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  درآمد  

درآمد
با  رویارویی  از  خویش  حیات  از  برهه  هر  در  آدمی  ذهن 
به دو دسته  باور فروید اضطراب  به  ناگزیر است.  اضطراب 
اساسی تقسیم پذیر است. نخستین دسته ناشی از درک خطر در 
دنیای بیرون است. دومی برآمده از مشاهده ای است که هر چند 
روشنی دسته نخست را ندارد اما به همان میزان واقعیت دارد، 
یعنی برآمده از درون یا به عبارتی دیگر برآمده از وجوهی از 
ذهن است که به هر دلیل نزد ذهن تحمل ناپذیرند. این وجوه 
ذهن دربرگیرنده رانه هایی نظیر پرخاشگری، هیجاناتی مانند 
نفرت یا افکار غیر قابل تحملی چون آگاهی از آسیب پذیری و 

ضعف های معمول و مرسوم آدمی اند.
می توان با اضطراِب از بیرون برآمده با شیوه معهوِد ستیز 
یا گریز طرف شد. اما اضطرابی که از درون برمی آید، معضل 
پی مان  از  برویم  جا  هر  می گذارد.  آدمی  پای  پیش  دیگری 
می آید. تمایز دیگر بر سر آن است که خطر بیرونی معمواًل 
اتفاقی است و خطر درونی، به یک معنا، همواره  مقطعی و 

حاضر و ناظر است و ای بسا گریزناپذیر بنماید.
کنار  برای  تردستانه ای  و  هنرمندانه  شیوه  انسان  ذهن  اما 
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آمدن با این مسئله کشف کرده است. محتویات ذهنی ترسناک 
از بستر اصلی خود -یعنی ذهن فرد- برداشته شده و در دنیای 
بیرون جا می گیرد. این فرایند که برون فکنی۱ نام دارد -زیرا 
حسب آن محتویات درون ذهن به سمت بیرون و به دنیای 
تام  ضرورت  ذهن  ثبات  برای  می شوند-  برون فکنده  بیرون 
دارد. اما برون فکنی مصائبی نیز در پی دارد. زیرا بدین سان 
موضوع های۲ دنیای بیرونی که حال مستظهر به این »بار معنایی 
و  ترسناک تر  دم  هر  فرد  چشم  به  شده اند،  هم  برون فکنده« 
تهدیدکننده تر می آیند. این سازوکار روانشناختی زیربنای تمام 

حاالت ذهنی پارانوئید است.
روانپزشک مردی در بخش بستری بیماران حاد روانپزشکی 
حین عبور از کنار بیماری به او برخورد کرد. بیمار، که او هم 
مرد بود، با چهره ای برافروخته از ترکیب خشم و اضطراب 
رو به روانپزشک کرد و گفت: »من همجنس خواهان نیستم«. 
اقتفای  به  کرد؟  حاصل  می توان  معنایی  چه  واقعه  این  از 
اینطور گفت که محتمل  الگویی که پیش کشیدیم، می توان 
است بیمار مرد در الیه ای درونی و به دور از آگاهی هشیار، 
تکانه ای همجنس خواهانه حس کرده که به ضرب و زور در 

1. Projection
۲. برای بحث جامعی درباره مفهوم موضوع های روانی، بنگرید به کتاب درآمدی بر 

آراء مالنی کالین و نیز رشک از نشر بینش نو.
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حال باز کردن راهی به ذهن هشیار بوده است. اما این امر به 
دالیلی تحمل ناپذیر بوده و طبعًا نمی توانسته راهی به ساحت 
برون فکنی  نیز،  و  تکانه  برون فکنی  با  او  کند.  باز  هشیاری 
آگاهی خود نسبت به آن تکانه و دیدن آن در دیگران - در 
اینجا روانپزشک - از خود دفاع کرده است. او به جای تجربه 
این مسئله که »فکری ناخوشایند خود را بر ذهن من تحمیل 
می کند«، بر آن بود که فکر مزبور متعلق به فردی دیگر یعنی 
روانپزشک است که می کوشد تا به زور آن فکر را بر او حقنه 
تعارضی  به  بدل  روانی  تعارض  فرایند،  این  از خالل  کند. 

فضایی )بین فردی( می شود.
فرایندهای برون فکنانه بخشی از ارتباط روزمره ذهن با جهان 
که حسب  می سازند  را  رویه ای  شاکله  فرایندها  این  هستند. 
آن دنیای اطرافمان را معنا می کنیم. نقاشان و داستان نویسان 
ابعاد مهمی از خود را بر صحنه هایی برون فکنی می کنند که 
میان  تعاملی  چنین  کرده اند.  توصیف  یا  ترسیم  آثارشان  در 
دنیای درون و بیرون الزمه آثار خالقه است و بدیهی است 
که همواره به پارانویا نمی انجامد. تفاوت مهم در آن است که 
طی این فرایندهای برون فکنانه بهنجارتر، فرد نه تنها نمی کوشد 
تا ذهن خود را از محتویاتی تحمل ناپذیر پاک کند، بلکه در 
عوض طالب آن است تا با آن بخش ها در تماس باقی بماند. 
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او موضوع های بیرونی را به مثابه پرده ای به کار می گیرد که 
می تواند زوایایی از ذهن خود را بر آنها برون فکند تا با وضوح 

بیشتر به تماشایشان بنشیند.
در  ناامنی-  احساس  هنگام  به  -خصوصًا  گاه  ما  همه 
معرض آنیم که به دنیای اطرافمان معانی شوم و شرارت آمیزی 
تفویض کنیم. به عبارتی تفکرمان رنگی از پارانویا می پذیرد. 
چنین مواردی به طریقی ولو ناخوشایند به یادمان می آورند که 
تماسمان با واقعیت گاه چقدر شکننده و لرزان است. ماجرای 

زیر را همکاری روایت کرده است:
را  خود  انگشت  سفر  به  عزیمت  از  پیش  من  »همکار 
مجروح کرد و کار به بخیه در بخش اورژانس بیمارستان محل 
افتاد. وقتی پزشک مشغول بخیه انگشت بود، او )یعنی بیمار( 
سؤاالتی درباره نوع و طول درمان پرسید. به نظر می رسید که 
پزشک این پرس وجوی بیمار را بیجا می داند و از شنیدن این 
سفر  راهی  بیمار  آن  از  پس  است.  نیامده  سؤاالت خوشش 
شد و با ماشین به جاده ای طوالنی زد. طوفان شد. همکار من 
دید که در جاده ای بی پایان در شرایط بغرنجی تنها مانده و 
هوا لحظه به لحظه تاریک تر می شود. ضربان قلبش جراحت 
انگشت زخم خورده را می آزرد. او که تنها و درمانده بود با 
خود اندیشید که نکند پزشک که از پرسش او برآشفته، از سر 
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بدخواهی و کینه جویی تعمدًا کاری کرده که انگشتش بدتر 
بی امان  بیرونی و تشدید درد  با وخیم تر شدن شرایط  شود. 
انگشت، این فکر به باوری ترسناک بدل شد. او از جاده خارج 
شد و به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان منطقه رفت. 
دردش به سرعت کاهش یافت و از آنجا که دوباره به دنیای 
امن بازگشته بود، افکار پارانوئید هم رنگ باختند و جای خود 

را به رابطه ای بهنجار با واقعیت دادند.«
خوانندگان  توجه  که  نکردم  نقل  رو  آن  از  را  ماجرا  این 
را به پدیده ای غیرمعمول و محیرالعقول جلب کنم؛ اتفاقا به 
عکس، بیشتر به معمولی بودن و رایج بودن چنین تجربیاتی 
نظر دارم. همه ما وقتی زیر فشار باشیم و به حمایت محیطی 
امن و باثبات مستظهر نباشیم، دستخوش تفکر پارانوئیدی از 
این دست خواهیم شد. با این حال وقتی شرایط بهنجار دوباره 

برقرار شود، باالخره تعادل خود را باز خواهیم یافت.
و  حال  دیگران  با  روابطشان  کلیه  که  کسانی  هستند  اما 
هوایی پارانوئید دارد. آنان بدبین و بسیار حساسند و به سرعت 
فرض را بر این می گذارند که دیگران نسبت به آنها سوء نیتی 
دارند. حاصل این وضع یک زندگی محدود و مغموم است. 
پارانوئید حاد می کشد، شک  امراض  به  کارشان  که  آنان  در 
و بددلی جای خود را به باورهای هذیانی می دهد. این افراد 
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را  آنان  نحوی  به  دیگران  که  نمی شوند  ظن  این  دستخوش 
تهدید می کنند، آنان باور دارند که اوضاع از همین قرار است و 
این باور می تواند تا جایی بال و پر بگیرد که بدل به یک نظام 
هذیانی پیچیده تمام عیار شود. برای مثال ممکن است مدعی 
شوند که فالن سازمان قدرتمند بین المللی طی توطئه ای نوعی 
ریزتراشه در مغز آنان جاسازی کرده و به این واسطه پیام هایی 

برای کنترل آنان مخابره می کند.
شاید مفید باشد اگر توجه خواننده را به این مطلب جلب 
کنم که تا اینجای کار، اصطالح »پارانویا« را به شیوه ای مبهم 
لحاظ  اینجا  در  بسته ام.  کار  به  چندان  نظری  تمایز  بدون  و 
کردن تمایزی میان اضطراب پارانوئید و پارانویا مفید به نظر 
پارانوئید تا حدودی پدیده ای همه گیر و  می نماید. اضطراب 
متذکر خواهم شد در  ادامه  جهانی است و همانطور که در 
تفکر  درحالی که  دارد،  نقش  روانی  آشفتگی های  از  بسیاری 
پارانوئید -که به نسبت ناپایدارتر است- متضمن اختاللی به 
مراتب وخیم تر و شدیدتر در کارکردهای شناختی و عقالنی 
است. در حقیقت افکار پارانوئید تا حدودی پشتوانه منطقی 
اضطراب پارانوئید را تأمین می کند، زیرا اگر باور داشته باشم 
که دیگرانی هستند که نسبت به من سوء قصد دارند، مضطرب 

بودن و مشکوک بودنم بی وجه نخواهد بود.
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در آنچه گذشت به نظر رسید که علی الظاهر با سهولت از 
ترس ها و اضطراب های معمول که ما به ازای ذاتی انسان بودن 
است، به ابعادی از خالقیت هنری و سپس به اشکال جنون 
گذر کردم. این َسَیالن ظاهرًا آسان، بارقه ای از جان مایه تفکر 
روانکاوانه دارد زیرا روانکاوی گسست ظاهری میان هنجار 
و نابهنجار را به چالش می کشد. می توان نشان داد که افکار 
مجانین که ظاهرًا فرسنگ ها از درونیات بهنجار دور است، با 
دغدغه های معمول و مرسوم انسانی قرابتی به مراتب بیش از 
آن دارند که در نگاه نخست برمی آید و وجوه خاصی از زندگی 
روزمره که در بدایت امر پیش پا افتاده و عادی می نمایند، وقتی 
از  برآمده  دقیق تر گذاشته شوند،  نظرورزی  و  مداقه  بوته  به 
نامأنوس تر جلوه  به مراتب غریب تر و  باورهایی  انگیزه ها و 

خواهند کرد.
فروید بارها در مجموع آثار خود به این نکته اشاره می کند. 
به زعم فروید رؤیاها، نشانگان مرضی یا پدیده های فرهنگی 
همگی در ُکنه ساختار خود متضمن قرائن و داللت های موازی 
پنهان و مبهم اند. او در کتاب توتم و تابو )۱۹۱۳( بر رابطه 
معمول  فرهنگی  پدیده های  و  روان رنجوری  نشانگان  میان 
تأکید ورزیده و می گوید: »می توان اینطور گفت که هیستریا 
کاریکاتوری از اثر هنری است و وسواس کاریکاتوری از دیانت 
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و هذیانات پارانوئید کاریکاتوری از یک دستگاه فلسفی«)۱(.۱ 
این اشاره به پارانویا بیشترین ارتباط را با بحث ما دارد. منظور 
فروید آن نیست که فیلسوفان تمایالت پارانوئید دارند و این 
را هم نمی گوید که آنانی که از پارانویا رنج می برند فیلسوفان 
است  آن  سر  از  بیشتر  تشابه  این  درمی آیند.  آب  از  خوبی 
که هم اهالی فلسفه و هم افراد پارانوئید جملگی به مسائل 
بنیادین وجود می پردازند، توجه خاصی را مبذول استدالل های 
باریک بینانه می کنند و گرایش به خلق نظام های فکری برآمده 

از اضطرارها و دغدغه های بالفصل درونی دارند.
مفهوم  تحول  ابعاد  بعضی  ایضاح  به  ابتدا  بحث  ادامه  در 
پارانویا نزد فروید -چه در سطح فرد و چه در سطح گروه- 
می پردازم. در اثنای این امر بر تیزبینانه ترین و دقیق ترین تالش 
حال  شرح  یعنی  هذیانی  فکری  نظام  یک  فهم  برای  فروید 
به دست آوردهای  متمرکز خواهم شد و سپس  قاضی شربر 
مالنی کالین در فهم پارانویا روی خواهم کرد و در پی آن، 
نظام های  از  آن دسته  با  مفاهیم  این  ارتباط  باب  در  تأمالتی 
فکری پارانوئید طرح خواهم کرد که بی سر و صدا و پنهانی 
می افکنند،  سایه  اجتماعی-سیاسی  فرایندهای  با  ما  رابطه  بر 
نظام هایی که هر چند )به لحاظ آماری( بهنجارند، اما کماکان 

۱. شماره هایی که در قالب ) ( آمده اند، ناظر به یادداشت های پایانی کتاب هستند.
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  آراء فروید درباره پارانویا  

متضمن بعضی الگوهای فکری بسیار مختل و آشفته هستند.
ریشه های  درباره  اندکی  اگر  باشد  مفید  شاید  این حال  با 
لغوی پارانویا تأمل کنیم. تعبیر پارانویا برآمده از زبان یونانی 
عنان  بی خود شدن،  از خود  معنای  به  مرکب  است  لغتی  و 
اختیار از دست دادن یا دیوانه شدن. بنابراین تعبیر پارانویا در 
اصل به مطلق جنون –یعنی جنون به معنای عام آن- داللت 
ابتدای قرن  داشت. در روانپزشکی کالسیک قرن نوزدهم و 
بیستم اصطالح پارانویا به هر نوع بیماری روانی اطالق می شد 
که در آن باورهای هذیانی نظام مند بر تابلوی بالینی بیمار به 
چشم می خورد. البته این اصطالح بخشی از زبان روزمره مردم 
نیز هست و در اشاره به ترس غیرمنطقی از افراد و اشیاء در 

دنیای بیرونی نیز به کار می رود.

آراء فروید درباره پارانویا
فروید در نوشته های خود اصطالح پارانویا را به دو معنا به 
ذهنی  حالتی  به  هم  پارانویا  او  نوشته های  در  می گیرد.  کار 
-نوعی ترس غیرمنطقی- اشاره دارد و هم به ساز و کاری که 
یعنی  تداوم می یابد،  یا  تکوین  این حالت ذهنی  آن،  حسب 
ساز و کار برون فکنی. از آنجا که فرایندهای برون فکنانه همواره 
به مثابه راهی برای زدودن ذهن از محتویات غیر قابل تحمل 
نضج می یابند، پارانویا نیز در آن دسته از بیماری های روانی 



  پارانویـا  

18

به  دارند.  دفاع های روانی  در  جا می گیرد که مستقیمًا ریشه 
تعبیر فروید پارانویا نوعی دفاع نورو-سایکوتیک است)۲(. این 
نگاه نیز از خصیصه های رویکرد روانکاوی است. بسیاری از 
معضالت روانی که بر ما واقع می شوند در بدایت امر و در 
سال های آغازین رشد، شیوه ای برای کنار آمدن با مشکالت 
واقع  در  حیث  این  از  و  هستند  پیش رو  دشواری های  و 
ساز و کارهایی انطباقی بوده اند. اما آنگاه که این دفاع ها بر تمامی 
ساحات و کارکردهای ذهنی سایه می افکنند و ساختار سخت 
و نامنعطفی به دست می دهند که رشد بیشتر را مسدود می کند، 
دیگر نمی توان حائز کارکردی انطباقی خواندشان. اما قضیه به 
همین جا هم ختم نمی شود. از منظر روانکاوی نشانگان مرضی 
بیانگر  هم  مرضی  نشانگان  دارند:  دو پهلو  کارکردی  روانی، 
وجود یک مشکل هستند و هم تالشی برای حل آن مشکل. 
برای مثال مردی را تصور کنید که به هر کس که بخواهد به 
است  کند ظنین  برقرار  مناسباتی دوستانه  و  نزدیک شود  او 
امر چنین رویه ای یکسره  پارانوئید دارد. در ظاهر  و نگاهی 
غیرانطباقی می نماید. اما حین تحلیل آشکار خواهد شد که این 
نشانه مرضی، کارکردی محافظتی دارد و او را از هر موقعیتی 
که ممکن است ضعف ها و آسیب پذیری هایش را نمایان سازد 
زخمی  آسیب پذیری ها  این  بسا  چه  و  می دارد  نگه  امان  در 
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باشند به یادگار از موقعیتی به تمامی تدبیرناپذیر که او را در 
گذشته ای دور دچار فروپاشی کرده است.

نخستین نوشته فروید درباره پارانویا که در خالل مراسالتش 
با ویلهلم فلیس - از دوستان و معتمدین آن روزهای فروید- 
قلمی شده بود، به هنگام حیات شخص فروید منتشر نشد. این 
نوشته که عنوان »پیش نویس اچ.« را بر خود دارد به ضمیمه 
نامه ای در ژانویه ۱۸۹۵ برای فلیس فرستاده شد. فروید در آنجا 
به توصیف زنی می پردازد که دچار حاالت پارانوئید شده بود. 
او احساس می کرد که تحت نظر است و افکار جنسی مختلفی 
به ذهنش القا می شوند. به عالوه او معتقد بود که اطرافیانش او 
را به خاطر »بد بودن« سرزنش می کنند -و این بدی متضمن 
معنایی جنسی بود. پیش از بروز بیماری، یکی از مستأجران 
خانه آنها کوشیده بود تا او را اغوا کرده و با او رابطه جنسی 

داشته باشد.
به باور فروید آنچه برای این زن ناپذیرفتنی می نمود این 
است که ماجرای اغوا به نظرش هیجان انگیز آمده و همین امر 
نوعی  است.  انجامیده  بسیار شدید  گناهی  احساس  بروز  به 
ممنوعه  امیال  از  آگاهی  اثر  بر  که  درونی  خود-سرزنشگری 
جنسی به وجود آمده، به واسطه برون فکنی تغییر صورت داده 
بود: دیگر او نبود که از وجود این امیال جنسی خبر داشت، 


