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 6از 2

 

اقیانوس  ریال تراش از مردمان کنک از جزکه هیکشود  : موزیم هنر مردمان جهان( دیده میپاریس)ال ادر تصویر ب

 ،چهارویند صرف گ ها از عظمت آن نکاسته است شت قرنذگ وهمندی را با آب و تاب تراشیده وشک( Océanie)ها 

 . ه نشدک کاسته شودصلیبی کوفته اند به امید اینکه از هیبت آڼ  ،داین موجو پنج قرن پیش عبادتگران به سینۀ

 در قاموس ندارد.لغتی هنوز  خود دارد با وجودی که برای آن خودی را در احساس با ،هیکل تراش
 

اه گشت  نوح به اضطراب وبیرون زمانیکه طفل چشم را باز میکند و به   :نی و بسیار زود میسر استاخودی به آس

ذراند که در تعریفش یک طفل میگاه خود چیزی را به بخش نگ آرامش ۀمادر به سراغش می رسد و با افادمیکند، 

که  بحدی، ابد و از خودی برخوردار میشودی اه مادرست خودرا میبا صفا که نگ درین آیینۀ ل. طفکافی نیست مهکل

بسیار  ،دتصوف شده ان  انونوارد  ک ،ی که کوشیده اند این پدیده را در بیان بکشانندیاینرا میشود  زایش دوم نامید. آنها

یافته این مطلب پالیده اند ن فت که برای گ را نات پیچیده است اما کلمه ایفت شان حتی در عظمت کائگفته اند گ نغز

 لفظی خوردی ت که برای این مطلب چارچوب خشکیدۀ  . دلیل آن اینسم شدهنه گند. این صرف مطلب نیافته است ا

ون ترسیم و تشکیل گاونب نظران در حیطۀ کالم در جلوه های گئار است، آنرا صامیکند چونکه مطلب بسیار جاند

ه اه بگدر کلینیک روانی آمده که هرواهم کرد( خچیزی بیان ر ازان و در جای دیگ کرده اند. )لفظ و کالم فرق  دارد

)همکاران  ا داری میماندمیرد انسان در تمام عمر خود در عزنا تمام بماند و مادر بهر دلیلی که باشد این زایش دوم 

دیده شده که مریض مصاب جنون تمام  مچنانی تیراپی شاهد بیان دردناک این عزا داری هستند(هدر خالل جلسه ها

 را در ذهن خود بریده نمی تواند.)ناف( وی رمادر باقی میماند و حبل س  عمر در جذب و چسپ 

ه سازی رمحبت چا فتیم خودی خیلی زود در اثر تبادل باال تر ازگ . سالۀ گیوتا: سکیزوفرن و مادرش چاپ پاریسر

ه این وقتیست کیرد و گمیشود، یک قوتی در مادر است که این اصل آرامش را به طفل میدهد و طفل آنرا مشتاقانه می

 .ط و خال چهره  خود چیزی نمی دانداز خ اهی دستیاب نشده،گبرایش آهویت جسمانی ندارد نسبت به بدن  زطفل هنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 6از 3

ل بینید هیک طوری که می ر خوب این مطلب استبیانگپاریس، موزیم هنر مرمان جهان( که میبینید  )را  یتصویر

افاده کرده موجودی را که تراشیده هنوز رخسار ندارد اما دلچسپی در آنست که تراش به وضاحت این مطلب را 

 زودتر از همه خودی عرض اندام دارد و انسانرا چون تاج واال برسرست.

 

آن مربوط میشود به قید ناشی از  ر هم وجود دارد یکیگیل دیینکه چرا هیکل تراش خط و خال چهره رانتراشیده دالا

مۀ جفروید، چاپ ویانا، تر ۀنوشت Totem And Tabou) ر پیرامون توتم و تبوگمطلب را در یک بحث دی این)) تبو

ه ت کس( و با رعایت همین قید ممانعت بار تبو(اشتخواهم نگلیسی جاپ لندن( گان فرانسوی چاپ پاریس، ترجمۀ

، فترانشناسی را هم نباید نادیده گانسه. درین باره یک برداشت دهیکل تراش چهره را در خط و خالش ناتراشیده مان

ون کاری عمل میشود: طی مراسم خاص زیر نظر رهبر گگرامروز هم باالی چهره کارهای دگل افریقایی در قبای

ختم خونریزی و التیام این خطوط از  طفل خطوط رسم میکنند بعد ل با یک کارد نوک تیز باالی چهرۀروحانی مح

ست که افرم اولی حکم ، قید ناشی از تبو باالی چهرۀاولی فرق دارد ر بدر میشود که از چهرۀگیک چهرۀ دی ،هرهچ

ابتدایی است و  یک روش خیلی قدیمی  ،برای ندیدن وض کردن چهرهاه مادر بوده کس نبیند. این عنظر گآنرا که 

نوشته  فته وها گ مون کار با کوچیمضاین مطلب را در ) ها دیده ایم یآنرا نزد کوچ یافتۀ کل بسیار انکشافش البته

ن ایویند کنار چادر دختر ها میدوزند  و میگینه های کوچک را باالی کاله بچه ها و ئیافته بودم که کوچی آدر و (ام

 ندیدن ایینه برئکوچی مثل آنست که آفته بودم که در تضاد فکری گینه ها طفل را از زخم نظر در حفاظت است و ئآ

  خون ریزاننه  و اه دسته جمعی کوچی انداز سمبولیک دارد ازین رو که سمبولیک استباشد این ندیدن در نا آگ

سان اقرار بیان جامعه شناسان و افریقا شن رفتگیافته تر است. یک دید سوسیولوژیک را نیز نباید نادیده  انکشاف

خص یک ش تراش چهره را مکمل میتراشید چهرۀ هیکلر اگ یش دسته جمعی دارد تا فردیراخودی افریقایی بیشتر گ

 .که هست یهرکس است در هر کجای هرۀمیشد اینکه چهره را نتراشیده چ

و نوشته های وی روشنی انداز دید گاهاست، تنها که در بیان اندیشه پیشتاز سخن بود  خودی را بهاوالدین مجروح

اه خودی نظر ر به جوالنگزیرا اگفته ن خود درست هم گبیا اژدهای خودی خوانده و درین خودی را ،فتهخودی نگ

از  رنیست که بر پا نمیکند. این همان گوشۀ سازمان روانیست که اگ را انداز باشیم خواهیم دید که خودی چه ماجراها

این خواست را حق طبعی خود میداند به حدی که فکر  ،دستش پوره باشد همه چیز را میخواهد و با اتکاه بر غریزه

  (چاپ تهران روانشناسی عمومیدر رساله  خود بنام ) نجیهمزه گ را هم درین راه خواست خود ثوق میکند. دوکتور

  بسیار بجا ذکر کرده و آن اینست: )شاعر فارسی( اطفهبیتی را از 
 

 آنچه بینی دلت همان خواهد

 بینی د دلت همانـوآنچه خواه
 

ز میشود و در تالش بر آرزو سامیگویند،  (Id)اید  نکاوی آنرااکه در رو اه روانیگی به کمک نیروی طبعی دستخود

آورده اه آرزو برگپلشن میگویند و هریا  را پولسیونآنیزه است که همانا انگها دست به کار است این تالش آوردن آرزو

ساز این اصل تلذذ است و در تالش است تا اصل تلذذ را به کرسی ن لذت بردن میسر است. خودی چاره آ از رددگ

 ،ندرگو ازین خاصیت کم دهی شان محدود در راه این تالش به امکانات ماهول که در کم دهی مشهور اند  ابنشاند ام

است. خودی  با دستور فرهنگی جامعه که در تعدیل گرایی کارشکن میشود در جنگ رگیاز سوی د از یک سو و
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 هجامع ( که خواست فرهنگرایی )ریالیزمگقع ادار بماند و طابع اصل وال تالش دارد تا در اصل تلذذ وفادرین جد

ل به پیشرفت مای رفته در اشتیاق و بی صبریگتازه کار آتش  ، خودیتسییکسان نها البته نیرو گاست نشود. درین جن

 .است

 کند کندی می گامکاروان در 

 واجب شور من است اسپ تازی
 

 نده های کمال سید () پراگ   
 

افتد و  از مستی می ،یائتوان با و کهنه کار دو حریف میدان دیدۀ ،برابر امکانات ماهول و وزن فرهنگ اما خودی در

 خود ،میدارد و به مشکل و از دل نخواسته هلذذ را چون عشق نافرجام در خود نگاری میشود. اصل تمجبور به سازگ

آنرا در زرین رواق اوراق   سپارد شوری را که بدل دارد در طاق فراموشی نمی بیند، و آنت می تسلیم اصل واقعیرا 

تهیه دیده است ازین تدابیر دفاعی که  اه ( ووخته های سابق ) فرآورد نا آگد، به کومک اناردگز ذهن خود به امانت می

 برد: در خلقت هنری بکار می ری ودر ایجاد گ ر طالع یاری کندگا ا  پیداوار خصوص

 ارد.زیشه، تراشهای نازنین در پدیده میگت ی دست یافت، با ضربه های ماهرانۀر به هیکل تراشاگ

 ها میشود. گر آمیزش رنبیدادگقاشی میسر باشد، ن راگ

 خت، نغمه  دلپذیر پیشکش خواهد داشت.ار در موسیقی دست اندگا

با یادآوری  و خواهد شدکاغذ خراشی  قلم تراشی ودست اندر کار  "عبدالحق بیتاب" فتۀگگر بدامن نوشتن افتاد، قرار ا و

  خواهد کرد. ها بیتابی در تب و تاب نوشتهویم گاز بیتاب باید ب

زمان ر طالع یاری نکرد، این آنین آنزمان است که نابسامانی دامنگییر جمعیت نشده و اما اگر طالع یاری کرد، ااگفتم گ

ای ن آرزو هالشعوری که قبرستا ۀدر حیطیر جمعیت است، این نیروی که هنر ساز نشد نگمنابسامانی ها دااست که 

ده است بی سر و صدا نیست و چون چون زن فته بودمکه در یک درسم گمثلی د شو ور میسرکوب شده است زنده بگ

شود. بسیار جلسه های  ار میرض بتواند، عرض ساز و م شعوری شده نمی بگور شده به چهرۀ اصل وارد حیطۀ

ن آتشی را ی ایگاری زندگری ها اندک ناسبا وجود این میانجی گ  شود. یگریکمی میانجاست تا  یر  تیراپی بکارپیگ

فرسوده و سرکوب در  سر حال باشد چه سازد. خودی چه عامل و دوباره مشتعل می شده نما که به مشکل خاموش

 از دست فتیم هنر خیز و هنر زاست و اما در غیر آن،گوارا باشد گر اگ دارد.ی های خصایل انسان اثر طرح چگونگ

 :میشود نامعقول هایه راروندۀ روبرو نمی شود. برای تسکین دردمندی ها  که واری ها چه بربادی ها را نیستناگ

 اینها. د مخدر و توصل به روشهای وخیم تر از استعمال موا ، درالکهولر دافراط در مصرف مسکنات، اصراف 

آرزوکش خودی  نا معقول یک سلی به رخسار جامعۀ این راه ناهموار در قدم اول خواسته با این حرکت رچه روندۀگا

کمی که در او مانده آنرا هم  و آن سازد  ر میمند را بی چاره تدرد ها ونه چاره جوییگزود این  ازده باشد امشکن 

  شکند. یم

  "ابراهیم سو" ائیقد روان شناس و جامعه شناس افریـدی : از دهـم شـا هـئی هدو گو ودی دو بینی ها وـورد خـدر م 

(Ibrahim Sow)  در(Œdipe africain) براید و  می به زودی از حالت خودی فردی خودی افریقائی ،چاپ پاریس

ت این شخص چون افریقائیس از نا آگاه کولکتیف هم بیانات دارد، حتی "ابراهیم سو"شود، و  سته جمعی میضم خودی د

نی ماداشت و ز ها گوئیمدتی میان انسان شناسان بلند ،هست شاگرد الیق دبستان غرب همشناسد و  را خوب می فریقاا
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سترکتورالیست ها شنونده های وفادار دارد به  در حلقۀ ز هم باالی دیوان روانکاوی از دل و جان خسپیده است امرو

گوید هم خودی دسته جمعی و هم نا آگاه دسته جمعی وجود یمحکم بگوید و ماین همه وزنی دارد حق دارد نظرش 

های سالیمان جارو  هایه کوهای نغمه تامو کینیاتا )از ئیست و عبارت است دارد. یک دو گرای دیگر که او هم افریقا

 هم در دید "اقبال الهوری"شود.  از حالت آرام اولی به خودی طغیانگر بدل می د خودی افریقائیچاپ پاریس( میگوی

کش و جفا دیده جفا ،شهیپقناعت به فکر اقبال یکی خودی شرقیست که آرام،  کم تالش، متفکر،   :بینی داردخودی دو

در ا رج ورفعبدالغ .جفا کار است ر، جفاپیشه واست که مطمئن، با کفایت، ایجاد گ بیخودی غر دیگری واناست 

 ،جارلغفور ادعب رسالۀ نوشته اما درین فصل فصل را در شرح خودی از دید اقبال ( یکدننلچاپ گلشن راز  ۀ)رسال

 اقبال در خودی بیشتر عارف و متصوف است. 

به خوبی دیده میتوانیم ) غزلیات اقبال مطبعه سنگی الهور زیر نظر  اقبال  را در خودی در دیوان غزلیاتش چند  بیت

ونه  چند بیت نمئی چاپ تهران( اسن کتابخانه   ،الهوری زیر نظر احمد سروش اقبال تکلیاشادان بلگرامی چاپ الهور، 

 : فکر اقبال
 

 ق  راز  کائناتـان را عشـشرقی         ی ساز حیات ــان را زیرکـغربی

 رکی محکم اساسـکار عشق از زی          زیرکی از عشق گردد حقشناس 

 شود ــرگـدینــقــشبند عــالــم           رکی همبر شودـعشق چون بازی

 رکی آمیز  دهـعشق را با  زی         م دیگر بنه ــلـانقش عز و ـیـخ

 دل مرده است صاحب نظرچشم شان           خورده است افرنگیان نمشعله  

 یر خویشـجـبسمل افتادند چون نخ           د از شمشیر خویش ـها خوردنزخم

 عصر دیگر نیست در افالک شان           از تاک شان  مجو شور و مستی را

 سوز و ساز  نار  تستزندگی را 

 دن کار تستـو آفریـم نـالـع
 

سایکلوجی ( چیز های دیگری نیز پیرامون خودی تازه عالوه شده و گفته شده  نمکدایدر رونشناسی جدی امروزی ) 

آمده که احساس  نشناسیاانسعصری هم در  اسیننشاروهم در که خودی در اصل خود کمبود پذیر نیست در حالیکه 

خود آگاهی محسوس است. هر انسان ازین کمبود در اعماق  انسان هر  یک کمبود به عمق و به شدت کم و بیش نزد

نام  هشده ست متفکر فرانسوی ب شناخته قبال   ۀزه درج  کانون اندیشه شده، پدیداین احساس کمبود که تا .قسمی دارد

ه ب سیواوقیاننهاد و گفت  اقیانوسی نام ۀاندیش ود این مطلب را نگاشت و به آن رومن روالند که معاصر فروید ب

دات با رومن روالند از فکر رومن روالند ودر مرا ، فرویدنمی دانددلیل آنرا  گفتاما بی نهایتی آن  و خاطر وسعت

 .زایشدرد جدائی طفل و مار است در آوان  دلیل این احساس به خوبی استقبال کرد و گفت

 ر وپ  را  مادر هم خود. ماه حمل طفل در حد اعالی راحت است و کمبودی ندارد 9در انسانشناسی گفته شده که در 

 شیگاه جنین باشد زیرا برایا. رحم دیگر نمیتواند جگی این ذوج را بهم میزندیابد اما دستور بدن آسود باکفایت می

گذشت زمان بر بدن برنامه ریزی کرده بحدی که  ایش ندارد وگفته میشود طی ملیونها سال این حادثه تکرار شدهجگن

ا ر دیگر اختیار بدن خودمه خودکارست و مادربرنا بدن قرار این  بعد ازین چنین خواهد بود نه طور دیگری گویا



  

 

 

 6از 6

متعاقب و اندازد  درد های پیگیر موجودی را که مادر در خود عزیز داشت بیرون می توان مانع شدن را ندارد ندارد، 

 ینا ازددان مینظر نفرت انگیز میشود و هرگاه به نوزاد  بر مادر که میشود )نفاسه( نوبیرچیز های  بدن مادر  از آن

هوا بگیرد  برای زنده ماندن استمجبوردر نظرش آن دلبند خیاالتش نیست، نوزاد نیز از سردی هوا درد میکشد و 

کمک کننده نوزاد را روی  می کند:م نابسیار دشوار بر هردو دیردو لحظۀ. آین ابندذو مادر در ع طفل وجزهردو 

از تبسم عرق آلود  گیخستحکم فرما میشود مادر باوجود مادری  ۀار میدهد، درین وقت است که غریضسینه  مادر قر

گرچه  هلحظآن   :و زیر نفس گرم مادرراحت میشود. بربگردیم به تحلیل فرویددریغ نمکند و نوزاد هم روی سینه  نرم 

حی رو ۀنگ شاگرد و نزدیک فروید به رابطیو رمن روالند. ۀدلیلی است به اندیشاثر نیست و  کمدوام است اما بی

 یونگ و یدواین تحلیل فرفریاد میکشد آیا  یمعتقد است و میگوید هرگاه یکی افسرده است دیگر بین طفل و مادر

 اوینکاروکه آنرا  است موجودیت احساس کمبود همانا ن استساشنا درست است یا نادرست؟ چیزی که در پندار انسان

اندازد و انسانرا وادار میسازد تا در زمینه  آنرا به مخاطره می. این احساس  کمبود باالی خودی اثر دارد و هم شناخته

  فکری داشته باشد.
  

 ا شودــوغـر کمبود در غـدر نهادت اگ

 هرچه پیداوار فکریست همسر سودا شود

 ) پراگنده های کمال سید (                         

 

د و اگر دید که این را مصروف میساز خود گاهی در ظواهر :میگوید که انسان در تالش چاره سازیست درومن روالن

فرار دارد به نیروی باطنی خود پناهنده میشود. )شرح این مطلب از  خودی خارج است و در جای  ۀمصروفیت شیو

 آن بیان خواهد شد(.

 را چون حکم یموجودیت کمبود ستیابکه در مکتب فروید نو آوری ها دارد میگوید ( Jacques Lacan)ک لکان ژ

 ذیرپنا جبران است این کمبود در نقشی که دارد انسان گیزندراهنمای روزگار قبول کرد به قول لکان این کمبود 

ازین  دعات فکریست جبران شود بشد اگر این کمبود که وصیله  امکاندلیلی که با ست. قرار گفته  لکان اگر بنا بر هرا

 .افتد می گیبیچاررا ناممکن میسازد و سازمان فکری به بهران  فکری  گیزندکمبود کمبودی خواهد کرد و 
 

، بایست با نیست که نمیگذرد نسبت خواست هایش باید دید عادالنه داشت دشوار هایه راخودی را دیدیم که از چه 

خودی را از خود شکنی، خود بینی، خود خواهی، خود پرستی  خواهد شد که  همین بود هایشز درد اعتدال چاره سا

 .در امان سازیم خودپسندی و و خودنمائی
 

  اهداستبه شاگردان ما که عزیزان مایند.    

 ماست. جلوه گر نوشته ها و نگاشته های با صفا نۀدوکتوران برای افغانستان که چون آئی اهداست به رسانۀ
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