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1 -Sexual deviations 
2 -Natural sexual desire 
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چــون  ؛تصــویر میشــود یکه به صورت کودک ،خداي زیبایی »کوییدون« الهه جوانی و »پیشه«در داستان 

چکــد اثــر می شمع روشن کرده بود چند قطره از شمع کــه »کوییدون« براي دیدن چهره شوهرش »پیشه«

  گذارد. می بدي روي او

   .شودمی از موجهاي دریا زاده »ونوس«

  .است »1فراجنسی«و  »ملکوتی« يموجود ،زن

  کامل ترین موجود طبیعت است. ،زن

  گیرد...می ریشه ،ن رازاز ای »2عشق افالطونی«

 

و  هنوز هــم بــه اعتبــار »4همجنسگرایی مذکر«درباره » 3زیگموند فروید«نظریه  :شاید بتوان گفت

نظــر برتــري  ،دربــاره ایــن انحــراف خــاص ،هــیچ روانشناســیتــاکنون به قوت اولیه خویش باقی اســت و

زیرا درســت تــرین نظــر در  دهدرائه انمی توان  شاید همو ارائه بدهدعمیق او نتوانسته  ي نسبت به نظریه

 ،روانــی«کــه زن از نظــر باشــد در روانشناســی می است و حتی یک دکترین »همجنسگرایی مذکر« مورد

که در ادامه با ایــراد دالیــل  »6همجنسگرایی زنان«شود و می دیده و کامل تر استوارتر »5و جسمی جنسی

مجــنس ه«کــه  خواهیم بودکرد و بر این اعتقاد استوارآن را رد خواهیم » 1جنسی«و» 8روانی«و  »7جنینی«

                                                           
1 - Transsexual 
2 - Platonic Love 
3 - Sigmund-Freud 
4 - Male homosexuality 

 ٢-  سایکو سکسو فیزیولوژ
6 - Women s homosexuality 
7 - Fetal 
8 - Psychological 
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تالها و فــیلم هــاي دروغــین از کارت پســ يبازار ،روانشناسی سود و بازار استاي ورده آ »2مونث گرایی

کتــاب بهتــر  در این .پیش از پیش پر میشود ،هر روزو کند می جلوه یحقیقت چون ،خام اي جامعه که بر

 و دروغ اســت و گفتــاري کــاذبو ســاختگی محال  »گرایی زنان همجنس« مشخص خواهد شد که چرا

 ؛کشــندمی تصــویر و آنچه که به عنوان ازدواج دو زن یا ارتباط جنسی توسط آنــان بــه رویــت ؟باشدمی

خــود و عقبــه هنرمندي است کــه در طــول ســالیان دراز از مــادران ؛ دوکامال ساختگی و نقش آفرینی از

دختــران خــود را بــراي ملکــه مادرانی که  ؛وافق و مخالف آموخته اندرا براي جنس م ورزي هنر سکس

  کنند.می و تربیت آماده سکس شدن

و مقعــد کــه صــرفا بــراي  ؟نشــیندمی عقب »3ارتباط مقعدي«تا حد  »جوان ذکور«این سوال که چرا یک 

 »ذکــوري جــوان« ایــن د وشــومی و تحریک جنسیعامل ایجاد لذت او ات غذایی است براي دفع ضایع

را  »ارتبــاط مقعــدي«باشد و ایــن می مازوخیسم نیز هاي داراي حالت ؛لذت میبرد »ارتباط مقعدي«که از 

ولــی در دختــران ایــن  .مورد بررسی قــرار داد (جسم، جنس، روان) 4روان و رشد لیبیدوزمینه ي باید در 

 آنــان انجــام میشــود بــر خــالفبر » سکس مقعدي«و اگر زنانی وجود دارند که انتقال به وجود نمی آید 

در ایــن زنــان  ،تن به این کار میدهنــد ،که از روي عالقه و گاهی التماس و پرداخت وجه »جنس مذکر«

و بیشــتر  ؛و آنــان بــا ســکس مقعــدي کــامال بیگانــه هســتند هیچ عالقه و لذتی از این ارتباط وجود ندارد

بــه عنــوان  »5بکــارت«ه در جــوامعی کــه اگرچــ ،مــذکر تــن بــه ایــن کــار میدهنــد بیمــار فع عالقهبراي ر

ســنت هــاي  هی که ساخته و پرداختــکامال غلط يپندار، است »اخالقیات«پاکدامنی دختران پایه و اساس 

ولــی بــاز آنــان  ؛بدهند »ط مقعديارتبا« ممکن است آنان تن به قدیمی است در این گونه باورهاست که

دخترانــی کــه در  .شــوندمی بور به انجام چنین عملیبراي جلب توجه و ارضاء امیال بیمارگونه مذکر مج

                                                                                                                                                                                           
1 - Sex 
2 - Female Homosexuality 
3 - Anal communication 
4 - Libido 
5 - Virginity 
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بینند و اگر آســیبی بــر می کمتر آسیب ،کنند بر خالف پسرانمی رشد »2حقارت مادر«و »1خشونت پدر«

دوبــاره  »3بازیــابی«قابــل  ،که در ادامه بــه آن اشــاره خــواهیم کــرد »فیزیولوژي« وارد شود به دالیل نآنا

بیشــرین آســیب  انجام ایــن عمــل ،را در دو جنس مذکر و مونث تصور کنیماگر تجاوز به عنف  .هستند

ولــی  ؛مونث اگرچه آســیب وجــود دارد جنس گذارد ولی در موردمی »مذکرجنس « جبران ناپذیر را به

 »4ســکس مقعــدي« وعــدم تمایــل و عالقــه بــه انجــامقابل درمان و ادامه زندگی به صورت طبیعی اســت 

در دختــران بــر حســب کــه  دانســتتباط عصبی فیزیولوژیک تناسلی با مقعــدي را باید در ار توسط زنان

بــه  یهم چنین باید متوجــه بــود کــه عصــبیت مرضــی هــیچ ارتبــاط ،آنان این ارتباط وجود ندارد طبیعت

برمــی خیــزد،  یا وجدان الشــعور »5ضمیر ناخودآگاه«خشونت و پرخاش مستقیم از ،سلسله اعصاب ندارد

گیــرد بــروز خشــونت نتیجــه مســتقیم جبــر می ریشــه »عقــب نشــینی مــادر«و  »درتربیت کیفري پــ«از  که

  خشونت است.

اســت بــراي کســی کــه  یاساس وپایه  »رکهمجنسگرایی مذ« انحراف ،از میان انواع انحرافات روانشناسی

دشــواري  کــه ؛داردیــا مفعــولی براي کســی کــه تمــایالت درونــی  نیز دارد و یا فاعلی تمایالت خارجی

دانم و بعــد تکمیــل خــواهم کــرد و می این توضیح را الزم .ماندمی مستقل از دیگري ،هرکدام خاص بر

بــه فاعــل  رخــیک نوع است چرا باز ی پرسند اگر اصل معلولمی . هیم نمودشروع خوا »اصل معلول«از 

گفــت  ا آن هــام بیمارانی که بنده باول بگوی ؟آیندمی ی دیگر به نقش مفعول دررخو ب ؟شوندمی تبدیل

اگرچــه تــا بــه حــال عمــل  »فاعــل«برخــی افــراد  .تمایل را باهم داشــته انــد یاداشته ام هر دو صفت  و گو

و حتــی در  آن داشــتند ي ولــی تصــور و تمایــل بســیاري بــراي تجربــه ؛را انجام نــداده بودنــد »مفعولیت«

ولــی فاعــل در  دي جاي فاعــل و مفعــول عــوض نشــده اســتاگرچه به صورت مقع ارتباط برخی موارد

                                                           
1 - Father Violence 
2- Mothers humiliation 
3 - Recovery 
4 - Anal sex 
5- Unconscious 
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امــا نــوع ســوم نیــز وجــود دارد یــک  ؛بوده اســت و پرتالش از طروق دیگر کوشا »ارضاء کردن مفعول«

برخــوردار اســت  »مــنش ســودایی«بــزرگ شــده و از  »امنیــت روانــی«چــون تــا حــدي در  »جوان ذکور«

شخصــیت کــه  تمایالت انفعالی در او عوض گرایش به فعل و انفعال به هراس متقابل دچار میشــود زیــرا

ســازد تــا حــد قابــل می رشد است که شخصیت انسان را همان دارد و بهتر بگویم یبا رشد ارتباط نزدیک

حــاذق بــا ترکیــب دو  یپزشک که ،ن تر است حتی با دارو درماندرمان نوع سوم آسا .توجهی باقی است

 .مطاوع نیــز وجــود دارنــد شود اما فاعل خالص و مفعولمی او زود از مرحله مغلوب خارج ،یا چند دارو

از  يفــردر اگــ؛ این بار دلیل را باید در اندازه هراس و اندام شناسی و منش شناسی باهم جست جو کــرد

صفرایی یا خــونی بــه فاعــل تبــدیل  و داراي منشباشد  »1هیکل قوي« آتلتیکنظر اندام شناسی از گروه 

و ارتبــاط  بــه مفعــول »مــنش ســودایی« باشد و داراي »2ضعیف هیکل«خواهد شد اگر از گروه آستنیک 

نــه از  ،اگر رشد سه گانه لیبیدو(جسم،روان،جنس) مهیا باشــد :عقب خواهد نشست اضافه میکنم مقعدي

همجــنس بــاز «بــراي  و فــردي طبیعــی خواهــد بــود توقف روان بلکه از خفقان جسم نیز آزاد خواهد شد

توانــد می چند با اخــالل امکــان پــذیر اســت اوامکان هر فعالیت اجتماعی و نیز معاش و شغلی؛ هر »فاعل

با جنس مونثی ازدواج کند که در ایــن صــورت او فاعلیــت خــود را  حتیزندگی اجتماعی داشته باشد و

 او لــیشــود ومی ازدواج برجســته تــر از دیگــري نوع دهد و سکس مقعدي در اینمی به همسرش انتقال

 و بــه هولی دشواري در مفعولیت است که او عقب نشســت .دتواند زندگی هرچند مالیمی را ادامه بدهمی

و در چهــره ایــن افــراد  دچــار اســت »اجتمــاع گریــزي«به ترس از اجتماع و  و انزواگرایی پناه برده است

بــر چهــره او  »مــذکر محــور«که در طول زنــدگی خــانواده  مفعول نوعی حقارت و بیچارگی موج میزند

در ایــن نوجــوان احساســات  چــه اگــر ؛پیدا کند یعشق هیچ انستنخواهد تو هرگز او و نقش بسته است

، جــنس، با آنکه در توقــف رشــد ســه گانــه جســم د، هنري و... وجود داشته باش ذوق و استعداد، عاطفی

                                                           
1 -T.Athletique 
2 -T.Asthenic 
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بــزرگ شــده باشــد بــدون آنکــه احساســات  »1امنیــت روانــی«نده یا اگر این نوجوان تا حــدي درروان ما

گــرایش او بــه جــنس  ،»2حالــت آمبــی واالنــس«جــود داشــته باشــد دري و... در او وعاطفی و ودیعه هنر

کــرده  و نمــو مذکر خواهد بود ولی چون حالت سادیک نیز در او رشــدجنس مونث پیش از گرایش به 

امــا چــون  ؛کندمی است تمایالت به جنس موافق گرچه از گرایش کامل او به جنس مخالف جلوگیري

داراي آلت تناســلی دخــولی یــا حــریم داخلــی هســتند ولــی صرفا (زنان برعکس مردان،  اندام زن ساکن

و بــراي  باشــدمی باشــند)می مردان داراي آلت تناسلی خروجی (جلو یا کیر) و داخلــی (عقــب و مقعــد)

و بایــد توضــیح  مناسب جلــوه نمــی کنــد زن حالت سادیک که آزار ذهنی دایمی در او به وجود آورده

وجــود نداشــت و در طــول زنــدگی  در شــخص و از بــدو تولــد استبدهیم که این بیماري عارض شده 

و به خاطر وجود همین حالت ســادیک بــه جــنس موافــق گــرایش  بر او ایجاد گشته است »محور مذکر«

کند بنابراین تمایالت طبیعی به طور کامــل در فــرد نمــی میرنــد و ایــن تمــایالت طبیعــی می بیشتري پیدا

وجــود دارد و ایــن  هــم رین گــرایش هــاي مفعــولی و فــاعلیت (گرایش به جنس مونث) حتی در سخت

نبود مداوا هرگز امکان نداشت هیچ چیز به طــور کامــل  »برهان نظم«اگر این  ؛باشندمی افراد قابل درمان

خواهــد می »لمفعــوهمجنس بــاز «کنید می نمی تواند به طبیعت و خلقت غلبه کامل داشت باشد مشاهده

راید و مثل یــک نوجــوان آمی یک زن خود را براي فاعل خود شود و به نوعی کهفاعل واقع  نظر مقبول

سالم که میخواهد از نظر چهره و رسم ظرافت مقبول جنس مخالف قرار گیرد یا این که یــک همجــنس 

 ؛نزدیکتــر باشــدکنــد کــه بــه حــاالت دخترانــه می تمایــل پیــدا اش در چهــره مفعول و حتی فاعلگراي 

شــده اســت بــا  بــالغ يمردتبدیل به را طی کرده است و  (جسم، جنس، روان) سه گانهکه رشد  ینوجوان

طی کردن رشد ســه گانــه در فــرد  ندارد ییهمه فرم و زیبایی چهره هرگز در ضمیر ناخودآگاه فاعل جا

کند که به هیچ عنوان نمی تواند مورد مقبول فــاعلی کــه در توقــف می مذکر چهره و حالتی در او ایجاد

                                                           
1 -Psychological Security 

نوسان گرایش بھ دو جنس مخالف و موافق - ٤  
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پرورانــد و مفعــولی کــه در تصــور می فاعل کــه در تصــورات خــود مفعــول را .دشده قرار گیربالغ رشد 

هماهنگ نسبت بــه یکــدیگر دارنــد و شــکل یــک فــرد ســالم دهد هر دو تصورمی خود فاعل را پرورش

 انحــرافایــن  ،از نظــر تــاریخ روانشناســی ســاده و ابتــدایی. داردنــهرگــز در تصــورات هــر دو وجــود 

بــا ایــن  ،کــردمی تــداعیدر ذهــن این نظر یک قاعده جبري را و شدمی هژن ارث نامیدیی) (همجنسگرا

 »1کرافــت ابنیــکریچــارد فــن «رواج داشت بعــد امثــال  یحال براي این نوع اشخاص مجازاتهاي مختلف

بــراین  کــه زنــدگی مالیمــی نداشــت؛ »زیگمونــد فرویــد«معاصر  »2هنري آلیس«روان پزشک آلمانی و 

اخالقــی  اي نظریــه .کندمی ودند که هم جنس بازي مذکر را یک نوع اصول بیولوژیک هدایتاعتقاد ب

وب به ملکه ویکتوریا که یک اخالق قشــري بــود و صمن »3ویکتوریایی«داشت اخالق نیز وجود دیگري 

و پســر  چون دختــر ،اعتقاد داشته اند »اخالق صوري«نقادان این  .از اروپا تا هندوستان را در نوردیده بود

اگر آزادي وجود داشت باشد ذکــور بــه جــاي گــرایش  کند ومی از هم جدا مانده اند این انحراف بروز

 گــرایش پیــدا »زنــان«یعنــی  ،به هم جنس خود بــراي ارضــاء تمــایالت جنســی خــود بــه جــنس مخــالف

 بایــد در اینجــا این اصل بیولوژیــک راداد به این بیماري پایان ن »4آزادي زن«اشتباه بزرگ  لیو ؛کندمی

ولــی اگــر قــرار  ،کنــدمی حالت مونث را ســیر یبیان داشت که جنین اگر قرار باشد مذکر شود یک مدت

کــه  برخی روانپزشکان و روانشناســان (مونث مطلق) بر عکس مونث شود سیر با تانیث همراه استباشد 

ایــن انحــراف درمــان  ،داشــت کــه اعتقــاد »زیگموند فروید«ولی  نددانستمی این انحراف را درمان ناپذیر

 »فرویــد زیگمونــد«اولین نقادي درست بــر ایــن اخــالق ریاکارانــه ویکتوریــایی از طــرف  . اماپذیر است

گدازند و اخالق صوري نیــز تــالش دارد پــرده داري می داشت همه در تب و تاب بیانانجام گرفت که 

ن عقیده را که جدایی پســر از دختــر در یــک اما وقت آن رسیده که گفته شود او بیمار است اما ای ،کند

                                                           
1- Richard Von Krafft -Ebing 
2 - Henry.Ellis 
 1837  تا 1901 - 3
4 - Women s freedom 
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قبول نداشت و خــواهیم دیــد روان شناســی  را نظام اجتماعی خاص و جزم باعث این انحراف شده است

بعد از تغیرات ســانتیمتري کــه دختــر و  »انگلستان«در  .بلند مرتبه و بی مانند تا چه حد درست دیده است

در قرن جدیــد (کشــف حجــاب) بــه یا در تحوالت ایران  ؛ندپسر در آغاز قرن بیستم آزادي آشنایی یافت

و  مد و چهره دختران از تاریکی و کثافت بیــرون افتــاد و زنجیرهــاي جهــل و نــادانی را گسســتآوجود 

وحشــی ســیرت  مــردان بــا ،تــاریکی کــهو سیاه چاله هاي  تماع و فعالیت شدند و از دهلیزهازنان وارد اج

همان مردانــی کــه صــرفا زنــان را نطفــه دان خــود میداننــد و  ،بودند و خوي حیوانی بر آنان ساخته گري

ند و در هنگــام نیــاز می آورشمار شان بهبراي خالی کردن محتویات شکم جاییهمانطور که چاه توالت 

هــم شکســت  در خواهنــدمی براي خــالی کــردن نطفــه خــودجایی کنند رحم زن را هم می به آن رجوع

و در تحــوالت ترکیــه  گرفــتبســیار شــدت  و رشد همــه جانبــه رهنگیحرکت جامعه براي دگرگونی ف

جدید که آزادي زن به تقلید از لیبرالیسم باختري به افراط کاذب نیز انجامیــد هــم جــنس گرایــی مــذکر 

یکــی از کــه  »1هــانس وســباخ«جــو کــرد  و زیرا ریشه آن را باید در هراس سادیک جست ،از بین نرفت

(جنگی که بــر آلمــان و نــابودي اقتصــاد آلمــان کــه  ،بودو دفاع از وطن هزاران سرباز ارتش در ساخت 

تــا  توسط سیاست بازان کهنه کار انگلستان طراحــی شــده بــودهستند همیشگی و دائمی تولیدات آلمانی 

و  بــود، دادهاز دســت یک چشم خــود را نیــز که  او )همچنان دنیا را در استعمار و غارت خود نگهدارند

ملــه اي دارد باشــد جمی ز همه جا بی خبر و اگر نگویم صداي استاد عضــو پارلمــان نیــزبا همه مخالفین ا

را بــه  ( همجنســگرایی) انگلســتان بــه جــاي آنکــه ایــن بیمــاري :آوردمــی یــاد هرا بــ »پیشوا«که جمالت 

و  ،تبــرده اســ و نــزد سیاســتمداران بــه پارلمــانآن را  ؛ببرد و در آنجا معالجه کند و بیمارستان درمانگاه

احتمال تقلید نیز بر حکومت هاي بی کفایت و دست نشانده را فراهم کــرده اســت  آن که وحشتناك تر 

 .باشــدمی »محــور جامعــه مــذکر«و  »تربیــت کیفــري پــدر«و  »خشونت پدر«این دو بیماري نتیجه مستقیم 

نش خــونی (خــون ولی غالب از م ؛است که به طور کامل تفکیک نمی شود یانحراف تنهادو بیماري این 

                                                           
1 - Hanns.Vesbach  
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و جامعه اي که اســاس تقــدم زن مــادر  »زن مادر«گرم) و مغلوب از منش سودایی برخوردارند در اقتدار 

در آن مشهود است ظهور و بروز این بیمــاري و انحــراف دوگانــه از محــاالت اســت بــا ایــن نظــر تــاریخ 

 چــون ؟ز همجنســگرایی بــودگانــه ابی »ایــران باســتان«شود که چرا می فمدنیت سالم و بزرگ قابل تعری

رســیدند و از عهــده اداره می آمدنــد کــه بــه مقــام شــهربان یــا کارامــانمی بــار پروردهدختران تا آن حد 

یــامبر پ«در حاکم بــود و بایــد قبــول کــرد کــه اقتدار ما ییآمدند در قوم آریامی گ نیز بررامپراطوري بز

 ســتان عامــل عــدم وجــود گــرایشعــه و ایــران باو اقتــدار زن در جامآن را اساس گرفتــه باشــد  »زرتشت

 بر خالف نظر تاریخ نویسان که مقصود و غرض داشته اند در عربســتان قبــل از اســالمهمجنسگرایی بود 

همجــنس بــازي وجــود  در میــان قــوم عــربامــا ن را اســاس گرفتنــد آنیز این اقتدار زن وجود داشــت و 

ه دو دوره که در دوره اي اســالم همجــنس بــازي پیــدا نداشت بنابراین معلوم نیست که در تقسیم ایران ب

در یــک  را بــه اشــتباه و بــه غــرض، بــه دیــن اســالم نســبت داده انــد.کــه آن  و هنوز هم ادامــه دارد؛ شد

انســان  »تربیــت کیفــري«در  که بــه دنبــال آن امنیت روانی وجود ندارد »جامعه مذکر«و  »خانواده مذکر«

مســاوي  )جســم،جنس،روان(نسان سالم انسانی است که در او لیبیدو زیرا یک ا ؛سالم به وجود نمی آید

 »فرویــدزیگمونــد «اثــر  »یک کودك آســیب دیــده«پس از چاپ کتاب  .هم و نه پس و پیش رشد کند

اســمی از او  »فرویــد زیگمونــد« و دته شد نویسنده کــه روانشــناس هــم بــومقاله اي علیه کتاب ایشان نوش

کودکــان را لــوس بــار خواهــد   »زیگموند فرویــد«ده بود روان شناسی آقاي نامبرده انتقاد کر ه استبردن

(چنــدین ســال قبــل  دانــدمی و خشونت پــدریک سیلی پدرانه را نیزعامل هراس کودك  تنها آورد زیرا

روان شــناس وطنــی نیــز طــوطی وار ایــن جملــه را  ح روانشناسانه از رادیــو ایــراندر یک برنامه به اصطال

بــوده  حقیــر و مطیــع يمــادر خشــن در برابــر يپدر سیلی از طرف این :جواب میدهیم تکرار کرده بود)

گوییم درست به اندازه عرض و طول کف دست ایــن پــدر کــه از روان شناســی رشــد بــی خبــر می پس

است در کــودك و مغــز او ضــمیر نشسته بار  بهو کرده رشد يزیرا خود نیز در خشونت پدر است، مانده

 ســازد و بــه همــان مقــدار رشــدمی گشاید و به همان مقدار هــراسمی را یرناخودآگاهضمیا  دوم و پنهان
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نفــرت از  .شــودمی و به همان مقدار نفــرت از پــدر در کــودك حاصــل ،کودك را مانع میشود سه گانه

اما آنچــه کــه یــک روانشــناس  ،پدر به خاطر خشونت او و نفرت از مادر به سبب ضعف و مطیع بودن او

در نســبت بــه پدر و ما ،شت این نفرت فرزندپاست که در  این ؛دهدمی حساس و دقیق را عذاب و یا فرد

اگــر در خشــونت پــدر و تربیــت کیفــري  ؛دیگــر هســتندیــک نگران  که ددار وجود هم مهر زیر جلدي

باشــد تمــایالت بــه حالــت ســادیک و فاعلیــت  »انــدام قــوي« با »1صفرایی یا خونی«منش کودك ذکور 

خواهــد شــد در همــان شــرایط شــبیه چهره و سجایاي کودك به حالت غالــب منحــرف  ؛امیدخواهد انج

مــارکی فرانســوا  ( یک کودك ذکور که داراي منش سودایی است تمایالت به حاالت سادومازوشیک

غیــر  اي مانده که چهــرهقلمی از او يبزرگ شد تصویرا ظاهر ،اشرافی يخشونت پدر سایه در 2سادي د

در  .از انتقــال خشــونت فــرا رود کــهاشرافیت یا ذوق یا هنر نگذاشــت  ظاهرا دهدمی نشان طبیعی را از او

یکــی از داســتان هــایش از خویشــتن آزاري کــه در  3به نام ساشر مازوخ یاواخر قرن نوزده داستان نویس

آن را وارد روان  4دکتــر ناخــتســپس که با آغاز روانشناسی جدیــد هــم زمــان بــود  ،تعریف آورده بود

 رد ،نیــز در تعریــف بیمــار چنــد انحرافــید فرویــزیگموند ناسی کرد گرچه در بعضی از یاداشت هاي ش

خود دگــر آزاري در یــک فــرد  ورده استآ ،اینجا باید خاطر نشان کرد بیمار تک انحرافی وجود ندارد

خواهــد انجامیــد و چهــره و ســجایاي  .)که در خشونت پدر در توقف رشد مانده یــک جــا بــروز میکنــد

کــور در ذن را بایــد در دوجنســی بــودن کــودك آکودك به تانیث عقب خواهد نشست که ســبب اول 

بــه و  انه جلوگیري کــرده اســتدکه توقف رشد سه گانه از بروز و ظهور چهره مر 5حالت جنس دانست

بیــرون آورد یــک  یمثال ،توان حتی از تاریخمی گرایش پیدا کرده است یعنی حالت دخولی جنس دوم

                                                           

١-  در روانشناسی تقسیم منش و اصطالح امروز خون گرم رواج یافتھ است در قدیم مزاج بھ کار میرفت کھ کاشف این 

 منش چھارگانھ کلودیوس جالینوس بود.
2 - Marquis de sades 
3- Leopold von sacher masoch 
4 - Dr.Naeht 

 ٥- در واقع جنس مذکر دو جنسی ھستند ھم فاعل و ھم مفعولیت را بر خالف زنان کھ تک جنسی ھستند دارا میباشند. 
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باشد که حتی موسیقی را با خشونت پدر یاد گرفت چهــره منشــی می 1معروف لودویک ون بتهون نمونه

حتــی چنــد معشــوقه و  ؛نمایــدمی تیپ مفعــول را» 2شیندلرفیلیکس آنتوان «او که پسر جوانی است به نام 

پــل «چهــره  نمایاننــدمی دو گانه دارند و حالت زیبــایی پســرانه را اي دوست موسیقیدان بزرگ نیز چهره

 بــه شــدت یــک همجــنس گــراي فاعــل را شچشــماندر صورت و ،شاعر سکس پرداز فرانسوي »3ورلن

 بــود پیــدااو  و نوجــوان هــم وطــن ییکه یک شاعر شیدا »4وآرتور ریمب«مجنونانه به او عالقه  .نمایاندمی

دارد  »5مالیخولیــایی« حالت انفعالی تا حدود زیادي پیداســت؛ او زیبــایی »آرتور ریمبو«کند در چهره می

خواســت بــه ســفر می »آرتور ریمبــو«فکري سودایی داشت و از مادرش متنفر بود وچون  »آرتور ریمبو«

خیال و ماجرا برود؛ او را با اسلحه تهدید و زخمی کرد در حالی که از فاصله نزدیــک تیرانــدازي کــرده 

انسه که از روان شناســی بــه دور بــود در خواست که او بمیرد پلیس فرمی خودآگاه پل ورلننابود ضمیر

تحقیقات نوشته بود اگر شخصی اول بار نیــز ســالح گــرم بــه کــار بــرد، از ایــن فاصــله نزدیــک خواهــد 

                                            توانست هدف گیري کند.

اشــت چنــدین تصــویر در ادامــه خواهــد د تــاکنون نیــز تا عصر ما ادامه دارد و»  فروید زیگموند«این نظر

شــوند تصــویر شــماره می چــاپ رخــی از آن هــا هــموجود دارد و ب ادعاهابایگانی بسیار کشورها بر این 

و پلیس یا شریف محلی اســت کــه فاعلیــت و مطاوعــت در تصــویر  »اف بی آي«یک در زیر از بایگانی 

 .به خوبی پیداست

                                                           
1 - Ludwig Van Beethoven 
2 - Anton felix schindler 
3 - Paul-Marie.Verlaine 
4 - Arthur .Rimbaud 
5 - Melancholy 
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 زیگمونــد« کم و بیش این آهنگ ســر داده شــد ؛گشت يوارد دوره جدید »ژن شناسی«از آن زمان که 

طراحــان ایــن  2006 شــماره مــارس 1روي جلــد مجلــه نیوزویــک. ده اســتنمراو اما  ؛مرده است »فروید

فروید مــرده اســت بــا حــروف درشــت عالمــت بــزرگ   میان جملهدر .ورده اندآپر معنا  يجمله  ،مجله

یــک گــروه  .فید در زمینه روانشناســی او بســیار اســتنفی را آورده اند و در این شماره کتب و مطالب م

کشــف علمــی گــروه را چنــین  ی،علمــ ،پزشــکی یبولتــون در »2سنت آندرو«پژوهش مستقر در دانشگاه 

آینــد می حالت مشــابه در به پسران از حالت پسرانه و دخترانهاگر در بلوغ چهره دختران و  :اعالم داشتند

باشــد می ی هــر جــنساز هورمونهــاي اساســ ،باشد کــهمی »4استرونتست «و  »3استروژن«در اثر هورمون 

توقــف نــوع اســتروژن در دختــران باعــث  که سازدمی ترکیب چند هورمونن را از آسورنال  ي که غده

شــود در می در اثر گوشت چربــی »لپها«و  »برآمدگی در گونه ها« ،»لبان«رشد صورت و در عوض رشد 

ترون تغیــرات فرامــوش شــده اســت در پســران نــوع تســت اســ توارث،این گزارش نوع اسکلت صورت 

و اگــر چهــره زیبــا داشــت باشــند بــا  مردانــهچهره به خطوط  دگرگونی و »لپ ها« ،»صورت«باعث رشد 

اگــر ایــن تعریــف درســت باشــد و سرنوشــت و  .نیز از آن حذف میشود زنانهحالت  ،حفظ زیبایی و فرم

پرســیم می ،قــرار دارنــد »امنیت روانــی«و در اثر  »لیبیدو«اثیر رشد غدد را قبول کنیم پس غدد نیز تحت ت

بلکــه در حالــت  ،و نــه ایــن ؟رودمــی چرا در خشونت پدر چهره نوجوان با منش سودایی به حالت تانیث

 آن نیــز بــروز هماننــد، و »مهــر طلبــی مرضــی«، »اعــت مرضــیاط«، »شــرم مرضــی«، »ضــعف مرضــی«او 

بر خالف روانشناسی سطح پیش آهنگ وجــود دارد یــک چنــین  .د نداردنماید؟ غدد سرنوشت وجومی

گردد که از بعضی امتیازات بــه خصــوص جســمانی و قــدرت می مذکرجنس کودك زود اسیر و شیفته 

                                                           
1 - Newsweek 
2 - S.Androw 
3 - Estrogen 
4- Testosterone 
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و بــدون داشــتن امتیــازات  1دهــدمی ر مرد قرارتحت تاثیر ابرا او که بسیار برخوردار است  اندام تنومندو 

د کــه بــر آینــده و سرنوشــت او نــآورمی و بعضی حرکات او را بــه تقلیــد در ،دنرویم او در جلد او فرو

زیرا جلب توجه صفاتی شده که خود فاقــد آن اســت کــه جــزء بــا درمــان بــه خــود  ؛بسیار اثر منفی دارد

بیمــاري اســت کــه در  »نفوق م«نماید می رانه رشدبه صورت آم »من«در یک انسان سالم  .برنمی گردد

 در .وجــود نــدارد »اعتمــاد بــه نفــس«نمایــد می بــروز و اص توقف رشد ســه گانــه اتفــاق افتــادهاین اشخ

 .بــه هــیچ چیــز وجــود نــدارد »اعتمــاد«جلــو رشــد طبیعــی را گرفتــه اســت  »هــراس کــاذب«که  یکودک

جامعــه مــذکر بــروز  ؛انجام نگیرد »روانشناسی«اگر با اصول  »تغیرات اجتماعی«مالك اي که خانواده در

ن جامعه و خانواده در خاکستر پیــدا خواهــد شــد و مــادر در آکرد و اگر حاکمیت با مذکر باشد  دخواه

بــزرگ شــده یــا در جامعــه  »م دینــیزجــ«قــرار دارد یــک پــدر پرخاشــگر یــا در  »2پشت مرد«مطاوع در 

ت ایــن نــوع شــیــد گفــت تسلســل وجــود دارد امــا در پبنــابراین با ،»خشــونت پــدر«یــا در  »محورمــذکر«

بنــابراین چنــین  .فــرق دارد »اقتدار سالم«ضعف وجود دارد و خشونت یک نوع دفاع است و با  خشونت

مقتــدر در خواهــد آمــد  یزنــ کرد یا در شرایط مخففه به تســلطانتخاب خواهد  و اسیر مردي زن مطاوع

امــا  ،کشــندمی اگرچه کودکان تا حــدي گلــیم خــویش را از آب بیــرون (تسلط زن مقتدر) در نوع دوم

                                                           

٥-  آلفرد ھیچکاک کھ در خاطراتش میخوانیم ھراس را امتحان کرده است و کارنامھ سینمایی اش روان شناسانھ میباشد 

تحت تاثیر یک استاد برتر قرار گرفتھ اند. ،دھد چگونھ دو دانشجوی جوان در توقف رشدمی در فیلم طناب نشان  
است داخل  »رنگ آمیزی تمدن«گول و فریب مدرنیسم کاذب را نخورید این  ؛اتوبوسھای آکاردیونی وارد میدان شدند - ١

سرمایھ گذاری در این زمینھ کھ با آن مخالف نیستند بلکھ این از زن و اقتدار است این است کھ استثمارگران نھ  تھیآن 
بر مزاحمت  ای این عمل اثر روانی خواھد داشت و بھانھ ،دختران در عقب اتوبوس جا گرفتھ اند آنجا کھنیز خواھند کرد 

شنوم نمی گویم می خوب راه حل وجود دارد سر و صداھا را !ا اصال باید مزاحمت باشدچر ؟است و چرا پرسیده نمی شود
دختران و زنان خویش را پشت اسب سوار نکنید  ؟چرا در دو ردیف مساوی نمی نشینند !جای مردان با زنان عوض شود

عصر «عوف از اشراف  وجود داشت عبدالرحمان بنعرب قبل از رسالت این رسم در میان اعراب و نھ ھمھ قبایل 
از آنھا شوند این حکم را بسیارانی  اسب بھ افراد بی بضاعت بخشید تا زن و مرد جداگانھ سوار ،چند صد اسب را »ایمان

 این اشاره را نیز ضروری .اجرا کردند و چنانکھ کعب اشرف نقل میکند بعضی مردان پیاده و ھمراه آنان سواره میرفتند
دانند می مدنیت در نظر رسول خدای ب یاد شده کھ آن را بعضی از تارخ نگاران بی طرف نشانھ دانم در قرآن از اسمی

 یدر روستاھا اگر خانم ،شد امروز نیز در جشن ھا و مسافرتمی اجرا ،بھ حکم رسول اکرم کھاین رسم بھ اسپانیا رسید 
نشیند و پاھایش از پھلوی اسب می ھ پھناو ب ت اسبشکند خانم پمی آن را ھدایت یپشت اسب سوار است کھ  مرد

ت اسب و شتر را مکروه آورده شقبل ھم موتور وارد میدان شده رسول خدا سوار شدن خانم ھا پ یمدت ازآویزان است 
بر استاد کار چندان سخت نیست یک یا چند نفر حقوق بگیر با ھر آنچھ کھ  ،کنیممی ت موتور سوارشپ آنھا را ماااند 

زن کھ بدون حضور جدی او نھ  ،افتدمی تقلید نیز راه پس از آن آوردمی سازد و بھ خیابانمی مجھز ،است غیر مدنی
.بھ نجات احتیاج پیدا کرده است زن نیز خود بلکھ نجات پیدا نمی کندھرگز جامعھ  ،نمایشی اوحضور   
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ولی این نابسامانی روانــی بــه انــدازه اقتــدار پــدر در خــانواده هــاي  انی در آن ها وجود داردابسامانی رون

اگرچــه پــدر  ؛حاکم است و زن عقب رانــده شــده ،در خانواده اي که خشونت پدر نیست »مذکر محور«

جــوان  د بــود ومخــرب خواهــ و محبــت مهر او از نوع مهر ،کند امامی مهر و محبت به فرزندان خود نثار

خشــونت او باشــد بــا مهر و محبت او هرگز نمی تواند جایگزین یا مساوي  عقب نشسته استث که با تانی

  کودك شده است. »ضمیر ناخودآگاه«زیرا خشونت تاثیر خود را گذاشته و باعث باز شدن و گسترش 

بایــد در موضــع مهــر و یک اصل کلی آن است که پدر  ؛دانم توضیح بدهممی این اساس تربیت را الزم

 انبــاز مــوثر نیســت مگــر آن کــه اقتــدار مــادر ؛کننــدمی که سخن از آن »1تفاهم گرایی«قرار گیرد  ،نرم

برعکس خانواده اي که مــرد همســر  2مشهود باشد در یک خانواده که اقتدار پدر با خشونت همراه است

یــن خــانواده امنیــت روانــی حــاکم کند در امی همجواره احترام نزدیک به اطاعت زن همسرش را حفظ

است و مرحله اي عالی یک تربیت اساسی وقتی است که زن همسر در کمال وقار و اقتــدار قــرار دارد و 

در نــوع احتــرام و اطاعــت از زن  »فرویدزیگموند «نظر  .باشدمی مرد همسر نیز داراي وجاهت و رجالت

را از کــودکی  »3آدلــف هیتلــر«دگی مردانی چون همسر ودیعه اي خواهد بود بر آنان که تالش دارند زن

 .تا حد مطاوعت پیش رفتــه بــود ،مختل سازند زیرا در وین خانواده پدر داراي انضباط و احترام به همسر

 وکامــل  یخــانمنیز داشت کــه  »اورنا«اهر به نام سرایندگان این آهنگ فراموش کرده اند که او یک خو

  بود.و مهربان جانسوز  يپرستار

اضطراب اساسی بــروز کــرده اســت  و یکی شده است »تثبیت مقعدي«از طریق عصب با  »4ق تناسلیعش«

مهــر طلبــی «جوان را به یک اقتصــاد فــردي عــادت نــداده انــد  ؛دارد در خود نیز يخانواده نواقص دیگر

مطاوعــت و تســلیم و... از عوامــل دیگــر  ،بــه ســبب ضــعف رشــد اجتمــاعی او »اغفال پــذیري« ،»مرضی

                                                           
1 - Understanding 

 ٣-  انضباط پسرانھ و پدرانھ فرق میکند.
2- Adolf Hitler 
4 - Genital Love 
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در اینجــا در تمــایالت  »1عقــده ادیــپ«بر خالف نظر برخی روانشناسان ســطح فکــر  .خواهد بود گرایش

درســت دیــده  يتا چه حــد موضوع را عمق روانشناسکه دهد می ن اثر منفی نشانفاعل نقش ندارد و ای

و نقــش فعــالی  گــم شــده اســت در خانواده که مادر  بزرگ شدهاست یک نوجوان که در خشونت پدر

 2پیــدا نمایــد و عالقــه در بزرگسالی نمی تواند روي یــک چهــره مخــالف احســاس ثابــت عاشــقانه ندارد

گردد اما همان شــخص در گــرایش بــه یــک هــم می انهشوند و او دنبال هاله مادرمی چهرها دایم عوض

زیرا اینجا مادر نقشی ندارد یک فاعــل همجنســگرا چــون در جــنس اســیر  ؛یابدمی جنس این تلون پایان

از جریــان طبیعــی جــنس و زن بیگانــه مانــده »،جســم،جنسروان«دگر آزاري است به سبب توقف رشــد 

دهد سکون انــدام زن (انــدام جنســی زن) بــراي یــک شــخص کــه در حالــت می است خویشتن را انتقال

 جنســیرفتارهــاي فع مرد به خصوص در مرحله دفع و ریک جذاب نمی باشد هرگز سادیک اسیر است 

طلبــد بنــابراین تناســل یــک می باشــد بیمــاري سادیســم حجــم و حرکــتمی تاب تر از زن رپبسیار  خود

شود اما همه قضیه این نیست و اینجا بســیار مناســب اســت تــا می نوجوان به یک گرایش سمبلیک تبدیل

کــودك و جــنس بــه پــا شــده دفــاع کــنم  »فرویــدزیگمونــد «از سرو صدایی که درباره یکی از نظریات 

  :بلکه نگران دو موضوع و موضع بودند؛ را انکار نکرده است »معصومیت طفل« »فروید زیگموند«

 »3خشونت پدر«-1

 و  

 

   »4راست کودكح«-2

                                                           
1 - The Oedipus Complex 

  5- رمان تراژدی خوشبختی از ھمین نویسنده در انتشارات آوای بوف بھ چاپ رسیده کھ اشاره بھ ھمین موضوع است.  
3 - Father Violence 
4- Child Protection 
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دارد امــا از خــارج  هبلــ ،بر این باورند که جنس زمان ظهــور و بــروز دارد ،دیدجتاریک اندیشان قدیم و 

و اقتــدار  »امنیــت روانــی«اگر حتی کودك در  ؛دباشمی مضر »طفلی«و  »جنینی«وارد نمیشود در ساختار 

در تمــاس باشــد  »1منحــرف«از طرف افراد بزرگ ولی  پدر و همسر رشد یافته باشد ولی »تفاهم طلبی«و 

ولــی ایــن  خارج خواهــد شــد ياز حالت هنجار که الزم نیست بگویم این تماس تناسلی خواهد بود ،که

و اگــر در خشــونت پــدر آن  در بــزگ شــده نمیرســدنابهنجاري باز به حــد کــودکی کــه در خشــونت پــ

از بــین بــرود و آثــاري از ضــمیر ناخودآگــاه در  ؛آرامش روانی کــه بــر رشــد ســه گانــه ضــروري اســت

کودك گشوده شود این نوع بازي جنسی از طرف افراد بزرگ و منحرف در وجدان الشــعور کــودك 

ر او بــروز کــرد در انحــراف همجنســگرایی ماند قبل و بعد بلوغ کــه انحرافــات روانــی دمی به طور مضر

گرایش فاعل به تناسل مفعول را در انتقال همان بازي ایام کــودکی او نیــز بایــد جســتجو کــرد ایــن نــوع 

افســردگی را پــی  ،نشاط با زنــدگی و طبیعــت روبــرو میشــوندپرشروع طفولیت در اطفال که اغلب آنان 

فسردگی پــس از یــک دوره روان پریشــی کــه جــوان بــه ا ،اثر مستقیم ندارد »جامعه مرده«کند می ریزي

 کدام یک از تمایالت طبیعی و کدام یک انحراف بوده است شــدت بیشــتري .بردمی این یا آن علل پی

زمــی کنــد کنید در بسیاري از این جوانــان گــاه امیــدواري و گــاه مالنکــولی برومی یابد اگر مشاهدهمی

ودآگــاه و ناخودآگــاه جســتجو کــرد هــر زمــان بــه هــر معلــول اس ضــمیر خیــسبب را باید در تبــدیل و 

 ،خروج بعضــی عالیــم از عمــق ؛کند که غلبه اغلب با این ضمیر استمی خارجی ضمیر ناخودآگاه غلبه

انجامد و هروقت ضمیر خودآگاه فرجه پیدا کند (در غیبت موقت ضمیر پنهان بــه ســبب می به افسردگی

اگــر آوا در جوانــانی کــه داراي مــنش ســودایی  ؛برمــی گــرددبعضی ضربات خارجی) شخص بــه امیــد 

در  »ضــمیر آگــاه«کند دلیل اول را فقط باید در اثــر آوا در جانشــین موقــت می هستند امید و شوق ایجاد

نــان میشــود همچنــین آافــراد بــه آواز غــم کــه باعــث نشــاط  دانســت گــرایش ایــن »ضــمیر پنهــان«برابــر 

اینجا یــک اشــاره بــس ضــروري  .همان افسردگی آنان جست جو کردسرایندگان این آهنگ را باید در 

                                                           
1 - Deviated 
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این نــوع نوســان نشــاط و غــم را  »1امیل کرپلین«هم زمان با فروید امثال و  »فرویدزیگموند «است قبل از 

                                  .                                 دانستند که در این اتفاق باید زوال زودرس عقل را دخالت دادمی »2جنون جوانی«

رفــت تحــت تــاثیر نظریــه اي  »مــونیخ«بــه  »سویس«که براي تحصیل روان پزشکی از » 3پل یوجین بلولر«

 رو شد و پس از اتمــام تحصــیالت دقرار گرفت و بعد یکی از شارحان روان شناسی ا»  فرویدزیگموند «

قــدیمی بــود  اي اما آنجــا یــک صــومعه ؛ت انتخاب شدشقرار دا »آلمان«روان درمانی که در  یبیمارستان

کردنــد و ایــن روش بــراي می که به سبب آغاز روان شناسی جدید بیماران روحــی را در آن نگــه داري

نجا گردیــد یکــی آسویسی وارد  وع شد که روان شناساما درمان جدید از وقتی شر ؛عام تازگی داشت

جنــون «نظریــه  »بلــولرپل یــوجین «بود در درمان بالینی این جوان از بیماران او به این اختالل روانی دچار 

نامید که از ترکیــب دو واژه یونــانی ســاخته بــود کــه  »4اسکیزوفرنی«را رد کرد و این اختالل را  »جوانی

   .دادمی معنی »جدایی در روان«

باشــد در می ،داراي تفــاوت بــا باســن مــردانشــدن در آینــده مــادر  بــه ســبب کلی باسن زنان یتعریف در

شکل در آن مردان که باسن آنــان قیفــی  اي مردان و زنان دو نوع باسن وجود دارد قیفی شکل و استوانه

شــکل  ،باشــند از نظــر زیباشناســی باســن چــه در مــردان چــه در زنــانمی مردان زنــی شــکل ،شکل است

رمــال کمــال نظر یک فرد نباشد و در می وشیدناستوانه مناسب ترین باسن چه در شکل و چه در لباس پ

 نباید تصور کرد یــک فاعــل همجنســگرا بــه آمیــزش غیــر عــادي در همجــنسالبته زیبایی و زینت است 

کــه نصــف بیشــتر ســبب خــارجی آن او تغزلــی ،جانشــینی و شــیفتگی اســت گرایش دارد گرایش  خود

ارد بنــابراین ایــن اما اینجا نیز حالت سادیک نقــش د است که به تانیث عقب نشسته است چهره نوجوانی

کودك آسیب دیده به طور کلی به باسن مونث و مذکر یکسان گرایش دارد و ایــن گــرایش در حالــت 

                                                           
1 - E.Kraepelin 
2- Young Madness 
3- P.J.Bleuler  
4 - Schizophrenia 
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زیگمونــد «گــذرد می گذرد زیرا حجم اســتفاده بیــرون و عملــی نــدارد و در خیــال بیمــارمی سادیک او

نیــز گــرایش دارنــد  »2پســتان بــزرگ«این افراد به  :افزایدمی را به کار برده و  »1اصطالح آلمانی« »فروید

و کــرد و ایــن حالــت عارضــی چنــان مســلط اســت کــه نمــی جن را نیز باید در حالت سادیک جستکه آ

روان بیمــار ایــن دارد و نــاستفاده عملی هیچ زیبایی نیست و  و حجم د که این بزرگیگذارد شخص بدان

بــه جــایی امیــد و  جا ت.بیش نیسکه چشم را یک جام  که در فرد چنین گرایشی ایجاد کرده است است

کار و ثر بعضی حاالت درونــی و خــارجی وتــذیاس از جابه جایی دایم ضمیر پنهان و ضمیر آشکار در ا

باشد غیر مستقیم به جواب رسیده ایم این کشف بلولرهرچند افتخــار آن در مقابــل می نآخاطره و امثال 

باشــد کــه گــاه می نتیجه مستقیم جا به جایی دو ضمیرماند اما این نوسان می بر او محفوظ »جنون جوانی«

 بــروزدر  و امیــد » ضــمیر آگــاه«از علل درونی تذکار بیرونی این جابــه جــابی صــورت گرفتــه در بــروز 

 »مفعولیــت«بــه طــور کامــل جــدا از  »فاعلیــت«در ایــن بیمــاري گرچــه . شودمی پیدا یاس »ضمیر ناآگاه«

 .اولین درمان در این بیمــاري اســت »3هیپنوتیک«باشد گرچه روش یم نیست اما درمان فاعلیت دشوارتر

نیستند پس درمــان مشــابه هم سرشتی  و فطري نیستند این حاالت و تغیرات ذاتی نیستند، براین اساس که

کــاري  »ضــمیر ناخودآگــاه«باال کشیده و بیرون ببریم از اتاق خالی به الزم دارند تا این مبدل و ضمیر را 

 ،فاعــل فــرد یز از نظر دور نداریم اما چوننشود اما دارو درمانی را می حسابو از بین رفته  ساخته نیست

ر داشــت باشــیم باشــد بــه خصــوص در نظــمی و همانند آن مسولیت پذیرر، کار پذی جامعه گرا، یشخص

نــور که چهــره مردانــه  در او بــروز کــرده اســت بــه مرحلــه  ینوجوان را در برابرگکه همین فاعل همجنس

درمــان مفعولیــت را از خــانواده بایــد  .رودمی نشیند گاه به سبب نوع تغزلی بیماري بیرونمی سالی عقب

 نتیجــه يباشد که ایــن بیمــارباید هی ا. پیش آگتدهیم نمودش تا کجاسمی دلیل نشانشروع کرد به دو 

چهــره او بــه ســبب کــه  ینوجــوانرچه دشــوار اســت گدرمان پذیر است ا است ولی سه گانه توقف رشد

                                                           
1 - Steatopygie 
2 - Large breast 
3 - Hypnotic 



 ....مذکر ییهمجنس گرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦

 

AVAYEBUF.com 

در نشــیند یعنــی اقتــدار پــی هنوز نوجوان است اگر مادر جــاي توقف رشد به تاتیث عقب نشسته است ول

به اجــرا گذاشــته انــد ظهــور  دشانبا همسر پدر عوض کنند حتی اگر بازي و نمایش باشد که میان خو را

نبایــد چنــین باشــد امــا یــز اســت و گکودك ذکور شــاهد خواهنــد شــد غــم ان و بروز چهره مردانه را در

کــودك نیــز بــه ســبب ي به کودك داشته اند و دناچاریم بگوییم با فقدان پدر و مادر که محبت زیر جل

پروراند امــا او نیــز بــه می فرت داشت و همان نفرت را به سبب اقتدار پدر  در خویشنضعف مادر از او 

شــود و چهــره می گــونی آغــازرداشــت بــه ســرعت رشــد روانــی و دگمی ن دو را دوستآهمان نسبت 

زیرا دو موجود که اثــر منفــی و  ،دهدمی تغیر شکل  ؛جوان ذکور نیز به حالت مرديو پسرانه به  دخترانه

   .ددائم داشته اند دیگر وجود ندار

در اختیــار  »ناخودآگــاه«را  آن این انحرافات یک مثلث تشکیل داده اند یــک ضــلع ،به یک سبب اصلی

 دو ضلع دیگــر یکــی در اختیــارو در شدت وضعیت انحراف اثر مستقیم دارد  ،زخمه هانسبت به دارد و 

در دارو درمــانی کــه مثــل و باشــد می »تحریکــات ســادیک«ر او ضــلع مقابــل در اختیــ »عصبیت مرضی«

در دارو درمــانی البتــه  .انجــام گیــرد هــاشنا به ترکیب داروآحاذق و  یپزشک وتیزم باید توسطروش هیپن

توانســته میــان  یدرمــاناین وجدان الشعور باقی اســت دارو د ضمیر ناخوداگاه از بین رفته استتصور نرو

وچــک نیســت بــه ضمیر خوداگاه و ناخوداگاه دیواري به وجود آورد این مقدار اثــر نیــز یــک درمــان ک

 بــه کنــد و کــاو »وجدان الشعور«دهد بیمار روانی بدون دخالت مداوم می ازهجخصوص که این دیوار ا

در درمــان  .را بــدون آســیب بگذرانــد ی خــودخویش بپردازد و اندك اصــالح شــود و زنــدگی شخصــ

درمان نباید مستقیم صورت گیــرد در درمــان بعضــی انحرافــات کــه زخمــه روانــی در کــودکی  ،فاعلیت

یک فرزند به خصوص فرزنــد ذکــور از  بگوییم: به طور ساده بهتر است زن باشد اگر وارد شده روانکاو

                                                                                              .گوید تا پدرشمی سخني خویش با مادرش بهتر و آسانتر رنجور
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از بــین رفتــه  »ضــمیر ناخودآگــاه«زیرا در هنگام خواب تسلط  مشخص است »هیپنوتیک«درمان با روش 

را  »ضــمیرناخودآگاه«باشــد و در اینجاســت کــه میتــوان اتــاق می »دآگاهضــمیرخو«و بیمار تحت تســلط 

عالوه بر اینکه پزشک حاذق بــا ترکیــب مناســب دو دارو و یــا ســه  درمانی دارودر  .درمانگر خالی کند

کنــد درصــدد دفــع می تکیــه »خودآگاهضمیر «و  »ضمیرناخودآگاه«دارو در همان حال که روي جدایی 

  .برمی آید و این را باید از درمان عصبیت مرضی شروع کردو رفع گرایش سادیک 

یزنــد پــس در جــدایی مشه و خرد را وجدان الشــعور بــه هــم این توجه ضروري است که اخالل در اندی

مانــد بســیاري از می ضــمیرخودآگاه چــون از دخالــت مصــون ،»ضــمیرخودآگاه«از  »ضمیر ناخودآگــاه«

مرضی به طور فردي و محرمانه قابل حــل و فصــل خواهــد بــود و تمایالت  عوارض و ،زواید باقی مانده

س به طــور بــالقوه یــک خلقت در هرک( ،کودك مردانه خواهد اندیشید و از استعدادهاي بالقوه خویش

را از بــروز و اجــراي ایــن اســتعداد بــه وجــود آورده ایــن تخریــب روان اســت کــه فــرد  دودیعــه اســتعدا

یــن مود چون ودیعه بدون اســتفاده مانــده حتــی در میــان ســالی نیــز اکند) استفاده خواهد نمی لوگیريج

 .ودیعه به نیرو تبدیل خواهد شد
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در  »کمــپلکس مردانگــی«باشــد می مــذکر »هم جنس گرایی« »بیولوژیک«که سبب  اگر از غدد نگوییم

ناســی هــم در شم کــه امــروز بــا پیــدایش روانینقاشــی شــروع میکنــو هنــر  ،از ادبیــات .زنان وجود نــدارد

 هم در کارت پسنال ها و فیلم ها ادامه دارد دیروز را که روانشناسی انحــراف وجــود نداشــتو »1ادبیات«

ادبیــات و  »روانشناســی جدیــد«روز با  نآهنر نقاشی را یک شوك نامید ولی  این نوع ادبیات وتوان می

این اشــاره ضــروري اســت دربــاره د.بایســتی بــه روانشناســی جوابگــو باشــ هنــر نقاشــی و پیکــر تراشــی

نوشــته  »2چویــدکتــر هلــن د«میشود وجود ندارد و آن را جزء یک کتاب چنان که گفته  ،روانسناسی زن

در قید حیات نبــود و او از بیمــاران  »فرویدزیگموند «ته که شاین کتاب را در زمانی نو »چویهلن د«است 

بــه  »فرویــدزیگمونــد «درمــان شــد ولــی  »فرویــدزیگمونــد «بود و با هیپنوتراپی توسط  »فرویدزیگموند «

درمــان او  چون بــه 3تشکرده اند و از اسب و سگ هراس دا ثبتکه اسم او را پل   يبیمار وجودسبب 

او  در سرگذشــت هلــن داچ ؛ســپرد دیگري ناسشرا به یک روان »چدوی لنه«بود درمان بسیار عالقه مند 

مفعولیــت «ین در خصــوص کتــاب او بنــابرا ؛حساس میکنم روانکــاوي نیــاز دارمهنوز هم ا کندمی اقرار

بــه کلــی را  »ویــدفرزیگمونــد «برداشــت محتاطانــه  »هــم جــنس طلبــی زنــان«، »خودآزاري زنــان« ،»زنان

  .فراموش کرد

 نخواهنــد کــردرا طــی  »راون شناســی کمــال«حاکم است کودکــان  »خشونت مذکر«که  اي خانواده در

د من در آنان رشد نکــرده اســت و چهــره خــویش را گــویی ناگر در این خانواده دختر و یا دخترانی باش

                                                           

 ١-  کتاب سرای جابھ جا شده اثر توماس مان، این نویسنده آلمانی چندین سال بعد از زیگموند فروید در قید حیات بود.
2 - DR.Helene.Deutseh 
٣-  در کتاب «روانشناسی عشق و روانشناسی ھوس» از ھمین نویسنده کھ بھ زودی در انتشارات بوف بھ چاپ خواھد 

ھ این موضوع مفصل اشاره شده است.رسید ب  
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شــدید اســت و احساســات اطــف بنــابراین عو .در آینه کج نما دیــده انــد مــنش در آنــان ســودایی اســت

باشــد کــه زیباســت غلــو می دوست دختر زیبا انتقال آرزو و عشق و تجلــی آن در دختــر گرایش آنان به

س کمــپلک«مقــداري  را ایــن انحــراف تاریــککــه بــرعکس مــردان  گرایی در آنان اغراض انگیز اســت

کــه زیبــایی آن دختــر مــرا کــه  کننــد هنــوز آینــه اي وجــود نــداردمی تصور آنان کندمی فراهم »1الکترا

تــا  ؛شود این عشق را جانشــین و تعکــیس خواهــد پنداشــتمی دوست دارند نشان دهد اگر او عاشق مرد

دوســتی او عــاطفی و  ،آن حد کــه گــویی خــود عاشــق شــده اســت دوســتی او فداکارانــه و بــی ریاســت

 .و بــه آن مــرد برســاندبسیار خوشحال خواهد شــد تــا نامــه عاشــقانه دوســت خــویش را ا ؛تصعیدي است

ماننــد هرگــز بــه فکــر جانشــین نیســتند و ایــن رفتــار خــاص می سرنوشت غم انگیزي اســت آنــان قاصــد

کنند با آن کــه یــک می تعارف را نیز بر این نامه اضافه .دهدمی صداقت انحصاري جنس مونث را نشان

کند با این حال هرگــز بــه دختــري می دختر مردي را ترجیح میدهد که ظرافت و لطافت را در او رعایت

 و »2مــارروانشناســی آ« ،ایــن نظــر( .که عالقه پیدا کرده و لطیف است گرایش جســمانی پیــدا نمــی کنــد

 ســتناداولــی بــه آمارهــاي او  ،تکیــه نیســتند که آمارهــاي او قابــل3» يزدکتر آلفرد کین«آمارگر معروف 

دوست ندارد با او بخوابــد و اگــر  )اندازدمی راز اعتبا »همجنس گرایی زنان«ود به خصوص درباره شمی

او را میخواهــد و  ش، شوند وقتی است که این دختر احساس کند آن دختر از مهر خالصــمی از هم جدا

دراز بــه یکتــا حربــه اش در برابــر حــوادث یعنــی  یمــدت اگر از او جدا شــود ،به خدمت خویش درآورد

نبایــد اشــک در فــراق یــک هــم جــنس دانســت بلکــه آن را این عکــس العمــل را  .گریه پناه خواهد برد

 »فراجنســی«در دختران به آن ســبب کــه یــک موجــود  .بایستی در عاطفه کلی این دختر جست جو کرد

تــا همچنــان جامعــه را  دنــهستند و این فرهنگ مذکر است که اسرار تام دارد آن ها را جنس معرفــی کن

                                                           
1 - Electra complex 
2 - Psychology of Statistics 
3 - DR.Alfred Chrles Kinsey 
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ایــن نــوع که تــا عمــر دارنــد درگیــر ایــن میــل جنســی شــوند  جامعه ذهنیتی بسازند و در بیمار نگه دارند

  1.برعکس مذکر از بین میرودبا گذشت زمان، ن درمان گرایش بدو

اگــر بــه یــک مــرد متاهــل گــرایش  ،باشــندمیاستوار یتکیــه گــاهناخودآگــاه بــه دنبــال  درنــان بیشــتر آ

بــه آن دختــر لقــب دزد عشــق داد  و بــه تعریــف درآورد »دزدي عشق«کنند این بار نباید آن را با میپیدا

ایــن مــرد مناســب دوســتی بــراي دوســتی اســت ایــن  2گرایش بخــاطر هــراس از ازدواج اســت این بلکه

هســتند ولــی خــالف دختران همین قدر که عکس خویش را کنار عکس مرد ایده آل بچســبانند راضــی 

ایــن اواخــر شــوك  درکــه توان پیمــود آشــفتگی روانــی بــروز خواهــد کــرد مییمــدت حقــایق اشــیاء را

زیگمونــد «الکترونیکی ابداع شده است ولی این شــوك در جــنس مونــث بایســتی بــه کــار گرفتــه شــود 

آنقــدر زنــده نمانــد تــا نظــر درســت خــویش را در درمــان آشــفتگی روانــی دختــران بــا شــوك  »فرویــد

شاید به این ســبب کــه در دختــران کــه در خشــونت پــدر و توقــف رشــد قــرار  ؛الکتریکی مشاهده نماید

داراي عمق نیســت در خــواهر کوچــک  برعکس پسران دارند ضمیر ناخودآگاه تا نیمه گشوده میشود و

باشند این آشفتگی روانی بــروز نمــی کنــد خشــونت پدرانــه کــه عصــبیت مرضــی اســت و از  هاگر داشت

پشت آن ضــعف مرضــی وجــود دارد در ســن کهولــت قــوه اولیــه را و  رسیده است 3به ارث خود سلف

  .ندارد

» تناســل دخــولی«همانطور که پیش از این گفتیم اندام زنان دخولی هست و برعکس مردان صرفا داراي 

پس در مورد زنان فاعل و مفعولیت معنایی نــدارد و بــرعکس مــردان کــه فاعــل از عمــل فعلیــت  ؛هستند

                                                           

٣-  دخترانی کھ بھ رشد روان نرسیده اند با آنان کھ دارای تیپ و زیبایی و مالحت دارند در زیبایی خویش مرده اند و در 

شوند ولی باید بگویم تیپ و زیبا پرستی درباره جنس می نیز ھمان اشتباه را مرتکب چھره زیبا و زمانانتخاب یک 
دھند این نوع پسند بر پسند مردان سبقت دارد و این می ھمچنین عاطفھ را بر ظاھر ترجیح ،ماندمی مونث در آنان باقی

ان کھ در میان آنان روسپیان یھودی نیز بودند در اردوگاه دھد بسیار روسپیمی مونث را نشان و کاملیت ثبات،اصالت
و در اینجا باید ضرب المثلی را عنوان کرد خانھ ای را کھ یکبار دزد زده  ھای اصالح رایش خانم خانھ و زن زندگی شدند

  است بار دوم دیگر دزد نمیزند.
٤-  این ھراس نیز از خشونت پدرانھ میباشد، بنابراین عمومی نیز میباشد از جامعھ نیز ھراس دارند و بھ کار در محیط 

.شوندمی زنانھ ناخودآگاه کشیده   
  ١-  ارث روانی
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در مورد زن فاعل قابل تصــور نیســت زیــرا داراي تناســل خروجــی نبــوده و  این لذت ؛بردمی خود لذت

استفاده از ابزارات دیگر براي فاعل نیز هیچ لذتی ایجاد نخواهد کــرد و ایــن امــر نیــز بــر مفعــول زن نیــز 

 فاعــل و مفعولیــت بــر آنــان نیــز درســتصادق است به دلیل داشتن تناسل داخلی زنان اســتفاده از کلمــه 

همجنسگرایی را یک بیماري محسوب کنیم که از نظر ما یک بیماري روانــی اســت کــه بــه  نبوده و اگر

شود ولــی جــنس مونــث بــه دلیــل کامــل بــودن می دلیل عدم رشد سه گانه لیبیدو در جنس مذکر ایجاد

پــس همجنســگرایی کــه یــک انحــراف جنســی اســت اســت  »انحرافات جنسی«خود تقریبا فارغ از تمام 

 صادق باشد. نمیتواند بر زنان
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  فصل سوم

  

  

  وجدان منفعل)(  »1خودکشی«

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Suicide 
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اراده اي اســت کــه فقــط نصــیب انســان  »خودکشــی«ولی باید اعتراف کــرد  ؛استسخت هر چند بسیار 

به خودکشــی بزنــد کــاملترین آن هاســت و آنــان مردي که میتواند دست  ؛شودمی اراده و با هاي بزرگ

 هستند. هاخداي خدا
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آیــد ولــی شــخص منفعــل در خشــونت پدرانــه و می به دنیــا »استعداد بالقوه«هر شخصی با یک ودیعه و 

برد اگر حتــی از اســتعداد خــارق می به خاك آن را شود و با خودمی استعدادش مدفون »جزمیت دینی«

او  .نخواهــد شــدز نیــســاده  »عروســک ســاز«العاده یکی از هزار پیکرتراش برخــوردار باشــد حتــی یــک 

در چنــین تربیتــی رشــد نکــرده اســت عــاري از هرگونــه  ،است و چون شخصیت او »منش بلغمی«داراي 

کنــد ولــی ضــمیر می باشد و نیز ناخودآگاه یا وجدان الشعور در او به صورت درون گرا عملمی هیجان

افتــد می کشــی از قــوه ناخودآگاه که هدایت مخرب شخص مبتال را بر عهده گرفته است در تلقین خود

بی جان اســت وجــدان معــذب نیــز وجــود نــدارد  ،و قدرت تلقین ندارد شخص خودکش افسرده نیست

  .مگر اینکه وجدان معذب بر عموم آشکار شود ،کندمی وجدان معذب کشاکش ایجاد

حــد کــافی اما این اقدام آن زمان بــود کــه دانســت بــا اســتعداد بــه  ،نیز خودکشی کرد »1ناپلئون بناپارت«

بیش از ایــن نمــی توانــد بجنگــد یــک شخصــی کــه  ؛در دنیا زیاد است او جنگیده و چون حامیان احمق

خــود  ؛شــود خــود را کشــتمی ارداند یکبــمی کشد روز بعد مایل بود زنده بماند این شخصمی خود را

اعتقــاد یافتــه ام بهتــر  باشد من درباره این بیماري اخالقی بســیار اندیشــیده ام ومی ي از شرافتکشی عار

  .است آدم رنج ببرد تا با افتخار به رنج پایان بدهد

کــه  در نوجوان خود کش استعداد دفن شده است پس افتخار براي جلب نظر اطرافیان به خصــوص پــدر

د خودکش غریــزه دخالــت در فر اغراق آمیز نمی باشد ينظر فرزند گریز مانده به سبب خشونت پدرانه

  .باشدمی ي شدید و ماورایینور ، غریزه هم چونکلی یتعریفندارد در 

                                                           
1 - Napoleon Bonaparte 
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 دنباشــمی ســتی ضــد هــمهنیســتی بــا  دارد مرگ و هدف زندگی مرگ اســت تامــل الزم ،غریزه حیات

 رســد و آثــاري از خــویش بــاقیمی او به کمــال »استعداد بالقوه«یابد می که در اقتدار مادر رشد یشخص

مــن «و  »فــوق مــن«بــه  »مــن«او از مرحلــه  1بخشــدمی آرامش به اوی و نیستگذارد که در برابر مرگ می

و ایــن تعریــف کــه  مانــدمی وجود دارد اســتعداد تنهــادر یک جامعه که فردیت  .رسیده است »ایده آل

غــدد  .از یک موجود متحرك یک موجود بیحرکت بسازد یک نظر بی معنی اســت ؛خواهدمی شخص

کــه غــدد  »٢ژیگــل گــوپ«امثــال  .ش را هــدایت نمایــدود کــسرنوشت نیز وجود نــدارد تــا شــخص خــ

 تستســترون افــت مردانگــی را از مقــدار ترشــح هورمــونسرنوشت را مطرح کرده اند در فرد خود کش 

 »هــراس از پــدر«و  »خشونت پدرانــه«چرا این غده در  :پرسیممی دانند اگر حتی این نظر را قبول کنیممی

  ؟شودمی از حالت عادي خارج

تــوان می رود پــس حتــیمــی از بــین »دیگرکشــی«و  »خــودکش« ،»مادر تقدم زن«روانشناسی عمق با در 

 خودکش و دیگر کش وجــود نــدارد گفتــه »هخامنشی«از دوران باستان به دست آورد در مدینه  يآمار

امــروز آن را پذیرا شده ایــن تقــدم تــا بــه  »زرتشت«که وجود داشته  »مادر ساالري«شود در قوم آریا می

 .دهــدمی نیز در خانواده هاي پیروان دین زرتشت باقی مانده است روانشناسی آن پیــامبر باســتان را نشــان

 ،این نظر روانشناسی بی مانند همراه اســتاد رایــش ،»آلمان رایش«این اشاره ضروري است بعد از سقوط 

ی در خشــونت پدرانــه بــا روش تجربــ »ضــمیر ناخودآگــاه«یا پاك گردید و کســی نپرســید و یا سوخت 

شود پس زن مادر یا اقتدار مادر یا حداقل تفــاهم میــان دو همســر در ســاخت انســان ســالم در می گشوده

   .روانشناسی کمال به شرح و بسط بلکه اشاره نیز نشده است

                                                           
   برهان نظم -٢

2 -G.Gopp 
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مهمتــرین عامــل در انتخــاب نــوع زنــدگی  »تربیت مــادر« و »1شیر مادر«، »مزاج رحم مادر«، »مزاج مادر«

 »تربیــت مادرانــه«بعــد جامعــه بــا  زیرا ساخت یک انسان ســالم باید گفت فطرت وجود ندارد د استافرا

یک عده را خودش ظالم خلــق کــرده اســت و یــک عــده را نیــز صــالح  ،گویند که خدامی باشد اگرمی

 رونــد و فاعــل مختــار وجــودمی آفریده است پس خدا ظالم است که چنین کرده و عادل و ظالم به جبر

ولی ظالم و عادل بودن اشخاص ارتباطی به خلقــت خداونــد نــدارد و در تربیــت خــانواده وجامعــه  ندارد

مونــد زیگ«هزار سال گذشت یک پزشک و روانپزشــک ایتالیــایی معاصــر .شوندمی است که افراد چنین

 ز تحقیــقکــه در اعــراض دمــاغی و افســردگی نیــ 3ااســتاد دانشــگاه پاویــ »2سزار لــومبروزه«به نام  »فروید

انســان « 1897ســپس در ســال 4» انســان جنایتکــار«ار داد با این نــام یک کتاب انتش 1875کرد در سال می

جنایــت علــت و «یک کتاب سوم نیــز بــر دو کتــاب فــوق افــزود بــا نــام  1900را نوشت در سال  »5مجرم

پزشــک زنــدان و گفتــه شــده چــون او  داشــتنظــر  »جنایتکــار بــالفطره«که در هر سه کتــاب بــه  »معلول

مجرمین خطرناك نیز بــود بــا یــک جنایتکــار روبــرو شــده کــه جمجمــه متعــادلی نداشــته اســت از نظــر 

چــارلز «اطالعــی نــداریم از یــک پزشــک بــه نــام  »لــومبروزه ســزار« در مــورد دکتــر »زیگمونــد فرویــد«

که پزشک سلطنتی زنــدان هــاي انگلســتان بــود گفتــه شــده پــس از آزمــایش روي سیصــد »  6گورینگ

کــه  »دکتــرین رایــش«زندانی جنایتکار نظریه جانی مادرزاد را رد نمود یک اشاره نیز ضروري است در 
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 در فرانسه نیز وقتی دایــه شــیري انتخــاب 18کند در قرن می آید که خون سرخ را به خون سفید تبدیلمی بایستی باشد، چون شیر ازعضوي

ه کــودکی دایــه اي کــه بــ ،دانیم در درجه محرمات در اسالم و قرآن مامی کردند، نه به طبقه دایه بلکه به اصالت خونی او توجه داشتند.می

باشــد می شیر داده است در درجه حرمت قرار دارد؛ اسالم علقه مرد را دخیل نمی داند طب تجربی که از مکاتبــات اساســی در انــواع علــوم

   دکتر کارل شولز. 1861پاتولوژیک  -این قاعده را قبول کرده است بولتن مرکز آناتومی 

2- Cesare Lombroso 

3- Pavia 

4- Criminal Man 

5- The Man Guilty 
6-Charlescoering 
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روانشناســان و  1933بر اساس اصالح نژاد تکوین و تولد انسان سالم و متناسب پایه گذاري شــده ژانویــه 

ــه کــار ــد می پاتولوژیســتهایی ک ــک روي کردن ــده بیولوژی ــه قاع ــادرزادي ک ــتالالت م حــاالت در اخ

کــه ایــن ضــایعه  ،دانســتند ارثــیرا یکتــا بیمــاري » 1سندرم بخش پیشانی مغــز«گذارد می پسیکوتیک اثر

پــیش  ص بیمــار مــادر زاد جــزء قــدرت کنتــرل،کنــد در شــخمی قدامی چون به عصب مغز ارتباط پیــدا

  .اندیشی و قوه تمرکز کاهش نمیابد که خطرناك نیست

   2دکشی و دیگرکشی یکی استخو

   3جدا از هم نیستند شی و دیگر کشی اتفاقخودک

  4دیگر کشی رابطه معکوس وجود دارد در خودکشی و

  .جغرافیاي خودکشی وجود ندارد و چندان به رسم منحنی خودکشی خوشبین نیستم . 1

وجــود نــدارد و تفکــر خودکشــی در  خودکشــیدینامیســم بر خالف نظر روانشناسان کالسیک  . 2

در طول زنــدگی فــرد در ضــمیرناخودآگاه پــرورش یافتــه و بــه فرد آنی به وجود نمی آید بلکه 

 رسد.می مرور در ذهن فرد رشد کرده و با خودکشی به کمال

  .عوامل جوي شاید تنهایی و اندوه و یاس را سبب شوند ولی عامل خارجی خودکشی نیستند . 3

 .در این افراد خودکشی را نباید نوعی انتقام از خویشتن دانست  . 4

خودکشــی نــوعی جلــب توجــه بــا  ؛ز کــودکی مــورد توجــه قــرار نمــی گیــردکــه ا »مرگ مــن« . 5

 .عزاداري بازماندگان است

 .باشدمی نوع و جنس در خودکشی آمار درست . 6

                                                           
1 - Syndromprontale 
2- Gabriel Tarde 
3 -David Emile Durkheim 
4- David Emile Durkheim 
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        .نقض اندامی سبب خود کشی نمی باشد . 7

سبب بیولــوژیکی نیــز دارد یــک دهــه قبــل کشــف  ؛محدود است »جنس مونث«اگر خودکشی در میان 

اگــر قــرار باشــد  قرار باشد مونث شود از اول تا تولد در حالت تانیث قــرار دارد ولــیشده بود اگر جنین 

به ایــن کشــف وفــادار مانــد  »فرویدزیگموند «ماند می در حالت مونث غوطه ور یمدتجنین مذکر شود 

کند و زن نه تنها میتوانــد خــود را نجــات بدهــد و هــم می را حمل و آفرینش زن خلقت همچنین چون و

ماند و در خشونت پــدر در جــنس مونــث ضــمیر می تواند نجات بدهد و زن بدون مرد هم زنمی رامرد 

 »فرویــدزیگمونــد «در اواخــر عمــر  و آســیب بســیار کــم اســت ناخودآگــاه عمیــق گشــوده نمــی شــود

فرویــد ایــن نــوع درمــان  زیگمونــدالکتروشوك در درمان بیماري هاي مغزي کشف شد بــر اســاس نظر

  باشد.می گی هاي رفتاري زنان موثردرمان آشفت در که ثابت شد

نمــی پــردازد اینجــا ضــروري اســت کــه چنــد به اختالالت ارگانیــک  »فروید زیگموند« پس روانشناسی

د کــه دوبــاره جــدا شــد »فرویــدزیگمونــد «کــه از  از روانشناسانی بود  بگوییم که »1آلفرد آدلر«از کلمه 

گیــرد می ق برگرداند ساختمان بــدنی و تناســب در قــدم دوم قــرارباید روانشناسی او را به روانشناسی عم

بســیاري از افــراد کــه از تناســب ظــاهري برخــوردار  .باشــدمی روانقدم اول رشد سه گانه جسم، جنس، 

باشند افرادي که از تناســب ظــاهري می نیستند ولی روانشناسی رشد را طی کرده اند به زندگی خوشبین

هر قدر طول این توقف امتداد یابد هــم شــخص پــیش ه گانه را طی نکرده اند وس برخوردارند ولی رشد

ســتعداد از توانــایی و ا و هــم درمــان او دشــوار خواهــد گردیــد واز پیش با خویشتن بیگانه خواهــد شــد 

روانشناســی عمــومی کــه از  ص با چهره خویش نیز بیگانه اســتاین شخ خویش نیز بی بهره خواهد ماند

بر چنین شخص انگیــزه خــارجی نیــز چنــدان اثــر گــذار  ،می تواند در قدم اول قرار گیردگذارد نمی فرد

  .نمی باشد

                                                           
1 - Alfred Adler 
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هنوز هم برترین نظــر اســت و نظریــه برتــري نســبت بــه  »1روانشناسی جنایت«در  »وجدان اخالقی«نظریه 

  .آن ارائه نشده است

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Crime Psychology 
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در کنــار  »ضــمیر ناخودآگــاه«و پیــدایش  »پــدر خشــونت« ،»تربیــت کیفــري«نتیجــه مســتقیم در  1جنایت

باشــد و می »مــنش خــون گــرم«و  »وجــدان ذي شــعور«در کنــار  »وجــدان الشــعور«یا  »ضمیر خودآگاه«

در مرحله دوم قــرار دارد ســاده اســت بپــذیریم نفــرت از پــدر بــروز خواهــد کــرد ولــی  »منش صفرایی«

 بــر عکــس اقتــدار و انضــباط، خشــونت بــروز کــرده کــه در او يپدر رباره مادر یک تقابل وجود داردد

چون خود در خشــونت پــدر مانــده اســت و پشــت ایــن خشــونت ضــعف مرضــی نهفتــه چــون ایــن نــوع 

چــون در جســمانیت بنابراین در این شخص نیــز دو ضــمیر گشــوده شــده اســت  ؛خشونت اکتسابی است

به تصرف و ملکیت یک زن مقتدر درمــی آینــد در ایــن صــورت در کــودك یــا خویش اسیر است گاه 

ک زن ضــعیف کشــیده شــود و به ســوي یــ و اگر2شودمی مادر و نفرت از زن محدود کودکان نفرت از

. یابــدمی و گســترش او را به همسري انتخاب نماید در کودك نفرت از مادر و نفرت پنهــان از زن بســط

م شود به همان اندازه آمار جنایت باال خواهد رفت در اقتدار زن مــادر اگــر حاک »فرهنگ مذکر«هرقدر 

قائــل  و تمــایزي حتی تربیت با عصبیت همراه باشد چون کودك میان اقتدار و عصبیت نمی توانــد فــرق

داند نه ضــمیر ناخودآگــاه گشــوده خواهــد شــد و نــه نفــرت از می شود و عصبیت را نیز یک نوع اقتدار

تبــدیل  »مردم گریــزي«به  »نوع گرایی«و نه  و نه مهر خانوادگی از بین خواهد رفتاهد شد مادر پیدا خو

دادنــد احتیــاجی بــه ایــن می خواهد شد و نه نفرت از زن به وجود خواهد آمد اگر دنیا را از زنان تشکیل

  .نبود در هیچ زمینه اي همه بسط و شاخه روانشناسی

                                                           

١-  در میان پستنداران انسان یکتا موجودی است کھ ھم نوع خود را میکشد زیرا تربیت کیفری آدم توسط یک آدم بھ نام 

  پدر انجام گرفتھ است.
 ٢-  در افراد جانی علت جنس مونث میباشد.
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اثــر دارنــد را  یرفتار که به طور غیر مستقیم در یک موضوع اصل آن نوع قاعده و 1در روانشناسی جنایی

مــن برتــر را بــه  ،هــراس از پــدر .کاهــدمی ســواد از شــقاوت باید خاطر نشان کرد که .در نظر داریم ،نیز

و غرور مرضی رشد کرده اســت خودخــواهی نیــز بــر  من از خود جدا شده است ،انحراف کشانده است

تا اینجــا بــاقی  ؛کندمی گرایش پیدااي چهره به  ور مثال یک نوجوان ذکوره طآن افزوده است بنابراین ب

فــراهم کــرده اســت ولــی در ایــن شــخص کــه ضــمیر بــراي او مانــده ضــمیر خودآگــاه ایــن احســاس را 

و از رشــد شخصــیت  ارد توانایی او را در اختیــار گرفتــهناخودآگاه بیشترین سهم ضمیري را در اختیار د

کند عقل کــل اســت می اس دارد و تصوراین شخص از انتقاد و اشتباه نیز هر و استاو جلوگیري کرده 

کند این ایده آل ســاخت ایــن مجموعــه اســت تــا شــخص از رشــد طبیعــی می ولی نمی داند آنچه طلب

برخوردار نباشد یا درمان نشود نمی توان ایــن ایــده آل را کامــل دانســت در ایــن اســت کــه در رد یــک 

یــک داســتان ســینمایی را بــا غــرور دهد می اندام همان ایده آل سوق ه مشخص را بهعشق همان مجموع

ســتاره »  2شــارون تیــت«زنیم گفته شده یکی از انگیزه جنایت مخوف که قربانی مظلوم آن می بیمار گره

مریکــایی ریشــه ســتاره آ »رومــن پوالنســکی«اثــر » 3بچه روزمــاري«ا هالیوود بود از داستان سینمایی سینم

کند آبستن شده است ولی یادش نمی آیــد چــه وقــت می گرفته است در این داستان زن بازیگر احساس

گویا تا حد بیهوشــی مســت کــرده  همسرش را ،با شوهرش همبستر شده است شوهرش قبل از همبستري

ر را ین بار است اتفاق افتاد شــکم ایــن مــادارین جنایی که در تاریخ جنایت اولبود در این فاجعه یک سز

اشــته ماند داستان سینمایی چقــدر اثــر دمی باز و نوزاد را بیرون آوردند در این عمل که به هذیان و توهم

ستاره بخت برگشته خواسته به عضویت گــروه او درآیــد و او ایــن از  »4چارلز مانسون«است؟ گفته شده 

لینــدا « جریحــه دار کــردهرا   »نمانســو چــارلز« ایــن عکــس العمــل غــرور بیمــار است تقاضا را رد کرده

                                                           
1 -Episodo 
2 -Sharon Marie Tate 
3 - Rosemarys baby 
4 -Chrles Milles Manson 
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در برابــر قاتــل  »شــارون تیــت«اعتــراف کــرده  »پوالنســکیرومــن «یکی از گــروه قــاتالن خانــه  »1کازابیا

کرده است کــه او را بــه ســبب نــوزادي کــه در شــکم دارد نکشــد قاتــل می خویش هرقدر بیشتر التماس

 کــه بــود »2للــی وان هــوتن«ه نام ساله ب 20یک دختر  »شارون تیت«شد قاتل می و تحریک بیشتر ترغیب

مریکایی چاپ شــد یــک انــدام ظریــف بــا ود تصاویر این دختر که در مجالت آگروه ب انیکی از دختر

اف «مریکا به کمال گرایی رفتــه اســت در گزارشــات دهد روانشناسی رشد در آمی ا نشانچهره مالیم ر

ن قاعده سانسور درست اســت زیــرا جنایــت باشد ایمی آزادي ممنوعاستفاده از ترکیب جنایت،  »بی آي

کشــند و نتوانســته انــد از آزادي می محصول خــانواده هــایی اســت کــه پــدر ســاالري فرســوده را یــدك

توانســت یــک انســان می گویند این بهاي آزادي است کســی نمــی گویــد نســلیمی درست بهره ببرند و

  .باشد یک ستاره اي که یک ستاره دیگر را کشت

باشد قرار نیست همه کس همه کــس را دوســت داشــته باشــد می ز درك این قاعده سادهشخص عاجز ا

محــروم شــده  »ضمیر ثابــت«باشد یک کودك ذکور که از می در یک جنایت جابه جایی چندمین دلیل

ایــن شــخص کــودکی اوســت  است در جنایت یا حتی پرخاش اگر یک شخص مطاوع در برابر او باشد

و اکنون خود او به جاي پدر یا آن مــرد قــرار دارد و ک مرد خشونت دیده است کودکی که از پدر یا ی

کند اگر در این لحظه از طرف شخص مطاوع عکــس العمــل تنــد بــروز نمایــد او می جرات پرخاش پیدا

کنــد و شــاید انتظــار می زود از پا خواهد افتاد چون این بار با خشونت روبروســت محکــم اظهــار عقیــده

شود کــودك بــالغ شــده می عکس العمل فیزیکی مشاهده کند وقتی پدر آرام از کنار او رددارد از پدر 

شود زنان یک جامعه باید از طــرف فرهنــگ مــذکر احســاس کننــد حــق و می و احترام به پدر نیز شروع

دختــر بعــد از  ر طبیعی آنان را از پا نمی اندازدبرابري غی ش را حفظ کرده اند از دست دادنحرمت خوی

و احتــرام ظــیم کودکــان بــه او تعشود زن آرمانی یعنی مادر که شوهران نیز همــراه می مادر شدن مقدس

                                                           
1 -L.Kasabian 
2-L.V.Houton 
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خانــه و اقتــدار کنند مادري حرفه است وظیفه مادري احتیاج به تعلیم خاص ندارد کــافی اســت در ثقــل 

اء جامعــه و و احیــ و از آن صیانت کــرد ایــن هماهنــگ ســازي اســتقرار گیرد سازمان زنان را باید احیا 

یــک مدرســه درســت از نظــر  .دنمردان احتیاجی به سازمان ندارنــد کــافی اســت مــرد باشــ فرهنگ است

و یــک امــر زنانــه اســت زش و پــرورش وآمــ که معلم آن یک مــادر اســت 1روانشناسنه مدرسه اي است

دي دارنــد فرهنگ زیبایی زنان با تمام قوا باید حفظ شود منظورم آرایشگاه ها نیست که هم ضــرر اقتصــا

 ، مــادر خوشــبخت،مادر شاد ،مادر زیبابلکه و هم زنان براي جبران کسالت روانی به آنجا پناه آورده اند 

و این مادر است کــه درکــودك انســانیت گذارد می بر فرزندانش اثري چون سربلندي باقی ،مادر لطف

  .دهدمی و اخالق را رشد

و و ســه و چهــار نســل د بایســتی جدیــد متولــد شــود یو نسل پایان یابد ینسل جامعه اي وجود ندارد که با

زاد  است در حالی کــه در نهــان از زمــان کنند آشتی نسل قدیم با نسل جدید دشواري ملیباهم زندگی 

که جوانی او در انزواي مرضی ســپري شــده بقیــه عمــر  يمردشواري روانی به وجود آمده است و ولد د

صــل دربــاره گر آن که در قوه مادري بزرگ شده باشــد ایــن اهراس تحوالت سپري خواهد شد م در او

  .نسل جدید نیز صادق است

                                                           

١-  روانشناسی آموزش و بھداشت روانی در آموزش وقتی توجھ بھ تقسیم استعداد نشده حرف یاوه ای پیش نیست 

شود یا می دھند بنابراین یا شھیدمی پرسند چھ آموختھ ای بھ طور ساده فرد را در برابر جمع قرارمی پرسند چھ بلدیمی
کند نوبت مدرسھ است می گیرد بستھ بھ این کھ دارای چھ نوع ترس و تھاجم قرار دارد ھر کودک تا چشم بازمی انتقام

باشد او مظلوم است و محبت را می گوید خر پست تر از اسب است یا کاریکاتور اسبیم آمادگی ؟ کدام آمادگی؟ چھ کسی
پذیرد برعکس نظر حضرت اجل سعدی شیرازی و بند ھشتم گلستان او و بھ قول می کند و تغیرمی بیشتر احساس

شد آغاسی نھ از می عدیکردند عوض آن کھ بشود سمی کیومرث منشی زاده اگر بر طبق ھمان بند خود سعدی را تربیت
چون  ؟نمی پرسند چرا مدرسھ الئیک ناگھان از خدا خالی شد ی الئیک آنھا تربیت جسمانی اثری ھست و نھ از مدرسھ

میز و صندلی جابھ جا  ؛رود ولیمی قبل از آن مدارس را از دین اشباع کرده بودند از انقالب آموزش و فرھنگ سخن
 بازی شیریندی باشد و کودکان تصور کنند بھ ابتدایی را قبول کنیم باید مدارس اعداشده است اگر مدارس اعدادی و 

 کنیم نھمی کتر آشنااروند در ھرکس یک استعداد بالقوه و خدادادی وجود دارد اما ما چھ کردیم کودک را بھ یک کارمی
کھ این یک  دروس برآید از یادگیری یک گروهکنند درصدد می کتر بماند بلکھ این تک استعداد را واداراگذارند کارمی

ھمھ خالفکاران اجتماع از مدرسھ فرار  .تالش بر بی سوادی در عصر سواد است پشت آن استثمار قرار دارد گونھ ای از
کاھد.می وتاسواد و مطالعھ از شقزیرا کرده اند و پیش از چند کالس سواد ندارند    
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پلیس شهري و... در عبــور هــر شــهروند آلمــانی  »گشتاپو«اتومبیل هاي از پیشوا بزرگ المان دستور آمد 

  »هنریخ هیلمر ریاست گشتاپو«از عرض خیابان باید توقف کنند عزت فرد نباید شکسته شود 

  .1وجود ندارد زیرا وجدان الشعور از قبل مجازات شده است  رایش ماناعدام در آل

کتــاب کــه آزادي نــامعقول در  يمقــدار ک است و آن زندان مدرسه اي باشدیا کمدي تراژدی تراژدي

زندانی کــه زنــدانی درون خــویش اســت و اکنــون دو زنــدان بــر او  ،آن سوي دریاها وسط زندان ریخته

 ؟ در یــک مــورد عــوض آنکــه روان او، جامعــه او، ضــمیرناخودآگاه او،اندساخته اند چگونه و چه بخو

 ،عالیجنــاب کشــیش و بقیــه. مراسمی هم دارنــد دادســتان کــل، شودمی جسم او اعدام ؛پدر او تنبیه شود

 هــم و در یــک مــورد ؟کنــدمی کــار دارده در جزم او شریک است این جا چ »جزم دینی«کشیش که با 

آزادي او را که هنوز اسیر درون خــویش اســت بــه بــاز  از امروز تو :گویندمی کنند ومی ازدر زندان را ب

باشــد کــه در روبــروي خــویش بــا خشــونت می پــس دوبــاره همــان کــودك .مانــدمی کردن قفس شــیر

که از استعداد بــالقوه هنــري برخــوردار اســت و  یکودکمنش را نیز نباید فراموش کرد  نوع ؛روبروست

 ؛قــرار دارد »2ســودائی«در گــروه  ، اوري پــدر عقــب نشســته اســت از نظــر مــنش شناســیدر تربیت کیفــ

در او بــه خــود او برمــی گــردد و بــه خویشــتن بیشــتر  تیــجنا ،و من برتر در او ســالم نمانــدهبنابراین من 

مانــد در روانشناســی جنایــت می در همــان شــرایط شــخص خنثــی »مــنش بلغمــی«رســاند در می آســیب

 امــا ایــن تعــاریف روان انســان را پیچیــده تــر ؛رودمــی گیخت و دیر انگیخت نیز بــه کــاراصطالح زود ان

شــود و میــان دو ضــمیر ناخودآگــاه و خودآگــاه می وقتی عصبیت مرض مداوا یدر دارو درمانسازد می

   .شودمی آید با ماندگاري ضمیر ناخودآگاه زود انگیخت به دیر انگیخت تبدیلمی جدائی به وجود

                                                           

١-  اعالمیھ گشتاپو ژوئیھ ١٩٣٨ دیگر در آلمان رایش جنایت وجود ندارد تئودور ماینرت استاد دانشکده روانشناسی 

 وین کھ زیگموند فروید نیز از شاگردان او بود. 
  

شود؛ آواز خوان دارای می سازد و زود از طریق گوش بھ دھلیز عاطفھ واردمی آوای موسیقی کھ احساسات را رقیق- ٢
گذارد آنان کھ دارای منش خون گرم ھستند، آوا کمتر آنان را تحت می یی اثرباشد کھ بر منش سودامی منش سودایی

دھد.می تاثیر قرار   
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مجــالت امریکــایی  ؛و همســرش لینــدا کــه از زن همســر او اســم بــردیم »بــاب کازابیــان«رباره زنــدگی د

آنــان  .متعادل از نظر تربیت و معاش به دنیا آمــده و بــزرگ شــده انــد ي این دو در یک خانواده :نوشتند

گوشــهایم  مــن :حضور داشتند ولی در جنایت سهیم نبودند لیندا اعتراف کــرد »چارلز مانسون«در گروه 

کردیم مانسون ما را براي ســرقت بســیج کــرده می کنم ما تصور يکاره را گرفته بودم و نمی دانستیم  چ

  .است

مادري که پایبند اخالقیات نیست و نمی داند رفتار جنسی او در کــودك و کودکــان او کــه آســیب هــم 

یــک  .تی عهــده دار شــوداثر مضاعف خواهد داشت و روانشناسی تجربــی ایــن قســمت را بایســدیده اند 

ــر نظــر درســت ــه ب ــد نمون ــرین فرویــد سرگذشــت چــارلز مانســون،  زیگمون ــر یکــی از غــم انگیزت رهب

از یــک دختــر تــازه و بــالغ و  1934نــوامبر  12باشــد او در می ین و هولنــاك تــرین جنایــت،مانــدگارتر

به یــک روســپی حرفــه پیش مادرش بود که کم کم  یمدت به دنیا آمد او »1سین سیناتی«روسپی در شهر 

 مادر محبوس در چهار دیواري غم انگیز خویش نمی دانست روان کــودك چــه آثــار ؛شدمی اي تبدیل

و در شــهر  تنــد خــو بــود يمــردرد بعــد کــودك را پــیش عمــوي خــویش کــه کــمی را انبــار زیانبــاري

یش از او و کنــد عمــومی فرستد کودك که کمی بزرگ شده احساسمی کردمی زندگی »2چارلستون«

رود تا دبیرستان نمــی توانــد تحصــیل را ادامــه بدهــد از می مادرش احساس رضایت ندارد پیش عمه اش

دهــد می نظر تیپ شناسی عکس هــایی کــه از نوجــوانی او مانــده یــک چهــره آراســته و عــادي را نشــان

   .باشدمی جمجمه متعادل »دکترین رایش«که براي  »مزو سفال«جمجمه او از نوع 

این قاعده کلی و جاودانه را باید در نظر داشت که زمان بر ضمیر ناخودآگــاه نمــی گــذرد و از اجزایــی 

هیچ چیز بــه انــدازه نفــرت بــر پایــداري «و پیروي کند و عقل تشکیل شده است که قدرت ندارد از خرد

                                                           
1 -Cincinnati 
2 -Charleston 



 ٤٩      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچهارم فصل

بوف يآوا نشر  

 

 ایتو هــدآن را اداره  یاندام یک جانی یک دستگاه مکانیکی است که طفلــ »1شخص کمک نمی کند

آید یــا در او نمــرده اســت در روانشناســی جنایــت می کودکی با او لیکند سن تقویمی را گذرانده ومی

نباید آناتومی چهــره را کــه حالــت متعــادل نــدارد و ســمپاتی ایجــاد نمــی کنــد در نظــر گرفــت هــرکس 

رده عــوض کــ و اســت و پرداخته ضمیرناخوداگاه آن را ساخته ،چهره مثل موم است که ؛خودش هست

ولی درمان روانی به خصوص در جنس مذکر چهره حقیقــی او را نیــز کــه تــا آن روز پنهــان بــود  ؛است

شــود کامــل جلــوه نمــی کنــد اتــاق دادگــاه و قاضــی و می کــه بــه دادگــاه وارد یقــاتل ســازدمی آشکار

  .کندمی تماشاگران هم چون یک شوك عمل

، »عصــبیت مــرض«، »تمرکــز جنســی«، »ت کیفــريتربیــ« ،»دگــر آزاري« ،»خود آزاري«جنایت مخلوط  

کش ارزش او را برابــر شــخص دیگــر است برده اندخونی که وجدان اخالقی را از بین منش صفرایی یا 

بــی ســوادي و  ، البته بایــد گفــت کــهپندارد یا این که نمی خواهد او را از خویش باالتر بداندمی خویش

 .شقاوت در مرحله جداگانه قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Caryl Chessman 
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  فصل پنجم

  

  »آمریکا و جنایت«
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تمدن غرب بیمار است و اگر این گونه پیش رود بیمــارتر نیــز خواهــد شــد و نــابودي آلمــان رایــش اثــر 

بــه  ،معکوسی بر جهان گذاشت وقت آن رسیده که براي تحلیل روان و جسم جوانان ایــن یــا آن کشــور

  شیم.فکر فدا شدن جوانان کشور خویش نیز با

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....مذکر ییهمجنس گرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢

 

AVAYEBUF.com 

  

  

  

 دنیــا کــم اتفــاق گوشــهاســت کــه جنایــت در ایــن  به این دلیلاین فصل را بر این کتاب افزودیم  ما اگر

بــر »  1الزاروس«، بلــه قصــید ه اي کــه گیرنــدمی و برخالف نظر آنان که جنایت را با متــر انــدازه افتدمی

آمیختــه را پــذیرا شــدیم حــل  ه اي در همما تود«نسب شده نوشته:  »نیویورك«ادي که در پایه پیکره آز

گیرنــد، یکتــا کشــوري اســت می باید گفت که اقلیتهاي قومی خارج از آمارهاي جنایت قرار »نمی شود

  که گورهاي گمنام در آن است که اجساد مدفون نام و نشان و سالسه اي ندارند، جانی گمنام.

درباره یک فرد جــانی در آمریکــا نیــز ایــن  ،نظریه وجدان اخالقی که پیش از این درباره آن سخن رفت

اینجــا نیــز جــانی از نظــر چهــره کــودك  ؟رودمــی اما چرا از این موضوع بسیار فــرا ؛ماندمی نظریه ثابت

تقویمی را گذرانده اند ولی مصونیت تیپ آمریکــایی نیــز بــر آن اضــافه شــده و جنبــه  سال  مانده و آنها

مــرا بــه بهشــت  ، خدا بســیار بــزرگ اســت،خدا بسیار مهربان است درونی و اعتقادي نیز پیدا کرده است

این چند جمله که بیشتر غــم انگیــز اســت و مادر مقدس و... ، مریم نیم باکرهعیسی مسیح راه خواهد داد،

 تا ... کشیش گفته است ولی جناب حق نمی داند دیر رسیده است تصاویري کــه از قاتــل وجــود دارد از

 قاتــل و عکــس مقتــول »2مکس میشــل جیمــز پــري«ولین ندارد یک نمونه گویا نظر مصونیت فرق با مقت

را  اي بــه یــک اتومبیــل اســپرت خــانوادهباشد که هر شخص تصویر این مجرم را که به ســبب عالقــه می

چهــره  ي این احســاس از مشــاهده ،شودمی دلش از چهره معصومانه او پر خون ؛عزادار کرده است ببیند

  .ریزدمی آید یک انسان براي هر دو اشکمی دمقتول نیز به وجو

                                                           
1 -Emma Luzarus 
2 -M.G.Perry 
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بــه نــژادي »  1امرنــدین-انگلــو«رســت بودنــد بر ایــن عقیــده د »رایش نژاد شناسان«و  »روانشناسی رایش«

حیــوان  .خواهــد رســید »2اهریمنی«تبدیل شده است که اگر اصالح نژادي انجام نگیرد جنایت به مرحله 

 ادامــه دهــد و بــه زنــدگیمی انجــام بقــا خــوداینکار را براي حفظ  و او کندمی شکار خود را قطعه قطعه

یــک تفــاوت وجــود دارد گوشــت رســیده اســت  فــوق اهریمنــیدر آمریکا جنایتکار به مرحله  .دهدمی

درآمــد یــک  بینی سیاســی جغرافیــایی رایــش درســت پیشاین پیش بینی نیز مثل  .قربانی را نمی خورند

 را تکــه تکــه آن هــا تجــاوز و ســپس قربانیــانش بــه کــه »4جفــري دامــر«ام به نــ »3چند انحرافی«جنایتکار 

امــا جنایــت  ؛کــردمی نه براي از بین بردن آثار جنایت زیرا از آن قطعــات نگهــداري و مراقبــت ،کردمی

آیــد می تطعمــه جنــایی آســان بــه دســ ؛کنمــی دامریکایی شمالی به اعتماد عمومی نیز ارتبــاط پیــآدر 

 بــا او دوســتی آغــاز »دامــر جفــري«باشد کــه می »5استیون هیکس«بخت برگشته اي به نام  پسرنمونه اش 

او را در یکــی از اولــین مالقــات  آیی به پدر و مادرت نگومی وقتی به خانه من :گویدمی کند و به اومی

  و... کندمی خفه با میله دمبل

موافــق بــود یــک میکــروب ســاختند و فــردا ن و بیامارکسیسم که با بورواژي ملی و آزادي مطبوعات از 

ســیونیزم »  6مارکسیســم«پلی در پشــت تجدیــد نظــر در  .مثل سم از پطرزبورگ به بالکان خواهد ریخت

انــواع مســاوات در جامعــه  .خواهند مفاهیم را به خورد ملت ها بدهندمی تا آنگونه که باشدمی در تالش

شــهر آرمــانی را  »نــورمبرگ«ایــن قاعــده کلــی در شــهر  آورد براي تحقــقمی ملی حرمت ملی به وجود

در زبــان آلمــانی بــه معنــی  »7ولگــس واگــن«خواهیم ساخت و امروز براي رفت آمد شخصــی کارخانــه 

کنیم تا همه بتواننــد کــرنش کننــد بــه امیــد روزي کــه هــر فــرد آلمــانی یــک می را افتتاح »اتومبیل ملی«

                                                           

  ٣-  نژاد اولیھ در امریکا
2 -Satanismus 

 ۵ - در تعریف انحرافات تک انحرافی بسیار نادر است.
4 -Jeffrey Lionel Dahmer 
5 -Steven Hichks 

 ٢-  سوسیال دمکرات.
7 -Wolkswagen 
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نیز در نظر داشت اتومبیل پیکان را بعد از آنکــه بــه صــنعت  »امیر عباس هویدا«ولگس واگن داشته باشد 

  .بومی تبدیل شد اتومبیل ملی اعالم کند

اضــر بــه جنــگ مریکا نپرسید آیا حکسی از مردم انگلستان و آچرا  دمکراسی معنی شده ولی معنا ندارد

 ري زده اســت و بــه آنکراسی صدمه بیشــتملیبرال را که پسوند آن کرده اند به د با آلمان هستند یا نه؟ و

  .بخورندغذا ماند که در یک وعده غذایی دو وعده می

د شــده اســت تصــور نــرود فرهنــگ ناز آن پس سرو صدا بلکه خواستند بسازند زن نجات و زن آرمانی 

اجتمــاعی  ،مــدنی ،شود بسیاري از جریانات فرهنگــیمی مذکر به جنس و روان و اختالالت آن محدود

شود یک فرد که علیــه نظــم می گیرد و مثل اختالالت روانی به منش نیز مربوطمی بر و سیاسی را نیز در

  .خیزد من برتر در او مخدوش شده است عقده حقارت و احساسات خام یکی شده استمی بر

  

 

  



 ٥٥      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــششم فصل

بوف يآوا نشر  

 

 

 

  

  فصل ششم

  

  »درمان هیپنوترابی«
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این اســاس اولــین اقــدام یــک حکومــت بــالینی  بر باشدمی شخصی سالم داند بیمار استمی شخصی که

   .باشدمی »کلینیک هاي رایگان«ایجاد 
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داراي چند بند و تبصره بــود کــه  ،ژانویه به امضاء هیت وزیران رسید 1934که در سال  »دکترین رایش«

کشــوري  شــدمی در سرود نژاد آلمــان بــاالي همــه خوانــدهشد می شروع »اصالح نژادي«با  ،بند اول آن

چنین کشــوري کــه چنــد بــار از  و دوباره ساخته شد که دوبار با خاك یکسان شد بعد دوباره سربرآورد

نــژاد خــود  برتــري و بــهحق دارد از نــژاد اصــالحی ســخن بگویــد صفر شروع کرد و دوباره استوار شد 

نتهــار و جنایــت وجــود ا ،خلوص نژادي داراي تعریف تجربی بود به طور مثال اگــر در قــوم یهــود ،ببالد

و همچنــان بــه حفــظ ایــن اصــالت  ندارد سبب آن است که اصالت نژادي را هزار سال حفــظ کــرده انــد

  .است یک کشور ممتازدانند حفظ آن عامل ساخت می پایبند هستند زیرا خوب

مشــاوره ؛ آســیب نبینــد بود عقیده بر این بود تا کودك به مدرسه برسد »تقدم زن مادر«خانواده بر اساس 

ایــن اشــاره  .شدمی مشاوره خانواده در یک کودك که در سن آغاز شخصیت قرار دارد بی اثر مدرسه،

 و مــادر دوســت ي آلمانپیشوا .دادندمی ضروري است که تمام معلمین مدارس ابتدایی را بانوان تشکیل

  .کودکان بود

کــه داراي تعــادل روانــی نیســتند افــرادي  ،سازدمی ازدواج یک اتفاق خصوصی است ولی چون نسل را

   .ند داشتازدواج خواهبعد از درمان در مراکز روان پزشکی اجازه 

زایــش آن هــا باعــث ادامــه  و ادامــه یافتنــدپدر خود رشــد  و خشونت افرادي که از نظر روانی در تربیت

  .شودمی در کودکان خود روند بیماري روانی

باشد دو نفر که شاید سالم و شاید بیمــار باشــد می دیان برتریندر برابر ازدواج در همه ا »دکترین رایش«

انجامــد و کــودك میــان دو بیمــار مــادر بــا شخصــیت می اخــتالف در خــانوادهوصلت آســمانی زود بــه 

ایــن که در پشت این خشــونت ضــعف پنهــان اســت  و ترسناك و پدر با شخصیت خشن و حقیر ضعیف
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نفــرت از پــدر و ضــعف  یــک ولگــرد بــود ودك آرزو داردک ؟و با انطباق فرق دارد کودك چه کندد

باشــد بعــد او نیــز بیگانــه جلــوه می کــودكتنها پناهگاه مادر بر او تحمیل شده  ،مادر که در ایام کودکی

  .خواهد کرد

 :گوینــدمی و کنــدمی نا باشد اول شانه هاي خــود را کــج پرسم اگر به مقدمات تربیت آشمی از هرکس

یکجــا  .داننــدمی پرسیده شود سلف خود را مقصــرآنان مقصر بودند و اگر از پدر و مادر پدر و مادرمان 

 :گوینــدمی ،روانشناسی جدید آگــاهی دارنــدافرادي که از مقدمات  .ی پایان یابدباید این درام خانوادگ

 کاش این ضــمیر کالبــد داشــت و آن .خویش نمی باشند »ضمیر ناخودآگاه«مجرم و جانی صاحب خانه 

یکتــا  »دکتــرین رایــش«در اینجا یک یــا چنــد قربــانی فرامــوش شــده اســت پــس  .کردندمی را مجازات

 .بعد از وقوع حادثــه پیشــگویی مقتــول را زنــده نمــی کنــد .دهدمی باشد که چند نفر را نجاتمی یروش

مــنش «تمایالت جنایی یک حالت کلی اســت در خشــونت و تربیــت کیفــري پــدر اگــر شــخص داراي 

باشد آسیب را بــه دیگــران  »منش خون گرم«باشد به خویشتن آسیب خواهد رساند اگر داراي  »ییسودا

، بخشــش، خــودداري عاطفــه، مردانگــی، صــداقت »تربیت کیفري«و  »خشونت پدر«در و  دهدمی انتقال

مجــرم و جــانی شخصــیت ضــعیف دارنــد افراد نیز نخواهد داشت  یتبلکه پایه موجود ،نه ظهور همه قوا

از ارزش شخصی آگاه باشــد زیــرا شخصــیت او بــر چیزي او در حد فردي نباید انتظار داشت باشیم  پس

امــا در او شــعور بــاطنی گشــوده شــده اســت و  .گیــردمی پایه اهمیتی است که از ضمیر و وجدان هشــیار

یــه ظاهر و هوشیار او معلوم بر وجدان اخالقــی اوســت بق اجازه نمی دهد پس یک قسمت حقیر از شعور

زیر کوه دریاي درون مدفون است اما نمرده است و آن چه اهمیت اساســی دارد ایــن اســت کــه در ایــن 

چون زمان بر ضــمیر و وجــدان الشــعور نمــی  ،شودمی اتاق هرچه مطرود زخمه انحراف است نگهداري

 حضور حتی یک نمونه در یک زمــان دور کــه ایــام پریشــانی و تخریــب شخصــیت بــوده باعــث .گذرد

شخص به یک عکس العمل مجنونانه انتقال یابد دشواري در این اســت کــه ضــمیر ناخودآگــاه  ،شودمی
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بوف يآوا نشر  

 

و محتویات آن و مصالح آن دایــم در حــال هماننــد ســازي انــدك محتویــات ضــمیر هوشــیار بــا ضــمیر 

این ضمیر پنهان روي من خود یا ضمیر آگــاه چــون یــک  .ماندمی ناهشیار است و اگر موفق نشود منتظر

تــا آن  ،نامــدمی ضــمیر ناخودآگــاه را او »فرویــد زیگمونــد« بر این اســاسکنند می من از بیرون عملدش

باشــد می حد که باید یک نگهبان نیز بر سانسور او وجود داشته باشد دشواري درمــان نیــز بــر ایــن عبــور

اســت زیــرا بــا  درمان یک شخص که تمایالت جنایتکارانه در او وجــود دارد از طریــق هیپنــوتیزم آســان

نهاد و سواد و پاسیون یک فرد با منش سودایی سرکار نداریم جنایتکار سن تقــویمی را گزرانــده جســم 

در او نمرده است بزهکاري کودکانه بزرگتر شده است غرور ســالم الزمــه  ،او بزرگ شده ولی کودکی

دآگاه قــرار دارد مــنش باشد هوش در اختیار ضــمیرناخومی باشد که جانی فاقد آنمی تکمیل شخصیت

 درمــان پــذیر »هیپنــوتیزم«پــیش افتــاده اســت بنــابراین ایــن فــرد بــا  ،او که خون گرم اســت از شخصــیت

 کشــد آســانتر از درمــان شخصــی اســت کــه خــود رامی درمان شخصی که شخص دیگــري را .باشدمی

 :بــارور ســازیم بایــد گفــت را بایستی »وجدان منفعل«را خالی کنیم  »ضمیر ناخودآگاه«آیا اگر  .کشدمی

 خصوصــیات اخالقــی و بیمــاري اخالقــی تغیــر »هیپنــوتیزم«تعلیم و تولــدي دوبــاره اســت بــا  »هیپنوتیزم«
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