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 کانت و فروید

 اندرو بروک

 رضا احمدی وند

یکی  ؛روان متمایز نظریۀ سنخدربارۀ روان دو چیز را به ما عرضه کرد، یکی نظریۀ روان و دیگری دو فروید 

ساختار و عملکرد  شیوۀ. آن محتویات سازوکارماهیت و  بارۀو دیگری در هااره ساختار و عملکرد زیرسیستمدرب

بخش بر  در نظریۀ محتوای روانیشوپنهاور نیز  کانت است. نظریۀ ارزهمهای مختلف فروید از جنبه نزدبه روان

؛ میاکرده یبررس یگرید یرا در جا مناسبات نیما ا) .بود از پیش آگاهاین ساختارها و عملکردها ای از عمده

  .(4991و بروك ،  انگی

 که ایشیوههمان ، عمیقاً کانتی بود؛ کردندمی دنبالاو در روانکاوی ز پس احتی روانکاوان و که فروید  ایشیوه

در  به چشم نیامد.که باید  آنچنانهیچگاه  فروید اندیشۀاز  وجهاین  اما کرد.روانشناسی اگو نیز از آن پیروی می

 بحث ،(4991هولت، ) 2مانی و ماتریالیسم مکانیکی هلمهولتزیآل 1طبیعی نفوذ فلسفۀ عوض،

Geisteswissenshaft بر پوزیتویسم ارنست ماخ داروین و فرهنگ(، شناختیقصدی و غایت )مطالعۀ 

، کمتر قرن نوزدهم در جهان آلمانی زبانِ کانت روششیوه و  وجود تسلطبا . شد واکاویدقت به فروید اندیشۀ

 .رسدمی نامی از کانت به گوش

 سمیانیکانتدر قالب نو ،کانت یهادگاهیدزمانی که  و کردی به کانت اشاره میبیش از هر فیلسوف دی، فروباری

 به مسئلۀ روان خود مختص ایبه شیوه پایانی قرن نوزدهم ۀدر دهاو  ،بود در اوج شهرت، قرن نوزدهم

، هربارت، هلمولتز. باشد اشسرلوحهباقی عمر  کهای شیوه (Ch. VII: 4911و  4991، دی)فرو نگریستمی

هرچند،  .به شمار آورد یکانت یکسره دیبارا  دیفرو از این رو، و دانستندیم یخود را کانت پسیل یو حت نرتیم

 ایدئولوژیک روانکاوی. هایمؤلفهو نه از  نام برده سمینیاکانت واز کانت نه  (4991هولت ) کسی چون

و است قرن نوزدهم  انیپا حداقل واواخر قرن هجدهم  دری زبان آلمان جهانِ لسوفیف نیمهمترانوئل کانت ام

ساختار و  در خصوص دیکانت و فرو شیوۀ تناظر بود. رگذاریتأث بسیارشناخت آن و  ذهن بررسی در او شیوۀ

                                                           
1 Naturphilodophie 
2 Helmhotzian 
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 کانت سه رکن در نظریۀ این .است نهگاشیوۀ فروید همچون کانت، سه .بسیار پردامنه است عملکرد ذهن

و حتی مابین سومی و اید  ارزسوپراگو و اگو هم از پیش بااول  تای. دو 3پذیریحساند از: خرد، فهم و عبارت

در  فروید نظریۀ کنیم.بررسی می به تفصیلرا  لهمسئاین  فصل نیاما در . نیز تقریباً همین نسبت برقرار است

این  بر، کانتی است. کانت نیز همچون فروید او از ناهشیار آگاهی و زبان، و درنتیجه صورتبندی مناسباتباب 

 درونفکنی ونه  است، البته "ناهشیار"ین عملکرد ذهن جهات مهمتربسیاری  باور بود که بخش عمده و از

که بتوان آن را بیان  آیدمیدر یآگاهی به فقط هنگاه «چیز»، در نزد کانت و فروید .آگاهی در معنای فرویدی

یات را در هم ذهن تجرب چگونهبداند  خواستمیکانت  صدا باهم دیفرو. وردبه تسخیر زبان درآ ، یعنیکرد

 یخوببه نیز دیفروخود ، سرانجام .بردیم را به کار "سنتز" کانتی اصطلاح ندیفرآ نیاشرح  در یو حتد آمیزمی

ما  .(474، ص  4941b) است یکانت سمینالینوم طنین (رهیآن و غ یزمانیبوجه ناخودآگاه ) آموزۀ، دانستمی

  .مسائل را بررسی خواهیم کرد نیا

کمتر از آنچه  دشای ،است انگیزاین مسئله تأملگرچه  نکرد. اشارهروان  بابکانت در  دیدگاه بههرگز  دیفرو

مبانی است اما در حد  اوما از انتظار  .ت مطلع بودکان روششک از اهمیت باشد. فروید بی حائز نمایدمی

که اکنون در  (4794/4997)خانه داشت  در نقد عقل محضای از نسخه اوانکارناپذیر در کار است:  یاهدش

دان زیاد چن ،های او بر صد صفحۀ آغازین کتابنویسیحاشیه. کننداز آن نگهداری می د در لندنفروی موزۀ

 دراست که فروید به ندرت  حائز اهمیتاز آن رو ها ، اما وجود این یادداشتزندچنگی به دل نمی و نیست

، 4971، مونزی)تروسمان و س دیخر 4991سال  را در نقد عقل محض فروید کرد.نویسی میحاشیه هاکتاب

 شربر مورد او در گزارش روان افتاد. الگوهایبار به فکر نیاول یکه برا یسالهمان (، 914، ص  911ص 

(4944a  11، ص)  دهدمی ارجاع نقد عقل محضبه با ذکر منبع (در صفحه  دیفرو یادداشتA58 = B83). 

در زمان فروید،  آنچنان حائز اهمیت نیست، زیرا اشاره نکرد به الگوی روان در نزد کانت اینکه چرا فروید هرگز

همۀ اندیشمندان  درنتیجه بود. ای فراگیرنگرهدر حیات فکری آلمانی سیطره داشت که  آنچنان ذهن کانتیِالگوی 

 در حیرت فرو نبرد کهآنچنان هرگز فروید را کانتی ذهن  نبنیا زبان به نوعی کانتی بودند و از این رو،آلمانی

از کانت و پاستور  تلفیقیاو گفت  فرویدبه از سر تمجید  بناپارت یمارروزی . بخواهد آن را رسماً اعلام کند

 فکری کانونبلکه  ،مشهور هایحلقه فروید در تنهانه باری، کانت(. 141، دوم ، ص  4911)جونز ،  است

آن سهم و لازم است ت، از این رسنی بدیهیآنچنان  برای ما ذهن یمدل کانتصدق در حال حاضر، . بود نیز حلقه
                                                           
3 sensibility 
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نه بر  ش از آنکه تاریخی باشد هرمنوتیکی است. به عبارت دیگر،بی پژوهشاین روشن شود.  در تفکر فروید

و چهارچوب آموزه  تناظرو  آثار کانت و فرویدمتنی درون حشرونشربر اساس بلکه تاریخی،  اتمستنداساس 

نفوذ مستقیم  ؛ چه پایآیداز کجا می حشرونشر که این روممن به جانب این پرسش نمی. استها آن مفهومی

مستقل از هم شکل  دو آموزۀ مشابه  شد که ین قرار بادر میان باشد، چه موضوع فقط از ایکی بر دیگری 

 روابط در نوع خود جالب است.این هرچند . اندگرفته

 

 

 نزد کانتبه روان هگانسهمدل  

که آن  استآگاه  خود  (دهی)پداز حالات هشیار هرکسی فقط . دهیمحال موضع کانت را به اختصار شرح می

این کانت  شود.مهیا نمی آن سازوکارها خامِ ۀفکری بر روی ماد سازوکارهایی اعمال پارههم جز اِ

و  حرکت کنند گریکدی ۀبه واسط» ستیبایشهودها م نخست، نامد.( میintuitions) شهود سازوکارها را

 مکانی جزءِ) داد قرار مکاندر  را و بعضی از آنها زمان آنها را در باید . یعنی«در کنار هم نگه داشته شوند

قرار  شهود فعلیکنار قبلی باید در  شهودهایدوم، (. یابدنمود می شهودخارج از همچون موضعی  اًظاهر

آنها را با ی که سامان یابند، مفاهیم میمفاه ذیل دیبا هاآنسوم،  .ای واحد بسازنددر کنار هم پیکرهتا  بگیرند

با هرکسی باید ، سرانجام .شودختم می «بازنمایی» فرایندها به . تمام اینشناسیممی مقولات فاهمه نام

در این  فقط .ها گره بزندبازنمایی به نظامِمجموعاً های شخصی خود را بازنماییگیری از مفاهیم علّی، بهره

را در معنای عام فکری  سازوکاراین  .آگاهتماماً  نوعحداقل از  آید،به میان میتجربه  پایاست که  مرحله

  .نامیممی «ترکیب»

ه باشد و از این رو یکپارچ یدباادراك  .استادراك قوۀ ای به نام قوه یطۀدر ح« ترکیب»این  سطوح بالاتر

به عنوان ذهن منفرد تجربه آگاه  و برای این کار نیز باید از خود عنوان ذهن منفرد تجربه عمل کند بهباید 

نزد در  ادراك برای کانت بسیار مهم بود، اما و امکان آگاه شدن آن از  خویشتن ادراكگی یکپارچ .شود

در نزد فروید در قالب این مفاهیم  حضور کمرنگ ادراك)یم گذرمیاز آن تر است، بنابراین فروید کمرنگ

 .(غیره( و 4-471، صص  4941b) یتیشخصچندو  آگاهی دوپارگی، «مضاعف آگاهی»است: 
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؛ حس را در بر گرفتهدو زیرسیستم  پذیریحس .نامدمی پذیریحس را هاشهود محیط بر «نظامِ »کانت 

و حس بیرونی )شهودهایی با قابلیت  (خودش ی4«سوما»روان و  شخص از درونی )تقریبا، شهود

 (.مکانی یابیسازمان

 ستمِ یس نیا. انتخاب کرده استبه بازنمایی ها  هاشهود سیستم برانگیختن اینفاهمه نامی است که او برای 

 .کار تفکر را انجام می دهد.است که  یاستفاده زبان

اصول  درانداختن یکدهد. یمی نسبت عقل. کانت دو عملکرد را به است در قبضۀ عقلخود  ۀفاهمه به نوب

ی ، اصولاصول اساسی اخلاق اسکاندیگری  و آن نظارت کند هایباید بر عملکرد فاهمهاست که  بخشنظام

پیشگام  یکانت عقلاز  بخشاست. این  5مطلق حکماین اصول،  ترینِبنیادیالبته . نیستماحصل تجربه  که

و موقعیت آن هموار  نیستبه ادراك و فاهمه شبیه  عقل نظام، یکانت نظاماست. در  یسوپراگوی فروید

 .کندمیصدق نیز اخلاق  درباب بنیان دیفرودیدگاه  رۀبادرین مسئله اکمی مبهم است. 

 در نزد فروید  روانعملکرد و ساختار .مدل کانتیِ 2

روان  یساختار و عملکردها ۀینظر زیتما است.آور شگفتکانت مدل ساختار روان به  یدیمدل فروشباهت 

، اهای، روعواطف، هافانتزی ــ هاآن یمحتوا ۀیو نظر ــ رهیو غ محرك هایمؤلفه، یاصل یهاستمیسریز ــ

مدنظر  هیو ثانو هیاول یندهایفرا را در هامحتوااین  تنسیقچگونگی  و ــ رهیو غ تی، شخصهافکنیدرون

 .داشته باشید

. اینچنین روشن دربارۀ تمایز این دو نظریه سخن نگفته است( 4911)و ایداگو کتاب  جا جزهیچ فروید در

وار را فهرست . در فصل اول عملکردهای اگومشهود استکاملاً های اول و دوم و سوم فصل او درچرخش 

ی اگو و عملکردهادهد که مقوم میشرح  ی راسازوکار نظامنظریۀ  اختصار،، بهفصل دومدر و  شماردبرمی

 مدوفصل  انی، در پانیاوجود با  .استساختار و عملکرد  این دو فصل مختص. است آن با ادراك پیوند

 پوست (ی ازقالبو ) زدگیِرونیب نوعی ؛است یبدن یاگوی زیقبل از هر چ اگوکه  کندیم سر یدیجد ادعای

 که 7ریتصاوییا  6هابازنمایی ویژهاست، به آنمحتویات بررسی بلکه  ،عملکردهای اگونه  اصلی ۀنکت بدن.
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 امحتودرباب  ی، احتمالاً اولین نظریۀ مبسوط او،مبسوط ۀریفصل سوم نظدر فروید  ،سپس .اگواندی محتوا

  بر ابژۀ هانیروگذاری رسوب» ،محتوا، یعنی شخصیت اصلی بخش ،فرویدبراساس ایدۀ اصلی  .دهدارائه می

 .عمیقاً از هم متمایزند پر واضح است که این دو نظریه«. است وانهاده

 .دانست 4911از سال  را نباید هابازنمایی یمحتوانیز ساختار و عملکرد و  نیب یاساس گذاریزیتما

روان  برداریتصویر خطراتنگران دل. فروید است (4911) یارؤویل أتکتاب  مصداق بارز این تمایزگذاری

 :استاز منظر توپوگرافی 

ها و ساختارهای روانی اجتناب کنیم. اندیشه احتمالی از روش بازنمایی ۀتوانیم از هرگونه سواستفادمیها ایدهبا یادآوری این 

 ، جایی کهاندآنها جای گرفته میانگاه نباید]چیزی[ درون عناصر ارگانیک سیستم عصبی قلمداد شوند بلکه طور کلی هیچبه

است، مانند تصویری که در اثر عبور  بالقوه، باشد درونی ما ادراك ابژۀ . هرآنچهاندلازم و ملزوم هم ل مقاومت و تسهی

روانی  در دسترس ادراك)سیستمی که  گیریممسلم میوجود سیستم را  منطقاً. ولی ما بنددنقش میهای نور در تلسکوپ اشعه

دو سیستم را با  گرحستوان می ،در مقام قیاس کنند.منعکس میتصویر را صرفاً تلسکوپ که  هایما نیست( مانند عدسی

 (Freud, 1900, p. 611) .افتد، مقایسه کردجدید اتفاق می یرسانگرشکستی که هنگام عبور یک اشعه درون 

)از  کندیم تیریو مهار و مد دیکه آنها را تول ییساختارها و عملکردها ،هابازنمایی نیب زیتما ،وجود این با

. توضیح داده نشد 4911تا سال به وضوح وجود داشت  4911سال در ( هیو ثانو هیاول یندهایفرا قیطر

و  شده  ها و نیروها و عملکردهای تولیدسیستم بهیعنی  ،کانتی دارد ۀساختار روان پیشین ۀفروید دربار ۀنظری

هرچند نظرگاه فروید درباب ساختار سیستم روان دستخوش تغییراتی شد،  شوند.مدیریت محتوا مربوط می

هرگز یکسان باقی ماند. او ضروریات الگویی را که نخستین بار ارائه داد  اًاساس 4919تا  4991اما از سال 

( و libido, the Id)  4991زاد سال درون Qمحرك مانند  یهای بعدی دارای سیستممدل ۀهمرها نکرد. 

 نیآنها همچن ۀهم ( بود. Ego 1923،  4947و  ego 4944b) 4991سیستم اگو همچون اگو سال  

های آنها نظریه ۀهم. به خود گرفت ییشکل نها 4911گو فقط در سال اسوپر اما، داشتند سنجخود یعنصر

از روان  دیفرو ری، تصوارائه شد 4911فقط در سال  اواگرچه قسم سوم مدل . ناشی از سائق باقی ماندند

 .بود گانهاساساً از ابتدا تا انتها سه همچون کانت
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 مدل کانت و مدل فروید مواجهۀ .3

گانه سه یسازکانت بود که مدل نیروان حداقل از زمان افلاطون وجود داشته است، اما ا ۀگانسه یمدل ها

به  ،فرویدی ۀگانمدل سه .داشته باشداثیراتی کمتر مدلی بوده که چنین ت برجسته کرد. یآلمان تفکررا در 

ارتباط آن با  ۀساختار مدل کانت و نحو 4مذکور مطابقت دارد. شکل یل تاو، با 4911ویژه مدل نهایی 

به  با پیکانیفروید  هم هستند. هر عنصر از مدل رویهدهد. این دو ]مدل[ از روان روبفروید را نشان می

کامل نیست، البته ما  هاردیکی را با آن دارد. این تناظکه بیشترین نز متصل شده استانت کعنصر موجود در 

  آمده است. گریکدیدو مدل با  نیارتباط ا ۀ، نحونییاز بالا به پاگردیم. به این مبحث باز می

 یناهشیارــ  نومن

 میتوانیکه ما نم معتقد استکانت  رایز .استهای زیادی ناگفته  Noumenal self))«نومنال خودِ» دربارۀ 

او هرگز فکر  کانت بود اما ۀمتاثر از آموز گرچه تصور فروید از ناهشیار کاملاً .در این باب سخن بگوییم

 Freud)باشد روشنکرد مبهم و نانومنال تصور می امرِ ۀکرد این امر به همان اندازه که کانت دربارنمی

1915b, p. 171هیم پرداخت.(. ما در این بخش به این موضوع خوا 

 آگاهیـشایفنومن پ

 از آن )خودآگاهی( از نمودهایی که شخص آن آگاه است که شخص از بودِرا هرچند کانت هرگز نمودی 

 دانست.آگاهی( متمایز نکرد ولی تفاوت آنها را می)پیش تواند آگاه شودآگاه نیست ولی می

(4794/4997 ,p. A103, A117fn., B132 ) اریبس یزیبا چدر تقابل هر دو را  دیفرو همچونو 

تردید او معتقد بود که ساختار بی. میاز آن آگاه شو میتوانیکه نم گذاشتمی ،نومنال خودِ یعنی ،بزرگتر

که آیا  بارهگاه به این ی بسیار با اهمیت است ولی هیچان ناآگاهیم و باید ناآگاه بمانیم مسئلهه آروان که ما ب

های )بازنمایی ، نپرداختناهشیارند که کاملاً، آگاهی-پیشا صرفاً نهبازنمودهایی وجود دارند که 

 .توانند ناهشیار باشند(رند، نمیپذیمیآگاه انجام  ۀاراد براساسای که انههشیارهمین
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 در مواجهه با مدل کانت دیمدل فرو :4شکل 

وط طای ]دراین بخش از[ دو مدل وجود ندارد. خهیچ چیز قابل مقایسهدهد که یسوال نشان م هایعلامت

ها دهد که این زیرسیستمدر مدل کانت و اگو و ادراك در مدل فروید نشان می پذیریفهم و حسمتصلِ 

 .اندبسیار به هم نزدیک
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 سوپراگوـ  حکم مطلق

ادیپ   ۀعقد اذعان کردطور که یک بار . هماندیدخود فروید سوپراگو را به حکم مطلق کانت نزدیک می

البته . (19،  11، ص  4911به  دینگاه کن نی؛ همچن 497، ص  4911)ماحصل حکم مطلق است.... 

 فکنیچیزی مانند دروندید که م نمیکانت هرگز به خواب ه است. حکم مطلقفراتر از  اریبسسوپراگو 

سد به اینکه بتوان آنها را با حکم مطلق مرتبط کرد. اما از حکم مطلق نیز روجود داشته باشد، چه والدین 

-اخلاق وظیفه ۀریظگیرد؛ یعنی ناخلاقی خاصی به کار می ۀنظری در خدمتکمتر است. کانت این مفهوم را 

 ،مانند حکم مطلق ،کلی ۀبایست انجام دهیم از اصول اولیتوان آنچه را که میگرا که ]بر اساس آن[ می

باورهای اخلاقی هم چندان توجهی  توجیهر این خصوص نه تنها پیرو او نبود بلکه به استنتاج کرد. فروید د

 نداشت.

تواند به گونه دیگری باشد و دهد ضروری است یا نمیشکل می ه آنهاب عقلکانت این اصول که  از نظر

ناپذیری اخلاق وظیفه بود. متاثر از خدشهفروید همچنین عقلانی گریزناپذیر است.  موجودهر  برایبنابراین 

کرد که این کانت بود، حداقل او گمان نمی ۀمتفاوت از گفت ناپذیری کاملاًالبته خوانش فروید از این خدشه

میان  بیانگر پیوندبه حکم مطلق فروید  ۀچندبار ۀاشاراین،  وجودمسئله به صورت محض منطقی باشد. با 

 .آنهاست

این دیدگاه غالب چیزی است که قابلیت گسترش در ناهشیاری را دارد. شاید  ۀبه مثاب از نظر من سوپراگو

 .جاستمعضل همین، داد صیتشخ دیطور که خود فروهمان، نیا وجودبا بوده است. هم فروید  رنظدر 

پیوستگی با اما  شوند.بیان می ،(word-presentations) نمودهای کلامیمحتویات سوپراگو در مفاهیم، 

بنابراین محتوای  است. ناهشیار و هشیارنیمه میاناری ذمرزگدر  دیفرو یروش اصل نمودهای کلامی

، راهکار او این گیردکل مدنظر میبههنگامی که فروید این مسئله را به باشد.  هشیارنیمهسوپراگو باید از 

 است: 

در معنای  ،اینوجود با  .بودنشان انکارناپذیر است هشیارنیمه ۀخصشم ،های بزرگی از اگو، به ویژه سوپراگوبخش

 (Freud, 1938b, p. 162) مانند.ناهشیار باقی میختی همچنان یدارشنادپ
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خوانده  «توصیفی»باید همان چیزی باشد که او ناهشیار « ختیناهشیار در معنای پدیدارشنا»منظور فروید از 

 زمانی، عدمهای معمول ناهشیار همچون بیعین حال فاقد دام شیار باشد اما درتواند هدر واقع نمی؛ است

 است. غیره( و های کلامیبازنماییسازی )مفهوم

 

 

 بخش؟ول نظاماص

رسد به نظر می .مرتبط است تیو کل جامعیتبه  دنیرس یبرا یک سائقکانت از عقل با  بخشنظاماصول 

 بحثی به میان نیاورده است. عقلاین کارکرد  ۀعقلانی، هرگز دربار ۀفروید برای فراهم کردن قواعد اندیش

 [ وجود دارد. 4این همان علامت سوالی است که ]در شکل 

  [نظام آگاهییا   cs] هشیار-آگاهی-خود

 یدر هر دو رایز شود.یم پدیداردر آنها  یاست که چگونه آگاه نیهر دو مدل ا ۀجنب نیتردهیچیاحتمالاً پ

 فنومنال، هایوضعیت؛ فنومن)به صورت  عنوان یک ۀمثابدر کانت به؛ شودبار پدیدار میآنها دو 

 بخش اصلی و در عین حال ۀمثاببه دیو در فرو فهماز  وجهیۀ مثابو بهآگاهانه هستند(  هایوضعیت

 کننده جالب توجه است.این مدار گیچ .اگو ستمِیسریز

)امگا/  ω  ستمی؛ س Cs) اگو ستمِیسریهم ز را، هشیاریفروید که مشهور است،  گونههمان  نخست فروید.

omega )4991) به روشنی  بارهاین او در  هرچند .گرفتمیدر نظر  یستمیهر س محتویات تیفیو هم ک

پذیر کردن سیستم آگاهی، کیفیت آگاهی را ی با دسترسمعتقد باشد بازنمایسخن نگفته است، اما گو آنکه 

 آورد.به دست می

آگاهانه های وضعیت مثابهبه  یکانتهای فنومنآگاهی کیفیتی است که در یک خط مستقیم نزولی از خود

شیار ه-و ناآگاهی فرویدی( و البته با نومن ـهایی که فرد از آن آگاهی ندارد)پیشقرار دارد. این با بازنمایی

شیاری فروید را داشته یا از کیفیت هتوانند در هر سیستم می موجود مندرجاتاز آنجا که  در تضاد است.

 س قرار گیرد. أآگاهی باید مانند فنومن کانتی در رـ  بهره باشند، آن و نیز پیشآن بی
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 ادراکیِ . برای کانت، عملکرد را در نظر بگیریدآگاهی کانتی خودمتفاوت است.  ، امری کاملاCsً سیستم

آگاهی از خود،  تحققبرای  است. ابژهدر شهود  میمفاه، کاربرد ادراك دهد.به ما آگاهیِ از خود می ههماف

تنها از چیزی بلکه باید از وجود آن آگاه باشد. آگاهی از این چیز ادراك فرویدی خواهد بود. اطلاع نه ادراك

. از آنجا که خود است زنامید در واقع آگاهی امی «هیآگا»از این شناخت آگاهی فرویدی است. آنچه فروید 

، ص  4941b)کند همان چیزی است که ادراك و سایر حالات روحی را درك می csد، سیستم از نظر فرو

 کند.ای از ادراك است که در نگاه کانت ما را از خود مطلع میمانند جنبه دقیقاً cs، سیستم (474

شوند ما از هایی که باعث می. کانت بین تجربهمشابه انجام دادند یرا به روش زیتما نیا کانت و فروید

شود. نزد فروید، تنها آگاهی از حالات روانی، ها تمایز قائل میها آگاه شویم و آگاه بودن از داشتن تجربهابژه

ـ  پیش های دیگر صرفاًبازنمایی همۀآید. آگاهی به شمار میداشتن حالات روانی، )کیفیتِ(  نه به راحتیِ

و  داندنامید او آگاهی میدیگر به کار برد؛ آنچه فروید ادراك میای آگاه بودند. کانت اصطلاحات را به گونه

تفاوت در ترمینولوژی نباید اجازه دهد که  ندانست. اینامید کانت آگاهی از خود میآنچه فروید آگاهی می

 شباهت عمیق در تصویر زیرین نادیده گرفته شود.

بودند. هر از خود دخیل است، روشن ن در آگاهیِآنچه از ادراك ساده  ۀنه فروید و نه کانت هیچگاه دربار 

ما ادراکاتی از  .گردداهی )خود( به  صورت زیر پدیدار مینزد فروید، آگ اند.اشاره کرده دو به تاثیر تاثرات

های سوما و تاثرات، بازنمایی سائق، بازنمایی ؛ی درونی داریمهاهایی از وضعیتجهان خارج و بازنمایی

ما  «دهدبه آنها ارجاع می»آنها متمایز است،  ۀکه از هم  cs ها. وقتی سیستمامیال و اندیشهالبته باورها، 

  هوشیار هستند.شویم. در غیر این صورت صرفا نیمهنسبت به آنها آگاه می

نظر خود را درباب   4911 ۀاین است. زیرا فروید در اوایل دهتر از کمی پیچیده فرویددر واقع، تصویر 

گذاشت. در دیدگاه  باقیCs ادراك کمی تغییر داد و در نتیجه دو دیدگاه در خصوص چگونگی ارتباط با 

 pcpt(  سیستم دیگر یا phi) «ϕ»یک سیستم و   csیا  «ω»سیستم  Ch. VII): 4911 ;4991)  پیشین او

 نیا از وقوع نی)اول نامید.  pcpt.csاما در ادامه این دو را به هم پیوند داد و مفهوم حاصله را  .است

، 4947اصطلاح در سال  نیا یاحتمال ۀنسخ یو حت دهیاست ، اما ا 11، ص  4911احتمالاً  دیاصطلاح جد

بلکه  ،نبود یارتباط ادراك با آگاه یدر مورد چگونگ تیذهن رییتغ نیحال، ا نیبا ا .(دهدروی می 111ص 

 نیو همچن دینامیم (ϕ)سیستم ك ادرا دی، آنچه فروپیشیناز نظر  بود. «ادراك» ۀکلم یدر معنا تیذهن رییتغ
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 یبه پردازش فرع کیفیت آگاهی برای به دست آوردن ( بود ویآگاه شی)پ ی، قبل از آگاه«یدرون» ییبازنما

 نیکانت مطابقت دارد. در ا پذیریحس یو درون یرونیبا حواس ب نهایا ۀهم. داشت ازین Ψ(psi) ستمیدر س

ثارش آفروید در برخی  کانت است. یمربوط به خودآگاهو جداگانه  یستمیس «ω» ستمی، سپیشین دگاهید

های نامی است که نه فقط برای بازنمایی «ادراك»خرتر، أنیز می نامد. در روایت مت Csآن را سیستم 

 ت.نیز هس هادرونی و دسترسی به جهان خارج بلکه شامل آگاهی از این بازنماییهشیار نیمه

 اگوه ـ هماف

 این به. استمنطبق  آثار کانت در پذیریحس و فاهمه با هر دو مفهوم در آثار فروید اگو مفهوم  که دادیم نشان

 سیستمی این تجربه را نتو کا گنجانده  هم در را ،بیرونی و درونی از اعم، مستقیم حسی ۀتجرب فروید که دلیل

در تفکر  اگومفهوم  ادراکی ۀجنب مورد در قبلاً. فاهمه از بخشی نه گیردمی در نظر پذیریحسیعنی ، جداگانه

 ۀنظری گرچه، است منطبق کانت فهم با کاملاً نامیدمی اگو کارکرد فروید آنچه شناختیِ ۀجنب. کردیم بحث فروید

 دهندمی اجازه اگو به که هستند مواردی همان کارکردها این. است فروید از ترکامل کارکردها این ۀدربار کانت

 هایپردازش چنین و اگو رشد از پیش، فروید نظر از) .کند مدیریت را هابازنمایی ،یک سیستم قالب در

 اگو عملکردهای بارۀدر بار چندین فروید .(کنندمی نمایان را اولیه روند نیستند و محدود هابازنمایی، ایثانویه

 کارکردها نوعی این، علم رایانه در(. 499 ص، 4919 ؛ 47 ص، 4911 مثال عنوان به) کرد صحبت

 .دهندمی را هاداده مدیریت امکان افزارسخت به که هستند نویسیبرنامه

 کندتوصیف می چنین را اگو فروید، دیگر جاها و( 499 ص، 4919) مفهوم ساده روانکاویکتاب  در

 مفهوم ترکیب. «است ترکیبسازی و  در جهت یکپارچه فردهمنحصرب روندی اصلی آن ۀمشخص که سازمانی»

. کرده است حفظ نیز را او واژگان حتی بلکه، کانت مفهوم تنها نه فروید. است فهم از کانت شرح در اصلی

 با داوری هایکنش که بود شده متذکر او، 4991 سال اوایل در. بود کهنای علاقه ترکیب به فروید ۀعلاق

 این بعد سال چهل از بیش و را به همراه دارد «روانی وحدت»( 191 ص) اشیا ۀتجرب ها و ایجادمحرك ترکیب

 (.179ص.  ،الف4919) بود فروید ۀعلاق مورد همچنان موضوع

 

 خارجی ادراک - بیرونی حس
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 و درونی چه، ادراك از کاملی ۀنظری فروید ؛کرد خواهیم اضافه گفتیم قبلاً آنچه به نکته یک تنها این بخش در

 از متمایز، Ø سیستم، جداگانه سیستمی عنوان به را بیرونی ادراك او، 4991 سال در. نکرد هارائ، بیرونی چه

فروید به  که ادراکی نوع تنها، بعدها. دادیم نشان 4 شکل در که چیزیست همان این. کرد تلقی اگو  و هشیار

 (Pcpt.-Csخودآگاهی )ـ  ادراك سیستم، دخیل است هشیار ادراکی است که در کندمی وضوح متمایز

 از. بردکار میه نیز ب خارج دنیای به هشیارنیمه را در مورد دسترسی اصطلاح فروید همین دیدیم که طورهمان

 .است کانت نزد پذیریحس همشاب، دارد درونی و بیرونی ادراك ای در بابنظریه فروید که آنجا

 سائقهای بازنمایی ـدرونی  حس

. هاهمان امیال و خواسته یعنی، هستند سائق مشتقات هایی ازبازنمایی ایمنامیده «سائقهای بازنمایی» ما آنچه

 در کنار سائقبازنمایی (. 411 ص، الف 4941) نامدمی ها نیزسائقبازنمایی روانشناختی  را آنها فروید

 با تفکرکانت در(، اند نشده مشخص 4 شکل در که) غیره و افکار، عقاید، احساسات درونی بازنمایی، عواطف

 .شودمی منطبق درونی مفهوم حس

 

 اید -؟

 به مقاله انتهای در. کرد مقایسه فروید در آثار اید مفهوم با طور مستقیمهتوان برا نمی یکانت مدل در مفهومی هیچ

 .پرداخت خواهیم موضوع این

 ادراکات و مفاهیم ۀدربار فروید و کانت. 4

 رابطههر دو در مورد این . ادراك و توصیف است ۀطبرا ۀدربار آنها دیدگاه فروید و کانت دیگر مهم مشابهت

در این موضوع . کرد استفاده ناهشیار تعریف برای رابطه این از فروید، این بر علاوه. مشابه دارند یدیدگاه

 :بود این نظر کانت اظهار ترینمعروف

 .اندحاصلبی مفاهیم بدون شهود، اندپوچ محتوا بدون هااندیشه

 (71= ب14ص. الف ، 4794/4997، کانت)
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 همین دقیقاً فروید. اندحاصلبی مفاهیم بدون این شهودهاگوید می بپردازم که جمله این دوم ۀنیم به خواهممی

به  تواندنمی( وضعیت یک یا ابژه یک، یک مفهوم) چیز یک بازنمایی» :کندبیان می اینگونه و آن را داشت را نظر

 ناهشیاردر ... نشود بیان کلمات قالب در اگر بازنمایی .شود پدیدارکلمات  به شکل اینکه مگر راه یابد هشیاری 

 ناهشیار ۀکنندبرای فروید تعیین، مفاهیم با ادراك شهودی ارتباط بنابراین(. 111 ب، ص4941) «ماندباقی می

 و ترمنطقی روشی با را موضوع همین(، بعد به 191، 4991) علمی روانشناسی برای ایپروژه در وی. است

 نکرده اشاره آن به حتی 4941 سال در کند کهعنوان می را مطلبی آنجا در زیرا ترمنطقی. دهدمی شرح مستدل

 نسبت به ادراك ما. دارند نیاز کلمات به هشیاریراهیابی به  برای که هستند خاطرات فقط که کرد عنوان اوبود، 

 اینکه بدون، هستند واضح این موارد کاملاً ، هستیم آگاه متداول بدنی حرکات و ناراحتی یا درد احساس، بیرونی

 (.دارد تریمقبول دیدگاه فروید اینجا در اما، نبود موافق استثنا این با کانت. )کنیم بیان کلمات قالب در را آنها

. نکرد بحث و استدلال برقرار است هشیاری و زبان که مدعی بود بین پیوندی بارۀدر فروید، 4941 سال در

 این موضوع بارۀدر 4991 سال در فروید همین که پس. شودسختی یافت میبه آثار کانت در نیز استدلالی چنین

 گشاییفهم و گره را دارد که برای ارزشش اما، است پیچیده فروید استدلال. است ملیأت قابل ۀنکت کندمی بحث

 .کنیم تلاش آن

 برای گویدمی او. گیردمی نظر در شروع برای مثالی عنوان به، ایمکرده فهم آنچه درك، شناخت را فروید

( Q) انرژی که ببینیم سپس و( hypercathect) توجه و تمرکز کنیم نظر مورد ادراك شهودی به باید، شناخت

 برای توان گفتمی مکانیکیتوضیح غیر در. یابدمی جریان در حافظه محفوظ تصاویر سمت کدام به آن

ها با آن قبلاً که کنیم هایی مقایسهویژگی با را ادراك شهودی باید، کنیممی دریافت که هاییویژگی تشخیص

 در فروید که فرایندی. دهیم تشخیص را آن ویژگی توانیممی اند، سپسدر حافظه ثبت شده و ایمشده مواجه

شناخت دست  به شده دیده قبلاً آنچه خاطرات با شودمی دیده آنچه ۀمقایس از ، یعنیکندمی توصیف اینجا

 (.9-411الف ص، 4794/4997) دارد در تفکر کانت مفهوم یک شناختی ترکیب به زیادی شباهت ،یابیممی

 انرژی که ستا آن مستلزم، حافظه شهودی با ادراك ۀمقایس گردیم.فروید بازمی مکانیکی تعاریف به اکنون

 مناسبی ۀحفظ شد تصویر باید اما. کند انتخاب را ویژگی یک حفظ شده از تصویری، ادراك شهودی از حاصل

که از قبل حفظ شده  تصویری هر. باشد شناخت ۀابژ هایویژگی شبیه واقع در که تصویری، کند انتخاب را

 تمیز و تشخیص تصاویر دیگر از را حفظ شده در خاطرات تصویر بتوانیم باید بنابراین. مناسب نخواهد بود



Tajrishcircle.org 
 

به  را خودآگاه هایحالت یعنی، باشند شناساییقابل تصاویر که ستا آن مستلزم خود ۀنوب امر به این. دهیم

 طوربه این روند اما(. در اصطلاح تخصصی به روزتر کیفیات ذهنی ها در کلام فروید؛ویژگی) ندازندبیجریان 

 ردپایآنکه  برای پس. شوندنمی هشیاری وارد اصلاً رد پاهای خاطره بیشتر، حقیقت در. افتدنمی اتفاق خودکار

 است؟ لازم چیزی وارد شود چه هشیاریبه  خاطره

 از حاصل انرژی اینکه برای. کندمی شان برابریپیچیدگی با آنها اهمیت اما، هستند مهم بعدی چند حرکت

 قابل حفظ شده تصویر باید، شود هدایت آن مشابه تصویر یعنی، درست حفظ شده تصویر به ادراك شهودی

 که تصویری از حاصل اطلاعات، این بر علاوه(. 191 ص، 4991، فروید) شود وارد هشیاریبه  باشد و درك

 اولیه ادراك از را انرژی جریان که توجه مکانیسم به، بازگردد خود مجدد به باید، شود می دریافت ترتیب بدین

 .است الزامی زبان کنیم فکر که ندارد وجود دلیلی هیچ تا اینجا. کندمی هدایت صحیح سوی خاطرات به

 در آنچه و شودمی درك حافظه تصویر در آنچه بین همبستگی. کندمی وارد را زبان که نوبت حرکتیست اکنون

 این از. باشد اعتماد قابل و ارتباطی تنگاتنگ باید( "کیفیت شاخص")گیرد قرار می توجه تصویر مورد مورد

دهیم بیرون می آنچه. هستند مرتبط هم با تنگاتنگ و مندنظام طور به زبان در فقط خروجی و ورودی طریق

( شنویممی آنچه) کنیممی دریافت آنچه با( انحصاری گوید می فروید) ای سیستماتیکبه شیوه( گوییممی آنچه)

 است قرار اگر، بنابراین. ندارد وجود همبستگی چنین، ادراك دیگر اشکال در هیچ یک از .دارد همبستگی

 به آنچه توصیف و تشریح صورت به را خاطرات باید، بینیم بشناسیممی را تا آنچه کنند کمک ما به خاطرات

، فروید) "دارد حرکتی تصاویر-گفتار با را ارتباط نزدیکترین" که به یاد بیاوریم، توصیفی، شودمی سپرده خاطر

 (.191 ص، 4991

 برای زبان که کندنمی این استدلال ادعا. کندنمی ادعایی چه و کندمی ادعایی چه واقعاً  استدلال این حال ببینیم

 که شکلی هر به آگاهانه یادآوری برای که کندمی ادعا اما .است ضروری خاطرات آگاهانه یادآوری اشکال همه

: باشد چنین نکته این بیان برای راه بهترین شاید. است ضروری زبان، شود استفاده ثانویه فرآیند در قرار باشد

. شود را توصیف کردتوان آگاهانه مدیریت کرد که بتوان آنچه به یاد آورده مییک خاطره را تنها در صورتی می

 شوددیده می شکافت و سرکوب فرایندهای نهفته در دارد که در ماهیت پیامدهایی فروید به نظر نکته این)

( ب4941) ناهشیار در بی شک .است کرده ثابت را بیشتری چیزهای کردمی فکر فروید اما(.( 4991، بروك)

 نمی وجه هیچ به کلمات پیوند با بدون ردپاهای خاطره که کندمی اثبات را استوارتری ادعای کردگمان می
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 کانتاندیشه های  به نسبت نیز استوار ادعای این حتی توان گفتبا اطمینان می. شوند هشیاری وارد توانند

ادراك  در مورد نه، حافظه به کار بست مورد در فقط را خود استوارتر ادعای حتی فروید. است تر ضعیف

 بدون های شهودیادراك" تمامی که بود این کانت ادعای. حرکتی/جسمی احساس و ناخوشایندی، شهودی

 نزولی خط، وجود این با. است تری قبول ادعای قابل وضوح به فروید سست بنیان ادعای. "اندیشه، پوچ هستند

 .رسدمی نظر به محتمل بسیار

 از. دارند نطرتوان گفت که واقعا اختلاف است اما با اطمینان نمی آشکار آنها بین نظر اختلاف عامل، حقیقت در

بیان آنها به کلمات دسترسی  آنکه برای بدون باشیم داشته روانی و روحی حالات چنین اگر حتی، فروید نظر

 به(. 197 ص، 4991، فروید) کنیم فکر این حالات از یک هیچ مورد قادر نیستیم در کلمات بدون داشته باشیم،

 عنوان به را آنها، دهیم ارتباط روحی حالات سایر با را آنها، کنیم تمرکز آنها روی توانیمنمی، دیگر عبارت

 کجا تجربه یک از صرف آگاهی که نیست مشخص اما. کنیم و غیره شناسایی آشنا قبلی هایتجربه از هایینمونه

 فرد کرده انکار کانت که نیست مشخص همچنین. شودمی کی آغاز آن مورد در کردن فکر و شودمی متوقف

 واقعاً  فروید و کانت آیا که نیست پس مشخص، باشد آگاه روانی وضعیت یک از صرفاً اندیشه بدون تواندمی

 .خیر یا دارند نظر اختلاف

 حتی استدلال این در وهله اول اینکه طبق. آورد نخواهد تاب بررسی موشکافانه مقابل در احتمالاً فروید استدلال

 یک از را انرژی(( 197. ص، 4991، فروید) کم بسیار مقدار) کمی مقدار، کلمه یک مورد در کردن فکر

 از اندکی تعداد. است حایز اهمیت و است استدلال یک این اما. فرستدمی دیگر سیستم به روانی سیستم

 خودشناسی تجربه و تفکر که این دیدگاه به دارند نسبت بیشتری تأثیر یا ترند قبول قابل کانت هایدیدگاه

 این مورد در کمی بسیار های استدلال حال،با این . است زبان مستلزم بکارگیری( فروید کلام در خودآگاهی)

 در مورد این مساله فروید که واقعیت این. دارد وجود دیگر متفکران آثار و چه در تفکر کانت چه در، مساله

 .است ارزشمند به خودی خود ه کردهارائ استدلال

 فروید. است فروید در کانتی دیگری از تفکر سویهاست بیانگر  زبان مستلزم و نیازمند هشیاری که تفکر این

 از حتی او. دهدمی قرار کانون توجه در را حافظه خود نظریه در، روانشناسان اکثر برخلاف اما کانت مانند

( 149 ص، 4991، فروید) کرد صحبت "خلاق" اندیشه از مثال عنوان به، کرد استفاده کانت اصطلاحات



Tajrishcircle.org 
 

 خود نوبه به حافظه ماهیت باب در فروید نظریه(. 1-411الف .صص، 4794/4997، "خلاق تخیل": کانت)

 .است شایسته درخور مطالعه

 اکتسابی؟ یا است ذاتی روان ساختار -5

 نشده منعکس 4 شکل در که تفاوتی شود،مربوط می بودن ذاتی به فروید و کانت هایمدل بین اساسی تفاوت

 آماده کامل شکل گرفته و پیش از نخستین تجربه باید آنها . است ذاتی فهم و خِرَد بود که معتقد کانت. است

 تجربه کسب برای( مفاهیم از به دست آوردن آن و ادراك شهودی سازماندهی)شان عملکردهای زیرا، باشند عمل

 از بیشتر دخِرَ، کانت نظر از واقع در .باشند داشته وجود تجربه هرگونه از قبل باید بنابراین و ضروریست

، اصول اخلاقی کل اساس و پایه، امر مطلق. است ذاتی نیز آن اخلاقی جنبه. است ذاتی آن شناختی کارکردهای

 کارکردهای بیشتر و اگو که بود معتقد فروید، مقابل در. است نهفته ما ذات در، است آور الزام اخلاقی جنبه از

 .سائق هاهای ایجاد شده توسط هنگام دفاع در مقابل تنش ویژه به، شودمی حاصل تجربه از آن

بلکه اکتسابی هستند. این اصول اخلاقی توسط  نبوده ذاتی نیز، سازدرا می سوپراگو اصول اخلاقی که محتوای

به غیر از  ،4911 سال از تا پیش فروید برای. آیندمی دست به خودخواهانه هایفکنیبرون و هافکنیدرون

ناشی  سائق هاهایی هستند که از ذاتی بازنمایی عنصر ، تنها(8نالذتی اصل)تمایل کلی برای مهار هیجانات 

های به غیر از ادراکات شهودی، بازنمایی، کانت عقیده به: خوردمی به چشم اینجا تناقضی آشکار در. )شوندمی

 یک عامل عنوان به اروس را فروید ،4911 سال در .!(نیستند ذاتی که هستند روانی عنصر تنها سائق ها از ناشی

 دیدگاه با آنچه اکتسابی است کاملاً و است ذاتی آنچه درباره فروید دیدگاه، وجود این با. کرد اضافه دیگر ذاتی

 درش از متفاوتی کاملاً تصاویر آنها نظرات، دادای مینظریه در باب رشد کودك کانت اگر. متفاوت است کانت

 از یکی کودك جنسی-روانی رشد درباره او نظریه ای ارایه کرد ونظریه چنین فروید. )کردارایه می کودك

 (.(الف4911) های فروید استنظریه مشهورترین

 استدلال با نه اینکه،خاص خودش دست پیدا کرده کرد با کشف تجربی به مدلتصور می فروید، در همین رابطه

نداشت  چندانی علاقه او، کانت برخلاف، بنابراین. آن از علت به معلول رسیده باشد لازم شرایط و ذهن مورد در

 خوشحال کند وضعیت امور را در واقعیت کشف توانستمی همین که. امور چگونه باید باشد ادعا کند که

                                                           
8 unpleasure principle 
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، دوران نو  بینیجهان فرزند فروید که حالی در کرد حفظ را کهن خردگرایی هاینشانه کانت به عبارتی،. شدمی

 .است مانده باقی ما با امروز که تا بود بیولوژیکی گرایییعنی تجربه

 کانتنومنای  و فروید. 6

 ما خود ذهنی وضعیت های باشیم آگاه آن از مستقیماً توانیممی آنچه تمام، کانت برای  که گفتیم این از پیش

 کانت برای دارد؟ وجود دیگری چیز آیا راستی به چطور؟ دیگر چیزهای مورد در. نامید فنومنا او آنچه، هستند

 معتقد کانت. است "شناخت قابل غیر" معنای به "نومنال". نامید نومنال یا "9شی فی نفسه" آن را .دارد وجود

. رسندمی ما نظر به که شناسیمطوری می بلکه، بشناسیم هستند که آنگونه چیزها را توانیم نمی ما که بود

 درونی حس هم شهودهای، ما شهودهای منبع. است ذهن اساسی جنبه دو زیربنای، شناخت غیرقابل "نومنال"

ذهن  و. هستند شناخت قابل غیر(، خارج جهان از) بیرونی حس هم شهودهای و( خودمان سومای و روان از)

 که شناسیم می شکلی همان به فقط را ذهن ما .است شناخت  غیرقابل نیز کند، می تبدیل تجربه به را شهود که

 دستگاهی واقعی ماهیت هم و شهود منبع هم، بنابراین. واقعا هست که آنطور نه، شودظاهر می درونی حس در

، فروید نظر از) تجربه از فراتر همیشه برای باید، کندمی تبدیل آگاهانه های تجربه به را ادراك شهودی که

 بک گفته به. )شوندنمی تجربه خودشان هرگز اما، کنندمی تولید تجربه هاآن اگرچه. بماند باقی( ناهشیار

 داشت. فروید در ژرفی تأثیر این نکته.( داشت را دیدگاه همین هربارت نیز ( ،111ص.،الف4997)

 از ما در واقع آگاهی درونی حس. نیز هست درونی منبع حس بلکه بیرونی حس محتوای منبع نه تنها نومنال

 دنیای از ما تجربه) بیرونی حس که داشت علاقه تفکر این به بی شک فروید. است خودمان سومای و روان

 بنیادی هم درونی حس کانت مبنی بر این که دیگر ایده به نسبت اما، دارد "ناهشیار" و نومنال منبعی( خارج

 :بیان می دارد او. داشت جالبی رویکرد دارد، نومنال

 مشروط ذهنی نظر از ما ادراکات شهودی که بگیریم نادیده را واقعیت این تا مبادا داد هشدار ما به کانت که همانطور

ادراك  که دهدمی هشدار ما به نیز روانکاوی شود. تلقی ناشناخته، یکسان هرچند شودمی دریافت آنچه با نباید و هستند

 ابژه آنها، که فرایندهای ذهنی ناخودآگاه نپنداریم یکسان ناهشیار ذهنی فرایندهای را با به کمک خودآگاهی شهودی

. رسدما می نظر به که نیست همان چیزی واقعیت در ضرورتا نیز روان شناختیو  مسایل جسمانی مانند. هستند

 (474 ص، ب4941)

                                                           
9 Ding an sich 
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 گرفته کانت اندیشه های از خارج جهان شناخت هایمحدودیت دربارهش عقاید که داندمی متن این در فروید

 اما(، 111 ص، سی 4919؛ 499، 411 ص، ب 4919؛ 19 ص، 4911 به کنید رجوع همچنین) است شده

 ذهنی فرآیندهای با" نباید ادراك شهودی به کمک خودآگاهی که دهدمی هشدار به ما روانکاوی گویدمی

نظریه اش  فرویدآنکه  از قبل سال صد از ؟ بیشروانکاوی. شوند یکسان شمرده "هستند آنها هدف که ناهشیار

 : بیان می دارد داشته است. کانت را دیدگاه همین کانت را عنوان کند

. . هستیم خودمان که آنگونه نه، دهدمی به خودآگاه نشان رسیم می نظر به که همانطور را ما خود حتی. . .  درونی حس 

 تا. . . هستم که آنگونه نه، شناسممی، رسممی خودم نظر به که همانطور فقط، ها پدیده سایر مانند، را خودم. . .  من. . 

، کانت. )که واقعا هست آنطور نه، شناسیممی ظاهر در فقط را خود ذهن ما، شودمی مربوط درونی شهود به که آنجا

 (9-411صص. ب ، 4794/4997

 به. بیرونی حس منابع درونی همان اندازه برای خودآگاه مبهم هستند که حس منابع که گویدمی اینجا در کانت

 جهان مورد که در داشت را ای عقیده همان دقیقاً درونی دنیای منابع بودن ناشناخته مورد در او، دیگر عبارت

 ϕ   و ψهای   سیستم، واقع در. کندبینی می را پیش فروید ناهشیار به روشنی، مفهوم تفکر این. داشت خارج

 .دیگر عنوانی است با کانت نومنال  همان بکار بست تقریباً 4991 که فروید در سال

 ابژه درونی"، فروید نظر از: نپذیرفت را نومنال درك در کانت ی سختگیرانه هایمحدودیت فروید، خوشبختانه

 هم و درونی جهان هم که داشت اصرار کانت(. من تأکید) "هستند شناخت قابل کمتر خارج جهان از[ فقط]

 به چگونه که است این شویم آگاه آن از توانیممی که چیزی تنها هستند و شناخت غیرقابل کاملاً  خارج جهان

 .رسندمی نظر

 ناهشیاربه ماهیت  فروید نگره بر مستقیمی تأثیر نیز (ل)امر نومنافی نفسه اشیا ماهیت مورد در کانت دیدگاههای

 به ذهن شده تحمیل اشکال صرفاً زمان و مکان، باشد مندزمان یا مندمکان تواندنمی نومنال، کانت نظر از. داشت

چه  آنها مورد در فروید کنید توجه اما است دشوار بسیار ادعاها معنای این درك. است محسوس تجربه

 .گویدمی

بر طبق آن  بحث کنیم که کانتی قضیه مورد در توانیممی که هستیم وضعیتی در امروز ما، روانکاوی کشفیات از برخی ی نتیجه در

 "انتها بی" خود خودی به ناهشیار ذهنی فرایندهای که ایمگرفته یاد ما. هستند "تفکر ضروری فرمهای"[ صرفاً] مکان و زمان

 و دهدنمی تغییر را هاآن وجه هیچ به زمان، اندنشده مرتب زمانی لحاظ به این فرایندها اول وهله در که معناست بدان این. هستند

 کار روش از کاملاً ،زمان از ما انتزاعی تفکر رسدمی نظر به، دیگر طرف از. . . . کرد اعمال آنها مورد در تواننمی را زمان ایده
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، 4911، فروید. )رسدمی نظر به مبهم بسیار اظهارات این که دانم می نشات گرفته است. . .(  Pcpt.-Cs) آگاهی-سیستم ادراك

 (19 ص

 هرگز او مثال  عنوان به .دانستنمی کلمه واقعی معنای به را ناهشیار بودن زمان بی فروید اینجاست که جالب

( در زمان مناسب) روانکاوی با توانندمی، شوندمی شروع( در زمان مناسب)که  ناهشیار فرایندهای نکرد انکار

 با فرایندها این که ستا این ناهشیار زمانی بی از او منظور گویا. یابند پایان مرگ در نهایت با و شوند اصلاح

 به "عادی" زمانی توالی از ممکن است و شوندنمی اصلاح گذشت عمر با ویژه به، کنندنمی تغییر زمان گذشت

شمرده  کلمه واقعی معنای به ناهشیار بودن زمان بی اما به عقیده کانت. شوند ظاهر غریب و عجیب های روش

پایان  یا در نظر گرفتن آغاز حتی ناهشیار فرآیندهای کردنمند تفکری در مورد زمان هر که معتقد بود او. شدمی

 کرد. تحمیل آنها کلمه بر واقعی معنای را به زمان توان مفهومو نمی، است نادرستی اندیشهبرای آنها 

 هایشنوشته آخرین از یکی در او. گویدمورد مکان هم می در بعداً گویدمی زمان درباره اینجا در فروید آنچه

 نیست پذیر امکان دیگری ترکیب هیچ. باشد ما روانی فکنی دستگاه برون ادامه تواندمکان می": گفت

 ظاهراً. )شودمی تحمیل واقعیت به ذهن توسط مکان که است کانت نکته همان تفکر این( 111ص. ،ج4919«)

 داشته مکان به نسبت دیدگاهی چنین نیز، کردآنجا تحصیل می فروید که پزشکی دانشکده بنیانگذار، هلمهولتز

 منطبق کانت آموزه بر کاملاً ناهشیار روان از فروید مفهوم، خلاصه طور به(.( 199ب، ص.4997بک، ) است

 .بشناسیم هست که همانطور را روان توانیمگفت نمیمی که است

 اید. 7

 .از آن استفاده کرد 4911 سال از فروید که بود اصطلاحی  "اید". ایمنگفته چیزی اید مفهوم  مورد در تا اینجا

، ناهشیار امیال - نامید "سائق ها خواستگاه " آنچه ناهشیار منبع، کردمی لیبیدو صحبت مورد در، آن از پیش

 باید پیشینه آن یافتن برای. خوردچشم نمی به آثار کانت در مفهوم پیشینه این. غیره و هانفرت، هاعشق، هاترس

 بروك و یانگ به. )توانیم به این مطلب بپردازیم نمی فرصتاین  متأسفانه در. کنیم مراجعه شوپنهاور اندیشه به

 ایداگر مفهوم  .(دهندمی قرار بررسی را مورد شوپنهاور و فروید اعتقادی پیوندهای که، کنید مراجعه( 4991)

 مفهوم از فروید. بیابیم کانت با پیوندی توانیممی نهایت در، فروید را به حد کافی به عقب برگردانیم اندیشهدر 

بیرون ، خواند می درونی کمیت منابع 4991 سال فروید در آنچه از خود نوبه و لیبیدو به ،رسید ایدبه  لیبیدو

 منابع از کانت برداشت مفهوم مطابق این. یافت کانت توان مفهوم مشابهی دردرونی می منابع برای مفهوم. آمد
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نخستین بار  ایدلیبیدو و  مفاهیم، حال این با. است درونی احساس در تاثرات و تمنیات، امیال نومنال )بازنمایی(

 آغاز کرد و این دو را به خود و جهان به کانت دیدگاه از شوپنهاور. شودمی دیده آثار شوپنهاور در تمام و کمال

به . اراده مفهوم، کرد ایجاد را جدیدی مفهوم شناخت در نظر گرفت و سپس قابل غیر یعنی، امر نومنال عنوان

در جهان بازنمایی و اراده شوپنهاور، قسمت بازنمایی توسط کانت فراهم شده و قسمت اراده را  ،عبارت ساده تر

 روانشناسی علمیشود: در پروژه شوپنهاور ایجاد کرده است. در آثار فروید نیز مشابه این موضوع دیده می

 جنسیت مورد در مقاله سه ویژه به، آثار شود و در سایره میائدر مدل فروید ار اگو ( مفهوم 4991)

 شود.ارایه می ایدالف( مفهوم لیبیدو و 4911)

 

 فلسفه به فروید نگرش بابدر موخره ای. 8

 آن بلکه داشتند اطلاع ناهشیار روحِ از تنها نه که بزرگ داشته است، فیلسوفانی فیلسوفان شناخت کافی از فروید

 این نکته، در نظر گرفتن شوپنهاور. با و کانت چون بزرگی فیلسوفان، بودند قرار داده خود مطالعات مرکز در را

 :برای مثال. است عجیب بسیار فلسفه درباره او سخنان از برخی

 غیرقابل آنقدر، نباشد هم آگاهانه که روانشناختی مفهوم هر، آموزش دیده اند حوزه فلسفه در که افرادی اکثر نظر به

 رویاها مشکلات حل به قادر آنها هشیاری روانشناسی. . . است کاذب از منظر منطقی و پوچ آنها نظر به که است تصور

 (41 ص، 4911، فروید. )نیست هیپنوتیزم و

 ، شودمی متذکر النبرگر که همانطور! بوده آلمان رمانتیسم در غرق اش جوانی که است های کسیاینها حرف

 بسیار، آمده بود هارتمن فون و در تعالیم شوپنهاور که آنگونه، ناهشیار فلسفی مفهوم، نوزدهم قرن آخر هایدهه در

 (144 ص، 4971، النبرگر) کردندرا تایید می ناشیار ذهنی زندگی معاصر وجود فیلسوفان اکثر و بود محبوب

 فون است. خوانده را هارتمن فونآثار  فروید که دانیمبرای مثال می. بود آگاه موضوع این از حتما فروید

 4971 دهه نیز آثار های پرفروش دوره خود بود وکه از کتاب( 4999) «ناهشیار فلسفه» کتاب در هارتمن

 کتاب فروید در استاد، برنتانو، این بر علاوه(. 91 ص، 4979 براندل) بود شده موجب محبوبیت شوپنهاور

کرده است. این  بحث مفصل طور به ناهشیار روانی وضعیتهای مورد در و هارتمن فون درمورد خود 4971

 ؟که چی خب. کرده استهای او در دانشگاه شرکت میکلاس در زمانی به پایان رسیده که فروید کتاب دقیقاً
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 روانی های حالت وجود احتمال حتی بود که فیلسوفی برنتانو فرانتس. زیر باشد موارد یکی از ،علت شاید

 شرکت برنتانو  هایکلاس در سال دو به مدت حداقل دانشجویی دوران در فروید. کردمی انکار را ناهشیار

 محور اصلی رساند. پایان به 4971 سال در را خود مشهور کتاب برنتانو که بود زمان همان در درست و کردمی

 او در محضر فروید که بود فیلسوفی تنها برنتانو، واقع در. است هشیاری با عد روانیبُ هم ترازی این کتاب

 در لفافه بوده آن یک بار هم حتی و کرده اشاره برنتانو به بار یک تنها خود اثر در فروید اگرچه. کردمی تحصیل

 .بوده است فیلسوف از فروید تصویر ، با این حال گویا برنتانو(ب 4911)

 بازتاب، دهدمی نسبت فیلسوفان به 4911 سال در فروید هایی کهویژگی از برخی، گفتیم که همانطور

 فیلسوف تنها برنتانو(. کنید مراجعه 1-414 صفحات به مثال برای) برنتانو هستند 4971 کتاب از هاییقسمت

تنها . بود تأثیرگذار فروید بر که بود کسی تنها اما، دانستمی برابر هشیاری با را روانشناسی که نبود نوزدهم قرن

 فیلسوفانی نظرات شود توضیح داد که چطور فروید ازمی، باشد فلسفه از فروید تصویر برنتانو در صورتی که

 .بودند گذاشته او بر جوانی در که تأثیری وجود با، شده غافل نیچه و هارتمن فون، شوپنهاور مانند

 حرفه زندگی کل در آنظور که روان کارکرد و ساختار الگوی بود که این ما بحث موضوع اصلی. :نتیجه گیری

 کانت در حقیقت اندیشه که سوال این درباره. است بوده مدلی کانتی او حاکم بود، اساساً اندیشه فروید بر ای

 .باقیست های بسیاریپرسش هنوز اما کردیم ارائه احتمالی نظر چند ما، است داشته فروید بر تأثیری چه
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