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  اثر اروین یالوموقتی نیچه گریستتحلیل روانشناختی 

 ∗ ارژنه محمود رضایی دشت
 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

 )30/7/91 :، تاریخ تصویب13/9/90 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
نیکـی پیونـد    ه بهکهایی است  ترین رمان ی از برجستهک، اثر اروین یالوم، ی  وقتی نیچه گریست  رمان  

ه اندکی بعد فیلمـی بـا همـین    کشناسی را نمایان ساخت و چنان مورد توجه قرار گرفت            دبیات و روان  ا
نویسندة این رمان، در قالب یک رمـان  . ردکنام، بر اساس آن ساخته شد و جوایز متعددي را از آن خود  

 ) استاد فروید  برویر، فریدریش نیچه و یوزف   ( نژندي دو تن از نوابغ غرب      جذاب، چگونگی درمان روان   
ویژه بـا توجـه      شناختی،به در این جستار، رمان یاد شده، از منظر نقدي روان         . را به نمایش گذاشته است    

 ه ایـن رمـان، در قالـب دو بخـش    کـ نقد و بررسی گردید و مشخص شد » نهاد، من، فرامن و لیبیدو  «به  
 .شود ه در این مقاله به آن پرداخته میکل گرفته کجداگانه، ش

 .شناختی، نیچه، فروید رمان، اروین یالوم، نقد روان :هاي کلیدي واژه

                                                           
 E-mail: mrezaei355@gmail.com، 0611-3911318، : دورنگار، 0611-3911318 :تلفن ∗
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 مقدمه
 ه بـه  کـ فروید در جشـنی     . شناختی، از همان ابتدا، با ادبیات پیوندي استوار یافت         نقد روان 

. اشـف ناخودآگـاه نیسـتم     کمـن   «: هکمناسبت هفتادمین زادروزش بر پا شده بود، آشکارا گفت          
ه روشـی علمـی بـراي       کـ ردم، فقـط ایـن بـود        که من   کاري  ک .ردندکشف  کشعرا ناخودآگاه را    

فروید در جاي دیگري نیز، پیوند استوار ادبیـات و          ) 71پاینده  (  »ردمکبررسی ناخودآگاه، ابداع    
بایسـت   نویسندگان خالق، متحدان ارزشـمندي هسـتند و مـی         «: اوي را یادآور شده است    کروان

ها بـه بسـیاري از       ارزش فراوانی قایل بود، زیرا آن     شود،   ه در آثار آنان ارائه می     کبراي شواهدي   
ها از ذهـن   دانش آن. ه فلسفۀ ما هنوز نگذاشته است حتی به خواب ببینیم       کچیزها وقوف دارند    

از طـرف دیگـر، فرویـد، شـاعران و          ) 97همـان   (» .آدمی، بسیار بیشتر از ما مردم عـادي اسـت         
 جنسـی  ةه به دلیل ناتوانی در ارضـاي غریـز  کرد ک رنجوري تلقی می  نویسندگان را بیماران روان   

. ه البته یونگ با این دیـدگاه، مخـالف بـود   کشوند  هاي هنري ، تخلیۀ روانی می  خود، با آفرینش  
 )143 کاریکم(

 به. ات روي آوردـهاي بالینی خود، به ادبی     از دیگر سو، فروید، براي اثبات بسیاري از یافته        
ه از بطن اسـاطیر و  کاند  ارسیسیسم و سادیسم، همه، مفاهیمیترا، نکعنوان نمونه، عقدة ادیپ، ال    

اوي در ادبیات، تحلیل فروید از صور       کاز دیگر موارد تبلور روان      . ادبیات، وام گرفته شده است    
فروید آثار هنري را با توجه به تصعید روانی، داراي مبناي جنسـی             . خیال در گسترة ادبیات بود    

ه طولشـان  کـ قعر و پهن یا افتاده را نماد مادینگی و تصاویري را  از این رو تصاویر م    . دانست می
ارل گوستاو یونگ، در این زمینه نیز     که البته   کرد  ک بیشتر از قطرشان است، نماد نرینگی تلقی می       

ه از بزرگتـرین    کـ نورمن هالند و مري بناپارت نیز       ) 110-113شایگان فر   . (با فروید موافق نبود   
هاي رمزگزاري  ها یا نظام اريکاند، متون ادبی را مجموعه اي از پنهان        یمنتقدان نقد روان شناخت   

هـا،   درون این لفافـه    توان به  اوي می کم نوعی لفافه را دارد و با نقد روان        که ح کدانستند   شده، می 
 )102رایت ( .راه برد

 ننـدة جنبـۀ   ک اس و اساس بینش بدیع فروید، نیروي تعیین       «: الیزابت رایت نیز معتقد است    
ه رؤیـا، جنـاس و تپـق از    کـ رد کـ توان ثابت  داد می ه نشان میک، بود   Utterance ناخودآگاه بیان 

هـا، در    گرچـه ایـن جلـوه     . روالی مشابه با روال برخی از فرایندهاي ذهنی و زبانی برخوردارند          
ویژه در ادبیات، مصداق دارد، چـرا        هاي سخن نیز مشهود است، اما بینش فروید، به         لکدیگر ش 

در پی اجتناب از ابهامنـد، ادبیـات تعامـداً ابهـام            ه احتماالً   کهاي سخن    لکبرخالف دیگر ش  ه  ک
 )97رایت (» .آفریند می
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ه در درمــان بســیاري از کــاوي و ادبیــات چنــان پــر رنــگ شــده کــروز پیونــد روانــــام
شـگاه  ، اسـتاد شـعر دان  Kebel بـل ک. شود  استفاده میArt therapy ها، از هنردرمانی نژندي روان

هنـر  . دهـد  ین مـی  کشعر احساس ذهنی هنرمنـد را تسـ       «: سفورد، در همین راستا معتقد است     کا
 )84اینده پ(. »شود ه مانع از جنون واقعی میکمفري است 

دهـد، ایـن کـه بسـیاري از      کاوي، پیوند می خوبی ادبیات را با روان   از دیگر مواردي که به    
بی روي ـــ کـاوي، بـه شـاهکارهاي اد    هـاي روان  افتـه کاوان یا منتقدان ادبی، براي اثبـات ی      روان
ار برد، اما نخستین  ک اگرچه خود فروید، برخی از نظریات خود را در هنر و ادبیات به            . اند آورده

 Hamlet and هملـت و ادیـپ  کـاوي،   تحلیل جدي و جامع یک اثر ادبـی، از منظـر نقـد روان   

Oedipusاثر ارنست جونز ،  Ernest Jonseعث شد بعـدها آثـار زیـادي در تجزیـه و      بود که با
اما آنچه که در نوع خود تـازگی دارد، ایـن اسـت کـه یـک             . تحلیل آثار نویسندگان نوشته شود    

شناس براي نشان دادن چگونگی درمان بیماران روانی، به خلق رمـان بپـردازد و در قالـب                 روان
 نخسـتین  ۀ، از جملـ Irvin Yalom اروین یالوم. هاي بالینی خود را به نمایش بگذارد رمان، یافته

دراز کشـیدن  و  جـالد عشـق   ، وقتی نیچه گریستپزشکانی است که با خلق آثاري چون          روان
وقتـی  رمـان   . کاوي و ادبیات را نمایان سـاخته اسـت         ، شکل نوینی از پیوند روان     بر مبل راحتی  
ی دانشـگاه  کپزشـ  ه، ارویـن یـالوم، اسـتاد روان   کهاي موفقی است  ، از جمله رماننیچه گریست 

رد و  کـ الیفرنیا را از آن خود      کسود   استنفورد، با هنرمندي تمام، نوشت و مدال طالي باشگاه هم         
.  براساس این رمان، فیلمی جذاب، با همـین نـام، سـاخت   Pinchas Perry کمی بعد پینشه پري

.  واقـع شـد    ی مـورد توجـه    کـ نی ا نیز به  کپانزده زبان ترجمه شد و در خارج از امری         این رمان به  
اروین یالوم، در ایـن رمـان   «: ، در تحسین این رمان اعتقاد داردRolo Mey رولو می) 13 یالوم(

نویسی ورزیده و پیشگوي برجستۀ روح انسانی، حق مطلـب را            عنوان داستان  برانگیز، به  تحسین
از ، پـس    وقتـی نیچـه گریسـت     :  نیز معتقد اسـت    كتئودور روزا ) یالوم، مقدمه ( »رده است کادا  

ار ژرف انسـانی را در     کاو اف . شود جلو براي اروین یالوم محسوب می      ، گامی رو به   ١جالد عشق 
 ان، بـه  ـن رمـ  ـایـ ) همان(» توان خواست؟  این چه می   بیش از . ندک نظیر بیان می   لفافۀ داستانی بی  

 رمـان،   کوشیده اسـت در قالـب یـ       کشناسی را با ادبیات پیوند داده و اروین یالوم           خوبی، روان 
 بزرگ، فریدریش نیچه و یـوزف برویـر، اسـتاد زیگمونـد             ۀنژندي دو نابغ   چگونگی بهبود روان  

هـاي مـوفقی، چـون       شـناختانۀ رمـان    بدون تردید، نقد و بررسی روان     . شدکتصویر   فروید را به  
                                                           

1- LovesExecutionerنام مجموعه داستان اروین یالوم  
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نـد  کشناختی را دربارة ادبیات داستانی ایران، بیشتر بومی  تواند نقد روان   ، می وقتی نیچه گریست  
 . را براي پویندگان این راه، بیش فراهم نمایدو راه 

 بحث و بررسی
ه کـ ذابی ـــ ه رمـان ج که نگارنده در این جستار در پی تبیین آن بوده، این است         کاي   تهکن

شناختی قابـل   هاي نقد روان ا نوشته، تا چه حد با شاخصهکشناس مشهور امری اروین یالوم، روان 
نهـاد،  ( شـناختی   نقـد روان ۀمان را بر اساس چهار شاخصتوان این ر نقد و بررسی است؟ آیا می   

ار نهـاد، مـن،   کـ عبارت دیگر آیا ساز و      ، ارزیابی کرد و به نتیجه رسید؟ به       )من، فرامن و لیبیدو   
ه مورد توجه فروید و هواخواهان او بوده، نمایان شـده      کلی  کش فرامن و لیبیدو در این رمان، به      

 نژند را به   تعادل بین نهاد و فرامن و مهار لیبیدو، بیمار روان         توانسته است با ایجاد     » من«است و   
 روند طبیعی زندگی بازگرداند؟

 بـر اسـاس نهـاد،    وقتی نیچه گریسته نقد و بررسی رمان   ک از آنجا    :تعریف اصطالحات 
گونه تحلیلی، آشنایی اجمالی بـا ایـن مفـاهیم           گیرد، پیش از هر    من، فرامن و لیبیدو صورت می     

 .نماید شناختی ضروري می د روانبنیادین نق

 نهاد
  و فـرامن Ego ، منId فروید معتقد بود که ساختار شخصیت هر انسان، از سه بخش نهاد

Super egoنهـاد،  . سب لذت استکنهاد، منبع انرژي است و فقط به دنبال . یل شده استک، تش
 تجـاوزات و    ۀشـم نهـاد، سرچ  «: شناسد و پایبند هیچ اصل اخالقی نیسـت        هیچ نوع ارزشی نمی   

ردن غرایـز  کار آن، تنها سیراب  ک. بی قانون، ضد اجتماعی و غیر اخالقی است       . تمایالت ماست 
انونی و ــــجویانــۀ مــا، بــدون هیچگونــه تــوجهی بــه قراردادهــاي اجتمــاعی، مبــادي ق ذتـلــ

 )144اران کگورین و هم( ».هاي اخالقی است محدودیت

 من
ل و منطـق و  ـــ مـن، نماینـدة عق  «: نـد  ک  مـی  ق و اصـل واقعیـت، پیـروي       ـــ ن، از منط  ـم

ه نهاد،  کهمانطور  . گسیخته است   شهوات لجام  ةه نهاد، نمایند  کاندیشی است، در حالی      مصلحت
فرویـد، معتقـد    ) همان(» .گیرد جویی است، من، از اصل واقعیت فرمان می        زیر فرمان اصل لذت   

) نهاد( راخود، مظهر جهان درونی   ه ف ک است، حال آن  ) واقعیت( خود، مظهر جهان بیرونی   «: است
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تر، من، همیشه ناچار است میان دو نظام احساسی و           عبارت ساده  به) 247فروید، الف (» ...است
ردن کـ  سو، تمایل نهـاد را در نـابود        کاز ی . بدون منطق، یعنی نهاد و فرامن، تعادل برقرار سازد        

ردن کـ یل فرامن را در راستاي فدا       ند و از دیگر سو، تما     ک چیز، براي بقاي خود، متعادل می      همه
هـر قـدر   «: فرویـد معتقـد اسـت   ) 106فر  شایگان( .دهد خود و وانهادن دنیاي پست، کاهش می   

نژندي نیز با سـهولت   همان میزان، روان تر باشد، به  ه خود باید بر آن فایق آید، پیچیده       کلی  کمش
یـب  ک ترکوفقیت خود، در ایجاد ی نشانۀ عدم م  رنجوري، صرفاً    یاید، زیرا روان   بیشتري بروز می  

یــب، از که خــود در تــالش بــراي بــه وجــود آوردن نــوعی ترکــایــت از آن دارد کاســت و ح
 )255 ب ،فروید(» .شیده استکپارچگی خویش دست کی

 فرامن
آید و همـواره   هاي اخالقی و مذهبی، به وجود می      فرامن، درنتیجۀ بایدها و نبایدها، تربیت     

فـرامن،  . انـد  ردهکـ ه مذهب، جامعه و والدین، در ناخودآگاه فرد، القـا     کهایی است    مدافع ارزش 
اي از قبیـل تجـاوز،    جویانـه  هـاي لـذت   ند و گرایشک وب یا متوقف میکهاي نهاد را سر    گرایش

ـ  ـــ قسـمت ناخودآگ   شمارد، بـه   ه جامعه مطرود می   ک ادیپی را    ةشهوات جنسی و غریز    س ـاه، پ
 همـان ( .د و فرامن، فرشته و من سعی در تعادل ایـن دو دارد            ساز نهاد از ما اهریمن می    . راند می

145( 

 لیبیدو
وشـد  ک ه در درون نهاد قـرار دارد و مـی         ک، عاملی غریزي و پر انرژي است        Libido لیبیدو

اصـل  « دو بـه عنـوان    یـ بید از ل  یـ فرو. روزي و برتري برسـاند    ـاي به پی   ر زمینه ــان را در ه   ــانس
 ي ارضـا ی آن، در پۀه نهاد به واسطک) 136ی امام( ندک یاد می Pleasure Principle »ییجو لذت

 از یکیشود و  ی نهاد را شامل میشتر بخش جنسیدو ب یبیدر واقع ل  . دیآ یشتر برم یچه ب  لذات هر 
دهد، اما اگر مهار نشـود، نهـاد         یشرفت سوق م  ی پ يه انسان را به سو    ک است   ییروهاین ن یتر مهم
 یبی بـه خـودتخر  ین اسـت حتـ  کـ نـد و مم ک یشه مـ ی پیرزگ و ه  یختگی آن لجام گس   ۀواسط به

ه بیشـترین   کـ شود، امـا شـهوتی       ی م یاگرچه، لیبیدو، شهوت به معناي عام تلق      . نجامدیشخص ب 
فرویـد معتقـد اسـت، لیبیـدو یـا شـهوت          . ند، شهوت جنسی اسـت    ک نیروي لیبیدو را تأمین می    

پـذیر   انکـ  آن هـیچ پیشـرفتی ام   فعل و انفعاالت انسانی است و بدون  ۀجنبان هم  جنسی، سلسله 
شوند،  از دید فروید، چون مذهب، عرف جامعه و اخالق، مانع ارضاي نیروي جنسی می      . نیست
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نـد، در غیـر ایـن       ک هاي فروخوردة خود را به این روش رها مـی          انسان، از طریق تصعید، انرژي    
: ردکـ رد و اعـالم     کالبته یونگ، این دیدگاه را رد       . شود نژندي مبتال می   صورت، شخص به روان   

 مبتنی است؛ به عنوان مثال، ایـن مطلـب صـحت     وجه و من عندي،    این آموزه، بر حدسیاتی بی    «
 )72یونگ (» .وفتگی جنسی استکها، منحصراً سر نژندي ه مبناي روانکندارد 

 خالصۀ رمان
. رود ند و به زوریـخ مـی  ک  میكل تنفسی روسیه را ترک، به دلیل مشLou Salome سالومه

ه خـود از مریـدان و   کـ پل . شود  آشنا میPaul Ree اي به نام پل ره  آنجا با فیلسوف برجستهدر
پس از چنـدي، نیچـه و پـل، هـر دو            . ندک دوستان نیچه است، سالومه را نیز به نیچه معرفی می         

تواند عشق را برتابد،     اي مذهبی بزرگ شده، نمی     نیچه، چون در خانواده   . شوند عاشق سالومه می  
این پیشنهاد براي پـل بسـیار    . ندکه براي او از سالومه خواستگاري       کخواهد   ن رو از پل می    از ای 
ش و  کسـالومه، دختـري زیبـاروي و سـر        . نهـد   است، اما آن را با سالومه در میـان مـی           كدردنا

از ایـن رو عشـق   . ندکاش را محدود  شود با ازدواج، آزادي  روي حاضر نمی   ه به هیچ  کرهاست    
نژنـدیش   آشوبد و روان   نیچه، سخت برمی  . نهد شود و دست رد بر سینۀ نیچه می        یپل را پذیرا م   

ه بـا تمـام وجـود، نیچـه را     کـ سـالومه،  . نـد کشی کگیرد خود ه تصمیم میکرود  تا جایی فرا می   
تـرین   ، بـزرگ Josef Breuer آیـد و مـاجرا را بـا یـوزف برویـر      دوست دارد، در پی چاره برمی

نیچـه و   . ه فلسفۀ غرب در خطـر اسـت       کند  ک نهد و اعالم می    ن می او عهد خویش، در میا    کروان
شـدت از تـرحم      اري نیسـت و بـه     کـ نند، اما نیچه حاضر به هم     ک دیگر را مالقات می   کبرویر، ی 

ه با خواندن آثار نیچه، به نبـوغ او پـی بـرده بـود،               کبرویر  . برد دیگران در حق خودش، رنج می     
 از قضا، برویر نیز با وجود زنـی زیبـا و سـه فرزنـد و                 .ندکتوانست او را به حال خود رها         نمی

 Bertha Pappenheim ی از بیماران خود به نام برتا پاپنهـایم کموقعیت اجتماعی ممتاز، عاشق ی
رده بـود، پیوسـته در   کـ  دیگري واگـذار  که به اصرار همسرش، او را به پزش ک شده بود و با این    

 دان به ــوقتی نیچه، چم  .  ردک  او را رها نمی    ر برتا حتی در خواب    کسوخت و ف   رت او می  ـحس
دست براي تسویه حساب و خداحافظی به مطب برویر آمد، برویر به نیچه گفت که بـه کمـک                   

از این رو، از او خواست تا از رفـتن صـرف نظـر کـرده و روح بیمـار                    . او سخت نیازمند است   
او . پـذیرد  نیچه می. یچه باشدند، و در عوض برویر، مراقب سالمتی جسمانی ن    کبرویر را درمان    
ه برویر باید به زن، فرزند، زندگی و موقعیت اجتماعی، پشت پا بزنـد و               کرسد   به این نتیجه می   
انون گـرم خـانوادة خـود       کـ گرمـی، بـه      تواند به  ه می کدر این صورت است     . به سراغ برتا رود   



 27  اثر اروین یالوموقتی نیچه گریستتحلیل روانشناختی 
 

وند فرویـد، در میـان   ـمـ شود و ماجرا را با شاگرد خـود، زیگ  برویر، سخت برآشفته می  . برگردد
مال نابـاوري،  کند، اما با ک برویر، خانواده را رها می    . انگیزد فروید نیز او را به رفتن برمی      . نهد می

ند، خود کها را به خود جلب  ه توجه فاحشه  کاو براي این    . بیند  دیگري می  کبرتا را دلدادة پزش   
 کدر هیـأت یـ  . پـذیرد   او را نمـی  سـی کند، اما باز هم     ک را از شر ریش و لباس رسمی، رها می        

برویـر  . شناسند ه روزي فروید و نامزدش، او را میک شود، تا این  اي مشغول می   افهکگارسون، در   
. سـپارد  اندازد و فروید نیز در پی نجات او، خود را بـه امـواج رود مـی                 خود را در رودخانه می    

برویـر، پـس از     . ندک  بیدار می  ه فروید با ضربات سیلی، برویر را از خواب مصنوعی         کاینجاست  
ر برتا، بـراي همیشـه   کپذیرد و ف ند و با آغوش گرم، خانواده را میک ی میکبیداري، احساس سب  

گشـاید و مـاجراي    نیچه، با شنیدن ماجراي برویر، زبان به اعتـراف مـی  . شود  میكاز ذهن او پا   
مه نیز چون برتا، عاشـق نیچـه   ه سالوکفهماند  برویر، به او می. ندک خودش با سالومه را فاش می    

رده کـ ه با نیچه داشته، در مواجهه با او نیز، به همین صـورت برخـورد          کنیست و همان رفتاري     
رده، عاشـقش نبـوده،   کـ ر مـی  که او فکه سالومه، آنچنان   کرسد   نیچه نیز به این نتیجه می     . است

نیچه نیز، تصور خیالی خود     از این رو    . رده است ک رسیده، اظهار دلباختگی می    ه می که به هر    کبل
 .گردد پریشی به شهر خود باز می نهد و فارغ از هرگونه روان نار میکدربارة سالومه را 

 نقد و بررسی
 :ردکتوان در دو بخش جداگانۀ زیر بررسی  رمان مورد بحث را می

 )لیبیدو( برتا) + من( نیچه)+ فرامن(  ماتیلده، همسر برویر)+ نهاد(  برویر-1
 )لیبیدو( سالومه)+ من( برویر)+ فرامن( الیزابت، خواهر نیچه و مادرش)+ نهاد(  نیچه

زي رمـان مـورد بحـث، لیبیـدو و نیـروي            کانون مر که  کآور شد    پیش ازهر بحثی، باید یاد    
ه کـ نخسـتین چیـزي   . شـند که در این رمان، سالومه و برتا، مظهر این نیـروي سر     کجنسی است   

 تاب است؛ سالومه، تازیانـه بـه    کویر روي جلد    ــند، تص ک یتوجه هر منتقدي را به خود جلب م       
تاخت وادارد، اما به جـاي       ها را به   خواهد اسب  ه گویا می  که در حالتی ایستاده     کالسکدست، در   

ه لیبیدو و نیروي    کاین تصویر نمادین، به خوبی گویاي آن است         . اند ها، نیچه و پل ایستاده     اسب
جنبان فعـل و انفعـاالت هـر فـردي، از لیبیـدو       فته و سلسلهجنسی، افسار مردان را در دست گر   

نظرتـان  «: گویـد  س بـراي برویـر، مـی      کسالومه روزي ضمن معرفی افراد در ع      . گیرد نشأت می 
نیچه نیز، روزي در حضـور برویـر اقـرار     ) 54یالوم  (» تر برویر؟ کهاي من چیست د    دربارة اسب 

 .)422همان ( »ر دوي ما را زیر نظر داشتسالومه افسار و تازیانه به دست، ه«: هکند ک می
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ه کـ سـی   کدست اسـت، برتـا نیـز در ع         ه نه تنها، سالومه تازیانه به     ک تۀ جالب توجه این   کن
به نظر نگارنده، تازیانـه  ) 334همان . (اي بلند در دست دارد   دهد، تازیانه  برویر به نیچه نشان می    

خـوبی گویـاي لیبیـدو و        رمان، بـه  در دست داشتن سالومه و برتا، دو شخصیت اصلی زن این            
هـا را در دسـت گرفتـه         رده و زمـام آن    که مردان را در قبضۀ خود گرفتار        کنیروي جنسی است    

زي رمان روشن شد، ابتدا به نقد و بررسی بخـش اول رمـان پرداختـه    کانون مرکه  کحال  . است
 . شود می

 )لیبیدو( ابرت) + من( نیچه)+ فرامن( ماتیلده، همسر برویر)+ نهاد( برویر
نهاد، تحت سـیطرة اصـل لـذت قـرار          «طور که    همان. در این بخش، برویر نماد نهاد است      

شناسد و بـه هـیچ قـانون اجتمـاعی و اخالقـی             دارد و در واقع هیچ منطقی و هیچ تناقضی نمی         
، برویر، نیز با وجود زن زیبا و فرزند و موقعیـت اجتمـاعی         )73پاینده  (» خواهد پایبند باشد   نمی
 :کند جویی بیشتر است؛ از این رو آزادي نیچه، او را وسوسه می تاز، در پی لذتمم

اي، نه قید و بندي، نه       شد همچون او زندگی کرد؟ نه خانه        آیا می  !و آزادگی نیچه  ... «
حقوقی و نه فرزندي که نیاز به رسیدگی داشته باشد، نه ساعت کاري دارد و نه نقشـی در               

 )131یالوم (» .کرد اش می این آزادي وسوسه. اجتماع بر عهده گرفته است

، او را )برتـا ( از طرف دیگر، برویر با وجود داشتن زنی زیبا، عشق بـه یکـی از بیمـارانش            
برویـر  «: گیري از او، نیندیشـد     توانست به کام   اي نمی  سخت، بر آتش شوق نشانده بود  و لحظه        

در آن به نشـخوار ذهنـی دربـارة     ندرت ممکن است یک ساعت بگذرد که         متحیرانه دریافت به  
فکر برتا، نه تنها در بیداري، بلکه در خواب نیز، از او دست بر              ) 73همان  (» برتا، نپرداخته باشد  

گرفتن بـازویش و قـدم زدن بـا او، زیـر            . یافت سر و صدا به ذهنش راه می       برتا بی «: داشت نمی
 )66همان (» ...آفتابی گرم و درخشان و دور از وین

این تنها برتا نیست که برویر را لجام گسیخته کرده، بلکه سـالومه نیـز او را از خـود                    البته،  
 : ستانده است

کـرد کـه ایـن دو در         بـه ارتعـاش گرمـی فکـر مـی         . انگیختند هر دو زن او را بر می      «
ومه با  ــافکندند؛ سال  حال هر دو او را به هراس می        آوردند و در همان    کمرگاهش پدید می  

د هر چه بخواهد با او بکند و برتا با اطاعـت محضـش، کـه بـه او          ـوانــت یـقدرتش، که م  
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 )33همان ( »...دهد ازة هر کاري میــاج

اش، اوا  برویر، نهادي است که به دنبال ارضاي لیبیدو است، او حتی از اینکه زمانی منشـی             
همـان  ( .سـت برگر، خود را در اختیار او قرار داده، اما او جواب منفـی داده، سـخت پشـیمان ا                  

آشوبد که همسرش ماتیلده، که مدام در هیأت         فکر برتا و سالومه چنان نهاد برویر را برمی        ) 253
وقتـی بـا    «: شود گر می  فرامن، مانع لجام گسیختگی برویر است، در نظرش، چونان دیوي، جلوه          

ین نبود که بـه  مردي در و. او ازدواج کرده بود، از ملکه، از برتا و حتی از سالومه هم زیباتر بود             
و ببوسدش؟ چرا دهان بازش، او      توانست لمس کندش     پس چرا حاال نمی   . او رشک نبرده باشد   

 )129همان (» ترساند؟ چرا به این اعتقاد وحشتناك رسیده بود که باید از چنگش بگریزد؟ را می
هـاد  ه مانع تاخت و تاز هرچه بیشتر ن       کاین ترس از ماتیلده، در واقع ترس از فرامن است           

رود و بـه   از این رو برویر که در هیأت نهاد، تنها و تنها بر اساس اصل لذت، پیش مـی            . شود می
به ترك کردن فکـر     «: اندیشد هیچ اصل اخالقی پایبند نیست، به ترك زن و فرزند و خانواده می            

ه چیـز  ها، وین و همـ  کنم، ولی هر روز بیشتر به ترك ماتیلده، بچه   هرگز این کار را نمی    . کنم می
 )193همان (» .اندیشم می

، وارد  )ماتیلـده، همسـر برویـر     ( ، به اوج سرکشی خود رسیده، فرامن      )برویر( حال که نهاد  
. کوشد به هر شکلی که شده، نهاد لجام گسیخته را سـر جـاي خـود بنشـاند         شود و می   عمل می 

، از این   )73 پاینده( فرامن، تحت سیطرة اصل اخالق قرار دارد و تجسم وجدان اجتماعی است           
نسبت به  ) برویر( شدت خشم خود را نسبت به توجه زیاده از حد نهاد           ، به )فرامن( رو، ماتیلده 

ام، از من رنجیـده و در واقـع         او به خاطر ساعاتی که با برتا گذرانده       «: کند ، ابراز می  )برتا( لیبیدو
، امـا  )86همان (» .باره با من صحبت کند    هنوز هم بسیار خشمگین است و حاضر نیست در این         

خواهـد بـراي     کنـد، بلکـه از نهـاد مـی         ، تنها به ابراز خشم علیه نهاد بسنده نمی        )فرامن( ماتیلده
خواهد از مصاحبت بـا   همیشه، لیبیدو را از فضاي ذهنی خود بیرون کند، از این رو از برویر می              

اش،  ز طرفـی، منشـی    برتا دست بردارد و او را به آسایشگاه، زیر نظر پزشک دیگري بفرستد و ا              
تا به این ترتیب، رابطۀ نهاد با لیبیدو، براي همیشه           )151 و   86همان( .اوا برگر را نیز اخراج کند     

نهـد، سـخت     از سویی، وقتی برویر، فکر رهایی از خانواده را بـا او در میـان مـی                . گسسته شود 
 آیـا   !اي رحمانـه  بـی زنـی؟ چـه شـوخی        از رهایی حرف می   ... « : آورد آشوبد و فریاد برمی    برمی

فهمی که در برابر خودت، من و ما متعهد هستی؟ این غیر اخالقـی اسـت، شـریرانه              حقیقتاً نمی 
 )378همان (» .است
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ه نماد فرامن است و تحت سیطرة وجـدان و اصـل اخـالق      که مشاهده شد، ماتیلده     کچنان
تر از آن است     ، سرکش )برویر( ند، اما نهاد  ک قرار دارد، برویر را به پایبندي به اخالق، دعوت می         

کوشـد علیـه فـرامن،     از ایـن رو، مـی  . که با تهدیدهاي فرامن، به راحتی سـر تسـلیم فـرو آورد      
بـراي مثـال   . شـود  دلیل شدت درگیري با فرامن، مدام، گرفتار کـابوس مـی          ایستادگی کند، اما به   

ی از حشـرات و     کنـد، جـوی    بیند در وان حمام نشسته، اما چون شـیر آب را بـاز مـی               خواب می 
 )263همان .(ریزد هایی از لجن، بر سر و روي او می آالت و گلوله قطعات کوچک ماشین

لحظه بـه   ) ماتیلده( گیرد و سایۀ فرامن    ، بیشتر در تنگنا قرار می     )برویر( چون هر روز، نهاد   
ـ     )ماتیلـده ( شود، فکر حذف فیزیکی فرامن     لحظه، بر او سنگین تر می      رویر قـوت   ـ، در وجـود ب

رؤیـا  . کشـد  گیرد، اما از آنجا که در عالم واقع، قادر به این کار نیست، در رؤیا ماتیلده را می                  یم
هاي مختلف، امیال فروکوفتـۀ مـا را نمایـان           یکی از مفاهیم بنیادین روانکاوي است که به شکل        

 :سازد می
ل بـروز   کند و مجا   ، امیال نهاد را سرکوب می     )من( فروید معتقد است که در بیداري، خود      

بینـیم، همـان     شود، بنابراین تصاویري که مـی      دهد، اما در خواب این مهار برداشته می        به آن نمی  
. توانیم محققشان کنیم خواهیم انجام دهیم، ولی هرگز در بیداري، نمی        چیزهایی هستند که ما می    

 )73 پاینده(
بینـد،   گونه که خواب می نآید، به ای البته، برویر در رؤیا به ظاهر در پی نجات ماتیلده برمی   

گـذرد تـا همسـر و        هـاي آتـش مـی      سوزد و او با شجاعت، از میان شـعله         اش در آتش می    خانه
، امـا  )299یـالوم  ( .انـد  گویند که همـه، در آتـش سـوخته    فرزندانش را نجات دهد، اما به او می  
شـوند کـه    هر میهاي گوناگون ظا  زدة ما، در رؤیا، به شکل      بایستۀ یادآوري است که امیال واپس     
ار ـکنـد، بـه ایـن معنـی کـه افکـ        تعبیر مـی Dream Work فروید از این فرایند، به کارکرد رویا

 ، ادغـام Displacement هـاي جابجـایی   زده، در رؤیا سانسـور شـده و بـه یکـی از شـیوه              واپس
Condensationو یا واکنش وارونه  Reaction Formationنمایند ، جلوه می. 

ظاهر در پی نجـات ماتیلـده برآمـده، امـا در واقـع               رویر هم اگرچه او به    حال در رؤیاي ب   
رؤیاي او از نوع واکنش وارونه است، بـه ایـن معنـا کـه در واکـنش وارونـه، شـخص درسـت          

شـدت از    برویر نیز چون به   ) 74 پاینده( بیند برعکس آن چیزي را که مایل است، در خواب می         
رسـد کـه    آید، اما در رؤیا چنین به نظر مـی  کشتن او بر می، متنفر است، در پی     )فرامن(  ماتیلده

 :سعی در نجات او دارد
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او بـه شـدت     . کننـد  همه، شجاعتش را در اقدام براي نجات خـانواده، تحسـین مـی            «
آزاد براي رسـیدن بـه   . ولی دیگر آزاد است. گنجد سوگوار است و اندوهش در سخن نمی 

یـالوم  (» یا امریکا و آزاد در شروع یـک زنـدگی دوبـاره           برتا، آزاد براي فرار با او به ایتالیا         
299(. 

را برتابـد، روز بـه روز   ) فـرامن ( تواند بیش از این حاکمیت ماتیلـده      ، که نمی  )نهاد( برویر
جرأت تغییـر دادن ایـن زنـدگی یـا          «: ندکاف شود و تعارض بیشتري بر او سایه می        تر می  درمانده

تمام بینشم را نسبت به این موضوع از دسـت          . ام م چرا زنده  دان دیگر نمی . ادامه دادنش را ندارم   
، از این رو تنها راه چـاره  )219 همان(» اندیشم و از آن وحشت دارم هر روز به مرگ می  . ام داده

 :ن است انجام دهدکسب لذت بیشتر، ممکه نهاد، در پی کاري کداند؛  را در خودکشی می

انسـانی کـه کـامالً    . ال کسب لذات اسـت عامل نهاد در شخصیت انسان، فقط به دنب     «
تحت کنترل نهاد خود قرار گیرد و من و فرامن او قدرت مهـار نهـاد را از دسـت بدهنـد،             

 )106 فر شایگان(» .ممکن است حتی خود را به نابودي بکشاند

اگر نهاد را مهار نکنیم، ممکن است «:  نیز معتقد استWilfredl Guerin ویلفرد ال گورین
جویانـۀ خـود را      هر راهی، به تخریب یا حتی خودتخریبی بکشاند، تـا تمـایالت لـذت             ما را به    

گرچـه بـه   «: اندیشـد  ، از این رو برویر نیز به خودکشی می        )144 گورین و همکاران  (» ارضا کند 
تنهـا در حـد یـک فکـر اسـت و            . کـنم  کنم، ولی به خودکشی فکر می      رگ زدن دست فکر نمی    

 )312یالوم  (.»اندیشم د این، بیش از پیش به خودکشی میاي در پی ندارد، با وجو نقشه
طور که من، سـعی در       همان. شود ، وارد عمل می   )من( در این لحظۀ بحرانی است که نیچه      

من، همیشه ناچار است میان دو نظام احساسی و بـدون         «: برقراري تعادل بین نهاد و فرامن دارد      
ن ـأت مـ  ـز در هیـ   ـــ ، نیچه نی  )107شایگان فر   ( »منطق، یعنی نهاد و فرامن، تعادل برقرار سازد       

گویـد   کوشد که تنش بین نهاد و فرامن را تا حد امکان، متعادل کند، از این رو به برویـر مـی    می
عاشق کسی نیسـت کـه      «: که او هیچ عشقی نسبت به برتا ندارد و تنها در پی تصاحب برتاست             

 دلیـل خشـنودي شـما از برتـا،          این اسـت  . ورزد، بلکه هدفش تصاحب معشوق است      عشق می 
، از طرف دیگر، به برویـر       )269 یالوم(» شما تنها مرد زندگی او خواهید بود      : گفت زمانی که می  

شود که برتا نیز عاشق او نیست و اگر برتا دچار حاملگی کاذب شده و ادعا کرده کـه        یادآور می 
راستی عاشـق برویـر      ر او به  اگ. از برویر فرزندي در شکم دارد، تنها براي تصاحب برویر است          
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 :کرد بست و او را نیز قربانی خود نمی بود، به پزشک جدیدش دل نمی می

. قصد دارد تو را از راه به در کند و به زنا بکشاند. عشقی که به تو دارد، در نظر بگیر«
سعی دارد زنـدگی زناشـوییت را       . تواند راه برود   کند نمی  کند و تظاهر می    او به تو تکیه می    

ایـن زن   . دهـد  با تظاهر به باردار شدن از تو، تو را مورد استهزاي عموم قرار می             . نابود کند 
 )316 همان (».خواهد تو را نابود کند او می. عاشق تو نیست

تـازد و موافـق بـا فـرامن، او را از             ، مدام به نهاد برویر مـی      )من( تا اینجا دریافتیم که نیچه    
امـا  . کوشد نهاد برویر را تا حد امکـان متعـادل کنـد             ترتیب می  دارد و بدین   عشق به برتا باز می    

چنانکه گفته شد، من، تنها محدود کنندة نهاد نیست، بلکه وظیفۀ متعادل کردن فرامن را نیـز بـر       
زده  کوشد نیروهاي واپـس  تازد و می بار به فرامن برویر می   ، این )من( عهده دارد، از این رو نیچه     

از ایـن رو نیچـه، برویـر را بـه تـرك             . اند، رهـا کنـد      مستأصلش کرده  و فروخوردة برویر را که    
توانـد بـا    انگیزد، چرا که مطمئن است تـا برویـر رهـا نشـود، نمـی      خانواده و زن و فرزند، برمی 

 :آغوش گرم، خانوادة خود را پذیرا شود

غرایـزت نیـز   . توان نیمه آزاد بـود  نمی. تو باید شرارت را در وجود خویش بشناسی  «
گوش کن،  . کنند سگان وحشی در سرداب وجودت براي رهایی پارس می        . اند نۀ آزادي تش

ازدواج . شنوي؟ براي ساخت فرزندان، باید نخست خویشـتن را بسـازي           صدایشان را نمی  
شـاید تنهـا   . شود نباید زندان تو باشد، بلکه باید باغی باشد که چیزي برتر در آن کشت می 

زناشـویی مقـدس اسـت، ولـی        .  کشـیدن از آن باشـد      ات، دسـت   راه براي حفظ زناشویی   
 )372همان (» .وسیلۀ آن است شکستن پیمان زناشویی، بهتر از شکسته شدن به

نهد و فرویـد نیـز او را بـه تـرك خـانواده               برویر، ماجرا را با زیگموند فروید، در میان می        
ود، اما در کمال نابـاوري      ر کند و مستقیم سراغ برتا می      برویر خانواده را ترك می    . کند تشویق می 

رود؛  به سراغ منشـی پیشـین خـود، اوا برگـر مـی            . بیند برتا به پزشک دیگري دل بسته است        می
اي را   اما اوا نیـز، چنـین خواسـته       . تر خود را تسلیم او کرده بود و او نپذیرفته بود           کسی که پیش  

برویـر  . گیرنـد   به تمسخر مـی    ها هم او را    رود، اما آن   ها می  برویر به سراغ روسپی   . کند حاشا می 
گیرد خود را از شر لباس رسمی و ریش بلندش رها کند، تا بلکه توجه روسـپیان را                   تصمیم می 

با دیدن چهـرة خـود در آینـه، مـوجی از     . به خود جلب کند، اما باز هم کسی خریدار او نیست       
کنـد، تـا      کار می  به عنوان گارسون، در یک رستوران، شروع به       . گیرد یترحم وجودش را دربر م    



 33  اثر اروین یالوموقتی نیچه گریستتحلیل روانشناختی 
 

کنـد و   برویر از شرم فـرار مـی  . شناسند که از قضا روزي فروید و نامزدش، در آنجا او را می      این
. انـدازد  فروید نیز در پی نجات او، خود را به رودخانه مـی           . سپارد خود را به امواج رودخانه می     

 .کند یدار میدر این لحظه است که فروید با ضربات سیلی، برویر را از خواب مصنوعی ب
پریشـی، بـه    کند و بدون هیچ روان آید، سخت، احساس سبکی می     برویر، چون به خود می    

وده، پیشـنهاد ازدواج  ـــ شود و به ماتیلده که چهـارده سـال، زن او ب         رمی خانواده را پذیرا می    ـگ
 کردم چهارده سال پیش تصـمیم گرفتـی بـا مـن ازدواج     فکر می « : خورد ماتیلده جا می  . دهد می
خواهم این   مهم این است که امروز می     «: گوید اما برویر، سرشار از شادي می     ) 403 همان(» کنی

 .)همان(» کار را انجام دهم ماتیلده، امروز و هر روز
 و فـرامن  ) برویـر ( خوبی، بین نهـاد    چنانکه مشاهده شد، نیچه در هیأت من، موفق شد به         

پس، برویر با آرامشی تمام، زندگی نویی را از سـر        ، آشتی و تعادل برقرار کند و از آن          )ماتیلده(
اینک بخش دوم رمـان  . گرفت و براي همیشه فکر برتا و سالومه و اوا برگر را از سر بیرون کرد      

 .کنیم را نقد و بررسی می

 )لیبیدو( سالومه)+ من( برویر)+ فرامن( الیزابت، خواهر نیچه و مادرش)+ نهاد( نیچه
او بر آن است که به هر ترتیب شده، به          . شود ت نهاد نمایان می   در این بخش، نیچه در هیأ     

او عشق خـود    . نژندي رها سازد   ، دست یابد و با ارضاي لیبیدو، خود را از روان          )لیبیدو( سالومه
ویژه خواهرش، الیزابت، در هیـأت فـرامن         درنگ، خانواده و به    کند، اما بی   را به سالومه ابراز می    

 :دهند شق به زن را در نظر او، به صورت تابو و امر ممنوع جلوه میشوند و ع بر او ظاهر می

مادرم، خواهرم، . اي احاطه شدم روح و غیر صمیمی پس از مرگ پدر، توسط زنان بی«
باید از آن زنان آسیب عمیقی دیده باشم، زیرا از وقتی یادم هست، . هایم مادر بزرگم و عمه

 جسمانی بدن زن، از دید من، نهایت پریشانی است؛ لذت. دانستم رابطه با زن را بیمناك می
 )416 یالوم( ».سدي است میان من و مأموریتی که در زندگی دارم

روي نبایـد   شـود کـه بـه هـیچ     از این رو، نیچه تحت تأثیر فرامن، به سـالومه یـادآور مـی    
، )الیزابت( فرامن، اما   )52 همان( .ها بویی ببرند   ویژه مادر و خواهرش از رابطۀ آن       خانوادة او به  

این است که سـالومه را      . ، تسلیم شود  )نیچه( تر از آن است که در برابر سرکشی نهاد         بسیار قوي 
دهد که در صدد نابودي زندگی نیچه است و          در دید نیچه به شکل یک بوزینۀ روسی جلوه می         

 در جریـان    را رهـا نکنـد، پلـیس را       ) لیبیـدو ( کند که اگر سـالومه     با صراحت به نیچه اعالم می     
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دانیم، فرامن چون یک پلیس و پاسبان، خود را حافظ           چنانکه می ). 148 همان( .خواهد گذاشت 
اي از قبیـل تجـاوز آشـکار، شـهوات      جویانـه  هـاي لـذت   گرایش«: داند و هاي اخالقی می   ارزش

 ».رانـد  ناخودآگـاه پـس مـی     شـمارد، بـه قسـمت        جنسی و غریزة ادیپی را که جامعه مردود می        
 )145 و همکاران گورین(

را در چمبرة خود گرفتـار      ) نهاد( ، روز به روز، بیشتر نیچه     )الیزابت و مادرش  (  فرامن ۀسای
اي ـاشـتیاقی بـه درك آرزوهـ      «: شـود  کند، تا جایی که از عشق و هر چه زن است، متنفر می             می
هـا   سـراغ زن  بـه   ... کننـد  پوسانند و تباه می    زنان می . هاست آرزوي من دوري از آن    . ها ندارم  زن
 .)317  و پاینده433 یالوم(» روي، تازیانه را فراموش مکن می

تر از آن است که دست از لذت بکشد، از این رو نیچـه کـه                 با وجود این، نهاد نیز سرکش     
ناچـار بـه     بینـد، بـه    ها را بر روي خود بسـته مـی         شدت تشنۀ ارضاي لیبیدو است و همۀ راه        به

اما . گرا، راه سازش در پیش گیرد ، تا به این ترتیب، فرامن اخالق      دهد سالومه پیشنهاد ازدواج می   
ازدواج با حسادت و    «: ، کسی نیست که خود را با قید و بند ازدواج محدود کند            )لیبیدو( سالومه

هرگز نخواهم گذاشـت کـه چنـین    . کند ایجاد حس مالکیت نسبت به اطرافیان، روح را اسیر می   
مـایگی آن دیگـري      ارم هیچ زنی یا مردي، قربانی ضعف یـا بـی          امیدو. عواطفی بر من غلبه کند    

زند و درخواست ازدواج بـا او   ، از این رو سالومه، دست رد بر سینۀ نیچه می         )39 یالوم(» .نشود
 .پذیرد را نمی

به دلیل شدت تعارض نهاد و فرامن در نیچه، سخت مستأصل و درمانده شـده و آخـرین                  
کوشـد از راه     به عبـارت دیگـر، نهـاد مـی        ) 124-123 همان( .داند راه چاره را در خودکشی می     
رنجور ممکـن   اینجاست که اگر من، وارد عمل نشود، شخص روان  . خودتخریبی، به لذت برسد   

اما درست در این بحبوحۀ بحرانی است که برویر در هیأت من،            . است دست به خودکشی بزند    
 . من را فرو خواباندکوشد تنش شدید بین نهاد و فرا شود و می پدیدار می

در واقع، مشـکل  . اما مسأله اینجاست که نیچه به هیچ وجه حاضر به همکاري با او نیست            
او در یک محیط ناامن بزرگ شده و از ایـن رو از همـان               . گردد نیچه، به دوران کودکی او برمی     

روع سردردها و مشـکالت مـن، از دوران مدرسـه شـ           «: ابتدا، شخصیتی شکننده پیدا کرده است     
 )113 یالوم(» .شده بود

شود کودك به یکی از سه       معتقد است، ناامنی در دوران کودکی، باعث می        ،١کارن هورناي 
                                                           

1- Karen Horneyروان درمانی هورناي در نیویوركۀ استاد دانشگاه روان پزشکی و مدیر مؤسس  
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گزینی، پناه ببرد که البته به دلیـل تضـاد بـین ایـن سـه                 سنگر مهرطلبی، برتري طلبی و یا عزلت      
هـاي   ژگـی   نیچه، با توجـه بـه وی      ) 11 هورناي( .شود شدت دچار تعارض می    حالت، شخص به  

کوشـد بـه هـیچ کـس تکیـه نکنـد و خـودش،                هاست کـه مـی     طلب اش، جزو برتري   شخصیتی
 :مشکالت خود را حل و فصل کند

نیچه به  . تواند تحمل کند که کسی به او نزدیک شود و به او پیشنهاد کمک دهد               نیچه نمی 
. اعتمـاد اسـت    بـی  ماند و ادعاي فـداکاري دارد، عمیقـاً        هاي کسی که که از منازعه باز می        انگیزه

اي به مسألۀ قدرت دارد و حاضر نیست در موقعیتی قـرار گیـرد  کـه                 العاده نیچه حساسیت فوق  
 .)47-126 یالوم(ناچار به تفویض قدرتش شود 

کند و بـا وصـف      ، چون داستان رومیان و زنگیان در مثنوي عمل می         )من( از این رو برویر   
نیچـه بـا    . نهد تا چهرة حقیقی خود را در آن ببینـد           می اي در برابر نیچه    حال خود، در واقع آینه    

آید و   وفایی برتا و اظهار ارادت سالومه به برویر، ناگاه به خود می            شنیدن سرگذشت برویر و بی    
دهد و در واقع   باختۀ او نشان می    بیند، خود را دل    برد که سالومه، هر که را می       به این نکته پی می    

نمود، براي اولین بار لـب بـه سـخن     اي که نفوذناپذیر می  رو نیچه از این   . عشقی در میان نیست   
اي که سالیان سال،  زده گرید و از طریق تداعی آزاد، تمام افکار فروخفته و واپس     گشاید و می   می

کنـد و دیگربـار طعـم        دهد و به این ترتیب، احساس سبکی مـی         کرد، بروز می   بر او سنگینی می   
از ایـن رو، برویـر، در هیـأت    . گـردد  اغ بال به شهر خود برمیچشد و با فر خوش زندگی را می  

شود، تـنش شـدید نهـاد و فـرامن را در نیچـه، متعـادل کنـد و او را از پرتگـاه           ی، موفق م  »من«
 .خودکشی، به یک زندگی آرام، سوق دهد

 نتیجه
این رمان، از دو بخش    . چرخد ، بر محور لیبیدو می    وقتی نیچه گریست  کانون مرکزي رمان    

در بخـش نخسـت، برویـر در هیـأت نهـاد، بـا وجـود زن و فرزنـد و                     . کلی تشکیل شده است   
ـ   وقعیت اجتماعی ممتاز، در پی ارضاي لیبیدو و کسب لذت بیشتر برمـی         ـم ا دل ـه برتـ ـآیـد و ب

شـدت  . شـود  بندد، اما همسر او، ماتیلده، در هیأت فرامن، مانع لجـام گسـیختگی نهـاد مـی                 می
انگیـزد، امـا بـا       برمـی ) خودکشـی ( را بـه خـودتخریبی    ) نهاد( من، برویر تعارض بین نهاد و فرا    

، تنش شدید بین نهاد و فرامن، متعـادل شـده و برویـر دوبـاره، بـا آرامـش،                    )من( دخالت نیچه 
کند؛ به این ترتیب     در بخش دوم، همین سناریو را نیچه بازي می        . شود خانوادة خود را پذیرا می    

آیـد، امـا مـادر و        ی کسب هرچه بیشتر لذت و ارضاي لیبیدو برمی        که نیچه در هیأت نهاد، در پ      
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تعارض شدید بین نهـاد و  . دارند خواهر او در نقش فرامن، او را از عشق به سالومه، بر حذر می  
در این هنگام، برویر، در هیـأت مـن،   . انگیزد فرامن، نیچه را مستأصل کرده و به خودکشی برمی       

نهاد و فرامن، نیچه را فارغ از هـر تنشـی، بـه یـک زنـدگی آرام               پدیدار شده و با متعادل کردن       
 .گرداند برمی
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