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  كندي كه تاريخ مرا روايت مي1فرويد

  

 صالح الدين بهرامي

 

 نيست انديشه خدمت در كه قدرتي تا نياوريم فرود تسليمرس نيزه سر برابر در ميخواهيم ما"  

  . ايم شده آفريده تالش ينهم ادامة براي نيز ما و ناپذير پايان است تالشي مستلزم امر اين. نگردد چيره

 يا عقيده نقاب ما فريفتن براي قدرت اگر حتي.  باشيم معتقد انديشه به.  ميخواهيم چه كه بدانيم پس... 

 شده محروم نوري هر از و واهي خيالي هر از ناگهان كه جهاني درانسان  .بزند خود چهرة به رفاه

 عاشق كه حالي در است بد شانسي يك فقط نبودن كسي محبوب .است بيگانه كه ميكند احساس

  "...است ختيبدب يك نبودن

» صابري پري ترجمة .آلبركامو ي نوشته .كاليگوال جلد پشت«   

  

ساس شركت در اح ت كه وقتي خواندن آنرا تمام كردماس 3ينام نوول 2هاي پدرمار و سگحص  

 شايد روح گمشدة "شيرزاد"يا نه چيزي بيشتر از  "4شيرزاد حسن". من دست دادروانكاوي ب ةجلس

. كندا بازهم اين تصوير حق مطلب را ادا نميام. روانكاوي دراز كشيده است روي تخت كه باشد ملتم

  .داشته استسخن وا را ب "فرويد"هديكشوح ملتم روي تخت روانكاوي درازشايد بهتر باشد بگوييم ر

رد كه اگر تعبير دقيقتري را ملت ُك ي است در جهت پيدا كردن روح گمشدةزير تالش نوشتة  

گاهي آناخود"صورت استكه در پهنة زمان بزخمهايي  باشد بگوييمشايد بهتر  انتظار داشته باشيم

                                                           
1 Sigmund Freud 

 باوکم کانی گه سه سارو حه 2
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4 Sherzad Hassan 
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براستي اين  "شيرزاد حسن"آگاه ناآگاه و تالش . شده است حك ردبر فضاي ذهنيت ُك "جمعي

فراهم ساخته است آالماين  فرصت را براي روايت اهم .  

اين خود  .كنده خود اعتراف ميگنامراجع ما ب .است از قتل پدرش يگزارشتصوير نوول اولين   

داستان را ميتوان تأييدي بر اين نظر دانست  ادامة. اوتسلط احساس گناه بر وجدان از باشد  ينشان شايد

دار به اين كار پردازد و از جرياناتي كه او را واقضاوت به توجيه كار خود مي چراكه فوراً براي گريز از

ميگردد و سايد دوباره به جريان اصلي برخيال خود را كمي مي آپس از اينكه . داردكرده اند پرده برمي

 .خود را محكوم ميداند همچنانگردد چراكه چگونگي قتل را توضيح داده مجدداً دچار اضطراب مي

  .سپاردمحتوم مي محكوميت در سكانس آخر داستان خود را براي هميشه به اينبيجهت نيست كه 

تداعي " روشاست كه ) !( پذير قهرماننايان و خستگيبي پا نوول تك گويي مستمر،سياق   

گوئي روح گمشدة . خود ندارند مخاطبي جز افراد جامعة ما. را بيادمياوردروانكاوي موردفرد "آزاد

منزوي برآن  فرداين جالب آنكه همانطور كه قبالً گفتيم . نيستمشغول به چيزي جز خويشتن  ملت كُرد

بدنبال در متن داستان بهمين ترتيب نيز . "ميدارندوادار"گفتن  نخسباو را بلكه  سخن آيدبنيست تا 

و نه  ميگيردي شكل كلي نه فردبطورفضايي  درچنين. شودوادار مي "كردن"انجام كاري نيست بل به 

  .ي داردائفرد معن ارادة

در . تشكيل شده است كند كه از دو گنبد و يك قبرستاننام ما در فضايي زندگي مي ديپ بياُ  

و  كندروشن مي "پدر"اي اين گنبدها را ه چراغ. زن و مرد را از هم جدا كرده انددو گنبد اين 

 آن از كالبد شناسي مدد بگيريم و آن را رويتوصيف  براياگر . كندهموست كه آنها را خاموش مي

ه چراك. دقبرستان ختم ميشوبه  از اين سه عنصر يككدام ميتوان ديدسادگي پياده  كنيم ببدن انسان 

گنبد مظهري از آلت رجوليت كه حاكي از فرهنگي صرفاً مردانه  قبرستان مظهر دفن مدفوعات است و 

   .بوده جائي براي زنان باقي نميگذارد

 نوشتة 5توتم و تابواز بازنمايي  روايتكه باشند  نآبسياري از خوانندگان اين نوول بر شايد  

بنظر . يابدنمي توتم و تابوناآگاه به   درآن چيزي بيش از اشارهايراقم اين سطور  اام. فرويد است

                                                           
5 Totem and Taboo: Resemblances Between the Mental Lives of Savages and Neurotics 
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را در مصيبتي كه خود رد بودن تا ُك ،جسارتش را وام بگيرد ات رودسراغ  فرويد ميب "شيرزاد" نگارنده

 .ابل حمل استق 7باشد بر سيزيف 6ديپيال اين كار بيشتر از آنكه اُبازگو كند و اّ آمدهدر آن گرفتار 

از لحاظ  الّحاكم است و ا لحاظ فضايي كه بر آنه البته نه از لحاظ شخصيت و كاراكتر داستان بلكه ب

درست برخالف سيزيف كه  بيندمي "بد"چرا كه همه چيز را  قهرمان داستان ما بينظير است كاراكتر

  » .اديپ عقيده دارد كه همه چيز نيكو است دمانن«: "8كامو" بقول

نه و  ورزندعشق مي 10و هم به تاناتوس 9هم به اروس) وسسيزيف و اديپ(مان اسطوره ها قهر  

از همه مهتر آنكه اين  .روندمينيز به استقبال مرگ درعين حال  بلكهاز زندگي نهايت لذت را ميبرند تنها 

با قصد قبلي گاهانه و آگاه كه آنه نابي نام ما  ديپِكنند اما اُرا در ازاي حقيقت و آزادي طي مي راه

  . شنامادري دروم رد دوخجنسي  تاليخت هب نديشخب ققحتدر كشد نه با آزادي پدرش را مي

                                                           
  .يوكاسته و اليوس فرزند تنها ،)پاي متورم معناي به ،Οιδίποδας: يوناني به( اويديپوس يا اوديپ 6

 كوه در تا سپرد چوپانان به را او اليوس پس. شد خواهد كشته فرزند آن دستب شود، فرزندي صاحب يوكاسته از كه رتيصو در گفت اليوس به وخشي

 نزد حقيقيت يافتن براي او. نيست پولوبوس فرزند كه شنيد كسي از اوديپ روزي. سپردند پولوبوس همسر مروپه، به را او چوپانان اما. كنند رهايش

 پولوبس نزد برآشفت، اوديپ. كرد خواهد ازدواج مادر با و كشت خواهد را پدرش روزي كه گفت او به سوالش پاسخ جاي هب وخشي و رفت وخشي

 را حقيقت كه زماني.كرد ازدواج مادرش يوكاسته، با نادانسته و كشت را او نزاعي در و كرد برخورد اليوس به راه در. گرفت پيش در تب راه و بازنگشت

 ايسمنه و آنتيگونه هاي نام به دختر دو و اتئوكلس پولونيكس، هاي نام به پسر دو يوكاسته از اوديپ. كشت را خود نيز يوكاسته. كرد كور را خود دريافت،

 .داشت
 سيزيف .است مروپهو همچنين همسر  انارتهو  آئلوساو فرزند . است اساطير يونانقهرماني در   (Σίσυφος):  يونانيبه  سيسيفوسيا  سيزيف 7

 او كه گرفت تصميم زئوس دليل همين به است، بوده زئوس كار وي دختر ربودن كه داد خبر رود خداي آزوپوس به او. كرد مي فاش را خدايان هاي نقشه

 درهم را مرگ قدرت كه بست محكمي زنجيرهاي تاناتوس پاي و دست به و برآمد او پس از سيزيف اما. فرستاد او نزد را تاناتوس و كند مجازات را

  .بپردازد خود وظايف انجام به دوباره توانست تاناتوس پس آن از و داد نجات سيزيف چنگ از را مرگ آرس جنگ نيرومند خداي گاه آن. شكست

 قرباني سيزيف برساند، انجام به مورد اين در را خود ◌ٔ وظيفه آرس كه اين از پيش اما. شد برده ها سايه جهان به جنگ خداي توسط سيزيف سرانجام

 براي خواهد مي كه گفت دروغ به و داد فريب را هادس پايين جهان خداي رگ حيله سيزيف سپس. كرد ممنوع همسرش براي را خود مرگ از پس كردن

 رضايت با رسيد، اش خانه به دوباره سيزيف پاي كه وقتي. كنند قرباني او براي مرگش از پس كه بدهد دستور همسرش به و برگردد دنيا به كوتاه مدتي

 مردگان دنياي به زور به را او و شد ظاهر او برابر در تاناتوس ناگهان زمان همين در. گرفت تمسخر به را هادس و برد لذت همسرش كنار در زندگي از

  .برد

 آن از پيش اي لحظه هميشه و. بغلتاند اي قله باالي تا ناهموار شيبي روي بر را بزرگ اي صخره بايست مي او كه بود گونه اين هادس در سيزيف مجازات

 .كرد مي شروع ابتدا از را كارش بايد او و شد مي خارج دستش از سنگ برسد، مسير انتهاي به كه
8 Albert Camus 

 آرس و آفروديته فرزند را او ديگر روايت در ولي است بوده) خالء( خائوس فرزند او هزيود روايت به .عشق خداي ،)Ἔρως: يوناني به( اروس 9

 يا) عشق( آمور با مطابق .است بوده عشق ◌ٔ كننده خاموش سربي تير و عشق ◌ٔ نگيزندهبرا طاليي تير كه سرب، و طال از داشته تير دو او گويند.اند دانسته

 .است روميان) شهوت( كوپيدو
 تارتاروس در هوپنوس برادرش همراه به او. بود) شب( نوكس فرزند .است مرگ الهه يونان هاي اسطوره در ،)θάνατος: يوناني به( تاناتوس 10

 .دندبو خدايان نفرت مورد و زيستند مي
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 نميتوانم": ميگفت داد دست از را خود بينايي حقيقت شناخت و تقدير از فرار در كه اوديپ  

 "انسان ترينط محتا و ينتر عاقل"هومربقول  كه سيزيفاست  همچنين ."كنم رها نادانسته را حقيقت

 ضحمب هك يوحنب دربب بلند كوهي قلة به را سنگي تخته مكرر و بيهوده كهيت او اين بودمحكوم .است

اما اديپ ما از  ...دزاس روبجم نآ ندرب الابب اًددجم ار وا هديتلغبزير  دوباره گنس هتخت هّلق هب نديسر

ت استل همان اوتواند تنها مي .نهدكه كسي به او وقعي نمي استبيعرضه اي باركش  .محروم از رجولي

  .اوست اصليو همين محرك  رده درد را بپذيردغم خو

 سيزيف و ديپاُ كه است رنجي پر گيزند استمرار بلكه تراژدي مرگ نيستبرخالف انتظار   

و نه از عقل  اما اديپ ما نه آزاد است .ندا شده محكوم بدان حقيقتكشف بنا به  و عقل و از روي آزاد

بلكه بر تمام نوول و روح اين  ه تنها بر تمام وجود اوبالش را نمرگ  ساية. كندو حقيقت پيروي مي

  .اندازدبه دام ميكه سيزيف را شهوت زيستن و اديپ را گريز از مرگ حال آن.  ه استگسترد ملت

داستان ديگري  دادنفساني  بدان وجهه اي و شامل تمام انسانها دانستاما اديپي كه فرويد آنرا   

پدر قبيله بر جان و مال تمامي افراد تسلط داشته همة زنان را  ريخجامعة بدوي دوران ماقبل تادر . دارد

اوگرفته جسدش را به اطعام  تصميم به قتل متفقاًپسران رانده شده روزي . داده بود به خود اختصاص

پايد كه از كرده خود پشيمان اما ديري نمي. عام ميگذارند تا نيروي پدر را در وجود خود جذب كنند

و از كشتن  دننكيمحيواني را جايگزين پدر  لذا. كنندوضع ميزنا با محارم را آن قانون  براي جبران شده

ضامن تحريم زنا با محارم  اراين توتم . دنزاسخود ميقبيله  "توتم" آنرا  ورزيدهو خوردن آن امتناع 

 معيني بار و در روزازينرو سالي يك. كرده تابوها و ممنوعات جامعه را بر اساس آن وضع مينمايند

به  ا اين كاردر واقع ب. پردازندببه زنا با محارم  زاب ات دنروخيم هتشكمتفقاً حيوان توتمي را پسران 

  . شوند عذاب وجدان رها خود حالتي ترميزي ميبخشند تا از شرّ "گناه"

از ند چرا كه پسران را بيرون كند آنها را حبس مي كاما در اديپ بي نام شيرزاد به جاي آنكه   

جمعي  ياتفاق مسأله برسر. شودو از جانب آنها احساس خطري نمي وليت خود محروم شده اندآلت رج

 .جمعي يچراكه نه فرد شكل گرفته است و نه حركت زنداقدام مي و فقط يك نفر دست به نيست

قبرستاني كه قبرستان اي كه آباد نيست و  و مدام دوري باطل ميان آباده دوشيدرعوض قانوني وضع نم
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يك است و همه چيز در تضاد  -نگاه و فضاي ترسيمي در اين نوول نگاهي صفر. گيرديست شكل مين

پدري كه كشته شده هر لحظه از گور . مرگ و حياتي كه هيچكدام دست يافتني نيستند شكل مي گيرد

 سارا را مي كشد، سگها را به جان راوي مي اندازد،. پا مي شود و هر كاري دلش مي خواهد مي كند

اديپ شيرزاد به مادر خودش نه تنها نظري ندارد بلكه حتي او را از ..... . به زنها سيلي مي زند و 

آغوش پدرش هم محروم مي كند و در هيچ جايي به عنوان سوژه اي سكسي در نظر گرفته نمي 

خورد چه كالمي و چه فعلي پيدا مي كند، بيشتر مانند مرد بر ،در بعضي جاها كه مادر، نقشي. 11شود

  .مي كند

عشق به مادر و «مي گيرد،  "13سوفوكل" "12اديپوس جبار"لب لباب تفكر فرويد در نشأتي كه از 

ر آن است از اينرو شايسته ت. است كه ردي از آن را در كار شيرزاد حسن نمي يابيم 14»حسادت به پدر

تكرار يا . زيابي كردبرجسته مي شود با "سيزيف"ي كه در "تكرار"انديشه  كه اين نوول را بيشتر با

كه در سبك داستان نيز به . برزخي كه بين مرگ و حيات، روح گم شده ملت من را در بر گرفته است

رئاليسم "خوبي نمايان است؛ تكرار و آمد و شدي كه در فضاي واقعيت و خيال شكل مي گيرد و 

از اين رو . اي ترميزي مي يابدنه قانوني پي مي افكنند نه قتل براي آنها شيوه . را مي سازد "15جادويي

  .يا به دام واقع مي افتند يا به دام خيال

ساختمان نفساني انسان را بر سه ساحت منقسم مي داند كه گاه ممكن است كسي به هر  "16ژك لكان"

ماهگي در مرحله آينه به سر مي برد و اين مرحله اي  18تا  6كودك از . سه اين سه ساحت هم نرسد

كه برزخي -  ساني خودنه مي بيند با خودش، از انقسام نفي كه در آي"من"گزين كردن است كه با جاي

از  .به ساحت خيال وارد مي شود غافل مي شود و - ....است ما بين خير و شر، مهر و كين و 

                                                           
خاك ما هر شب به حجله قدرتمندي مي خرامد و در آغوش «كه هم مي تواند توجيهي شخصي داشته باشد و هم سركوب كردن اين حقيقت كه  11

  .، اين شكل را به خود گرفته است"انكار"كه در مكانيسم رواني » قدرتي مي خسبد
12 Oidipous Tyrannos 
13 Sophocles 

  .مي گويد 1897 اكتبر 15 تاريخ ه اي به فليس بهاين مسئله را فرويد در نام 14
 واقعيت ساختارهاي آن در كه است ادبي مكاتب در) رئاليسم( گرايي واقع هاي شاخه از يكي)Magic Realism: انگليسي به( جادويي رئاليسم 15

 اند، شده نوشته جادويي گرايي واقع سبك به كه هايي انداست در. شود مي آفريده خود خاص معلولي و علت روابط با اما واقعي دنيايي و شوند مي دگرگون

 .دارد وجود ها آن در غيرطبيعي و جادويي عنصر يك اما است عادي چيز همه
16 Jacques Lacan 
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خصوصيات فردي كه در اين ساحت مي ماند، خود شيفتگي ، تصور نادرست در مورد خود و ديگران، 

زبان تكلم است و در آن نمي گنجد اما انسان حيث واقع، دور از دسترس . ي مي باشدتفاخر و فريبندگ

 غير"ده آدمي است كه لكان آنرا گاه با آن روبرو مي شود، حيث واقع جايگاه حقيقت و مطلوب گمش

وجود پدر، باعث بر هم زدن خيال كودك مبني بر اتحاد با مادر مي شود، از اينرو . مي نامد "بزرگ

كه توسط نام آن -از دست كودك مي رود و كودك با قبول جايگاه پدر  "غير كوچك"به مثابه مادر 

 و وارد مي گردد كه قبول انقسام نفساني آدمي است "رمز و اشارت"به ساحت  -منتقل مي گردد

 .يباعث مي شود انسان در جدال اين انقسام بماند و گاه به واقع نزديك شود و گاه به حيث خيال

  .و حيث واقع را پر مي كند يرمز و اشارت شكاف ما بين حيث خيالساحت 

اما همه زنها نام دارند . اسمي از مردي برده نمي شود. جايگاهي خاص دارد "نام"حال در اين نوول، 

مي توانيم به رمزگشايي اين بخش  "نام"با درنگي در مسئله . و با نام مورد خطاب قرار مي گيرند

  .بپردازيم

توسط كلمه تداعي مي شود، با نام گذاري يك شيء در واقع آنرا ذهني و دي ذهني است كه نام، وجو

و مي توانيم بر آن تسلط يابيم چراكه هر آنچه در ذهن متصور شد به راحتي قابل . دم دستي ميكنيم

از . دستكاري بوده و به ما احساس توانايي تغيير دادن مي بخشد؛ كه اين همان احساس كنترل است

ينرو زنان در اين جامعه عالوه بر اينكه موجوداتي دم دستي هستند همچنين تحت سلطه هم فرض مي ا

فرض شده و  "نقض نام پدر"از ابتدا تا انتها نامي از پدر برده نمي شود كه هم مي تواند نوعي . شوند

 ساحت به برگشت و ترميزي فضاي مرگ "پدر نام نقض" -جواز ورود به ساحت رمز و اشارت  عدم

هم مي تواند تأكيدي بر مسلط دانستن پدر بر  - است گرفته فرا را داستان فضاي كل كه است يخيال

اسمي دارد كه  "خدا" ،همانگونه كه در اديان سامي .كه پدر در واقع جايگاه قدرت است. خود باشد

ست در نتيجه نبردن نام بردن نشاني از تسلط اچراكه با قبول توضيح پيش آمده، . كسي از آن خبر ندارد

  . نام هم مي تواند نشاني از پذيرش تسلط باشد
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در زمان و كرد  هدي است بر گم شدن تاريخ ملتفضاي داستان كه زمان را در خود گم مي كند شا

 "پدر"روايت مي شود و گاه راوي اين روح خود  "مرده پا"سرگرداني تاريخي آن كه گاه از زبان 

  .مي شود

به تحليلي مي پردازد كه مو به موي آن با روايت شيرزاد  "17يفاشيسم ناسي گروهروانش"وي در كتاب 

  :حسن از ته مانده روحي كه در ملتم جاري است تطبيق مي كند

 وي از كودك در -تناسلي اندام به مربوط تمايالت خصوصاً – طبيعي جنسي تمايالت سركوب "

 سازد؛ مي استبداد حس جهت در شده تنظيم و سودمند اقتدار، مطيع فرمانبردار، خجالتي، نگران، انساني

 به. باشد مي اضطراب از مملو و گرانبار تمردي و سركشي هرگونه زيرا كند مي فلج را تمرد نيروي كه

 به انتقادي قواي و تفكر زمينه در عمومي منع يك كودك، در جنسي كنجكاوي و تفكر تحريم واسطه

 قدرت فرامين با كه است فردي ساختن جنسي، سركوب از هدف خالصه، طور به. آيد مي وجود

. باشد مطيع شود، مي داشته روا وي به كه تحقيرهايي و بدبختي تمامي رغم علي و داشته سازگاري

 سپس شود؛ مي -خانواده يعني – كوچكي استبدادي نظام از ساختاري تسليم نخست وهله در كودك

 به استبدادي نظام گيري شكل. كرد خواهد عمومي استبداد مسيست برابر در انقياد مستعد را وي امر اين

 زهر آيين يك گر، سركوب خانواده يك...... .گردد مي محقق اضطراب و جنسي منع اتصال واسطه

 جراحي خدمت در همه و اقتصادي انحصار و حزبي ارعاب ساديست، آموزشي نظام يك آلود،

 مانند و جنسي، جويي صرفه تصورات، روماتيك،ت تجربيات فردي، ناخودآگاه احساسات روانشناسي

  ".اميال اين از كشي بهره و كردن بدتر ممارست و نازي سياسي ايدئولوژي و آن،

و  را وا مي كاودمان نا ساماني است كه زخم جامعه ترك كه مصداق بارز تمامي روابط حاكم بر آن سا

  .با خود حمل كرده استآن جسارت دانستن را با شيرزاد حسن براستي در روبرو شدن 

كه از اين كار ستودني مي توان به شاهد گرفت تعارض و تضاد زيباي اروس و ديگر مسئله اي 

ن و در مرحله اي ديگر همچو كه در مرحله اي بسان گنبد و قبرستان ظهور مي كند. تاناتوس است

 نآ يطه پدر ك ؛رابي پدر و( نتر كورس يا آميزش جنسي داردكل نوول سه تصوير اي. سكس و مرگ

                                                           
17 Die Massenpsychologie des Faschismus 
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؛ پدر با كولي ةطبارو خاطره  .مي ميردكه از بند نيامدن خون  زليخا و مرده پا؛ شزيمآ .كشته مي شود

آنها با كه هر سه  )مي ترساند و به او مي گويد در آغوش يكي از زنهايت خواهي مرداو را از كه 

به نويسنده براي درك بيشتر فضاي  باشدكمكي  له مي توانداين مسئ. ترسي خاص همراه مي شوند

 كه در روح ملت كردباشد ترسي از زندگي  چنين مي تواند نگارنده يحاكم بر ذهنيت خود و هم

  . ريشه دوانده و وادارشان مي كند تا در نهايت امر همنشين تاناتوس شوند

همان باشد اراده اي كه مرده پاي شهوت اين امر موجب مي شود تا هميشه اراده اي رو به مرگ همرا

كنترل به تعبيري ديگر فضاي اين جامعه توسط ميلي پارانوياك  .باز را در گورستان نگه داشته است

، ترس از دست دادن چيزها و يا نداشتن آنها در ما ميلي براي 19و گاتاري 18است كه به تعبير دلوزشده 

كه  21مازوخيستيوو ساد 20قدرتي پارانويا. نوياك مي گويندتبعيت به وجود مي آورند كه بدان ميل پارا

  .جامعه را به ميلي پارانوياك گرفتار مي كند و او را از درون استثمار كرده و كنترل مي كند

  

  

 وظيفه.  برهاند دائم اضطراب چنگال از را آزاده روانهاي كه است اسراري كشف ما انساني ي وظيفه "

 ي چهره نمودن و ، ستمگر آشكارا چنين جهاني در عدالت گردانيدن صورت قابل و پارگي دوختن ما ي

 تالش مستلزم مقصود اين به رسيدن البته.  اند گشته قرن اين بالي گرفتار كه است مللي به بهروزي

   »آلبر كامو«              ".بس و همين.  رسد مي ثمر به ديرتر كه كوششي يعني ، طاقت فوق

  

  

                                                           
18 Gilles Deleuze 
19 Félix Guattari 

 را خود دهد، مي خود مالي و جاني سالمت به كه اي اندازه از خارج و العاده فوق اهميت با آن در شخص كه است حالتي آن، عام تعريف در پارانويا، 20

 تهديد را شان خانواده افراد و دارايي خودشان، طبيعي ماورا يا طبيعي انساني، عواملي كه هستند فكر اين در مدام افراد از گونه اين. دهد مي شكنجه

  .هستند آنها ضد بر چيني توطئه فكر در همه، و كنند مي
  .آزارخواهي و آزارگري از مركب حالتي): sadomasochism( سادومازوخيسم 21

 شود مي فرض كه حالتي است؛ همراه مالحظه قابل ويرانگري تمايالت با كه جنسي و اجتماعي روابط در پرخاشگري و انفعالي هاي گرايش همزمان وجود

  .دارد موقتي تسلط حالت تخريبي هاي تكانه حاليكه در است، نفرت و عشق غريزي اجزاء قابلم تأثير تحت شخص. دارد ليبيدويي انرژي بار
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