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چکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی روانکاوانـ ه رمــان همــزاد اثــر فیــودور داستایوســکی میپــردازد و در
پــی آن اســت کــه بــر اســاس نظریههــای زیگمونــد فرویــد ،نیروهــا و انگیزههــای ناخــودآگاه
شــخصیت اول داســتان را مــورد بحــث قــرار دهــد .هــدف از بررســی روانکاوانــه در داســتان،
ایــن اســت کــه اعمــال و افــکار شــخصیت اول بهتــر درک شــود و مشــخص شــود گرفتاریهــای
روانــی او از چــه عواملــی نشــأت میگیــرد .شــخصیت اصلــی داســتان ،آقــای گالیادکیــن ،کارمنــد
میــانردهای اســت کــه آرزوی پیشــرفت بــه درجــات باالتــر را در ســر میپرورانــد .در مســیر
تالشهــای مزوران ـهاش بــرای رســیدن بــه مطلــوب و همچنیــن در میــان افــکار و احساســات
پریشــانش ،بــه تدریــج دنیــای واقعیــت بــرای او مبهــم میشــود .گالیادکیــن رفتهرفتــه گرفتــار
دنیایــی مملــو از توقعــات واهــی میشــود و شــخصیتش دوپــاره میگــردد .گالیادکیــن دغلبــاز
داســتان بــرای رفتارهــای مکاران ـهاش کالبــدی جدیــد میســازد و اعمــال ایــن فــرد نوظهــور را
بیارتبــاط بــا خــود میپنــدارد .ایــن گسســت شــخصیتی در ابتــدا بــر اســاس نظری ـ ه رانههــای
مــرگ و زندگــی فرویــد مــورد بحــث قــرار میگیــرد .رانــ ه زندگــی در او بــرای باالبــردن
احتمــال بقــا ،در آغــاز ،باعــث تســریع در گسســت شــخصیتیاش میشــود .در ادامــه ،رانــه
مــرگ نیــرو میگیــرد تــا "خــود" ضعیــف و شکســتخوردهاش را از میــان ببــرد .همچنیــن،
روابــط گالیادکیــن بــا دیگــران و انتظــار و تصــوری کــه از آنهــا دارد بــر اســاس مفهــوم عقــده
ادیــپ و نقــش والدیــن در ایجــاد الگوهــای ذهنــی در فــرد بررســی میشــود .او در ذهــن آشــفته
و بیمــار خــود بهدنبــال تکــرار دنیــای خیالــی دوران کودکــی اســت .عــاوه بــر ایــن موضــوع،
رفتــار و افــکار گالیادکیــن بــر اســاس نشــانگان مالیخولیــا تحلیــل میشــود.
واژههــای کلیــدی :تحلیــل روانکاوانـه ،شــخصیت گسســته ،داســتان همــزاد ،رانه ،ناخــودآگاه،
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مروری بر ادبیات:
رابــرت بــرد در کتــاب نگاهــی بــه زندگــی و آثــار فیــودور داستایفســکی 1میگویــد:
داستایفســکی از شــکافی مینویســد کــه بیــن خودآگاهیهــای خصوصــی (آگاهیداشــتن از
احساســات خــود) و عمومــی (آگاهیداشــتن از خــود بــا نظــر بــه دیــدگاه دیگــران) ایجــاد
شدهاســت ( .)44 :1394زمانــی کــه گالیادکیــن متوجــه میشــود تصویــری کــه دیگــران از او
دارنــد ،بســیار متفــاوت از تصویــری اســت کــه او از خــود دارد ،ایــن شــکاف بــه وضعیتــی
غیرقابــل تحمــل تبدیــل میشــود و ســفرش بــه دنیــای خیــاالت رفتهرفتــه تحــت ایــن فشــار
روانــی آغــاز میشــود .تظاهــر بــه «دیگــری» بــودن بهتدریــج همــزاد او را قــوی میکنــد.
خــودآگاه او مغلــوب ناخودآگاهــش میشــود و اطرافیــان او رفتارهــای غیرعــادی او را دیگــر
تــاب نمیآورنــد.
در فیــودور داستایوســکی 2پیتــر کنــرادی میگویــد« :همــزاد دربــاره دردهــای شــخصیت
اســت» ( .)21 :1988همچنیــن اضافــه میکنــد کــه آقــای گالیادکیــن بهدنبــال ذرهای احســاس
شــخصیت میگــردد و معتقــد اســت کــه ظاهــرش نبایــد باعــث مــورد تبعیــض واقعشــدن
در محیــط کارش شــود( .)24 :1988بــا نگاهــی روانکاوانــه بــه موضــوع گفتهشــده میتــوان
دریافــت کــه رفتــار و افــکار ضدونقیــض او پــرده از ایدهآلهــای دســتنیافت ه او برمــیدارد.
ایدهآلهایــی کــه تحــت تأثیــر جامعــه شــکل گرفتهانــد و«خــود» را تحــت فشــار قــرار
میدهنــد تــا خــود را بــه جایــگاه مطلــوب برســاند؛ امــا ناکامــی واکنــش ناخــودآگاه انــکار
را در او برمیانگیــزد؛ انــکار اینکــه ظواهــر بــرای او اهمیــت دارد و بــا گسســت شــخصیت
و برونفکنــیِ ایــن قبیــل ارزشهــا بــه همــزاد خــود بهدنبــال شــخصیتی قابــل قبــول اســت.
در فلســفه داستایفســکی ،3ســوزان اندرســون توضیــح میدهــد کــه «در نظــر داستایفســکی

مهمتریــن نیــروی
انگیزاننــده درونــی میــل بــه عــزت نفــس بــود .چیــز متفاوتــی کــه
داستایفســکی بــر ایــن اندیشــهها افــزود ایــن بــود کــه در درون هــر شــخص تفاوتهــا و
خصلتهایــی هســتند کــه بــا همدیگــر در نبردنــد» ( .)57 :1398در ایــن مقالــه ایــن تضادهــا
بــر پایــه ســائقهای بنیادیــن و الگوهــای ذهنــی کــه از بــدو تولــد در آدمــی شــکل میگیرنــد،
بررســی میشــود.
مقدمه

وپنجه
رمــان همــزاد ( )1392داســتان مــردی را بازگــو میکنــد کــه پــس از دســت
نرمکــردن بــا مشــکالت روانــی دچــار گسســت شــخصیتی میشــود و در نهایــت قــدم در وادی
جنــون میگــذارد .ورای شــخصیتپردازی قــوی ،چیــزی کــه رمــان را دارای اهمیــت کــرده،
Fyodor Dostoevsky (Critical Lives), Robert Bird
Fyodor Dostoevsky, Peter Conradi
3
On Dostoevsky, Susan Leigh Anderson
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ارتبــاط نزدیــک آن بــا علــم روانکاوی اســت؛ ایــن ارتبــاط یکــی از ویژگیهــای برجســت ه
آثــار داستایوســکی میباشــد .ایــن مقالــه بــه بررســی تطبیقــی رمــان همــزاد بــا اســتفاده از
نظریههــای روانکاوی فرویــد میپــردازد؛ بــا ایــن هــدف کــه نشــان دهــد چــه مضمونهایــی
مرتبــط بــا روانکاوی ،در بافــت ایــن اثــر وجــود دارنــد و چگونــه ایــن مضمونهــا خواننــده
را بــا بنیادیتریــن نیازهــا و انگیزههــای ناخــودآگاه 1آدمــی روب ـهرو میکننــد .بــرای رســیدن
بــه هــدف ذکرشــده پیششــرطهای موجــود در روان ایــن شــخصیت مطالعــه و بررســی
شــدهاند؛ پیششــرطهایی کــه زمینــه را بــرای دورشــدن او از واقعیــت فراهــم کــرده و او
را هــر لحظــه بیــش از پیــش ،در دنیایــی مملــو از اوهــام گرفتــار ســاختهاند .عواملــی کــه
باعــث ایــن گسســت از واقعیــت شــدهاند ،از الگوهــای ذهن ـیای نشــأت میگیرنــد کــه بیــن
آدمیــان از بــدو تولــد مشــترک اســت .در ابتــدا نقــش رانـه زندگــی و رانـه مــرگ در پیدایــش
امیــال درونــی و همچنیــن تأثیــر آنهــا بــر شــیو ه برخــورد او بــا جهــان پیرامــون بررســی
میشــود .عقــد ه ادیــپ 2نیــز از مفاهیــم کاربــردی در ایــن مقالــه اســت .بــر اســاس ایــن عقــده،
شــخصیت اصلــی داســتان مــورد تحلیــل روانکاوانــه قــرار میگیــرد و نشــان داده میشــود کــه
تثبیــت عقــده ادیــپ در بزرگســالی تأثیــرات آســیبزایی بهجــا میگــذارد و بــا ایجــاد تضــاد
و تعــارض بــا جهــان واقعیــت ،مشــکالت بســیاری را بــرای خــود فــرد و اطرافیانــش فراهــم
میکنــد .بنابرایــن ،ایــن مقالــه در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد رانههــای بنیادیــن چــه نقشــی
در گسســت شــخصیتی گالیادکیــن دارنــد؛ نمــود پــدر و مــادر در ذهــن او چــه تأثیراتــی بــر
زندگــیاش میگذارنــد؛ و چــه نشــانههایی شــخصیت مالیخولیایــی او را آشــکار میکنــد.
بــا مطالعــه و بررســی ایــن شــخصیت بــا رویکــرد روانکاوی ،مفاهیــم مربــوط بــه مــرگ و
زندگ��ی و نی��ز تصوی��ری از پیچیدگیهـ�ای درون��ی فــرد نش��ان داده میشــود .همانطــور
کــه در ادبیــات و روانپزشــکی میخوانیــم« :یکــی از وظایــف اصلــی ادبیــات ،ســاختمندکردن
زندگــی و مــرگ و معنابخشــی بــه هــر دوی آنهاســت .درواقــع ،هــدف ادبیــات بهعنــوان
یــک رشــته ،درســت ماننــد علــم ،فهمیــدن دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم و تفســیر
نقــش خودمــان بهعنــوان شــرکتکنندگان در شــرایط بشــری اســت» (اُیبُــد.)146 :1397 ،
بــا مطالعـه روانکاوانـ ه نیروهــای درونــی در همــزاد ،نهتنهــا دنیــای پُــر رمــز و راز شــخصیت
اصل��ی داسـ�تان ب��رای مـ�ا گیراتــر میشــود ،بلکــه نقــش نیروهــای روانــی را نیــز در زندگــی
بهتــر درک میکنیــم؛ چراکــه ایــن نیروهــای مشــترک میــان آدمیــان هســتند.

 .1رانهها

3

رانههــا محرکهایــی درونــی هســتند کــه نیــروی روانــی فــرد را بهســوی اهــداف
مطلوبشــان ســوق میدهنــد .رانـهای کــه بــرای «اســتقرار حیــات فعــال اســت» اِروس یــا رانـه
Unconscious
Oedipus complex
drives
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جنســی اســت کــه میــل بــه بقــا را ایجــاد میکنــد( .)Freud, 2007:145رانــهای کــه باعــث
میشــود «ارگانیســمهای جانــدار بــه حالــت بیجــان خــود بــدل شــوند» ران ـ ه مــرگ اســت
( .)Freud, 2007:145فــرد بــا حیــات خویــش دچــار تنشــی میشــود کــه بــرای تعدیــل آن،
ران ـ ه مــرگ میــل بــه نابــودی را بهوجــود م ـیآورد ( .)Freud, 2007:145در زندگــی بهطــور
معمــول رانــه غالــب اِروس اســت کــه بــه آدمــی قــدرت زندهمانــدن و پیشــرفت در طــول
عمــر را میدهــد .بایــد توجــه داشــت ممکــن اســت تعــادل بیــن ایــن دو نیــرو بــه علــت
شــرایط نامناســب از دســت بــرود .در ایــن شــرایط رانــ ه مــرگ میتوانــد از رانــه زندگــی
پیشــی بگیــرد .چیــزی کــه خواننــده در ایــن رمــان بــا آن مواجــه میشــود تعــارض بیــن ایــن
دو نیــرو در شــخصیت اصلــی ،آقــای گالیادکیــن ،اســت.
پیــش از بررســی ایــن موضــوع در همــزاد ،بــه مفهــوم رانههــا در ادبیــات اشــاره میشــود.
تعارضهــای موجــود در نهــاد آدمــی موضــوع آثــار بســیاری از نویســندگان اســت؛ بهعنــوان
مثــال ،دکتــر جکیــل و آقــای هایــد 1اثــر رابــرت لویــی استیونســن ،گــرگ بیابــان 2اثــر هرمــان
هســه و باشــگاه مبــارزه 3اثــر چــاک پاالنیــک نمونههایــی از داســتانهایی هســتند کــه تعارضــات
شــخصیتی و نیروهــای متضــادِ روان انســان را بــه تصویــر میکشــند .در دکتــر جکیــل و آقــای
هایــد ،هایــد صــورت شــرارتهای نهــان و ناخــودآگاه جکیــل اســت .در گــرگ بیابــان ،هســه
از نیمـه غیــر انســانی شــخصیت اصلــی پــرده برمـیدارد .هــاری ،شــخصیت اصلــی داســتان،
تعارضــات درونــی پُرتنشــی را متحمــل میشــود؛ ایــن تعارضــات او را افســرده میکنــد تــا
آنجــا کــه بــا فکــر خودکشــی خــود را آرام میســازد؛ چراکــه مــرگ را راهــی بــرای رهایــی
از رنــج و مشــقت زندگــیاش میدانــد .درعینحــال بهدنبــال راهــی اســت تــا بــه تعادلــی
روانــی برســد و او را از مــرگ فاصلــه دهــد .در باشــگاه مبــارزه ،پاالنیــک از دغدغههــای
بیهــوده انســان معاصــر ســخن میگویــد و نشــان میدهــد چگونــه ایــن دغدغههــا بــا میــل
بــه رهایــی از ایــن پوچیهــا در تعــارض اســت .شــخصیت اصلــی رمــان باشــگاه مبــارزه،
در جســتوجوی رهایــی از اســارت دنیایــی اســت کــه او را بــه خردهماشــینی در نظــام
اجتماعــی تبدیــل و زندگــی او را از اهــداف ب ـیارزش پُــر کردهاســت.
1ـ  .1رانه زندگی

4

در بحثــی در ارتبــاط بــا مفهــوم "همــزاد "5از اتــو َرنــک ،فرویــد اینگونــه میگویــد کــه
«همــزاد در اصــل تضمیــن حفــظ جــان در برابــر تخریــب خود 6بــود» و بعــد عبارتــی را از رنک
دربــاره همــزاد مــیآورد :اینکــه همــزاد «انــکار شــدی ِد نیــروی مــرگ» ()Freud,1925:235
بــود؛ بنابرایــن ،بهوجودآمــدن همــزاد ،ریشــه در طغیانــی درونــی بــرای دفــاع از خــود در مقابــل
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson
Steppenwolf, Hermann Hesse
3
Fight Club, Chuck Palahniuk
4
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مــرگ و نابــودی دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه فــرد ،ناخــودآگاه ویژگیهایــی کــه زندهمانــدن را
تضمیــن میکننــد ،شناســایی و آنهــا را از ضعفهایــش جــدا میکنــد و در قالــب شــخص
دیگــری کــه همــان همــزاد اوســت بــروز میدهــد .ذهــن گالیادکیــن ،تحــت تأثیــر فشــارهای
روانــی کــه بــر اثــر اختــاف طبقاتــی متحمــل میشــود ،بهصــورت ناخــودآگاه بهدنبــال رفــع
احساســات خُ ردشــد ه مربــوط بــه تصویــر خویــش اســت .در ذهــن ایــن فــرد "خــود" دیگــری
بهوجــود میآیــد تــا او را از تخریــب کامــل محفــوظ دارد؛ بنابرایــن چــار ه ناخــودآگاه او ایــن
اســت کــه رفتارهــای ناشــی از تزویــر و دوروی ـیاش را بــه خــود دیگــری برونفکنــی کنــد
تــا همچنــان رفتارهــای ناپســند خــود را در قالــب شــخص دیگــری نگــه دارد ،بــدون آن کــه
خــود اصلــی ،زیــر بــار فشــار متهمشــدن بــه آن ویژگیهــای ناپســند بــرود.
گالیادکیــن یــک کارمنــد دولتــی (مشــاور رســمی) اســت کــه در سیســتم درجهبنــدی رتبهای
میانــه دارد .در جامعــه او درجــه و رتبــه کاری عالــی ،تبدیــل بــه ارزش شدهاســت .زمانــی
کــه اینچنیــن هدفهایــی بــرای مــردم ارزشــمند شــوند ،معنــای زندگــی و ارزش درونــی
آنهــا بــر ایــن اســاس قــرار میگیــرد .در ایــن میــان مردمــی هــم هســتند کــه چنــان بــه ایــن
طــرز فکــر مبتــا میشــوند کــه بــرای رســیدن بــه آن از هیــچ کاری ،حتــی غیراخالقــی ،دریــغ
نمیکننــد .گالیادکیــن داســتان هــم از دیــار ایــن آدمیــان گرفتــار نادانــی میآیــد .او میپنــدارد
اگــر بــه جایــگاه و منصبــی دســت یابــد ،بــه مقصــود خــود در ایــن دنیــا رسیدهاســت و
میتوانــد از خــود ،تصــوری ایدئــال داشــته باشــد.
از همــان اوایــل داســتان ،شــخصیت متظاهــر او برمــا میشــود؛ بهتریــن لباسهایــش
را میپوشــد ،کالســک ه گــران کرایــه میکنــد و بــه بــازار مــیرود و بــه خریدکــردن تظاهــر
میکنــد .بــرای او باارزشبــودن و ثروتمندبــودن یــک معنــا دارنــد .تظاهــر مقدمـهای اســت بــر
گسســت شــخصیت او و پدیدارشــدن همــزادش .تظاهــر ،او را از ورطـه بیمعنایــی زندگـیاش
نجــات نمیدهــد؛ چراکــه خــود را همچــون چیــزی کــه تظاهــر میکنــد ،ارزشــمند نمیدانــد.
در اوایــل داســتان ،زمانــی کــه یکــی از همکارانــش را میبینــد ،وانمــود میکنــد شــخص
دیگــری اســت:
چطــور اســت وانمــود کنــم کــه مــن نیســتم و ایــن شــخص کــه او در کالســکه میبینــد شــخص
دیگــری اســت کــه شــباهت عجیبــی بــا مــن دارد و طــوری نگاهــش کنــم کــه انــگاری هیــچ اتفاقــی
نیفتــاده؛ چــون ایــن کســی کــه او میبینــد مــن نیســتم ...نخیــر ،مــن نیســتم (.)13

ارزش درون ـیای کــه گالیادکیــن بــرای خــود قائــل اســت ،رفتهرفتــه کمرنــگ میشــود.
واکنــش ناخــودآگاه او بــرای نجــات خــود ،ســاختن همــزادی اســت کــه بتوانــد مســئولیت
ادام ـه زندگ ـیاش را برعهــده گیــرد .بنابرایــن ،گالیادکیــن دچــار گسســت شــخصیتی میشــود
و خــود را در قالــب فــرد دیگــری گــم میکنــد؛ چراکــه رانــه زندگــیِ تهدیدشــده ،تصویــر
خــودِ قویتــری در ذهــن او میســازد تــا خــود را از نابــودی کامــل حفــظ کنــد .بــرای دفــاع
در برابــر ایــن نابــودی اســت کــه همــزادش در ابتــدا ســعی در جلــب اعتمــاد او دارد .در ایــن
صــورت گالیادکیــن بــا تنــش کمتــری مســئولیت و ارادهاش را بــه دیگــری وامیگــذارد:
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رفتــارش حکایــت از نهایــت اعتمــاد میکــرد .میکوشــید کارهایــش مطابــق میــل میزبانــش باشــد...
هرطــور میتوانســت میکوشــید نظــر آقــای گالیادکیــن را نســبت بــه خــود مســاعد ســازد و در
چشــمش خوشــایند جلــوه کنــد ،بهطوریکــه آقــای گالیادکیــن عاقبــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
مهمانــش بایــد از هــر نظــر آدمــی مهربــان و بــا او همــدل باشــد (.)88

1ـ  .2ران ه مرگ

1

زمانــی کــه شــخصیت اصلــی داســتان بــا ناامیــدی در رســیدن بــه هــدف خــود احســاس
ناتوانــی میکنــد ،راه را بــرای نیرویافتــن ران ـ ه مــرگ بــاز میکنــد کــه ایــن در ناخــودآگاه او
میــل بــه پایــان زندگــی را برمیانگیــزد .از آنجــا کــه رانـه زندگــی ،گالیادکیــن را در وضعیــت
روانــی امــن و رضایتبخشــی قــرار نــداده و برعکــس وضعیــت او را کامـ ً
ا دچــار نابســامانی
و ناپایــداری کردهاســت ،ران ـه مــرگ از آن پیشــی میگیــرد .احســاس رضایتمنــدی کــه ران ـه
مــرگ نویــدش را میدهــدـ آن احســاس بینیــازی پــس از مــرگـ بــرای شــخص همچــون
وضعیتــی اســت کــه رانـه زندگــی در پــی نیــل بــه آن اســت .اکنــون کــه رانـ ه زندگــی موفــق
نبودهاســت ،رانــه همراســتا بــا آن بــرای جبــران تعــادل ازدســترفته نیــرو میگیــرد؛ بــه
ایــن دلیــل کــه ایــن دو رانــه در ارتبــاط دائمــی بــا یکدیگــر هســتند (.)Freud, 2007: 146
درواقــع رفتارهــای پرخاشــجویانه گالیادکیــن کهتــر (همــزاد) از ران ـ ه مــرگ کــه انگیزههــای
خودتخریبــیِ او را نیــرو میبخشــد ،نشــأت میگیرنــد.
نمونههــای متعــددی از تمایــات خودویرانگرانـه گالیادکیــن در همــزادش متجلــی هســتند
کــه بــه بعضــی از آنهــا اشــاره میشــود؛ در مالقــات اولشــان ،همــزاد انســانی بســیار متواضــع
بــه نظــر میرســد کــه بیشــک هدفــش فریــبدادن گالیادکیــن اســت .فــردای آن روز،
در محــل کارشــان ،همــزاد اعتنایــی بــه گالیادکیــن نمیکنــد .بعــد از کوشــشهای بســیار
گالیادکیــن بــرای جلــب توجــه او ،همــزاد بــه ســردی بــا او برخــورد میکنــد .همچنیــن ،روز
دیگــر ،همــزاد اوراقــی را کــه گالیادکیــن قــرار بــود بــه رئیــس ادار ه بدهــد از دســتش میقاپــد
و خــود تحویــل میدهــد .در جایــی دیگــر میبینیــم همــزاد بــا رفتــاری کامــ ً
ا تحقیرآمیــز
ســبب رنجــش هرچــه بیشــتر گالیادکیــن میشــود:
ناگهــان ،شــاید از ســر اشــتباه ،زیــرا تــا آن لحظــه هنــوز متوجــه حضــور دوســت مهتــر خــود نشــده
بــود ،بــه ســوی او نیــز دســت پیــش بــرد .قهرمــان مــا نیــز ،البــد او هــم از ســر اشــتباه ،گرچــه
فرصــت کافــی داشــته بــود کــه رفتــار مز ّورانــه آقــای گالیادکیــن کهتــر را تماشــا و بــر آن تأمــل
کنــد ،دســت او را کــه بــه خــاف انتظــارش پیــش آمــده بــود ،فــورا ً حریصانــه گرفــت و بســیار
محکــم و صمیمانــه ،بــا شــوقی عجیــب و هیجانــی اش ـکآلود ،چنانکــه هیچکــس ابــدا ً انتظــارش
را نداشــت ،فشــرد ...امــا لحظ ـهای بعــد بــه دیــدن واکنــش رقیــب بــدذات خــود چنــان در حیــرت
افتــاد و برآشــفت و چنــان از خشــم میخواســت دیوانــه شــود کــه حــد نداشــت؛ زیــرا ایــن نارفیــق،
ایــن دشــمن خونیــن ،ایــن گالیادکیــن کهتــر بیچشــمورو ،چــون متوجــه اشــتباه قربانــی معصــوم و
death drive
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حتــی شــاید حریفــی کــه فریــب او را خــورده بــود شــد ،بیهیــچ حیــا و بــا دلــی بــه ســختی ســنگ،
و بــیذرهای ناراحتــی وجــدان ،بــا وقاحتــی کــه بــه وصــف نمیآمــد ،بــا خشــونتی تحملناپذیــر
دســت خــود را بــه ضــرب از دســت آقــای گالیادکیــن بیــرون کشــید ...و بــا حرکتــی ســخت موهــن
تــف بــر زمیــن انداخــت ...بــه عمــد بــه اطرافیــان خــود نــگاه میکــرد تــا توجــه همــه را بــه شــاهکار
خــود جلــب کنــد و در چشــم یککشــان زل مــیزد و پیــدا بــود بــا ایــن کار میکوشــد کــه
زشــتترین و ناخوشــایندترین تصــورات را در خصــوص حریفــش در دل آنهــا القــا کنــد (.)154

قــرار گرفتــن ران ـه مــرگ در مقابــل ران ـه زندگــی تضادهــای شــخصیتی او را آســیبزاتر
میکنــد .کارن هورنــای در تضادهــای درونــی مــا 1میگویــد« :جریــان ایدئالســازی صــد
مرتبــه بــر احســاس حقــارت و ناچیــزی او میافزایــد؛ زیــرا دائمـ ًا خــود واقعــی ،یعنــی خــود
مطــرود و قابــل مالمتــش را بــا خــود ایدئالــی مقایســه میکنــد» ( .)141 :1394گالیادکیــن
کهتــر خــودِ برتــری اســت کــه تــوان ادامــه زندگــی را دارد و نویــد رســیدن بــه تصــوری
ایدئــال از خــود و زندگــیاش را میدهــد .او ضعــف گالیادکیــن مهتــر را تــاب نمــیآورد؛
چراکــه شــخصیت ضعیــف و ناتوانــش را مانعــی در راه رســیدن بــه اهــداف جاهطلبانـ ه خــود
میبینــد .ایجــاد افــکار و اعمــال خودویرانگرانــه توســط رانــ ه مــرگ ،اســتراتژی ناخــودآگاه
گالیادکیــن اســت تــا او را از نیم ـه منفعــل و ضعیــف شــخصیتیاش رهایــی بخشــد.
 .2تثبیت نمود پدر
در ســنین پاییــن ،یــک پســربچه بــا پــدرش همذاتپنــداری میکنــد .همذاتپنــداری
بــا پــدر در ذهــن فــرد ،طرحــوارهای میســازد کــه زندگــی آینــدهاش را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .در ایــن بخــش ،چگونگــی تأثیــر ایــن طرحــواره بــر ذهــن گالیادکیــن بررســی
میشــود.
فرویــد میگویــد« :ممکــن اســت بــه ســبب مقاومــت ،ایــن همذاتپنداریهــا از
یکدیگــر جــدا شــوند و بــه ایــن ســبب ،در مــن شــکافی رخ دهــد .شــاید راز مــواردی کــه
چندشــخصیتی نامیــده میشــوند ایــن باشــد کــه همذاتپنداریهــای مختلفــی بــ ه نوبــت
خــودآگاه را بــه تصــرف درمیآورنــد» ( .)36 :1394اولیــن همذاتپنــداری یــک پســر ،بــا
پــدرش اســت .همانطــور کــه در بخــش قبــل گفتــه شــد ،شــخصیت گسســته گالیادکیــن
تأثیرگرفتــه از تمایــات مخــرب رانـ ه مــرگ در اوســت .در ایــن بخــش مطلــب مــورد بحــث
ایــن اســت کــه چگونــه همذاتپنــداری بــا پــدر ،میتوانــد آن تمایــات مخــرب را قــوت
بخشــد .فرویــد در ادامــه میگویــد:
فرامــن از همانندســازی بــا پــدر کــه بــه عنــوان الگــو درنظــر گرفتــه میشــود ،برمیخیــزد .هرگونــه
همانندســازی از ایــن دســت ،ماهیــت غیرجنســی یــا حتــی واالیشــی دارد .اکنــون بــه نظــر میرســد،
کــه وقتــی یــک تبدیــل از ایــن ســنخ رخ میدهــد ،بهطــور همزمــان یــک گســلش در غرایــز نیــز رخ
میدهــد .پــس از واالیــش ،جــزء شــهوانی دیگــر یــارای آن را نــدارد کــه همچــو گذشــته پیوســتگی
Our Inner Conflicts, Karen Horney
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تمــام عناصــر ویرانگــر را بــا خــود حفــظ کنــد و آنهــا بــه صــورت تمایــل بــه پرخاشــگری و
ویرانگــری رهــا میشــوند .ایــن گســلش ،منشــأ منــش خشــن و قســاوتی اســت کــه مــنِ آرمانــی از
خــود نشــان میدهــد؛ حالــت مســتبدانه" :تــو بایــد.)69( "...

در گالیادکیــن تســلط رانــه زندگــی کاهــش میابــد و رانــه مــرگ غالــب میشــود و در
نهایــت ،ایــن دگرگونیهــا منجــر بــه بــروز رفتارهــا و تمایــات پرخاشــگرانه میشــوند .بــه
عقیــده فرویــد تســلط فراخــود 1ممکــن اســت حالتــی را بهوجــود آورد کــه در آن فــرد میــل بــه
بهبــودی را ناخــودآگاه ســرکوبکنــد کــه ایــن نشــاندهنده رانـه زندگــی ضعیفشــده اســت.
بایــد یــادآور شــد کــه بــا اولیــن همذاتپنــداری ،فراخــود در نــوزاد شــکل میگیــرد .هرچــه
ایــن همذاتپنــداری در ذهــن فــرد قویتــر شــود ،تســلط فراخــود بیشــتر میشــود و خــود را
بــا ســرزنشها و ترفندهــای مخــرب ضعیــف و آســیبپذیرتر میکنــد (.)Freud,2007:153
در ذهــن گالیادکیــن خشــم فراخــود بهســوی خــود جریــان یافتــه اســت .گالیادکیــن کــه
تــوان مقابلــه بــا فراخــود را نــدارد ناخــودآگاه بــا ایجــاد احســاس گنــاه ،خــود را مســتحق
خشــونت فراخــود میپنــدارد .در آخــر ،رانـ ه مــرگ کــه در گالیادکیــن از رانـه زندگــی پیشــی
گرفتهاســت ،موجــب فروپاشــی شــخصیتیاش میشــود.
شــخصیت "دیگــری" کــه بــه داســتان اضافــه میشــود نشــاندهنده بُعــدی از خــود اســت
کــه در روانکاوی فرویــدی بــه نمــود پــدر برمیگــردد .آن شــخصیت دیگــر بــرای گالیادکیــن
ســتودنی و درعینحــال نفرتانگیــز اســت .در داستایوســکی و پدرکشــی فرویــد میگویــد:
بخشــی از "خــود" بــه صــورت اســیر سرنوشــت جلــوه میکنــد و بخــش دیگــر آن از بدرفتــاری
"فراخــود" (یعنــی از احســاس گنهــکاری) خشــنود میشــود و همزمــان نیــاز مبرمــی بــه تنبیــه در
"خــود" بهوجــود میآیــد؛ زیــرا هــر تنبیهــی نهایت ـ ًا اختگــی را دارد و از ایــن لحــاظ نگــرش منفعــل
دیرینــه دربــاره پــدر را تحقــق میبخشــد .حتــی سرنوشــت نیــز مــآالً چیــزی نیســت مگــر فرافکنــی
بعــدی پــدر (.)19 :1393

احساســات او نســبت بــه همــزادش کامـ ً
ا دوپهلــو و مبهــم اســت .ایــن ابهــام و دوگانگــی
ـپ گالیادکیــن را تثبیــت
اشــارهای اســت بــه همذاتپنــداری بیمارگــون بــا پــدر کــه عقــده ادیـ ِ
کردهاســت .در داســتان بارهــا اتفــاق افتــاده اســت کــه بــا وجــود رفتارهــای خصمانـ ه همــزاد،
گالیادکیــن در کنــار احســاس تنفــری کــه بــه او دارد ،امیــدوار اســت بــه وی بپیونــدد:
ســر برگردانــد و آقــای گالیادکیــن کهتــر را در کنــار خــود دیــد .احتیــاج شــدیدی احســاس کــرد کــه
دســت او را بگیــرد و او را بــه کنــاری بکشــد و از او بخواهــد کــه در کارهایــی کــه بعــد از آن بایــد
انجــام دهــد ،بــه او کمــک کنــد و اگــر خبــری شــد او را در تنگنــا تنهــا نگــذارد (.)205

بــر اســاس نظریههــای فرویــد ،پســربچه مرحل ـه همذاتپنــداری بــا پــدر را بــه شــرطی
بــه بهتریــن شــکل پشــت ســر میگــذارد کــه پــدری باکفایــت و الیــق داشــته باشــد؛
superego
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درغیراینصــورت ،ممکــن اســت بســتری بــرای رشــد اختــاالت روانــی ایجــاد شــود کــه
بســته بــه تواناییهــای فــردی ،شــخص میتوانــد از گســترش چنیــن بســتری جلوگیــری کنــد
یــا اینکــه در مقابــل مشــکالت و اختــاالت روانــی زانــو بزنــد .یکــیاز ایــن اختــاالت کــه
در ایــن مقالــه قابــل بحــث میباشــد ،نارسیسیســم( 1خودشــیفتگی) اســت.
بایــد گفــت از آنجــا کــه کودکــی گالیادکیــن بــر خواننــده پوشــیده اســت ،بــرای درک
موضــوع همذاتپنــداری بــا پــدر ،از جایگزینهــای زمــان حــال او و یــا بــه بیانــی دیگــر،
پدرهــای نمادیــن او اســتفاده شدهاســت؛ همانطــور کــه شــخصیت بیمــار ناخــودآگاه
بهســوی تکــرار روابــط تجربهشــده در کودکــی متمایــل میشــود .بــا درنظــر گرفتــن رفتــار و
عالیــق گالیادکیــن ،میتــوان گفــت او بــه دنبــال جایگاهــی در طبقــات بــاالی جامعــه اســت.
رفتارهایــی از قبیــل لبــاس پوشــیدن دغدغهمنــد ،کرایهکــردن کالســکه گرانقیمــت ،تظاهــر
بــه خریدکــردن یــا رفتــن بــه رســتورانهای مجلــل ،همــه بــه اشــتیاق او بــرای فــردی از طبقـه
اشــرافبودن اشــاره میکننــد .ایــنقبیــل رفتارهــا وجــود یــک ایدئــال را در ذهــن گالیادکیــن
برمــا میکنــد؛ ایدئالــی کــه منشــأ آن نمــود پــدر و توقعــات ایجادشــده بهتبــع آن اســت؛
بهعنــوان مثــال میتوانیــم تأثیــر نمــود پــدر را در گفتگــوی گالیادکیــن بــا آنــدری فیلیپوییــچ
ببینیــم« :انگیــزه مــن در ایــنحرفهــا و اعمالــم ،کــه قــدرت صالــح و نیکخــواه ریاســت را در
مقــام پــدرم مینشــانم و سرنوشــت خــود را چشمبســته بــه دســتش میســپارم ،جــز پاکــی
نیســت» ( .)156
بههرحــال چــون تالشهــای گالیادکیــن در پُرکــردن پوچــی درونــیاش بــه شکســت
ختــم میشــوند و انتظارهــا و تقاضاهایــش از دیگــران بیجــواب میماننــد ،نمیتوانــد بــه
ایــن تصویــر ایدئــال همچنــان وفــادار بمانــد .لیبیــدو( 2انــرژی روانــی) میبایســت در جایــی
صــرف شــود کــه نتیج ـهای در بــر داشــتهباشــد .اتفاقــی کــه بــرای او میافتــد همانــی اســت
کــه یــک شــخص مالیخولیایــی 3تجربــه میکنــد :او احساســات خــود را بــرای آن ایدئــال
ســرکوب و آن ایدئــال را بهعنــوان هــدف نهایــی لیبیــدو رهــا میکنــد .در عــوض ،لیبیــدو
بــه "خــود" او بازمیگــردد ،کــه باعــث میشــود خــود را بــه عنــوان ابــژ ه مــورد عالقــه یــا
ایدئــال بگیــرد؛ بنابرایــن ،نارسیسیســم بــروز میکنــد.
شــخصیتی کــه در واقعیــت اســت و شــخصیتی کــه از خــود انتظــار دارد ،بــا هــم بســیار
متفــاوت هســتند .خــود کــه هــدف لیبیــدو شدهاســت ،مــورد ســرزنشهای وجــدان از
جانــب فراخــود قــرار میگیــرد و ایــن تصویــری کــه گالیادکیــن از خــود دارد را ضعیفتــر و
احســاس نیــاز بــرای مقاومــت در برابــر خودتحقیــری را شــدیدتر میکنــد .مقاومــت ذکرشــده،
در شــخصیت ازخودراضــی همــزادش مشــهود اســت .درواقــع ،گالیادکیــن هــم ازخــود بیــزار
اســت و هــم بــه خــود عالقهمنــد؛ بنابرایــن ،ذهــن او برخــوردی از انرژیهــای متضــاد را
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تجربــه میکنــد کــه باعــث ابهــام در احساســات او شــده اســت (معیــاری مهــم در مالیخولیــا)1
و شــخصیت گسســته ،بدتریــن پیامــدی اســت کــه بــه ایــن دلیــل بــرای او اتفــاق افتادهاســت.
تاکنــون هــر ســه "پیششــرط مالیخولیــا" در شــخصیت اول داســتان ،گالیادکیــن ،ذکــر شــد:
«فقــدان ابــژه»« ،ابهــام» و «واپــسروی لیبیــدو»( . )Freud, 1916: 258ایــن پیششــرطها در
ادامــه ،بیش��تر م��ورد بح��ث ق��رار میگیرن��د .اتفاقــی کــه قویتریــن اثــر را بــر او میگــذارد
و باعــث احســاس فقــدان ابــژه در او میشــود ،ضربـه روحــی اســت کــه در مهمانــی متحمــل
میشــود؛ چراکــه او طــرد و شــدیدا ً تحقیــر میشــود .گالیادکیــن بــا ایــن امیــد کــه جایــی
در طبقــات بــاال پیــدا کنــد بــرای معاشــرت بــا مردمــان آن رده تــاش میکنــد و از طریــق
رفتارهــای متملقان ـهاش در رســیدن بــه هــدف خــود کوشــش میکنــد .او حتــی کالرا ،دختــر
مــورد عالقــهاش را نیــز همچــون وســیلهای بــرای نایلشــدن بــه هــدف خــود میبینــد.
گالیادکیــن بــه خاطــر ازدســتدادن ابــژه در آن مهمانــی دچــار چنــان تنشــی میشــود کــه
احســاس تهیبــودن در او بــه اوج خــود میرســد:
ـچ روی ممکــن نبــود بتوانــد بــه کســی نــگاه کنــد .ســر بــه زیــر
نمیتوانســت نــگاه کنــد ...بــههیـ 
انداختــه ،چشــم بــر زمیــن دوختــه ،بیحرکــت ایســتاده بــود .حتــی در آن میــان پیــش خــود ســوگند
میخــورد کــه همــان شــب ،هــر طــور شــده ،تیــری در مغــز خــود خالــی کنــد .همیــن کــه ایــن
ســوگند را خــورد بــا خــود گفــت« :پــس دیگــر هــر چــه بــادا بــاد» (.)50

آرزوی ناخــودآگاه او مبنــی بــر نابــودی «خــود» در اینجــا ســربرمیآورد .گالیادکیــن اکنــون
بــه دلیــل موقعیــت بــدون ابــژهای کــه خــود را در آن گرفتــار میبینــد ،بــا احســاس پوچــی
مواجــه میشــود.
گالیادکیــن نمیتوانــد زیــر بــار فشــار ازدســتدادن ابــژه ایدئــال بــرود؛ در عیــن حــال
نمیتوانــد ایــن ابــژه را نگــه دارد .پــس عالقــه بــه ابــژه ایدئــال بهصــورت ناخــودآگاه
بــه خــود فــرد برمیگــردد .در ایــن صــورت ،ابــژه را بــه شــکلی متفــاوت و متناســب بــا
ظرفیــت ذهنــی خــود نگــه مـیدارد؛ امــا از آنجــا کــه از طــرف آن ایدئــال مــورد تحقیــر واقــع
شــده ،احســاس نفــرت بــه وجودآمــده در ایــن فرآینــد بــا واپ ـسروی لیبیــدو بــه خــود نیــز
همــراه اســت .در نتیجــه احســاس تنفــر ،بــا احســاس عالقــه ،در یــک تعــارض دائمــی قــرار
میگیــرد و ایــن دلیلــی اســت بــرای شــخصیت متخاصــم همــزاد او کــه بعــد از آن اتفــاق
متولــد میشــود.
بــه گفتــه فرویــد «اگــر عالقــه بــه ابــژهـ عالقــهای کــه نمیتــوان آن را از دســت داد،
علیرغــم اینکــه ابــژه از بیــن رفتــه اســتـ در همذاتپنــداری نارسیســتیک 2پنــاه گیــرد ،نفــرت
ب��ه ایــن اب��ژه جایگزیــن فع��ال میش��ود ،از آن سواســتفاده میکنــد ،تحقیــرش میکنــد و
آزارش میدهــد» ( .)Freud, 1916: 251ایــن فرآینــد منجــر بــه قویشــدن تنــش بیــن
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انرژیهــای متضــاد میشــود .همانطــور کــه طــرف دیگــر مالیخولیــا ،مانیــا( 1شــیدایی)
اســت ،طــرف دیگــر گالیادکیــن متواضــع و کمجــرأت ،گالیادکیــن پرتوقــع و گســتاخ قــرار
دارد .مانیــا اســتراتژی ناخودآگاهــی اســت کــه او از آن بهــره میگیــرد تــا ابــژه ازدس ـترفته
را نادیدــه بگیــرد .قابــل توجهتریــن ویژگــی مالیخولیــا «متمایلبــودن آن بــه تغییــر بــه
مانیــا اســت؛ حالتــی کــه در نشــانگانش در تضــاد بــا مالیخولیــا قــرار دارد» (Freud, 1916:
 .)253اگرچــه ابــژه بــه دســت نیامــده اســت ،اثــر آن در ناخــودآگاه پایــدار میمانــد؛ بــه ایــن
دلیــل کــه نمــودی از آن بــه وســیله همذاتپنــداری نگــهداشــته شدهاســت .بنابرایــن ،رابط ـه
ذهنــی او بــا ابــژه ایدئــال همچنــان بغرنــج باقــی میمانــد .هــر زمــان کــه همــزاد بــا او رفتــار
نامناســبی دارد یــا ایــن کــه اقــدام خوارکننــدهای علیــه او انجــام میدهــد ،در ابتــدا بــه مــدت
اندک�یـ ،احسـ�اس تنفـ�ر در او برانگیختهــ میشــود و حتــی ممکــن اســت بــرای اعتــراض بــه
رفتارهــای ناپســند همــزاد تــاش کنــد؛ امــا بعــد بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه اعتــراض کار
درســتی نیســت و ایــن پریشــانخاطری او ممکــن اســت صرفــ ًا زیــادهروی آنــی بــر پایــه
احساســات حسابنشــده و بیمنطقــش باشــد:
یاکــوف پتروویــچ ،خطــا کــردم ...االن بــه روشــنی میبینــم کــه در ایــن نام ـ ه نحســم هــم اشــتباه
کــردهام .یاکــوف پتروویــچ وقتــی در روی شــما نــگاه میکنــم شرمســار میشــوم ...شــما نمیتوانیــد
بــاور کنیــد ...یاکــوف پتروویــچ ،ایــن نامــه را بــه مــن بدهیــد تــا جلــو چشــم خودتــان پــارهاش کنم...
یــا اگــر ایــن کار ممکــن نباشــد ،از شــما تقاضــا میکنــم کــه آن را بــه معنــای وارونــه بخوانیــد...
کامـ ً
ا معکــوس ...منظــورم ایــن اســت کــه مخصوصـ ًا نیتــی دوســتانه پشــت آن تصــور کنیــد .یعنــی
بــه هــر کلم ـه آن معنــای عکــس بدهیــد ...مــن اشــتباه کــردم ،یاکــوف پتروویــچ ،مــرا عفــو کنیــد...
مــن بــه وضــع مصیبتبــاری گمــراه شــدم ،یاکــوف پتروویــچ.)168 (...

همــزاد جــای ایدئــال ازدســترفته گالیادکیــن را پــر کردهاســت ،بههمیــن دلیــل بــا
وجــود احســاس تنفــر نیــز نمیتوانــد از او رهــا شــود و بــه قــول خــودش «آقــای خــود»
باشــد؛ درســت همانطــور کــه بیمــار مالیخولیایــی بــا ابــژه ازدســترفته همذاتپنــداری
میکنــد و تــوان رهایــی از آن را نــدارد.
بــار دیگــر ،تعــارض بیــن انــرژی نارسیســتیک و اثــرات بازمانــده از ابــژه ازدســترفته
دیــده میشــود .هــر دو گالیادکیــن آرزوی فایقآمــدن بــر دیگــری را در ذهــن میپروراننــد و
هــر دو ویژگیهایــی دارنــد کــه بــرای دیگــری قابــل تحمــل نیســت .در غیــر ایــن صــورت،
تزویــر باعــث گسســت شــخصیتی گالیادکیــن نمیشــد .گالیادکیــن مهتــر بیشــتر تحــت ســلطه
وجدانــی اســت کــه هــدف آن ســرکوب هــر نــوع نیــروی شــری در شــخصیتش میباشــد؛
نیروهــای شــری کــه در همــزاد او پدیــدار شــدهاند .گالیادکیــن کهتــر چهــره مانیــاک( 2شــیدا)
گالیادکیــن مهتــر اســت؛ اوســت کــه میخواهــد بــا ترفندهــای شــرورانهاش در طبقــات بــاالی
جامعــه جایگاهــی پیــدا کنــد تــا بتوانــد بــه ایدئــا ل خــود نزدیــک باشــد و روزی خــود آن
mania
maniac
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ایدئــال شــود .بــه ایــن دلیــل کــه ســرزنشهای وجــدان در او احســاس پوچــی ایجــاد میکنــد،
گالیادکیــن کهتــر نمیتوانــد تســلط وجــدان را تــاب آورد ،پــس بــه ســتیز بــا آن میپــردازد.
همینطــور کــه تعارضــات درونــی او حــل نشــده باقــی میماننــد و چهبســا وخیمتــر
میشــوند ،بــه تدریــج گالیادکیــن تــوان خــود را در تصمیمگیــری از دســت میدهــد.
نهایتــ ًا ،گالیادکیــن در جــدانگهداشــتن امیــال و خواهشهــای متعــارض خــود و همچنیــن
دو شــخصیت متفاوتــش درمیمانــد .ایــن مطلــب در انتهــای داســتان ،زمانــی کــه هــر دو
گالیادکیــن بــه هــم میپیوندنــد ،بــه روشــنی نمایــان اســت:
نغمـه ناقــوس در ســر آقــای گالیادکیــن پیچیــد و پــردهای جلــوی چشــمانش را گرفــت .بــه نظــرش
رســید کــه گــروه کثیــری ،صــف درازی گالیادکیــن ،همــه کام ـ ً
ا شــبیه بــه هــم ،بــا ســر و صــدای
زیــاد ،از همـه درهــا بــه درون تــاالر ریختنــد ...امــا دیگــر دیــر شــده بــود ...صــدای بوسـه تزویــر در
تــاالر پیچیــد.)۲۰۷ ( ...

در اینجــا ســردرگمی و گسســت شــتخصیتی بــه وضعــی بحرانــی رسیدهاســت .بیثباتــی
روانــی او از توانــش بــرای نگهداشــتن وضعیــت پیشــین فراتــر مــیرود و درنهایــت او را
کام ـ ً
ا غــرق در جنــون میکنــد .بــه بیانــی دیگــر ،ابــژ ه مشــخص بــرای نیروگــذاری لیبیــدو
کمکــم محــو میشــود .ســرگردانی لیبیــدو باعــث میشــود گالیادکیــن نتوانــد تصویــر ثابتــی
از موقعیتــش داشــته باشــد و او را گرفتــار هویتــی کام ـ ً
ا فروپاشــیده میکنــد.
 .3نقش زن در دنیای گالیادکین
گالیادکیــن بــه دختــری عالقهمنــد اســت کــه رابطــه بــا او بــه دلیــل تفاوتهــای فــردیـ
اجتماعــی دشــوار اســت .عــاوه بــر ایــن ،در ذهــن گالیادکیــن موانعــی روانــی وجــود دارد
کــه او را از داشــتن رابط ـهای جــدی بــر مبنــای واقعیــت منــع میکنــد .هــدف از ایــن بخــش
بررســی ناتوانــی گالیادکیــن در ایجــاد رابطــه بــا زن مــورد عالق ـهاش اســت؛ اینکــه چگونــه
تحــت تاثیــر نمــود مــادر ،کــه از خیــاالت ناخــودآگاه دوران کودکــی باقــی مانــده اســت ،قــرار
میگیــرد.
احســاس گالیادکیــن بــه کالرا هرچنــد کــه در زندگـیاش اهمیــت بســیاری دارد نبایــد بــا
عالق ـه راســتین اشــتباه گرفتــه شــود .رفتارهــای نامتعــارف او بــرای رســیدن بــه کالرا نشــان
میدهنــد احساســش از مشــکالت روانــی نشــأت میگیــرد .گالیادکیــن یگانهدختــر برندییــف
آلســوفی ایوانوویــچ را بهعنــوان ابــژ ه عشــقی خــود انتخــاب کردهاســت .همانطــور کــه
برندییــف نمایانگــر نمــود پــدر در ذهــن گالیادکیــن اســت ،ایــن انتخــاب را میتــوان بــا توجــه
بــه نظریـه عقــده ادیــپ بررســی کــرد« :از وقتــی بــه یــاد دارم گردنــم زیــر بــار بزرگواریهــای
اوســت و بــه یــک معنــا بــر گردنــم حــق پــدری دارد» ( .)54برندییــف بــرای گالیادکیــن یــک
ابــژه ایدئــال اســت .درواقــع همذاتپنــداری بــا پــدر ،نقــش عقــده ادیــپ گالیادکیــن را در
ارتبــاط بــا کالرا و پــدرش روشــنتر میکنــد .احســاس شــدید فقــدان باعــث شدهاســت
عقــد ه ادیــپ بــه شــکلی بیمارگــون ذهــن او را آشــفته کنــد .او بــرای برگردانــدن احســاس
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بینیــازی و کاملبــودن کــه زمانــی بــا مــادر خویــش تجربــه کــرده بــود ،ناخــودآگاه بــه دنبــال
رابط ـهای اســت کــه تداعیگــر حــس کمــال آن دوران باشــد.
در مهمانـیای کــه آلســوفی ایوانوویــچ بــه مناســبت تولــد دختــرش برپــا کــرده ،گالیادکیــن،
دلمشــغول راهــی اســت تــا خــود را بــه کالرا برســاند .او چنــان درمانــده و پریشــانحال
اســت کــه خواننــده دغدغــهاش را در ایــن موقعیــت بــه وضــوح میبینــد .نکتــه اول کــه
نخســتین وضــع نابســامان روانــی او را برمــا میکنــد ایــن اســت کــه بــدون دعــوت بــه آن
مهمانــی مـیرود .نکتـه دوم ایــن اســت کــه حــدودا ً ســه ســاعت در یــک جارختــی در خانـه
آلســوفی ایوانوویــچ پنهــان میشــود ،ناتــوان از اینکــه چــه تصمیمــی بگیــرد:
عجالتـ ًا از دو ســاعت و انــدی پیــش ،بیــن اشــکاف و پــاروان ،در ســرما ،میــان همهجــور خردهریــز و
آتوآشــغال پایــداری میکنــد و فقــط میکوشــد بــرای توجیــه وضــع خــود ایــن عبــارت حکیمان ـه
زنــدهاد ویلــل ،وزیــر فقیــد فرانســوی ،را پیــش خــود تکــرار کنــد کــه "صبــر تلــخ اســت ،ولیکــن
بـ ِر شــیرین دارد" ( .)46

بعــد از ســه ســاعت شــک و درماندگــی بــا رفتــاری بســیار ناشــیانه راه خــود را بــه ســمت
کالرا پیــش میگیــرد:
اصـ ً
ا بــه کســی نــگاه نمیکــرد ...بلکــه بــه نیــروی همــان فنــر مرمــوزی کــه او را بــه پیــش
خیزانــده و نخوانــده بــه ایــن مجلــس انداختــه بــود حرکــت میکــرد .بعــد بــاز هــم پیــش
رفــت و بعــد پیشــتر رفــت و ضمــن ایــن پیشــروی بــه مشــاوری تنــه زد و پایــش را لگــد
کــرد .تــازه پیــشاز او هــم بــر دنبالـه دامــن پیرهــن پیربانــوی محترمــی پــا گذاشــته و آن را
کمــی پــاره کــرده بــود و نیــز بــه پیشــخدمتی کــه ســینی در دســت میگذشــت تنــه زده و
چنــد نفــر دیگــر را هــل داده بــود ...امــا بــه هیــچ یــک از ایــن تصادمهــای خــود ،آگاه نبــود،
یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه آگاه بــود امــا هیــچ اعتنــا نمیکــرد و ســر بــه پیــش انداختــه
جلــو میرفــت و میرفــت تــا آنکــه ناگهــان خــود را مقابــل کالرا آلســوفیونا یافــت.)49( ...

در ذهــن او ایــن مســئله تثبیــت شــده اســت کــه اگــر تــاش کنــد ،هرچنــد ناهنجــار،
میتوانــد کالرا را بهدســت آورد؛ درســت ماننــد رفتــار نــوزادی کــه بــه مــادر خــود احتیــاج
دارد .هــر زمــان کــه نــوزاد بــه چیــزی احتیــاج دارد و یــا از وضعیــت فعلــی خــود ناراضــی
اســت بــا گریهکــردن ســعی بــر جلــب توجــه مــادر دارد تــا خواســتهاش را بــرآورده کنــد.
بــا توجــه بــه بحــث فرویــد دربــاره مکانیــزم دفاعــی "بازگشــت" میتــوان علــت تکــرار
انگیزههــا و احساســات دوران نــوزادی را یافــت .بــه گفتـه فرویــد «آمــال و آرزوهــا در دوران
کودکــی غالب ـ ًا راحتتــر بــرآورده میشــوند؛ بنابرایــن شــخص از حقایــق آزاردهنــده کنونــی
عقبنشــینی کــرده ،بــه موقعیــت کودکــی خــود بــاز میگــردد ( .)59 :1392همچنیــن ،فرویــد
معتقــد اســت مکانیســم بازگشــت بــا "نیــاز بــه متکیبــودن" مرتبــط اســت« .علــت ارتبــاط
میــان بازگشــت و نیــاز بــه متکیبــودن در ایــن اســت کــه نــوزاد انســان ،بیــش از هــر موجــود
دیگــری در ســنین کودکــی مــورد پرســتاری و مراقبــت قــرار میگیــرد» (همــان .)61 :ایــن
مراقبــت در نــوزاد «عالقــه و انســی را بهوجــود مـیآورد کــه در بزرگســالی ،غیــر قابــل اتمــام
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اســت و وجــود ایــن اتــکا نیــز بــرای فــرد لذتبخــش اســت» (همــان) .بنابرایــن ،گالیادکیــن
در مواجــه بــا احســاس ناکامــی و شکســت در زندگ ـیاش بــه دنبــال بازســازی دنیــای امــن
کودکــی اســت و در ایــن راه بــه دنبــال جایگزینــی بــرای تصویــر مــادر در ذهــن خویــش
میگــردد.
 .4عشق و نارسیسیسم
گالیادکیــن بــرای جبــران فقــدان درونــی بــه تصویــر بهتــری از خــود نیــاز دارد؛ تصویــری
ایدئــال کــه یــادآور نمــود پیروزمنــد پــدر در دنیــای خیالــی کودکــی اســت .در مهمانــی
ذکرشــده گالیادکیــن بــا اشــتیاق بــه فکــر اقدامــی قهرمانانــه بــرای کالرا اســت:
اگــر ناگهــان زنجیــر ایــن چلچــراغ پــاره شــود و بــر ســر حاضــران فــرو افتــد ،مــن بــه یــک جســت
خــودم را بــه کالرا آلســوفیونا میرســانم و از خطــر نجاتــش میدهــم و میگویــم :نترســید دوشــیزه
بانــوی عزیــز ،هیــچ خطــری بــرای شــما نیســت .مــن بــودم کــه نجاتتــان دادم (.)53

دربــاره نارسیسیســم فرویــد توضیــح میدهــد زمانــی کــه لیبیــدو ســرکوب شدهاســت،
ابژههــای مــورد عالقــه فــرد ،راضیکننــده نیســتند؛ چراکــه عالقهمندشــدن در ایــن فــرد،
همچــون ازدســتدادن چیــزی از درون خــود اســت .اگــر چنیــن شــود ،تنهــا راه برای بازگشــت
بــه حالــت اولیـه خــود ،ایــن اســت کــه لیبیــدو از ابــژ ه مــورد عالقــه گرفتــه و بــه خــود واپــس
رانــده شــود ( .)57 :2007بنابرایــن ،ســرکوب لیبیــدو باعــث واپسرانــی آن از ابژههــای
خارجــی میشــود و بــه خــود بازمیگــردد.
بــرای گالیادکیــن کالرا بــه مثابــه وســیلهای اســت بــرای دوستداشــتن خــود .او فقــط
نمــودی اســت کــه گالیادکیــن بــه کمــک آن میخواهــد آرزوهــای نارسیســتیک خــود را
بــرآورده کنــد .ذهــن او نیــاز بــه متمرکزشــدن بــر خواهشهــای نارسیســتیک خــود دارد تــا
بتوانــد لیبیــدو را بــه "خــودِ" تهیشــدهاش بازگردانــد و از ایــن طریــق بــه حیاتــش ادامــه دهــد.
گالیادکیــن میخواهــد بــا عالق ـه آن زن ،خــودِ خردشــدهاش را ارزش بخشــد ،و در ســطحی
کامـ ً
ا خیالــی خــود را بــه جایــگاه آن خانــواده برســاند و بــا ایدئــال خویــش همذاتپنــداری
کنــد.
گالیادکیــن نمیتوانــد عالق ـهای راســتین بــه کالرا داشــته باشــد .او میخواهــد احساســش
را در جایگاهــی خیالــی نگــه دارد و بــا آن در ســطح واقعیــت و فراتــر از تخیــات خویــش
روبــهرو نشــود .در پایــان داســتان ،گالیادکیــن چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه بایــد بــه کالرا
بگویــد نمیتواننــد بــا یکدیگــر باشــند:
اشــکال کار ایــن اســت کــه اصـ ً
ا ممکــن نیســت ،دختــر خانــم! حــاال کــه کار بــه اینجــا کشــیده ،باید
خدمتتــان عــرض کنــم کــه ممکــن نیســت .قانــون اجــازه نمیدهــد کــه کســی یــک دخترخانــم
معصــوم و شــریف را ُقــر بزنــد .هیــچ دختــری را نمیتوانــی بیرضایــت پــدر و مــادرش از خانـهاش
بیــرون ببری!...تــازه کــه چــه؟ اصـ ً
ا ایــن کار چــه لزومــی دارد ()184؟
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او تنهــا بــه خیالــی از کالرا نیــاز دارد تــا بــا آن بــه تصورهــای قهرمانانــه از خــود و
همذاتپنــداری بــا ایدئالهــای مذکــر آن طبقــه اجتماعــی مجــال رشــد دهــد.
عــاوهب ـر اینهــا ،تمایــل بــه ابــراز خشــونت علیــه کالرا را نیــز در ســر دارد کــه بیــش
از پیــش نشــاندهند ه نقــش ابــزاری او در ذهــن گالیادکیــن اســت؛ بــه عنــوان مثــال در جایــی
کــه گالیادکیــن در نزدیک ـی خان ـه کالرا منتظــر اوســت ،چنیــن خــود را آمــاده میکنــد:
هیــچ غزلخوانــی و نــاز و نوازشــی در کار نیســت بهتــر اســت فکــرش را هــم نکنیــد ...امــروز روز،
دخترخانــم ...شــوهر ،اربــاب اســت و یــک زن خــوب و تربیتشــده از هــر حیــث بایــد رضایــت او
را جلــب کنــد .امــروز ،خانمجــان ،در قــرن صنعــت ،هیــچ شــوهری بــا مهربانــی و اینجــور چیزهــا
زنــش را لــوس نمیکنــد (.)198

نکتـه پایانــی و مکمــل دربــاره ایــن شــخصیت زن ،ایــن اســت کــه کالرا در داســتان تنهــا
بــه عنــوان ابــژه عشــقی معرفــی میشــود و نــه بهعنــوان شــخصیتی مســتقل و قابــل توجــه.
خواننــده هیــچ اطالعــات خاصــی از او بهدســت نمــیآورد .او تنهــا بهعنــوان دختــر یــک
عالیرتبــه شــناخته میشــود .بــه ایــن شــیوه ،داستایوســکی ایــن نکتــه را روشــن کــرده اســت
کــه تعارضــات در ایــن رمــان بهخاطــر شــخصیت زنــی بــا اهمیــت بهوجــود نیامدهانــد؛
بلکــه صرف ـ ًا ریشــه در ذهــن بیمــار گالیادکیــن دارنــد.
تصویــری کــه گالیادکیــن از خــود بــه همراه دختــری زیبا ،جوان و اشــرافزاده ساختهاســت،
فقــط خاصیتــی بیمارگــون و نارسیســتیک دارد .بــا دامــنزدن بــه ایــن خیــاالت ،عقــده ادیــپ
در او مشــکلزاتر میشــود و در نتیجــه باعــث میشــود در ذهــن ،خــود را چــون شــوالیهای
ببینــد کــه بهســوی شــاهزادهخانم خــود بهپیــش میرانــد و در ایــن راه عقایــد خصمانــهای
نیــز نســبت بــه دیگــران ،کــه او آنهــا را رقیــب و دشــمن میپنــدارد ،میپرورانــد .فرویــد نیــز
در داستایوســکی و پدرکشــی بــه وجــود ایــن مضمــون در ادبیــات اشــاره میکنــد .او دربــاره
ادیــپ شــهریار اثــر ســوفوکل ،هملــت اثــر شکســپیر و بــرادرن کارامــازف اثــر داستایوســکی از
«رقابــت جنســی بــرای تصاحــب یــک زن» ( )25 :1393مینویســد.
نتیجه
هــدف از ایــن بررســی ،تحلیــل روانکاوان ـ ه رمــان همــزاد اثــر داستایوســکی بــرای درک
بهتــر انگیزههــای نهــان شــخصیت اول داســتان بــود .گالیادکیــن کارمنــد دولتــی اســت کــه
بهتدریــج از واقعیــت فاصلــه میگیــرد و گرفتــار مشــکالت روانــی میشــود .تحــت تأثیــر
رانــه زندگــی بــرای بقــا و محافظــت از "خــود" ،ناخــودآگاه همــزادی در ذهــن گالیادکیــن
بهوجــود میآیــد کــه بتوانــد امیالــش را بــرآورده ســازد ،بیآنکــه ســرزنشهای وجــدان
مانعــی بــر ســر راهــش شــود .دوگانگــی در او رانههــای درونــی را مقابــل یکدیگــر قــرار
میدهــد و تنــش بهوجودآمــده ،گالیادکیــن را هــر چــه بیشــتر گرفتــار دنیــای خیاالتــش
میکنــد .در ایــن شــرایط ،رانــ ه مــرگ نیــرو میگیــرد تــا خــود ضعیــف را از میــان ببــرد.
همچنیــن ،تثبیــت نمــود پــدر در ذهــن گالیادکیــن انگیزههــای خودویرانگران ـ ه ران ـه مــرگ را
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قــوت میبخشــد و خــود را ضعیــف و ضعیفتــر میکنــد .نمــود مــادر باعــث میشــود
گالیادکیــن خیــال کمــال و بینیــازی را در ســر بپرورانــد .عالقــه گالیادکیــن بــه کالرا نیــز
اساســی نارسیســتیک دارد؛ چراکــه گالیادکیــن در کنــار او میتوانــد بــه جامعــه اشــراف راه
یابــد و بــه ایدئالهایــش نزدیکتــر شــود .موضــوع دیگــر مــورد بررســی پیششــرطهای
مالیخولیــا در گالیادکیــن بــود .ازدســتدادن ابــژه مــورد عالقــه ،او را گرفتــار ســردرگمی و
ابهــام میکنــد .بــرای جبــران ایــن فقــدان لیبیــدو ،بــه خــود بــاز میگــردد کــه ایــن خــود
تمایــات نارسیســتیک او را قویتــر میکنــد .بنابرایــن ،بــا رویکــردی روانکاوی بحــث شــد
کــه چگونــه پیچیدگیهــا و تالطــم هــای درونــی گالیادکیــن بهتدریــج او را گرفتــار مشــکالت
روانــی میکننــد و درکنــار عوامــل دیگــری چــون نظــام طبقاتــی و ارزشگــذاری جامعــه،
باعــث تباهــی روانــی او میشــوند.
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Mr. Goliadkin’s Split Personality: A Psychoanalytical study of Dostoyevsky’s
The Double
Sayyed Rahim Moosavinia1
Ala Bavarsad2

Abstract
Using a psychoanalytical approach, this paper studies Fyodor Dostoyevsky’s The
Double to have a better understanding of the main character’s inner forces and subconscious motives. Goliadkin, the main character, is a government clerk who gradually separates from reality. The argument in this paper is based on Sigmund Freud’s
theory of drives. An important cause of the main character’s disruption of identity
can be figured out through Freud’s explanation about the two primary life and death
drives which control every individual’s psychic apparatus. The paper discusses the
ways in which life drive influences Goliadkin’s strategies for survival and how his
feelings of insufficiency cause the death drive to thrive; consequently, the creation
of an aggressive double follows. Next, the paper draws on Freud’s theory of Oedipus complex to discuss the protagonist’s dualistic tendencies, his abnormal way of
dealing with social circumstances and his fantasies about love. Finally, Goliadkin’s
behavior and thoughts are psychoanalytically studied according to the symptoms of
melancholia.
Keywords: The Double, Drive, Fyodor Dostoyevsky, Psychoanalysis, Split personality
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