توان میاي  علت چنین پدیده. قائل شده و قدرتی ماورائی به او بخشیدند

نظر  دراي  د همچون کفارهتوان میواگذاري چنین حقوق و قدرتی به پدر توتم شده، نیز . باشد

  .اندآید که پسران براي تطهیر خویش داده

 :کنند از هم بازي می مستقل سه مفهوم نقش اساسی و اما فروید در تبارشناسی اخالقِ

باید توجه داشت که احساس گناه متاخر . مفهوم پدرکشی، مفهوم ندامت و مفهوم احساس گناه

د مدل فرویدي را با توان میز عدم توجه به این تمای. از احساس ندامت و مستقل از آن است

چنین گمان بریم که پسران با کشتن پدر احساس بسا اي  چرا که .مشکلی بزرگ مواجه کند

این تصور اما به دوري آشکار دچار . و پس از آن دست به وضع تابوهاي نخستین زدند هگناه کرد

. فهوم حسن و قبح استموخر از م احساسی اخالقی و طبیعتاً چرا که احساس گناه ماهیتاً. است

دهد  آنچه پسران را آزار می. ی از حسن و قبح وجود ندارددرکحال آنکه در این مرحله هنوز 

. شودمی احساسی که خود منشا پیدایش احساس گناه. احساس ندامت از کرده خویش است

گناه  خود از دل احساس) ید پیش از خوبی بوجود آمدهکه بنا به تقریر فرو(ظاهرا مفهوم بدي 

  .شودمی پرداخته

 مقوالت صالبت توتم، سختی تابوها، احساس ندامت و احساس گناه پیوستاري را تشکیل

تکرار هر باره چرخه مذکور به تقویت . پذیرندمی دهند که در شدت  و ضعف از یکدیگر اثرمی

م در جایگاه توت نهایتاً. افزایدمی آن ابهتبر  ،انجامد و در عین گسترش قلمرو نفوذمی توتم

. بخشندمی روابط قدرت را صورت ،نشیند و تابوهاي مربوط به آنمی محور مناسبات اجتماعی

و از  ،تشدید مرجعیت آن نقشی فعاالنه است نقش بدوي در فراروي توتم از ابژه اولیه و نهایتاً

ین پروژه پیوندد، نقش او در ا آنجا که اخالقی شدن بدوي در ادامه همین فرایند به وقوع می

با جایگاه کودك در فرایند اخالقی شدن چندان همخوانی  البته چنین نقشی. نمایدمی فعال

کودك پس از پذیرش استیالي پدر، به مناسباتی که با مرجعیت او  ،بنا به راي فروید. ندراد

واعد به تعبیر دیگر درونی شدن ق. کندمی دهد و ناخودآگاه آنها را درونیپیوند خورده تن درمی
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چنین پذیرشی البته مبنایی . سلطه جمعی پیامد طبیعی و گریزناپذیر شکست کودك است

این رویکرد ماهیتی همچون مفاد اصل . عقالنی داشته و مبتنی بر حساب هزینه و فایده است

بنا به تحلیل فروید، اصل واقعیت بر خالف تصور آغازین که آن را در برابر اصل . واقعیت دارد

مفاد اصل واقعیت ارضاي . کندمی در تداوم آن عمل و مسو با این اصله، به واقع اندنش لذت می

 ا درکار کردن اصل واقعیت تالشبه تعبیر دیگر دستگاه روان ب. عقالنی و سنجیده غرایز است

. راهی براي ارضاي بهینه غرایز و تحصیل حداکثر لذت در عین تحمل حداقل رنج بیابد کندمی

 به زعم او .دراسط عملکرد عقل در تببین فرویدي دزعم مارکوزه نشان از ب رویکردي که به

و از این  شودمی به قواي حیث التفات، حافظه، و قضاوت و سنجش مجهز در فرایند رشد انسان

کندمی که تحت سلطه عقالنیتی بیرونی عملاي  سوژه .گرددمی باشعور بدلاي  رهگذر به سوژه

پذیرش قواعد اخالقی نیز که با تحمیل فراخود و مبتنی بر اصل واقعیت .)38، 1389مارکوزه، (

. فرد با محیط اجتماعی است (Interaction)از عقالنی سازي میان کنشاي  ، خود نشانهشودمی محقق

حداکثر نفع خویش را در  کندمی ششناسد و تالمی که ساختهاي حاکم را به رسمیتاي  سوژه

به هر تقدیر اما کودك در فرایندي ناخودآگاه و در موضع انفعال . بال کندچارچوب مناسبات حاکم دن

دهد، بر خالف بدوي که هر چند ناخوداگاه ولی فعاالنه و در می هاي حاکم تناست که به ساخت

.کندمی جستجوي کفاره گناهان خویش است که خود را ملزم به تقدیس توتم و تحکیم تابوهاي آن

  

  و حکم اخالقیتفاوت ماهوي تابو 

تابو و حکم است که میان ارزي این دو پروژه، این همانی ماهوي از جمله فرضیات فروید در هم

داند و به اقتفاي کانت آن را  فروید عنصر مشترك این دو را مفهوم الزام می.شودمی برقراراخالقی 

,Freud, 1912-1913, SE(نهد می نام (Categorical Imperative)حکم مطلق در نظر  .)2648

. )Lear, 2005, 193(بدون دقت کافی صورت گرفته استجاناتان لیر اما این ارجاع فروید به کانت 

بر مطلوبیت  کانت و تاکید گیردمی قرارچرا که نزد کانت حکم مطلق در برابر حکم مشروط 

رسد می به نظرحال آنکه . )35، 1389کانت، (استدر برابر مطلوبیت واسط یا ابزاري غایی آن 

خطاي فروید . معناي موردنظر فروید ضرورت تابو یا حکم اخالقی است و نه مطلوبیت غایی آن

حال . زندمی که او از ضرورت تابو به مطلق بودن آن، در معناي کانتی، نقب شودمی آنجا آشکار

معنا که  بدین .داندمی است که تنها آن را مجازآنکه کانت مسیر معکوس را طی کرده و محتمل 

مطلق  ،از مطلق بودن حکم، ضرورت آن را استنتاج کرده، نه آنکه حکمی را به جهت ضرورت

  .بداند، همچنانکه فروید دانسته است
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تابوي بدوي ربط . گرایی است عنصر دیگر در مفهومی که فروید از تابو برمی سازد، واقع

ورهاي بدوي در باب تابو آن است که از مهمترین بامن جمله اینکه . تنگاتنگی با امور واقع دارد

 فروید گزارشاتی را نقل. آنکه تابویی را بشکند، به صورت طبیعی مکافات آن را خواهد دید

را، هر چند نادانسته، خورده در زمانی کمتر از  که به عنوان مثال فردي که غذاي توتمی کندمی

اند نیز به ندك تابو استفاده کردهیا سه نفري که از ف. است یک روز جان خود را از دست داده

با . خود، تابوشکن را مجازات خواهد کردت بنا بر این بدوي تردیدي ندارد که طبیع. همچنین

تا از مکافات عمل آن در  دهد و تابو شکن را جزا می کندمی این حال او بر طبیعت پیش دستی

,Freud, 1912-1913, SE(امان بماند  2689(.  

تابو . میان تلقی بدوي از تابو و برخی تلقی ها از اخالق وجود دارد ت مهمیز این حیث تفاوا

گرایی اخالقی پیوند نزدیک در تلقی بدوي ریشه در واقعیات عالم دارد و بدین ترتیب با واقع

با این . شودمی گرا تنها در مفهوم الزام خالصهواقعو اشتراك آن با رویکردهاي ناکندمی برقرار

چرا که چنانکه گفته شد مجازات . گرایی نیز چیزي بیشتر دارداز واقع ،بدويحال تلقی 

یا التفات او به شکستن تابو  تابوشکنی علی االصول امري طبیعی است و نیازي به قرارداد آدمی

بدین ترتیب چنین . به تعبیر دیگر مجازات تابو در زمره قوانین حاکم بر طبیعت است. ندارد

ابو همراه خود، متافیزیکی پررنگ دارد و از روابطی واقعی وراي عالم طبیعت گفت که ت توان می

هر چند . بسته نیست همچنین متافیزیکی با گرایی اخالقی لزوما حال آنکه واقع. دهد خبر می

هایی اخالقی را به ویژه در ادیان یافت که حاوي چنین بار متافیزیکی باشند و تلقی توان میکه 

  .هاي اخالقی را واقعی و گریز از آنها را اجتناب ناپذیر بدانندنتایج خوب و بد

هاي بدین ترتیب که منع. شودمی متذکرمنع اخالقی میان تابو ونیز تفاوتی را فرویداما 

اند، تاریخ آنها نامعلوم است و از منظر ما نیز اساسا غیر قابل درك دلیلهایی بالمنع تابویی اساساً

صدق این حکم اما .)p. 2666(5اند ام اخالق قابل توجیه و تعلیل و لذا معقولحال آنکه احک .اند

متغیر نخست . تابو و حکم اخالقی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، تابعی است از دو متغیرکه 

تابو ها را نزد آنها به دو . چیستی معناي تابوها نزد اقوام بدوي استخصوص  رویکرد مختار ما در

صورت نخست حکایت از بی معنایی و نامدلل بودن آنها نزد ایشان . تصویر کرد نتوا میصورت 

صورت دوم، زمانی موجه . گوید ها سخن میدارد و صورت دوم از معنادار بودن آنها نزد بدوي

ذکر کرده باشند و به تعبیر اي  ها در باب چرایی هر یک از تابوهاي خویش فلسفهاست که بدوي

وابسته به مشارکت در زندگی  حکم در این باره اکیداً طبیعتاً. ا کوشیده باشنددیگر در تعلیل آنه

  . بدوي و تقریب زاویه دید با ایشان است
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در این باره . اما متغیر دوم، رویکرد مختار ما در باب معقولیت باورها و احکام اخالقی است

بل توجیه و تعلیل دانسته شده و در رویکرد اول احکام اخالقی قا. نیز دو رویکرد قابل اتخاذ است

 در این. انگارند و در رویکرد دوم احکام اخالقی را فاقد دلیل می ،شودمی از معقولیت آنها دفاع

گیرند و لذا به دلیل، قبول یا  قرار نمی (Reasoning)آوريرویکرد احکام اخالقی موضوع دلیل

هاي اینجا معقولیت یکایک گزارهالزم به ذکر است که مساله مورد بحث در . شوندنمی رد

به تعبیر دیگر آنچه باید احراز شود، معقولیت . اخالقی و به بیان دیگر محتواي نهاد اخالق است

هاي آن هاي اخالقی است، نه آنکه از کلیت نهاد اخالق بی آنکه به محتواي گزارهتک گزاره

سر معقولیت کلیت نهاد اخالق لذا سخن در اینجا بر . پرداخته شود، دفاعی صوري صورت گیرد

  .اخالقی استهاي  نیست، بل بر سر معقولیت گزاره

چهار موضع اختیار  توان میبدین ترتیب در باب مدلل بودن و معقولیت تابو و حکم اخالقی 

. شودمی میان این دو آنگونه که فروید در نظر دارد اما تنها در دو موقعیت محققتقابل  .کرد

لل و حکم اخالقی نامعقول باشد و دیگر آنکه تابو نامدلل و حکم اخالقی یکی آنکه تابو مد

چرا که او . گفت که مدنظر او تنها فرض اخیر است توان میبا نظر به متن فروید . معقول باشد

  .بر نامدلل بودن تابو اصرار دارد

روش رسد نقدهایی قابل ایراد است، از جمله نقدهاي می بر این رویکرد البته به نظر

که ویتگنشتاین بر موضع مردم شناسانه فریزر در خصوص مناسک بدوي ایراد کرده اي  شناسانه

رویکرد ویتگنشتاین ایراد شده،  کتاب شاخه زریندر این نقدها که در یادداشتهاي او بر . است

د کشد که فریزر عالم بدوي را از زاویه دیمی بدوي از این منظر به نقدخصوص  فریزر را در کلی

 تر از مردم بدوي است نظرعلم زده انگلیسی قرن نوزدهمی که درك او از معنویت بسیار بدوي

 هاي بدوي هم ناصواب دانسته بر این مبنا رویکرد او به آیین.)Wittgenstein, 1995, 8(کندمی

ي ها فریزر به آیینویتگنشتاین بر این عقیده است که برخالف رویکرد ابزارانگارانه . شودمی

به تعبیر دیگر . اند بدوي، آنان جز درصدد  بیان امیال خویش در خصوص اوضاع عالم نبوده

 اسات وها در عوض اینکه نشانی از تفاسیر نادرست از عالم باشند، محملی براي تخلیه احس آیین

  .)1386،121زندیه، (اند امیال فرد بوده بیان

پذیر است، چرا که او نیز  روید البته امکانویتگنشتاین بر متن ف شناسانه روش بازسازي نقد

اما همچنان فروید بر واکاوي امیال بدوي . به متافیریک پسِ پشت مناسک بدوي اشاراتی دارد

. هایی شگرف است در مناسک خود اصرار فراوان داشته و متن او  از این جهت حاوي بصیرت

باید آن را از علم یا متافیزیک تمیز کور توصیف امور واقع نیست و ۀ روانکاوي به تعبیر ریلأمس



              10، شماره مسلسل91بهار و تابستان ، 6هاي فلسفی دانشگاه تبریز، سالهشنشریۀ پژو        114

او از . آن میل آدمی است موضوعداند که می هرمنوتیکیویلی ویکرد تاریکور روانکاوي را ر. داد

تا آن را در برابر  کندمی تعبیر (Semantics of desire)»معناشناسی امیال«روانکاوي به 

  .)Ricoeur, 1970, 375(روید عرضه کندمی تازه از پروژه ففهها قرار داده و  معناشناسی گزاره

  

  نتیجه

مدعاي هم ارزي تکامل اخالق در فرد و نوع، صرفنظر از اینکه خود همچون اصلی موضوعه 

از جمله این مفروضات این . داروارد دستگاه نظري فروید شده، مفروضاتی قابل خدشه در خود د

ر ورسد این همانی مذکمی ر واقع به نظرد. همانی تابو و حکم اخالقی از منظر تحلیل فروید است

مفهوم کلیدي در پروژه تکامل فرد، حکم چرا که . جوهره مدعاي هم ارزي دانست توان میرا

د در سنجش نسبت توان میلذا سنجش نسبت این دو . بو استتا ،اخالقی و در پروژه تکامل نوع

، همراه بوده روش شناسانه یفهم معناي تابو توسط فروید با معضالت.دو پروژه راهگشا باشد

میان ضمن آنکه . گفت خارج از متن تکوین و کاربرد آن صورت پذیرفته است توان میچنانکه 

هاي هاي فراوان، تفاوتین وجود مشابهتکارهاي واسط در این دو پروژه نیز در عمفاهیم و سازو

  . شودمی مهمی دیده

ارزي این دو پروژه نه تنها بر ثبات  ایده هم. تپروژه فروید اما از جهتی دیگر نیز قابل نقد اس

سانی نوع آدمی  در سرشت خویش را نیز پیش  تاریخی ماهیت حکم و قانون تاکید دارد، که هم

دهد؛ کودك، می فروید براي توضیح روان انسان، سه نمونه را مورد مطالعه قرار. گیردمی فرض

از قوانین عامل در روان پرده  توان میهر سهبیمار، بدوي، و بر آن است که با روانکاوي این 

. بیند میهمان به اخالق را با واکنش کودك این از این روست که او واکنش بدوي . برداشت

از . که فروید خود به مشکالت آن واقف است شودمی سانی روان البته در حالی اتخاذ فرض هم

 ،رد بیمار نیز حاکم است یا آنکه بیماريجمله اینکه آیا اصول حاکم بر روان فرد از جمله در ف

عملکرد اصولی همچون اصل لذت و اصل واقعیت در آید که  خود از آن جهت پدید می

  .)13ه، 1383فروید، (رویدادهاي ذهنی با مشکل روبرو شده است 

. ترین تالشهاي صورت گرفته است در عین حال کار فروید در این زمینه در زمره جدي

تر و سازوکارهایی  تداوم تبارشناسی اخالق نیچه پیش رفته، مفاهیمی دقیقه درتبارشناسی او ک

شناسانه،  هاي او بر مشاهدات مردم ضمن اینکه ابتناء نظریه. است تر به دست داده مشخص

  .است تفاسیر اسطوره ها و نیز شواهد روانکاوانه بر قوت آنها افزوده
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  ها نوشت پی

1-Ernst Haeckel  ت آلمانی قرن نوزدهمبیولوژیس

  :براي نمونه بنگرید به-2

  .طرح نو: تهران. ترانه قطب ۀترجم. آینده فراانسانی ما). 1390(فوکویاما، فرانسیس 

او وجه تمایز خویش از فیلسوفانی همچون نیچه و شوپنهاور را در خصلت علمی آراء خویش -3

ء خویش و آراء فیلسوفان سـابق معتـرف   در عین اینکه به برخی تشابهات اساسی در آرا. داندمی

  :براي برخی از این تشابهات بنگرید به . است

-Freud, Sigmund (1914). On the histoty of the psycho-analytic movement. 
Standard Edition. p2884

--------(1916). Some character types met with in psycho-analytic work. 

Standard Edition. p3119

--------(1921). Group psychology and the analysis of the ego. Standard 

Edition. p3815

--------(1925). An Auotobiographical study. Standard Edition. p4234

 ------ (1933). New introductory lectures on psycho-analysis. Standard Edition p4680

. دهـد می نماند که فروبد تحلیلی عقلالنی نیز در توضیح حرمت زنان پدر به دستناگفته -4

 از این دست که پسران با رجوع به زنان جنگ و جـدالی دیگـر را ایـن بـار البتـه میـان خـویش       

 گراییِ در تبعید آنها  جنس جنگ و جدالی که با انس و االفت شکل گرفته از دوران هم. آغازندمی

نمایـد کـه خـود    می تا تنها راه چاره را اعالم حرمت همه زنان پدر بر همه پسرانسازد و نهاینمی

  .)113و  112،  1389فروید، (ي قراداد اجتماعی استسرآغازي برا

نخست اینکـه  . شودمی التفات به چنین فرضی نزد فروید ما را به اخذ دو نتیجه رهنمون-5

و . دانـد مـی  ه و بدین معنا امر ناموجه را نـامعقول فروید میان توجیه و معقولیت تالزم برقرار کرد

اخالقـی  هـاي   دوم اینکه اخالق را قابل توجیه دانسته و امکان دلیل آوري در خصوص تک گزاره

  .گیردمی را مفروض
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