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اسطورهها در  زبانِ روانشناسی و روانپزشکی - 2 
 

 
دکتر مجید صادقی 
  

فوبیا 
ـــش از حــد، غــیر واقعــی،  تـرس بی
ــراد، اشـیا و  غیرقابل کنترل و مرضی از اف

موقعیتهای خاص است. 
اسطوره شناسی: فوبی منسوب به فوبــوس 
(phobos) اســت کــه در اســـطورههای 

ـــر و تجســم  یونـانی، از فرشـتههای مذک
ترس محسوب میشود. 

 
پانیک 

ــــه  حملــه اپــیزودیک اضطرابــی ک
بهصورت حــاد و شـدید بـروز میکنـد و 
تؤام با وحشت شدید، ترس از مــرگ یـا 
ــار  جنون و تغییرات سیستم عصبی خودک

همراه است. 
ــبانها و  اسـطوره شناسـی: pan خـدای ش
ــا دو  گلهها بود. او را به شکل موجودی ب
ــن و چانـهای  شاخ، چهرهای پرمو و پرچی
برآمده تصویــر میکردنـد. نیمـۀ فوقـانی 
بدن او بــه شـکل انسـان و نیمـۀ تحتـانی، 
شـبیه بـــز و دارای دم و ســمهایی بــا دو 
شکاف بود. پان بسیار چــاالک بـوده، بـه 
سرعت میدوید و از تختــه سـنگها بـاال 
میرفت. وی در سایۀ درختان جنگلی بــه 
استراحت میپرداخت و زمانی که عابران 

آرامش حضور او را مختل میکردند، بـه 
ــود بـر  ناگاه با ظاهر غریب و ترسناک خ
آنـها ظـاهر و موجـب وحشـت شـــدید و 
گریز آنها میشد. کسی که دچــار حملـه 
پـانیک میشـود، چنـان دچـار وحشـــت 

میشود که گویی  Pan را دیده است. 
 

عقده میدیا (عقدۀ فرزندکشی) 
ــدان، نوعـی  اقدام مادر برای قتل فرزن
کودک کشــی (Infanticide) اسـت کـه 
در پســــیکوزهای بعــــد از زایمـــــان و 
 Extended) خودکشــیهای گســترده

Suicides) روی میدهد. 

ـــا (medea) نــوادۀ  اسطورهشناسـی: میدی
 (Ocean) ــانوس خورشید (Helios) و اقی
و همسر جیسون (Jason) بوده است. وی 
به دلیل خیانت همسر، فرزندانی را کــه از 
ـــه  او داشـت بـه قتـل میرسـاند و خـود ب
وسیلۀ ارابهای که جد وی، خورشــید، آن 
را فرستاده بود به آسمان پرواز میکند. 

 

  Hebe-
پسوندی است به معنای نوجــوان کـه 
عمدتأ در کلمۀ  Hebephrnia  بـه کـار 
مـیرود. هبفرنـی از انـواع اســـکیزوفرنی 

است که عمدتاَ در سنین نوجوانــی بـروز 
میکند. این اصطالح را نخستین بار هکر     

ــار  (E. Hecker) در قـرن نوزدهـم بـه ک

برد. 
ــی: در اسـاطیر یونـان، هبـه  اسطوره شناس
تجسـم جوانـی و دخـتر زئـوس، خـــدای 

خدایان و هرا، بوده است. 
 

 (Oedipus complex) کمپلکس ادیپ
ـــــــایی،  در تئوریهـــــای روان پوی
کمپلکـس ادیـــپ جــزء مراحــل رشــد 
ـــود و  روانــی- جنســی محســوب میش
عبارت است از احساس اروتیک پسر سه 
ــرس  تا پنج ساله به مادر که با حسادت، ت
ــارض  و تخـاصم بـه پـدر تـوأم اسـت. تع
ناشی از کمپلکس ادیپ، به دنبال همانند 

سازی پسر با پدر خاتمه مییابد. 
ـــن،   اودیپسـیم (Oedipism)، همچنی
آسیبرسـانی عمـدی بـــه چشــم خــود 
ــتر در کودکـان گـزارش  میباشد که بیش
شده است. علــت آن نـا مشـخص اسـت، 
ــن  ولـی گـاهی بـرای جلـب توجـه والدی

صورت میگیرد. 
اسطوره شناسی: ادیــپ، قـهرمان یکـی از 

ــت. وی   معروفترین تراژدیهای یونان اس
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ــامده، پـدر خـود را میکشـد و بـا مـادر خـود  پسر الیوس پادشاه تب بوده است. پیشگویان پیش از تولد او هشدار داده بودند که فرزند به دنیا نی
وصلت میکند. الیوس برای آنکه از عواقب پیشگویی نجات یابد، به محض تولد فرزند، او را به خدمتگزار خود میســپارد تـا سـر راه بگـذارد،  
اما خدمتگزار، ادیپ را به چوپانان بیگانه میسپرد. ادیپ نزد آنان بزرگ میشود و به سن جوانی میرسد. روزی، در حــال عبـور از راه بـاریکی 
در نزدیکی شهر، با کاروان حامل الیوس برخورد میکند. جارچی الیــوس بـه او دسـتور میدهـد کـه راه را بـرای پادشـاه بـاز کنـد و چـون او 
سرپیچی میکند، اسب ادیپ را میکشد. ادیپ نیز به خشم میآید و جارچــی و الیـوس را بـه قتـل میرسـاند و بـه ایـن ترتیـب بخـش نخسـت 
ــد و او  پیشگویی محقق میشود. هنگامی که ادیپ به تب میرسد به ابوالهول (Sphynx) که موجودی نیمه شیر و نیمه انسان بود، برخورد میکن
ــریش درمـی آورنـد و  را از بین میبرد. با این اقدام، او مورد توجه اهالی تب قرار میگیرد و مردم برای حق شناسی از او، بیوۀ الیوس را به همس
وی را به شاهی برمیگزینند. اما به زودی راز تولد ادیپ از پرده بیرون میافتد و او در مییابد که پدر خود را به قتل رسانده و با مادرش ازدواج 

کرده است. مادر ادیپ خود را میکشد و ادیپ نیز با یک میله آهنی چشمان خود را سوراخ میکند. 
 

 (Electra Complex) کمپلکس الکترا
ــت و بـرای توصیـف عشـق   این اصطالح را نخستین بار کارل گوستاو یونگ به کار برد. کمپلکس الکترا، همتای مؤنث کمپلکس ادیپ اس

دختر به پدر، حسادت به مادر و سرزنش او برای محروم کردنش از آلت تناسلی مردانه به کار میرود. 
اسطوره شناسی:الکترا، دختر آگاممنون (Agamemnon) و کلیتم نسترا (Clytemnestra) بوده اســت. پـس از کشـته شـدن آگـاممنون، پـدر و 

مادر الکترا، با همراهی هم، عمومی الکترا، اورستس (Orestes)، را با خود همدست میکنند تا مادرشان را به قتل برسانند. 
 

تمایل جنسی شدید در زن (Nymphomania)  و 
اسطوره شناسی: نیمفها (Nymphes) زنان جوانی بودند که در ییالقها، جنگلها و آبها به سر میبردند. آنها را روح طبیعــت میدانسـتند 
و خود معرف حاصلخیزی و لطف و زیبایی محسوب میشدند. عشاق و دلدادگان آنها معموالً خدایــان مذکـر از قبیـل پـان، سـاتیرها و خدایـان 

باروری مردانه و سمبل آلت تناسلی مردانه (priape) بودند. 
 

تمایل جنسی شدید در مرد (Satyriasis) و 
ــۀ تحتـانی بـه صـورت اسـب بـوده  اسطورهشناسی: ساتیرها (Satyres) خدایان مذکر طبیعت بودند. نیمۀ فوقانی بدن آنها به شکل انسان و نیم

است. آنها دم بلند و پرمویی شبیه دم اسب داشتند و کارشان بادهنوشی و تعقیب نیمفها و ارضای خواهشهای نفسانی بوده است.   
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