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  درآمد  

درآمد
نمی خوانند.  را سوپرایگو  آن  اما همه  دارند.  همه سوپرایگو 
بعضی آن را به نام وجدان می شناسند، یا حتی عذاب وجدان؛ 
بعضی آن را اخالق می نامند. اما نامش هرچه باشد، نزد هر 
شخص موجود است. سوپرایگوی شما بیش از هر چیز در 
قالب صدایی در ذهنتان متجلی می شود که حتی وقتی هیچ 
کس جز شما بویی نمی برد، باز هم اجازه نمی دهد مرتکب 
کاری ناشایست )غیرقانونی، غیراخالقی، خالف راه مهربانی( 
شوید )البته همانطور که خواهیم دید، سوپرایگو منحصر به آن 
صدا نیست(. به عالوه، وقتی تن به وسوسه می دهید و دست 
به کاری ناشایست می زنید، شما را تنبیه می کند... و گاه حتی 
وقتی کار ناشایستی نیز مرتکب نشده اید، باز هم شما را تنبیه 

می کند.
کنید،  را همان »وجدان« خود تصور  می توانید سوپرایگو 
اما مفهوم فرویدی »سوپرایگو«، به رغم اشتراک در بسیاری 
به  عین  تناظر  وجدان  مفهوم  با  ویژگی ها،  و  خصایص  از 
عین ندارد. یکی از بزرگترین تفاوت ها میان ایده دیرینه سال 
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»وجدان« و امتداد روان کاوانه آن که »سوپرایگو« می خوانندش 
در این است که مفهوم سوپرایگو، ناظر به این معنی است که 
اغلب میان آنچه فرد در ساحت خودآگاه بر خود روا می دارد 
و آنچه سوپرایگو در عمل به او اجازه می دهد، ارتباط بسیار 
اندکی وجود دارد. یا به عبارت دیگر: ممکن است به شدت 
احساس گناه کنیم یا احساس مبهمی مبنی بر بد بودن خودمان 
داشته باشیم، بی آنکه چندان بدانیم چه کرده ایم که به چنین 
اغلب  مثال  برای  دچاریم.  گناه آلودی  و  ناخوشایند  احساس 
افراد، حتی وقتی در عمل نمی توانند مصداقی از ارتکاب به 
عملی غیرقانونی در خود سراغ کنند، باز هم به هنگام سؤال و 
جواب در پذیرش فرودگاه ها یا وقتی مأمور پلیس آنها را برای 
اضطراب  دستخوش  می کند،  متوقف  معمولی  بازرسی  یک 

می شوند.
اشاره  باید  کنیم،  این  از  پیچیده تر  را  ماجرا  اینکه  برای 
ایگویمان صراحتا در درون ما صحبت  کرد که گاهی سوپر 
می کند: »بشین سر کارت، همین حاال! آنقدر که باید استراحت 
یا  نخوردی!«  خوردی،  دیگر  شکالت  یک  »اگر  یا  کردی!« 
بروی چیزی  و  بگذاری  میز  روی  را  کثیف  »اگر ظرف های 
عوض نمی شود؛ باید وقتی به خانه برگشتی آنها را بشویی. 
پس قبل از اینکه بروی ظرف ها را تمیز کن!«. گاهی سوپرایگو 
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تنبیه گرتر از اینهاست: »عجب آدم چندش آور سنگدلی هستی 
که با خواهرت آنطور رفتار کردی؛ تو واقعا آدم چندش آور 
و سنگدلی هستی« و گاه قساوت و تنبیه گریش حد و اندازه 
تصور  در  که  چندش آوری  و  رذل  چنان  »تو  نمی شناسد: 
نمی گنجد. تو شایسته دوستی و عشق هیچ کس نیستی. تو فقط 
الیق خفت و نکبتی و بس«. اینها انحائی است که سوپرایگو 
از خالل آنها رفتار ما را هدایت کرده یا از درون به ما حمله 

می کند.
از سوی دیگر، از آنجا که داشتن چنین صدایی در درونمان 
بسیار دردناک است، به لطایف الحیل کاری می کنیم تا این صدا 
را به گونه ای ادراک کنیم که گویی )منشأ آن( در افرادی دیگر 
قرار دارد: »خواهرم به خاطر اینکه اندکی به او بی مهری کردم 
از من متنفر است - او بیش از حد حساس است و بسیار آدم 
سردی است و همیشه کاری می کند که از خودم بدم بیاید«. 
»یک بار نشد که رئیسم مرا به تأخیر متهم نکند«. »می دانم که 
وقتی آنها مرا در حال خوردن شکالت می بینند، با خود فکر 
می کنند من چاق و نفرت انگیزم«. سوپرایگوی ما به کّرات ما 
را به انجام کاری هدایت یا از دست زدن به کاری دیگر منع 
می کند و ما هیچ از این فرایند خبر نداریم؛ شاید تنها بدانیم که 
چیز غیرقابل توضیحی در درونمان می گذرد: »نمی دانم چرا، 
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»نمی دانم...  ندارم«؛  را  اما دل و دماغ شرکت در آن مهمانی 
»من  نمی گیرم«؛  آرام  نداده ام  انجام  را  تکالیفم  تمام  وقتی  تا 
از اینکه ماهی کوچکی در حوضچه ای محقر باشم بسیار هم 
این  تمام  در  نیستند!«  من  بزرگ سهم  آرزوهای  خوشحالم؛ 
برهه ها، سوپرایگوی ما صامت یا نامرئی - یا به قول روان کاوها 
- ناخودآگاه است و متوجه اثری که بر ما دارد نمی شویم. اما 
واقعیت این است که در چنین مواردی، سوپرایگو به قوت بر 

احساسات، آرزوها و رفتارمان تأثیر می گذارد.
در این جستار به تبیین چیزی می پردازم که روان کاوها از 
که چرا  دهم  نشان  تا  می کوشم  و  می کنند  مراد  »سوپرایگو« 
سوپرایگو، مفهومی کارآمد و مهم است. برای آنکه نشان دهم 
سوپرایگو در کجای نظریه روان کاوی جای می گیرد، نخست 
به بررسی دو الگوی کارکرد ذهنی می پردازم که از سوی فروید 
مطرح شد. سپس این پرسش را پیش می کشم که »آیا وجود 
سوپرایگو ضرورت دارد؟« )چرا باید سوپرایگو داشته باشیم؟ 
بحث  به  ادامه  در  نیستیم؟(.  راحت تر  سوپرایگو  بدون  آیا 
درباره مواردی می پردازم که به اختصار در اینجا طرح شده اند: 
سوپرایگو چه جور چیزی است؛ وقتی از درون به ما می گوید 
چه کنیم و چه نکنیم، چه حس و حالی برایمان رقم می زند و 
چطور برون فکنی می شود که بر اثر آن، حس می کنیم دیگران 
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به قضاوت ما نشسته و از ما انتقاد می کنند؛ یا حتی ما چگونه 
سوپرایگوی خود را متوجه دیگران می کنیم تا درمورد دیگران 
قضاوت کند و با این کار، خود را از سبعیت و سختگیری آن 
در امان نگه می داریم. به عالوه این سؤال را نیز طرح می کنم 

که: »نشانه های فعالیت ناخودآگاه سوپرایگو کدامند؟«.
دوران  وقایع  و  سوپرایگو  سرمنشأ  با  را  بحثم  پایان،  در 
قضاوت گر  و  منتقد  درونی  نهاد  یک  تکوین  به  که  کودکی 
می انجامد به پایان می رسانم و به بررسی بعضی دیدگاه های 
متفاوتی می پردازم که روان کاوان معاصر درباره منشأ سوپرایگو 

طرح کرده اند.

جایگاه سوپرایگو در نظریه روان کاوی
درباره  فروید  نظریه  آخرین  و  دومین  از  بخشی  سوپرایگو 
نام  با  فروید  نظریه  نخستین  است.  ذهن  کارکرد  چگونگی 
»الگوی توپوگرافیک« یا مکان نگارانه شناخته می شد و ذهن را 
به دو ناحیه تقسیم می کرد: ناحیه خودآگاه/پیش-خودآگاه که 
تمامی افکار و احساساتی را در بر می گیرد که عجالتا نسبت به 
آنها آگاهیم یا می توانیم بدون زحمت از آنها آگاه شویم؛ اگر 
با همین استعاره پیش برویم، باید بگوییم ناخودآگاه در زیر 
آن قرار دارد و که بسیار عظیم تر است و سرشار از رانه ها و 
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تکانه هایی است که نمی توانیم شناخت مستقیم و بالواسطه ای 
و  رانه ها  این  که  بود  این  بر  فرض  باشیم.  داشته  آنها  از 
تکانه ها فطری و غریزی هستند و در پی ارضای آنی - نظیر 
ارضای نیاز به خوردن، آشامیدن و ارضای جنسی. به عالوه، 
رفتارهای جامعه پسند  ما که شامل  دیگر وجود  با وجه  آنها 
آموخته شده است، تعارض دارند و شکاف میان این دو حوزه 
ذهن نیز از همین جا سر بر می آورد: ناخودآگاهی که برای 
ارضای تکانه هایش فشار می آورد و بخش خودآگاه، منطقی 
ارضای  که  دارد  در خود  نّقاد  عاملی  که  و جامعه پذیر ذهن 
نمی توانیم مستقیما شاهد  ما  را ممنوع می سازد.  آرزوها  این 
آرزوهای ناخودآگاه باشیم، اما می توانیم ببینیم که چطور این 
به  باز می کنند و  نّقاد  نهاد  آرزوها راه خود را دور از چشم 
شکلی غیر مستقیم، خود را در رفتارمان آشکار می سازند: یعنی 
از راه »اشتباه ها«یمان، جوک هایمان، رویاهایمان و دردسرسازتر 

از همه، نشانه های نورتیکمان.
الگوی توپوگرافیک که بر حسب آن، تعارض میان  طرح 
ساحت خودآگاه )از جمله آن دسته از افکار و آرزوهایی که در 
حال حاضر خودآگاه قرار نیستند، اما به محض اینکه توجه ما 
به آنها معطوف شود، می توانند در میدان آگاهی قرار بگیرند ـ 
فروید این ناحیه اخیر را »پیشـ  خودآگاه« می خواند( و ساحت 
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ناخودآگاه قرار دارد، برای تحریک کنجکاوی و عطف توجه در 
راستای بررسی این پهنه وسیع ذهنمان، که تأثیری عمیق و اغلب 

ناشناخته بر رفتار و افکارمان دارد، بسیار مفید افتاد.
الگوی توپوگرافیک دو مشکل عمده داشت: نخست اینکه 
فرض می کرد آن عامل نّقاد ـ یعنی آن بخش از ذهن ما که 
تعیین می کند اجازه آگاهی از چه چیزهایی را داشته باشیم ـ 
نیز بخشی از ذهن خودآگاه است. معنای این نکته آن است که 
آن عامل نّقاد، علی التعریف می بایست عاملی معقول و منطقی 
باشد و در نقطه مقابل امیال و خواسته های غریزی قرار بگیرد. 
اما فروید و پیروانش به زودی دریافتند که در اغلب موارد، به 
نظر می رسد بیماران با یک عامل نّقاد ناخودآگاه روبرو هستند. 
تنبیه  یا  واقع شده  انتقاد  مورد  درون  از  که  نمی دانستند  آنها 
می شوند، اما به انحاء مختلف، درگیر رنج و حرمانی بودند که 
ناخودآگاهی اشاره می کرد. در  به وجود چنین عامل درونی 
واقع فروید معتقد بود که بیماران، اغلب با نیازی ناخودآگاه به 
تنبیه شدن نزد او می آیند. برای مثال، به نظر می رسید که بعضی 
مرضی  نشانگان  از  فراغت  و  بهبودی  با  همزمان  بیماران  از 
دردناک، عمیقا معذب می شدند؛ گویی بابت درمان و حصول 
و  رنج  با  انگار  که  عجبا  و  می کردند  گناه  احساس  بهبودی 

عذاب خوش تر بودند.


