
 

 

Mannfræði og Sálgreining 

 

Steinunn Ólafsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði 

 

Félagsvísindasvið 



 

Mannfræði og Sálgreining 

 

Steinunn Ólafsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði 

Leiðbeinandi: Sveinn Eggertsson  

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2011 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í Mannfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Steinunn Ólafsdóttir 2011 

 

 

Reykjavík, Ísland 2011



3 

Útdráttur 

 

Í upphafi verkefnis er rakin forsaga mannfræði og sálgreiningar. Leitast er við að svara 

spurningunni hvað sálgreining sé og tilgreindir nokkrir helstu skólar í 

sálgreiningarfræðum, t.d. helstu kenningaþættir sálgreiningar Freuds. Því næst er vikið 

að skörun sálgreiningar og mannfræði. Sérkenni sálgreiningar frá sjónarhorni 

mannfræðings er kynnt. Litið er til etnógrafíu, rannsóknarniðurstöðu þar sem mannfræði 

sálgreiningar var viðhöfð á vettvangi og kynntur sá mannfræðingur sem gerði þá 

rannsókn. 

          Heimilda var aflað sem tengdust efninu, bæði úr fræðibókum sálgreiningar og 

mannfræði.Fræðigreinar voru lesnar og hafist handa við að þýða texta. 

Niðurstaða er að margt aðgreini  mannfræði og sálgreiningu; þó eru fræðimenn sem 

samþætta greinarnar. Í samtali mannfræðings við þátttakanda er leitast við að hlusta á 

hið dulda og lögð áhersla á að rýna í verund þátttakanda og hvaða þræðir samtvinni 

hana og menningu samfélags, á vettvangi. 
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Aðfaraorð 

Aflvaki þessarar ritgerðar var klausa sem ég las á fyrsta ári í mannfræðinámi mínu við 

Háskóla Íslands. Þessi litla klausa var í lok bókarinnar The Dobe Ju´hansi eftir Richard 

B. Lee (2003, 197), en þar spyr Lee hvort mannfræðingur eigi að gegna hlutverki þess 

sem hlustar á meðan fólk tjái sig um sín vandamál. Fannst mér við fyrstu umhugsun að 

svo hlyti að vera og jafnvel ættu mannfræðingar að hafa grunnþekkingu á aðferðafræði 

sálfræðinga. Þetta leiddi  hugann að samtalinu sem er eitt af verkfærum 

mannfræðinga.En hvar eru skilin á milli þess að hlusta og þess að veita ráðgjöf? 

Í samtali er oftast stuðst við tungumálið, orðanna hljóðan. En þetta er ekki alveg svo 

klippt og skorið. Það er nú einu sinni svo að þegar einn hlustar á annan af vinsemd, 

jafnvel án orða, þá raknar oft upp hnútur hjá viðmælanda, rammur eða ekki. Því má 

álykta sem svo að þó að mannfræðingur hlusti aðeins en veiti ekki ráðgjöf, þá sem 

hliðarverkun getur átt sér stað sálarléttir. 

          Það er að minnsta kosti staðreynd að vettvangur mannfræðinnar er tengdur 

samtalinu, að spyrja spurninganna og að ljá eyra við því sem fylgir þeim. Það er því 

ekki hægt að komast hjá því að greina athöfnina að hlusta sem kjarna  mannfræði þó að 

vissulega sé hlustað í því augnmiði að afla upplýsinga eins og tilgangur rannsókna er – 

en ekki að ástunda sáluhjálp. 

          Komin á þessa slóð hugrenninga varð á vegi mínum mannfræðigreinin 

Sálgreiningarmannfræði. Hér verður unnið með spurningarnar: Hverju halda þeir á lofti 

sem segja að aðferð sálkönnunar nýtist við rannsóknir mannfræðinga á vettvangi?  

Hvernig er samtalið nálgast svo úr verði etnógrafía? 

          Vík ég fyrst að forsögu sálgreiningarmannfræði. Í annan stað kynni ég helstu 

kenningarskóla sálgreiningar og vík síðan að sérkennum sálgreiningar eins og þau eru 

sett fram af mannfræðingnum James Weiner. Að síðustu fjalla ég um etnógrafíu eftir 

mannfræðinginn Vincent Crapanzano, Tuhami, sem kom út 1980. Ljóst er að sú 

etnógrafía flokkast undir sálgreiningarmannfræði. 

Forsaga mannfræði og sálgreiningar 

Það má segja að tuttugasta öldin hafi verið mörkuð af tvennskonar innsæisstefnum í 

mannlega náttúru, önnur sá manneskjuna sem afurð ómeðvitaðra langana, en sálfræði 

Freuds náði umtalsverðu afli á fyrstu áratugum tuttugustu aldar, bylti hugmyndum fólks 
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um manneðlið, en Freud vildi sýna fram á að mannleg hegðun stjórnast oft af 

ómeðvituðum löngunum.  

          Hinsvegar birtist einstaklingurinn sem afurð tungumáls og menningar. 

Áhrifavaldar þar komu úr ranni málvísinda og undan rifjum mannfræðingsins Claude 

Lévi-Strauss, en hann sagði ákveðinn grunnstrúktúr sameiginlegan öllum mönnum. 

Lévi-Strauss var undir áhrifum frá Freud, en einnig Marx og jarðfræði – þetta eru 

kenningar sem gera ráð fyrir innra afli – villtum kjarna: frumsjálfi, byltingarafli og eldi í 

iðrum jarðar. 

          Waude Kracke (2004) segir í grein sinni „Between desire and culture“ að þessar 

birtingarmyndir manneskjunnar: þrá ómeðvitaðra langana og bygging hugsunar fyrir 

tilstuðlan tungumáls og menningar setji saman vettvang sálgreiningarmannfræði. Ergo: 

félagsleg hugsun á rætur í sjálfsíhugulli meðvitund um þrá, bælingu og yfirfærslu, og 

kenningin kom fram á sjónarsviðið með Freud í verki hans, Totem og Taboo, og náði 

fullum þroska í mannfræði með Sapir og Hallowell (Culture, Subject, Psyche, 2004, 

177). 

          Áður en lengra er haldið er rétt að geta þess að Freud lagði fram formgerð að 

sálarlífi og segir í Sálfræðibókinni (629) að öll kenningar- og tæknileg umfjöllun hans 

sé byggð á formgerðarhugtökum og sé lítt hugsanleg án þeirra. Sem dæmi má nefna 

þrískiptinguna um „sjálf, það og yfirsjálf“. Einnig er vert að benda á að Freud taldi 

meðferðarviðtalið vera gilda rannsóknaraðferð og segir í bók sinni Therapy and 

Technique: „Það er ein megin aðgreining sálkönnunar að rannsókn og meðhöndlun 

fléttast saman“ (Freud, 1963, 120). Í dag eru starfandi fræðimenn innan félags- og 

hugvísinda sem reyna að samþætta sálgreiningu og menningarrannsóknir sínar meðan 

aðrir halda því fram að slíkt sé ósamrýmanlegt.  

          Mannfræðingurinn James Weiner fjallar um samhliða leiðir mannfræði og 

sálgreiningar í grein sinni „Psychoanalysis and Anthropology: On the Temporality of 

Analysis“ (1999) og tiltekur, að réttu, að við séum vön því að hugsa um sálgreiningu 

sem tækni til að létta á sálrænni sýki einstaklings. Athyglisvert er að Weiner telur að 

brautargengi sálgreiningar sé ekki á klínískum vettvangi heldur í vestrænni hugsun í 

félags- og hugvísindum, sérstaklega í bókmennta- og listagagnrýni, þar sé hún tengd 

samfélagi og menningu, í stað þess að vera tengd sálrænni vinnu einstaklings. 

          Hvort sálgreining eigi upp á pallborðið í félagsvísindum eða ekki er ljóst að til eru 

starfandi mannfræðingar sem hafa sérstakan áhuga á samspili sálgreiningar og 
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mannfræði og er í þessari ritgerð talsvert vísað til bókarinnar Culture, Subject, Psyche: 

Dialogues in Psychoanalysis and Anthropology, en hún kom út árið 2004. Sú bók 

samanstendur af viðtölum, sem Anthony Molino, sálgreinandi og doktor í mannfræði, á 

við sjö mannfræðinga, þar á meðal Vincent Crapanzano, og verður vikið að honum 

síðar. Markmiðið með nefndri bók er að spegla kenningar og verklag í mannfræði og 

tengja sálkönnun. Wesley Shumar (2004) mannfræðingur skrifar formála bókarinnar, 

„Skuggasamtöl: um (for)sögu mannfræði og sálgreiningar“, og rekur þar þá sögu. Hann 

heldur því fram að stór hluti amerískra menningarmannfræðinga sjái sálgreiningu á 

neikvæðan hátt og segir það vera tvöfeldni því að sömu fræðimenn séu mjög meðvitaðir 

um Jung og Adler sem áhrifavalda en gagnrýni samtímis sálgreiningu. Freud hljóti þó 

að teljast frumkvöðull í sálkönnun, sem svo margir hafa nýtt og þróað, og að hafna 

þeirri staðreynd væri svipað og að segja að það hafi ekki margir mannfræðingar vaxið 

frá Boasi þótt þeir séu utan hans kenningaramma.  

          Á síðustu öld stúderuðu mannfræðingar talsvert sálgreiningarkenningar Freuds, til 

dæmis má þar nefna Bronislaw Kaspar Malinowski (1884–1942), en hann markaði, eins 

og kunnugt er, tímamót í sögu mannfræði, meðal annars með rannsóknum sínum á 

Tróbríandeyjum árin 1914–1920. Hann var því ólíkur öðrum viktoríönskum 

fræðimönnum sem sjaldan hættu sér út fyrir mörk sófans.  

          Umfjöllun um kynni Malinowskis af freudískri sálgreiningu má lesa í grein 

Georges W. Stocking (1986), „Antropology And The Science Of The Irrational: 

Malinowski´s Encounter with Freudian Psychoanalysis“, í ritstýrðri bók þess sama, 

Malinowski, Rivers, Benedict and Others: Essays On Culture And Personality, að 

kenningarlega hafi Malinowski haft áhuga á rökum og tilfinningum og því hafi 

sálkönnunarlíkanið um sjálfið (hannað úr rökum og tilfinningum) orðið honum 

hugleikið. Hvatakenning (libido theory) Freuds fangaði athygli Malinowskis (Stocking, 

34) því að með henni gat hann hugsað um tengsl á milli meðvitundar einstaklingsins og 

stofnana samfélagsins á þann hátt sem honum fannst Durkheim hafa mistekist. Vitnar 

Stocking (32) til greinar eftir Malinowski (1923b: 116) þar sem fram kemur, „the first 

concrete theory about the relation between instinctive life and social institution, … 

exploration of the difficult borderland between social tradition and social 

organisation“. 

           Stocking „geðgreinir“ Malinowski og rökstyður út frá því hvers vegna áhugi 

Malinowskis á hvatakenningu Freuds var svo augljós. Hann segir að Malinowski hafi 

verið mjög ásthneigður (eroticized), með öflugt líbídó, ásamt því að vera 
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mótsagnakenndur í eðli sínu og það hafi keyrt áfram drjúgan hluta af fræðilegri hugsun 

hans og sköpunarkrafti. Shumar tekur í sama streng: að hvatakenningin hafi verið 

Malinowski mikilvæg og heldur því fram að það hafi verið vegna þess að hún gaf 

honum möguleika á að hugsa um tengslin á milli einstaklingsvitundar og félagslegra 

stofnana. 

          Malinowski tengdi ödipusarduld við samfélagsgerð og sifjar. Hann endurskoðaði 

síðan þessar hugmyndir sínar og mætti andstöðu rétttrúaðra freudista, sem sáu ekki 

ödipusarduld sem eitthvað sem ytri fjölskyldusamsetning gæti haft áhrif á, heldur sem 

eitthvað altækt og innbyggt í einstaklinginn. Í nefndum formála segir Wesley Shumar að 

hin flókna saga af kynnum Malinowskis af Freud sé ekki ýkja þekkt þó að margir 

samtímamannfræðingar kannist við gagnrýni Malinowskis á Freud í Sex and Repression 

in Savage Society (1927) þar sem Malinowski fjallar um ödipusarduldina. Í dag er 

Malinowski þekktari fyrir andstöðu á hinni freudísku bókstafstrú, en fallnar í gleymsku 

fræðilegar vangaveltur hans um líbídóið. Það hafi verið miður að framsetning hans hafi 

ekki verið kerfisbundin þar sem hann hafi verið sá eini af fyrri tíðar mannfræðingum 

sem áttaði sig á því að það væri mikilvægt að hafa líkan til að kanna sjálfið og huglægt 

viðhorf þess til að skilja tengsl (structure to agency). 

          Áhugi á mannfræði sálgreiningar átti hápunkt sinn í Bretlandi 1924 og þróaðist 

ekki frekari áhugi hjá breskum mannfræðingum (Stocking, 1986), en annað var uppi á 

teningnum í Ameríku þar sem bandarískir mannfræðingar höfðu mikinn áhuga á 

sálgreiningu. 

          Fyrst ber að nefna Alfred Kroeber (1876–1960), en vel ígrunduð gagnrýni hans á 

mannfræði Freuds var gjarnan notuð til að kynna fyrir mannfræðinemendum hættu á 

alhæfingum og sófamannfræði og segir Shumar (2004, 6) þá gagnrýni standa sem 

minnisvarða um hið klassíska samband sálgreiningar og mannfræði. Kroeber var einn af 

fyrstu nemendum Boasar (1858–1942) í mannfræði og standa tvær greinar upp úr 

sálgreiningarmannfræði frá hans hálfu. Þá fyrri skrifaði hann 1920, en þar birtist 

gagnrýni á bók Freuds, Totem og Taboo, en hún fjallar einnig að hluta til um að 

mannkynið kunni að hafa öðlast sektarkenndina, hina upphaflegu orsök trúarbragða og 

siðferðiskenndar, í tengslum við ödipusarduld. 

          Nokkur tími leið þar til að hann gagnrýndi á ný hugmyndir Freuds um mannfræði, 

en árið 1939 birtist önnur grein þar sem Kroeber gagnrýnir kenningar Freuds. Í fyrsta 

lagi fannst honum Freud ekki nægilega rökvís, í annan stað að það vantaði sannanir af 

vettvangi til að styðja við kenningarnar. Að síðustu benti hann á að það vantaði 
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einhverskonar módel til að sýna fram á stöðugleika þessara hugmynda í 

nútímaþjóðfélagi, sýna fram á frummynd, upphafið í sögunni um Ödipus. Ekki séu til 

næg etnógrafísk gögn til að bera kenninguna uppi, en á hinn bóginn sé til nóg af 

gögnum af vettvangi til að vefengja hana (sama, 7). 

          Svo virðist sem Kroeber hafi flokkað sálgreiningu sem  félagsvísindi og honum 

hafi fundist hún athyglisverð en þurfa breytinga við. Það er athyglisvert að Malinowski 

hafnaði gagnrýni Kroebers á bók Freuds, Totem og Taboo, en ekki verður farið nánar í 

hér hvað greindi þá kollega að. 

          Annar fræðimaður, nokkru yngri en Kroeber, hafði áhuga á sálgreiningu, en sá hét 

Kardiner (1891–1981). Hann var sálgreinandi með einhverja þjálfun í mannfræði. Hann 

gerði tilraun til að skilja byggingu sjálfsins, tengsl einstaklinga við menningu, og áhrif 

dulvitundar á menningu – innan ramma sálgreiningarinnar. Kardiner er aðallega þekktur 

fyrir grunnpersónuleikagerð sína (basic personality structure). Segir Shumar í nefndum 

formála að honum finnist Kardiner (ásamt Bandaríkjamönnum), sérstaklega í samstarfi 

hans við Linton og DuBois, hafa gert mest í að þróa notkun sálgreiningarlíkana í 

mannfræði (11). 

           William C. Manson tekur í sama streng (1986), í greininni „Abram Kardiner and 

the Neo – Freudian Alternative in culture and personality“ og segir að frumdrög 

Kardiners muni standa sem eitt af mikilvægari líkönum í nútímasálgreiningarmannfræði 

og telur mikilvægt hvernig Kardiner reyndi að skilja og greina sambandið á milli 

einstaklings og menningar. Það varð að sérlegum hugmyndum þeirra sem einhentu sér 

að sálgreiningarmannfræði en þær eru minna þekktar meðal annarra mannfræðinga 

(Shumar, 11). 

          Ýmsir mannfræðingar höfðu áhuga á sálkönnun og kenningum Freuds um 

hvatakenninguna, svo sem Ruth Benedict (1887–1948) og Edward Sapir (1884–1939) 

en þau voru nemendur Boasar og Margaret Mead – einnig nemandi Boasar – (1901–

1978), en hún var sérstaklega áhugasöm um börn/unglinga og áhrif uppeldis á 

persónuleika þeirra sem fullorðinna og á menninguna í heild. Shumar nefnir að áhugi 

Mead, Benedict, Linton (og fleiri mannfræðinga í kraftmiklum hópi frá Colombia) á 

sálgreiningarlíkönum hafi stuðlað að menningar- og persónuleikanámskeiðum 

Kardiners við New York Psychoanalytic Institute. Allt hafi þetta hjálpað til við að geta 

af sér þessa frumlegu og fjölbreyttu nálgun á milli margra greina (interdisciplinary 

approach) þó svo að þessi hópur mannfræðinga hafi ekki endilega verið sammála um 
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mat á sálgreiningu. Ljóst er að kenningar Freuds hafa haft áhrif vestanhafs því í 

Encyclopaedia of Psychology (2000) er tekið sérstaklega fram að sálgreining sem byggð 

er á formkenningu Freuds um hugann, sem minnst var á hér fyrr, eða það (id), sjálf 

(ego) og yfirsjálf (superego), hafi orðið ráðandi stefna í sálgreiningu í Ameríku (399). 

Sálgreiningarmannfræði þar náði einnig flugi og á ítarlegri sögu sem ekki verður rakin 

hér, en með tímanum hafa hugmyndir nefndra fræðimanna fallið í gleymsku og 

áhugasvið manna beinst annað. Ekki má horfa fram hjá því í þessari samantekt að í 

Frankfurtarskólanum tengdust ýmsir straumar með vönduðum, empírískum 

rannsóknum, svo sem sálgreining, þýsk heimspeki, marxismi og félagsfræði (Gestur 

Guðmundsson, 2008, 153). 

          Einhver orðaði það svo að sálgreining og mannfræði hafi verið elskendur á 

öndverðri tuttugustu öld og skilnaður þeirra hafi kostað missi í báðum greinum. 

Umrædd fræði áttu þá sameiginleg áhugaefni, svo sem að grafast fyrir um bann við 

sifjaspellum, tótemisma og spurningar um ödipusarduld,  hvort formgerð ödipusarduldar 

sé alþjóðleg eða bundin við vestræn samfélög.  

          Um tótemisma og ödipusarduld segir Freud (1917/1996, 361) að annar af glæpum 

Ödipusar hafi verið sifjaspell með móður, hinn föðurmorð. Þetta eru hinir tveir miklu 

glæpir sem tótemisminn bannar, elsta félags- og trúarstofnun mannkyns. Þessi mál og 

einnig áhugi á einstaklingnum og tengslum hans við samfélagið leiddu saman 

mannfræðinga og sálkönnuði. 

          Weiner (1999) heldur því fram í fyrrnefndri grein að aðalatriði og aðferðir 

sálgreiningar „hafi flætt inn á svið mannfræðinnar“ og vísar til rökstuðnings í The 

Cultural and Personality School of North American Cultural Anthropology og segir að 

framlag sálgreiningarkenninga hafi gefið slagkraft inn í menningarmannfræði og hún sé 

burðarás í sálfræðilegri mannfræði (234).  

          Wesley Shumar er skeptískari en Weiner og segir að mannfræðileg vitund sé 

meðvituð um eigin þróun, sem hafi átt sér stað í meira en öld, en „ímyndir hennar um 

sálgreiningu haldi áfram að vera tengdar aldargömlum kenningum Freuds og 

takmörkunum bókstafstrúar-freudista“ (12).  

          Weiner (236) fjallar einnig um ný-freudíska kenningu og gagnrýnir hana fyrir að 

hafa myndað gjá á milli sjálfsins og sýnilegs samfélags og menningar. Hann bendir 

einnig á að birting sjálfsins sem fyrirbæris verði til á undan mállegum og táknlegum 

þáttum, samkvæmt þessum skilningi, (sem er þvert á skoðun Lacans). Það sem þó vegur 

þyngst í gagnrýni Weiners var sú túlkun að sálgreinandinn væri óhagganlegur fulltrúi 
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skynseminnar; að það fyrirfyndist samsvarandi kjarni skynsemi innra með sjúklingnum 

sem bæri skylda að ná sambandi við og draga út. Þannig mætti yfirtaka sjúka hluta 

persónuleikans, en ferlið er aðeins í eina átt, frá sálgreinanda til sjúklings, en ekki til 

baka. Í ljósi nýrra kenninga verður að líta á þessa ný-freudísku kenningu sem barn síns 

tíma, en það breytir því ekki að hún er hlekkur í sögulegri framvindu. 

          Shumar heldur því fram að í huga margra mannfræðinga hafi sálgreining ekki 

breyst síðan á dögum Malinowskis, Kroebers og Kardiners. Hann segir þó vera á því 

eina undantekningu því gjarnan megi sjá nafn Lacans í tilvísunum í 

mannfræðibókmenntum nútímans.  

          Því er ekki hægt að rekja þessa sögu án þess að geta Jacques Lacan (1901–1981), 

en franskir strúktúralistar og póststrúktúralistar höfðu mikil áhrif á mannfræði. Michel 

Foucault (1976) bendir á í The History of Sexuality að hópur sálgreinenda með Lacan í 

fararbroddi hafi skilgreint samband þrár og valds á sveigjanlegri og flóknari hátt en 

Freud. Foucault telur samt að það sem greinir Lacan frá Freud sé ekki skilningur þeirra 

á valdinu heldur hvötunum (Matthías Viðar Sæmundsson, 1991, 207).  

          Að lokum, í þessari umfjöllun um forsögu sálgreiningarmannfræði vitna ég í 

viðtal Molinos (2004) við mannfræðinginn Vincent Crapanzano (64), sem lýsir því 

þegar hann las Lacan í fyrsta skipti. Hann hafi með Lacan endurhugsað mannfræðina 

upp á nýtt. 

Hvað er sálgreining? 

Sálgreining ( Psychoanalysis) er aðferð til geðlækninga, kennd við Sigmund Freud 

(1856–1939). Ljóst er að sálgreiningartæknin kom upp þegar Freud hætti að beita 

dáleiðslu, sem nýttist ekki vegna vandans við að koma minningum úr dásvefni upp í 

meðvitund. Hann hóf að nota virka hlustun því hann taldi að betra væri að vinna 

sállækningar þannig (Haukur I. Jónasson, 2009; Pine F., 1988). 

          Flest okkar kannast við grínútgáfuna af sálgreiningarviðtali þar sem sjúklingurinn 

liggur á bekk, en sálkönnuður situr í stól við höfðalag hans. Sjúklingurinn lætur móðan 

mása, en sálgreinirinn segir ekki neitt. Sú „klassíska sálgreining“ er umdeilanleg nálgun, 

(fjandsamleg?), því að skjólstæðingnum er ekki bent á neinar nýjar lausnir, nýtt 

sjónarhorn því samtal á sér ekki stað og skjólstæðingurinn er áfram einn með sinn 

vanda.  

          En er þetta svo í raunveruleikanum? Að sjúklingur tjái sig og sálkönnuðurinn segi 

ekki neitt? Sigurjón Björnsson, sálgreinir og þýðandi margra bóka Freuds, segir í 
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Sálkönnun og Sállækningar (1983, 87) að talsverðar breytingar hafi orðið í 

sálkönnunarlækningum. Sjúklingar liggi ekki út af heldur sitji andspænis lækninum í 

viðtölum og markmiðið sé að sjúklingurinn geti tjáð sig óheft. Lögð sé áhersla á að 

viðkomandi öðlist innsæi í eigið tilfinningalíf með ýmsum hætti og meðal annars 

útræslu tilfinninga. Sigurjón nefnir að sáralítil áhersla sé lögð á draumskýringar en það 

stangast á við það sem Steinar Kvale sálfræðingur (1996), heldur fram og einnig Sæunn 

Kjartansdóttir geðhjúkrunarfræðingur og sálgreinir (1999, 53), en hún segir í Hvað 

gengur fólki til? að í sálgreiningu séu hugarórar, draumar og dagdraumar jafn 

mikilvægir og ytri veruleiki og skynsemi. Þeir veiti innsýn í hugarheim sjúklings og auk 

þess vísi þeir veginn fram hjá varnarháttum og að því sem er ómeðvitað. Í nefndri bók 

dregur Sæunn skýr mörk á milli þess sem hún kallar hefðbundna sálgreiningu annars 

vegar og sálgreiningarmeðferð hins vegar, en bæði meðferðarformin byggja á sömu 

kenningum. Í sálgreiningu kemur sjúklingur til sálgreinis þrisvar til fimm sinnum í viku 

um nokkurra ára skeið og liggur fyrir á bekk og athygli er beint að yfirfærslum hans á 

sálgreininn. Í sálgreiningarmeðferð eru viðtöl sjaldnar, eitt til tvö á viku, sjúklingurinn 

situr oftast og sjónum er beint að tengslum hans við aðra fremur en yfirfærslum á 

sálgreininn. Báðar meðferðir einkennast af því að sjúklingurinn er hvattur til að að 

viðhafa frjálsar hugrenningar. 

          Sigurjón Björnsson (1993) segir að erfitt sé að lýsa starfi sálkönnuðar svo gagn sé 

að, en hann, meðferðaraðilinn, taki að skynja sjúklinginn og nánast upplifa líf hans.  

Hann segir einnig í grein sinni „Hvað er sálkönnun?“ að undir yfirborðinu felist 

margvísleg skilaboð sem glöggur hlustandi geti lesið í: „… þagnir, raddblær, svipbrigði, 

hreyfingar, og hvaðeina það sem frásögninni fylgir. Gaumgæfilegur „lestur“ þessara 

skilaboða á að leiða til þess að hin innri veröld skjólstæðingsins taki að rísa fyrir sjónum 

læknandans“ (631). 

          Það er áhugavert hve sálkönnuður leggur mikla áherslu á að lesa í líkamlegt 

látbragð. Hugrenningatengsl beina sjónum að franska félagsvísindamanninum Pierre 

Bourdieu og kenningu hans um habitus. Í bók Sveins Eggertssonar (2010, 91), Skálduð 

skinn, má lesa um Bourdieu og kenningu sem hann setti fram um líkamlega innrættar 

hneigðir (dispositions) og miðlægt er habitus, félagslegur og einstaklingsbundinn 

hæfileiki. Hvernig hneigðir koma fram í daglegu lífi má greina í því „hvernig fólk 

tileinkar sér rými með líkamlegri stöðu, göngulagi, setu og í því hvernig fólk horfir eða 

talar“.  

          Gestur Guðmundsson bendir á í bók sinni, Félagsfræði menntunar (2008, 81–82), 
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að áhugi Bourdieus hafi ekki staðið til þess að  rannsaka einstaklingsmun í habitus 

heldur frekar þá þætti sem hópar fólks eigi sameiginlega. Það breytir því þó ekki að 

Bourdieu leitaði slíka hópa uppi með því að skoða ótal einstaklinga, og að hann notaði 

stundum habitushugtakið til að útskýra hvernig sumum einstaklingum vegnaði betur en 

öðrum innan tiltekinna samfélagshópa. Ljóst er að habitus Bourdieu er möguleg aðferð 

til ýmissa rannsókna; sjóngler fyrir mannfræðing til að beita í rannsóknum sínum á 

vettvangi, innan sálgreiningarinnar sem utan. 

          Tungumálinu er vísað á „varamannabekkinn“ og sjónum beint að svipbrigðum og 

hreyfingu og veröld rís úr djúpinu. 

Nokkrir helstu kenningaskólar sálgreiningar 

Sálgreiningarmeðferð er rækileg rannsókn á einstaklingi um nokkurra ára skeið. 

Þekkingin sem fæst af lífi sjúklingsins og fortíð gefur að sálgreinandinn hefur 

upplýsingar sem verða til gagns til að hjálpa sjúklingnum að komast yfir þá þjáningu 

sem geðröskunin skapar.  

          Í grein Freds Pine „The Four Psychologies Of Psychoanalysis And Their Place In 

Clinical Work“ (571) segir að sálgreining hafi þróað fjórar aðgreinanlegar aðferðir í 

skilningi sínum á virkni mannlegs huga. Hann vísar til þeirra sem: 1. sálfræði hvata 

(psychology of drive), en hvatakenningin er kennd við kennismið og upphafsmann 

sálgreiningar, Sigmund Freud; 2. egósálfræðin (psychology of the ego), upphafsmaður 

þeirrar kenningar er Anna Freud (1895–1982), en hún var dóttir Sigmunds Freud og er 

ein af höfuðpersónum í sögu sálgreiningar; 3. viðfangstengslakenning (psychology of 

object relations), en upphafsmaður þeirrar kenningar er Melanie Klein (1882–1960). 

Hún var nemandi og fylgismaður Freuds. Og að lokum: 4. sálfræði um sjálfið (self 

psychology), en upphafsmaður þeirrar kenningar var Heinz Kohut (1913–1981).  

Pine heldur því fram að séu ólíkar kenningar hafðar í huga stuðli það að því að 

sálgreinandi nálgist meðferðartímann (clinical hour) með ólíkar spurningar í huga. 

Hvaða aðferð hentar einstaklingnum best? Hvernig mun hver og einn sjúklingur best 

skilinn? Pine tiltekur að hver nálgun hafi ólíkt sjónarhorn en mestu skipti að nota þessar 

fjórar aðferðir saman. 

Hvatakenning Freuds 

Hér gefst aðeins ráðrúm til að útlista sálgreiningu út frá Freud, en aðrir kenningaskólar 

sem voru tíundaðir hér að ofan verða látnir liggja á milli hluta. 
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          Í Sálfræðibókinni (1993), í greininni „Þú ert það sem þú varst“, fjallar Hörður 

Þorgilsson um Sigmund Freud og segir hann einn þekktasta kenningasmið sálfræðinnar. 

Ég bendi á að Hörður aðgreinir ekki sálgreiningu frá sálfræði, en Steinar Kvale (1996) 

heldur því fram að í bókum um sálfræðilegar aðferðir sé sjálft sálkönnunarviðtalið 

iðulega ekki haft með (74) og gagnrýnir það á þeirri forsendu að sálgreining skapi 

þekkingu um manninn, sem er jú markmið vísindarannsókna. 

          Eins og komið hefur fram  birti Freud kenningar sínar á fyrstu þremur áratugum 

tuttugustu aldar og hafa þær haft gífurleg áhrif á hugmyndir okkar um eðli mannsins og 

eru orðnar hluti af alþýðlegum úrskýringum á hegðun fólks. Til dæmis er iðulega sagt 

að ef einhver man ekki eftir einhverjum atburði hafi sá hinn sami sennilega bælt hann 

innra með sér, sérstaklega á þetta við ef atburðurinn hefur haft eitthvert tilfinningagildi.  

 Í umfjöllun Pine (1988) um hvatasálfræði Freuds segir að þar sé einstaklingur séður í 

samhengi hverfulla hvata. Hann eigi í átökum við þær og þær mótist í þolraunum 

líkamsþroska
1
 og gegnum fjölskyldureynslu. Hvatir taki á sig mynd sem óskir eða þrár 

og birtist í athöfnum, meðvituðum og ómeðvituðum dagdraumum. Vegna þess að 

einstaklingur skynji margar þessara óska sem óásættanlegar eða jafnvel hættulegar sé 

sálarlífið séð sem skipulag um átök (geðflækjur) og birtist sem kvíði, sektarkennd, 

skömm, bæling, sjúkdómseinkenni og persónuleikabrestir. 

          Þaðið er með öllu dulvitað og frumstæðasti hluti sálarlífsins og þar búa óbeislaðar 

hvatir. Þær leita sífellt útrásar, en siðræn og vitræn öfl sálarlífsins halda þeim í skefjum. 

Í bók Sigurjóns Björnssonar Úr Hugarheimi (1964) má lesa að það sé helst að þessi 

duldu öfl brjótist fram um stundarsakir: 1. hjá mjög ungum börnum sem hafa óþroskað 

yfirsjálf; 2. í draumum vegna þess að í svefni slaknar á bremsu sjálfsins; og 3. í geðveiki 

þar sem varnarmúrar sjálfsins hafa brotnað niður. Siðrænt mat finnst ekki hjá þaðinu og 

orka þessara eðlishvata er óbeisluð og getur flust frá einu viðfangi til annars þar sem 

fyrirstaðan er minnst. Einkenni þess getur verið samþjöppun, en það er „pars pro toto“; 

knippi hugmynda eða óska er táknað með einni hugmynd. Í annan stað nefnir Freud 

tilfærslu, en þá er ein hugmynd sett í stað annarrar.  

          Hjá Herði Þorgilssyni (1993, 442–3) má lesa um Yfirsjálf , en það kerfi 

persónuleikans gegnir því hlutverki að vera nokkurs konar siðgæðisvitund og samviska 

okkar. Í yfirsjálfinu sjáum við fulltrúa umhverfisins og gildin sem einstaklingurinn 

                                                      

1 Afhjúpun Freuds á mismunandi kynþroskastigum skiptir sköpum í kenningu hans en ég læt það liggja 

hjá garði í þessari samantekt. 
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hefur tileinkað sér. Markmið yfirsjálfs er fullkomnun og sú afstaða sem í því felst leiðir 

af sér lof eða last á hegðun okkar. Um þriðja kerfi persónuleika okkar, Sjálfið, tilgreinir 

Hörður að það sé nokkurs konar dómari í átökum hvata og umhverfis og það sér um að 

hvatir þaðsins fái útrás með þeim hætti að það teljist viðeigandi. Sjálfið fær orku sína frá 

þaðinu en er undir eftirliti yfirsjálfsins. Samspili þaðs, sjálfs og yfirsjálfs hefur gjarnan 

verið líkt við hest og knapa. Það er knapinn, sjálfið, sem beinir orku hestsins, þaðsins, í 

ákveðinn farveg að því marki sem yfirsjálfið getur sætt sig við. Sjálfið þarf að búa yfir 

margþættum eiginleikum, svo sem vitrænum hæfileika, hafa gott raunveruleikaskyn, 

geta þolað spennu, frestun og sáttagjörð og geta litið til framtíðar. 

          Persónuleikakerfi Freuds er tíundað hér því að fræðimaðurinn Jacques Lacan 

(1901–1981), geðlæknir og sálgreinandi, endurreisti kenningar Freuds og túlkaði á 

nýjan hátt, en eins og kom fram í formála hafði það mikil áhrif inn í mannfræði. 

Í nefndri viðtalsbók Molinos (2004, 58) við ýmsa mannfræðinga má lesa í viðtali við 

mannfræðinginn Gannanath Obeyesekere að Lacan hafi hannað verkfæri fyrir 

mannfræðinga til að fara inn í menningarheima (The symbolic order). 

          Í grein Charles-Henry Pradelles de Latour (1994, 153), „Lacanian ethnopsycho-

analysis“, kemur fram að þrjár víddir Lacans, túlkun hans á sjálfi, frumsjálfi og yfirsjálfi 

Freuds séu hið Ímyndaða, hið Raunverulega og það Táknræna og má sjá í orðfæri 

Crapanzanos (1980) að hann beitir þessum hugtökum í greiningu sinni á frásögnum 

Tuhamis og samfélagi hans. 

          Og af hverju skyldi Lacan hafa haft slík áhrif? Weiner (1999, 240) heldur því 

fram að það sé vegna þess að mannfræðin hafi alltaf reynt að hefta tengingu 

yfirfærslu/gagnúðar í samböndum við gestgjafa á vettvangi. Krafan hafi verið um 

hlutlægni aðferðafræðinnar og mannfræðingurinn hafi tekið sér stöðu sem athugandi, en 

Lacan hafi lagt áherslu á gagnkvæmni í samböndum; að flokka hinn ekki á jaðrinum 

heldur sem kjarna í sjálfsuppbyggingu.  

Dulvitund og varnarhættir  

Í grein Hauks Inga Jónassonar (2009) „Veit andinn af efninu“ fjallar hann um 

meðvitund mannsins út frá sjónarhóli sálgreiningar. Hann segir Freud hafa notað 

dulvitund yfir alla þá hugarstarfsemi sem við verðum  vör við með óbeinum hætti. 

Haukur Ingi greinir frá þekktri myndlíkingu Freuds um heildarvitundina sem er líkt við 

borgarísjaka og þeirri staðreynd að aðeins lítið brot af ísjakanum stendur upp úr kafi og 

því mikið magn af óþekktu efni undir yfirborðinu. Líkingunni var ætlað að lýsa því að 



16 

mikil virkni, mörg sálræn atvik og úrvinnsla gætu átt sér stað í líkama án þess að 

einstaklingurinn væri sér meðvitaður um það (99). Dulvitund hýsir ekki aðeins 

hvatalífið sem Freud áleit mjög mikilvægt heldur einnig alla lífsreynslu okkar. 

Í dulvitund fer fram margháttuð starfsemi sálarlífsins. Þar er uppspretta hvata og óska 

og þar fer fram eins konar mat á því hvort hægt sé að breyta hvöt í æskilegt form, til 

dæmis með tilfærslu (óbeinni fullnægingu hvata) eða göfgun, en það er þegar tilfærslan 

þjónar gagnlegu hlutverki í menningu og samfélagi, skapar list af einhverju tagi. Þá er 

það metið hvort hvötin sé of ógnandi fyrir öryggi einstaklingsins, hvort svölun hennar 

samrýmist gildum umhverfisins. Ef hún er of ógnandi felur það í sér hættu og skapar 

kvíða. Enginn getur lifað með kvíða til  lengdar. Hann er því nokkurs konar mælikvarði 

á samskipti hvata og umhverfis og virkjar það sem Freud kallar varnarhætti. Þeir gegna 

því hlutverki að minnka og eyða kvíðanum með því að umbreyta hvötum og hugsunum 

þeim tengdum þannig að þær verði ekki eins ógnandi (Hörður Þorgilsson, 443). Helstu 

varnarhættirnir eru: 

1. Afturhvarf. Að hverfa til frumstæðari hegðunar sem vörn gegn kvíða eða 

erfiðleikum. 

2. Réttlæting. Að réttlæta eigin hegðun eða mistök með því að koma með 

viðurkennda skýringu í stað raunverulegrar ástæðu. 

3. Afneitun. Neita að viðurkenna að eitthvað óheppilegt sé að gerast eða að 

viðurkenna óæskilega tilfinningu. 

4. Andsvarsmyndun. Að umbreyta kvíðavekjandi hugsunum eða 

tilfinningum í andstæðu sína. 

5. Frávarp. Að eigna öðrum eigin tilfinningar og hvatir sem eru óæskilegar 

6. Bæling. Að koma í veg fyrir að einhver ógnvekjandi hugmynd, minning 

eða tilfinning nái að verða meðvituð (Sálfræðibókin, 1993, 445). 

 

Ofangreindir varnarhættir eru ekki rykfallnir á minjasafni Freuds því þeir hafa reynst 

ýmsum innblástur, bæði innan sál- og félagsvísinda. Má nefna Önnu, dóttur Freuds, sem 

byggði kenninguna um egósálfræðina á varnarháttunum og einnig Alfred Lorenzer, 

sálgreinanda og félagsvísindamann. Hann lagði fram skipulega greiningu á 

varnarháttum sem lágstéttarbörn koma sér oftlega upp og hamla síðar þekkingarleit og 

þroska (Gestur Guðmundsson, 2008, 155).  

          Sálgreining býr til módel af mannshuganum, innri veruleika mannsins (sá 

skilningur býr hér að baki að hugur sé samofinn líkamlegri skynjun í margfeldi 

sköpunar). Slík módel geta lýst því hvernig huglægur veruleiki endurvarpast og verður 

samofinn innri og ytri veruleika eins og ofangreint dæmi sýnir. 

Í rannsóknum mannfræðinga er margs konar þekkingarleit til að öðlast skilning á því 
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hver við erum, hvað við gerum og hvaðan við komum. Getur ekki rannsókn á 

mannshuganum verið ein stoð í auknum skilningi á félags- og menningarmótun 

manneskjunnar?  

Skörun sálgreiningar og mannfræði 

Í athyglisverðri grein, „Anthropology“, sem Robert A. Paul, prófessor í mannfræði og 

geðlæknir, skrifar í The American Psychiatric Publishing Textbook Of Psychoanalysis 

(2005) segir að sálgreining og mannfræði bjóði upp á möguleika fyrir vestrænan 

rannsakanda að nálgast skapandi firringu (!) frá venjubundinni hugsun. Það geti einnig 

verið leið til sjálfsþekkingar. Hann segir að fræðigreinarnar, sem báðar hafi notið þess 

um tíma að hafa mikil áhrif á hinn vitræna heim, séu nú nær jaðrinum hjá upplýstu 

fræðifólki og í viðteknum skoðunum. 

          Sambandið á milli þessara greina hafi aldrei verið auðvelt né vinsamlegt og það 

séu kraftar sem aðskilja þær til jafns á við það sem sameinar. Úrslitin liggi í aðgreiningu 

sem felist í því hvernig þekkingar sé aflað og hvernig niðurstöður birtast. 

Augljósast við það sem er ólíkt er að önnur er rannsóknartilraun en hin meðferð. Það 

fólk sem er rannsakað af mannfræðingum vilji ekki breytast og það hefur ekki beðið um 

að vera rannsakað og mannfræðingurinn biður fólk ekki að dvelja við málefni sem það 

vill halda leyndu. Á hinn bóginn er fólk í meðferð hjá sálgreinanda af eigin frumkvæði 

og borgar rækilega fyrir þau forréttindi – fyrir það að vera meðhöndlað – öðlast betri 

líðan. Málvenjubundin samræða sálgreiningar felst í því að það sé eitthvað rangt við 

viðfang rannsóknar, en þegar þessi samræða snertir mannfræðirannsókn getur það 

hleypt illu blóði í fólk að sjúkdómsvæða þátttakendur rannsóknar. 

 Robert A. Paul tilgreinir aðra ólíka þætti, nefnir að; sálgreining sé ferli sem geti 

einungis farið fram með litlum hópi menntaðra einstaklinga og geti ekki nýst á 

vettvangi, ekki undir nokkrum hugsanlegum kringumstæðum; sálgreining krefjist þess 

að sérfræðingur hafi haldgóða þekkingu á menningar-samfélaginu þar sem 

skjólstæðingurinn og hann sjálfur búi, en mannfræðingur á vettvangi kjósi að afla sér 

slíkrar þekkingar sjálfur. Paul nefnir með réttu að siðferðislegar vangaveltur og reglur 

um trúnað sem eiga að ríkja í öllum samskiptum sálkönnuða við skjólstæðinga leyfi 

venjulega ekki opinberun gagna á því sem er hvað athyglisverðast og innihaldsríkast – 

mikilvægustu atriðin í sálgreiningarmeðferð. Þannig sé sálgreining í þeirri skrítnu stöðu 

að hafa aðgang að gríðarmiklu magni af stórkostlegum upplýsingum, sem ekki sé hægt 

að deila með öðrum. Af þessu megi sjá að markmið sálgreinanda og mannfræðings séu 
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eins og sálgreiningarmannfræðingurinn George Devereux lagði til, samsvarandi tilraunir 

sem ekki sé hægt að stýra samtímis og útiloki jafnvel hvor aðra eða séu 

mótsagnakenndar. 

          Paul kveður dóm Devereux viðeigandi. Það sé ekki aðeins erfitt (í sumum 

tilfellum ómögulegt) að mennta sig til sérfræðings bæði sem mannfræðingur og 

sálgreinandi. Það sé útilokað að sinna þeim kröfum og skuldbindingum að halda úti 

klínískri starfsemi fjóra til fimm daga á viku og jafnframt að stunda rannsóknarvinnu á 

vettvangi. 

          Robert A. Paul getur þess þó að þrátt fyrir þessa erfiðleika  hafi rannsakendur og 

fræðimenn dregist að  verkefnum beggja fræðigreinanna. Þeir hafi reynt að sameina 

þær, samþætta  hvor í aðra eða  að fara yfir landamærin. Hann heldur því fram að á 

þessum níutíu árum síðan Freud gaf út Totem and Taboo hafi vettvangur 

sálgreiningarmannfræði vaxið og blómstrað og eigi sitt framlag til þekkingarsköpunar 

sem sé þess vert að kanna. 

          Einn af þeim mannfræðingum sem hefur unnið á þeim vettvangi sem Paul vísar til 

er Waud Kracke (2004) og í „What anthropologists find in psychoanalysis“  heldur hann 

því fram að mannfræði hafi komið æ meira að þekkingarfræðilegri sjálfsrannsókn og þar 

eigi hún að geta lært af sálgreiningu/speglun okkar við hinn. Í þeirri grein er hinum 

upprunalegu sameiginlegu spurningum mannfræði og sálgreiningar vísað á bug en bent 

á að sálgreining geti lagt til mannfræðinnar skilning á mannlegri náttúru. Þar eigi 

sálgreiningarmannfræði erindi við samtíma sinn (178). 

          Ljóst er að eitt meginviðfangsefni í mannfræði er hvernig við skiljum  hinn.  

Að hvaða leyti og hvernig við getum skilið hugsanir og þrár (dulvitund) einhvers frá 

öðrum menningarheimi. Þeirri spurningu varpaði Vincent Crapanzano fram í 

etnógrafíunni, Tuhami. 

          Í etnógrafíu sinni Tuhami fjallar Crapanzano (1980, 133) um góðan árangur sinn 

og þátttakanda síns hvað snertir heilun á andlegu ójafnvægi Tuhamis. Crapanzano segir 

„ég varð læknir“ (curer). Hann vitnar til rannsóknargagna sinna og höfðar til lesandans; 

að við lestur hafi hann áreiðanlega orðið þess áskynja hvernig þeir, Tuhami og hann, 

hafi fljótlega gert samning um lækningameðferð (therapeutic one) og það hafi átt sér 

stað djúpstæð breyting í sálarlífi Tuhamis. Samkvæmt  Crapanzano var sú niðurstaða 

möguleg því Tuhami, með þátttöku sinni, bauð upp á tilfærslu, undirokun og lækningu. 



19 

Crapanzano túlkar þennan atburð með þekktu hugtaki Freuds um yfirfærslu 

(transference), en hún er skilin svo af sálgreinanda að um sé að ræða hjálpargagn
2
 til að 

yfirvinna tilfinningaviðnám sjúklingsins að dýpri sjálfsþekkingu. Það verður lesanda 

ljóst að félagsleg samskipti þeirra  verða gagnkvæm, báðir verða fyrir lífsreynslu sem 

byggir þá upp að nýju.
3
  

          Crapanzano segir í fyrrnefndu viðtali við Molino (2004) að mannfræðingar séu 

sjaldan í aðstöðu til að grípa inn í meðferð og þurfi að búa yfir hugrekki til að gera það. 

Ólíkt sálgreininum, sem vanalega vinnur í sínum eigin menningarheimi, og samþykkir 

yfirleitt sjúkdómsgreiningar og viðtekið gildismat. Hann er studdur, verndaður af 

stofnanaskipulagi og tiltölulega kerfisbundinni vörn fræðikenninga sem 

mannfræðingurinn hefur ekki. Oft vinni mannfræðingur fjarri heimili sínu, í framandi 

menningarheimi, neyddur til að draga í efa greiningarflokka (diagnostic cagegories) og 

gildismat, jafnt sem sínar eigin fræðilegu byggingar. Crapanzano segir að 

mannfræðingur þurfi að hafa sjálfsöryggi til að vera fær um að stíga inn í heim annars 

án þess að tapa áttum. Ef hann tapaði þeim  myndi hann hvorki vera fær um að stíga inn 

í þann heim af hluttekningu né geta skilið hann. Hann myndi bara sveima á nokkurs 

konar einskis stað – Zwischenwelt – á jaðri  geðveikinnar.   

          „Ég myndi ekki mæla með því að grípa inn í eins og ég gerði í lífi Tuhami og 

myndi sennilega ekki reyna það aftur ... Enn og aftur, það sem ég gerði, við gerðum, ...  

gerðist vegna okkar sérstaka sambands. Þegar ég hitti  Tuhami var hann þegar byrjaður 

að leita og fór til heilagra staða þar sem fólk var læknað.  Hann talaði mikið, alveg 

ósjálfrátt, um veikindi sín. Hann hafði greinilega áhyggjur. Ég er viss um að þrýstingur 

vegna yfirvofandi brottfarar minnar þvingaði mig, að minnsta kosti að hluta til, til að 

gera það sem ég gerði fyrir hann ... Tilraun mín til að „lækna“ Tuhami spratt bæði af 

kröfu frá honum og frá sjálfum mér hið innra“ (Molino, 2004, 75). 

          Kima Carghill (2006) fjallar upp inngrip í öðru samhengi en Crapanzano. Hún 

segir að etnógrafísk sálgreining rannsaki ekki einungis samfélög heldur hafi kraft til að 

grípa inn í og efla menningu og samfélag. Hún segir frá PAR, Participatory action 

research sem byggir á rannsóknum á samfélags-aðgerðum og helgi sig skrásetningu á 

þeim; jafnframt að skilja félagsvanda einstaklinga og samfélaga (Fine et al., 2003). 

                                                      
2
 Freud tók eftir því að ef sálgreinandi gefur sjúklingnum tíma og auðsýnir honum einlægan áhuga og 

hegðar sér af nærgætni þróast djúp tengsl og væntumþykja hjá sjúklingi gagnvart sálgreinanda (Kvale, 

77). 

3 Vísar til fyrstu málsgreinar Weiners. 
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Hennar skoðun er sú að etnógrafísk sálgreining hafi jafn mikið að bjóða þjáðu samfélagi 

og þjáðum einstaklingi. Þessi tegund af inngripi eða „meðferð“ tekur sér stöðu með  

einstaklingi og samfélagi með því að gefa rödd til jaðarhópa (102).  

          Þrátt fyrir að Robert A. Paul telji sálgreindendur hafa yfirgripsmikla þekkingu í 

fórum sínum, sem þeir geti ekki deilt með vísindasamfélaginu, hefur orðið til þekking 

um manninn. Steinar Kvale (1996, 75) sálfræðingur segir í bók sinni Interviews: An 

Introduction to Qualitative Research Interviewing að sálgreining sé frumleg 

þekkingarsköpun sem hafi að miklu leyti staðið fyrir utan samræðuna um vísindalegar 

aðferðir. Hann segir að sálgreining sé ein grein sálfræðinnar sem öld eftir upphaf sitt 

hafi enn mikil áhrif og núverandi sálfræðibækur byggjast á þekkingu sem hefur skapast 

og sprottið frá sálkönnunarviðtölum, til dæmis hvað varðar drauma og taugaveiklun, 

kynhvöt, þroskaferli barna og persónuleika, kvíða, hvatir og ómeðvituð öfl. Það er því 

undarlegt, að mati Kvale, að í bókum um sálfræðilegar aðferðir sé oftast meginaðferðin, 

sálkönnunarviðtalið, ekki haft með. Hann leggur á það áherslu að sálgreining hafi mótað 

(has been the psychological method) nýja þekkingu um mannkynið. Það er því þversögn 

að meðferðarviðtalið (therapeutic interview) hafi ekki verið samþykkt sem vísindaleg 

aðferð. Í eðli sínu sé hún einstaklingsmeðferð, en þau hliðaráhrif fylgja að hún leiðir af 

sér þekkingu. 

Að lokum tæpi ég aðeins á skoðunum Henriettu Moore (1999), en hún tekur 

afgerandi afstöðu, tiltekur að hún telji alvarlegar kenningar um mannlegt atbeini verða 

að taka tillit til þrár og ómeðvitaðra hvata. Sálgreining sé byggð á fjölda verufræðilegra 

forsendna, en þekktust þeirra sé tilvera hins ómeðvitaða. Hún segir að 

sálgreiningarmannfræði leggi áherslu á þá staðreynd að atbeini sé aldrei spurning um 

sjálfviljuga aðild (the fact that agency is never a matter of voluntarism). 

Þegar sagt er að atbeini manneskju sé aldrei spurning um sjálfviljuga aðild þá er líkt og 

dulvitund leggi óhagganleg örlög í skaut, veran verði leiksoppur, rekald sem beri enga 

ábyrgð. 

Um sérkenni sálgreiningar hjá mannfræðingnum James Weiner 

Til að draga fram meginsérkenni sálgreiningar verður vísað hér í mannfræðinginn James 

Weiner (1999) og einkum grein hans „Psychoanalysis and Anthropology: On the 

Temporality of Analysis“. Þar fjallar hann um sálgreiningu út frá mikilvægi hennar fyrir 

mannfræðina og segir tilganginn þann að víkka út umræðuna. Henrietta Moore (1999) 
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segir um grein Weiners í formála bókarinnar Anthropological Theory Today að hann 

dragi fram spurningar á borð við hvernig við tengjumst reynslu og túlkun annarra og að 

hann bendi á að mannfræðingar geti ekki látið hjá líða að gefa gaum að huglægri 

skynjun eða þeirri staðreynd að við þroskum með okkur skynjun á sjálfi í gegnum tengsl 

við aðra (18–19). 

Það er athyglisvert að Weiner heldur því fram að það sé mjög mikill munur á 

sálgreiningu og sálfræði og flokkar sálgreiningu til félagsvísinda. Hann leggur áherslu  á 

félagslega þáttinn í sálgreiningunni sem einstaklingsmiðuð sálfræði gerir ekki. Með það 

í huga dregur hann fram sérkenni sálgreiningar í fjórum þáttum: 

 

1. Að gera gagnkvæmni félagslegra samskipta sýnilega.  

Með þessu á ég við að skapa meðvitund um það hvernig sá sem upplifir 

þau er hvort tveggja, þátttakandi í endurbyggingu á öðrum og er byggður 

upp af öðrum sem hann á samskipti við. Freud talaði um innvarp 

(introjection: samsömun), sem vísar til þess hvernig stýring og huglægni 

foreldra mynda þroskalög sjálfsins hjá barni. Það að gera sjúklingum 

ljósa sögu þessara laga, sem myndast fyrir ytri stjórnun, var að mati 

Freuds aðalmarkmið sálgreiningar. 

 

2. Hlutverk tungumálsins og yfirleitt það að umbreyta í tákn með 

hlutgervingu. 

Með því að gera sýnilegan hinn ytri uppruna sjálfsins, þá skoðað sem 

staður máls. Í orðræðu einstaklings greindi Freud birtingamyndir fyrir 

sögu þeirra laga sem félagsleg samskipti mynduðu, fyrst og fremst í 

bröndurum, mismæli og í listrænni og bókmenntalegri tjáningu, en þó 

með almennari hætti í notkun neitunar og höfnunar yfirleitt sem myndaði 

eins konar ramma utan um mállegan skilning sjúklingsins. 

 

3. Þar sem bæði sálgreinirinn og mannfræðingurinn verða þannig, eins og 

Devereux orðaði það, að kalla fram truflun (disturbance) fyrir 

sjúklinginn, sem verður þá að bregðast við með því að tala, þá kemur það 

í hlut sálgreinis að leggja fram sína eigin útskýringu (áferð) á svörunina 

sem er þannig framkölluð: túlkunin verður þá að kjarnaatriði í þeim 

verkefnum tilverunnar sem félagsleg samskipti eru og einnig í notkun 

tungumálsins.  

 

4. Afleiðingarnar sem felast í tímalegum takmörkunum og sögulegum 

sannindum (gildi sögunnar), í Verufræðilegri merkingu eins og 

Heidegger gerði grein fyrir (1962). Þar sem greining, hvort sem hún er af 

mannfræðilegum eða sálgreiningarlegum toga, krefst þess að talsverður 

tími líði áður en sálgreinirinn og viðmælandi hans hafa myndað sitt eigið 

orðræðulíkan, verður til eftirlíking tímaþáttarins í uppbyggingu sjálfsins 

sem slíks í formi tímalegrar og frásagnarlegrar framvindu spurninga og 
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svara þeirra á milli ... (238). 

 

Í grein sinni fjallar Weiner ítarlega um þessar málsgreinar, hér aðeins reifað lítillega, 

tilgangurinn sá að bregða ljósi á hugarheiminn að baki þeim. 

           Weiner tilgreinir að Vincent Crapanzano og fleiri mannfræðingar séu 

skoðanabræður hans, þeir deili þeirri skoðun að megináhersla sé á túlkunarfræðilega 

vídd sálgreiningar í félagslegum samskiptum í gegnum tungumálið. Weiner segir 

sálgreiningarmannfræði sína innblásna af kenningum Lacans. Eins og komið hefur fram 

leggur hann á það áherslu að  sálgreining sé undir hatti félagsvísinda, því aðferðafræðin 

nýti sér félagsleg samskipti, og mannfræðingur á vettvangi myndi samband við fólkið 

sem hann rannsaki. Hann sé því í senn viðfang og rannsakandi. Hann tiltekur að það 

hafi verið Lacan sem gerði gagnkvæma huglægni (yfirfærslu- og gagnyfirfærslu) 

miðlæga á ný í sálgreiningu. Hann kveður sterkt að orði og segir Lacan hafa 

„endurreist“ sálgreiningu og það sé meðal annars byggt á grunni yfirfærslunnar.  

Sjálfið, staður þar sem eitthvað gengur á? 

Claude Lévi-Strauss kemst svo að orði í Myth and Meaning (1979) um sjálfsmynd sína 

að hann hafi aldrei haft og hafi ekki enn skynjun fyrir persónulegri sjálfsmynd sinni. 

„Ég kem sjálfum mér svo fyrir sjónir að ég sé staður þar sem eitthvað gangi á, en það er 

ekkert ‘ég‘, ekkert ‘mig‘ “(4).  

          Þetta er eftirtektarverð og sérstæð athugasemd en óskilgreint hvort sjálfið sé 

stríðsvöllur Freuds eða hinn öflugi leikur þrár og valds í anda Lacans.  

Michel Foucault (1976) bendir á að hópur sálgreinenda með Lacan í fararbroddi hafi 

hafnað þeirri kenningu Freuds að sjálfsveran sé stríðsvöllur stjórnlausrar náttúruorku og 

bælandi kúgunarafls, frumsjálfs og yfirsjálfs. Þessi hópur skilgreini samband þrár og 

valds á sveigjanlegri og flóknari hátt en Freud hafi gert. Samkvæmt þeim er þráin ekki 

undirokuð af ytra valdi, því valdið sem slíkt er uppistaða þrárinnar sjálfrar í fomri 

Lögmáls; þrá og vald verða með öðrum orðum ekki aðskilin. Foucault telur samt að það 

sem greini Lacan frá Freud sé ekki skilningur þeirra á valdinu heldur hvötunum 

(Matthías Viðar Sæmundsson, 1991, 207). 

Á módeli Freuds um sjálfið (ego) byggði Lacan nýjan lestur sálgreiningarinnar 

og innblásinn af hugmyndinni um yfirfærsluna leggur hann áherslu á gagnkvæma 

huglægni í mótun sjálfsmyndar. Sú gagnkvæmni er í öllum mannlegum samskiptum allt 

frá frumbernsku, en hjá Freud átti yfirfærslan/gagnyfirfærslan sér aðeins stað hjá honum 
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og sjúklingum hans.  

          Weiner tiltekur að hugmynd Lacans um speglunarstigið hafi verið að sýna fram á 

„að uppbygging sjálfsins ylti á sérstakri tegund ytri ímynda. Eðli þessara ímynda var í 

huga Lacans afar tengd líkamlegum, líffræðilegum og áþreifanlegum þáttum 

skynjunarinnar. Þar sem þessar ímyndir koma aðeins fram í samskiptum við aðra, verða 

þær einnig til í samböndum við það sem kallar þær fram“ (Weiner, 1999, 242).  

Ef ég skil Lacan rétt er sjálfið aðeins til þegar það speglar sig í Hinum (the other). 

Sjálfið er háð samskiptum til að efla sinn þrótt; huglægu myndirnar eru lífrænar og því 

fjallar skynheild Lacans um orku og má segja að huglæg gagnkvæmni sé orkubúskapur.  

 Í „afturhvarfi“ Lacans til Freuds þá reyndi Lacan að finna líffræði stað með hinum 

túlkandi vísindum og það er ljóst að Freud var aldrei einhyggjumaður, hann skrifaði 

aldrei upp á að sálgreining og líffræði væru andstæður.  

          Í bók Sveins Eggertssonar (2010, 259), Skálduð skinn, má lesa um Didier Anzieu, 

franskan sálgreini og kenningasmið. Hann átti einnig stefnumót við Freud líkt og Lacan, 

en kenning Anzieus var nánari útfærsla á byggingu sjálfsins í líkama á meðan 

sjálfsmótun Lacans var innblásin af tungumálinu.  

          Það sem er athyglisvert við kenningu Anzieus er að upphaf sjálfsins er í 

fósturfrumu í móðurkviði. Anzieu rökstyður það líffræðilega eða svo að samruni húðar 

og cortex (heilabarkar) á frumfósturstigi myndi sjálfið (12). Kenning Anzieus hvílir í 

hinu algjöra upphafi, Genesis, dýpra er vart hægt að fara í greiningu á uppbyggingu 

sjálfs, ljós í myrkri og hinn fyrsti og hinsti dagur renna upp.  

Ljóst er að í sálgreiningarfræðum er fyrsta skeiðið í lífi einstaklings mikilvægt og 

sameiginlegt sálgreiningarpostulum að sjá hnit í móðurinni eða öllu heldur í brotthvarfi 

hennar (ragnarök frumbernskunar!); hinn ytri heimur, brjóstið hjá Klein, Freud og 

Lacan, en uppruni sjálfs Anzieus vísar inn í líkama hennar, inn í upphafsmyrkrið. 

Við lestur á skilgreiningu skinn-sjálfs Anzieus (sama: 259–260) verður ljóst að sjálfið er 

í verund sinni vörn – varnarhjúpurinn er miðlægur í þeirri kenningu um sjálfið. Það 

kallast á við hið sjálfstæða egó Lacans sem talið er að sé fyrir hendi á undan öllum 

sálfræðilegum varnarbrögðum og er sjálft vörn (Weiner, 240). Það er búin til sú 

blekking að það sé persónuleiki fyrir hendi, en það er ekki svo, einstaklingurinn er 

samsettur af orðræðu, skynjun, samböndum og öðrum hlutum. Hann tekur sér stöðu í 

rýminu mitt á meðal þess og því er hann til. Weiner tilgreinir að þetta sjónarhorn á 

sjálfið hafi gert mögulega tilurð sálgreiningarmannfræði hjá Géza Róheim (innvígsla 
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innfæddra í Ástralíu) og einnig í greiningum Nancy Munn í goðsögum Walbiri-fólksins 

(sama, 241). Verður vikið lítillega að því síðar. 

Gestalt eða skynheild Lacans (hann leit á hlutverk Gestalt sem geysilega 

mikilvægt á fyrstu árum ævinnar) er útlistuð svo að speglunin sé líkt og úthverfa 

þungunar, en þar upplifi barnið óvissu og þar sé hinn félagslegi uppruni á líkamlegum 

landamærum. Speglunin er hleðsla þar sem barnið greinir skilyrðingu hinna líkamlegu 

marka (Weiner, 1999, 242) og það verður upphaf að félagslegu lífi. Sjálfsmyndarsköpun 

er  meðal þess sem Lacan greinir sem Ímyndað eða eins og lesa má hjá Weiner, „...  

Ímyndað vísar þá ekki eingöngu til hæfninnar til að geta ímyndað sér hluti, heldur til 

ímyndarinnar sem maður skapar sér af líkama sínum og sem sprettur af sjónrænni 

reynslu af samskiptum við aðra“ (243). Til frekari útskýringar er það sá staður sem 

líffræðilegur þroski verður til fyrir tilverknað skynjunar (sama). 

Annar þáttur Lacans af skynheild einstaklings er hið Táknræna. Það er tungumálið, en 

hann vildi taka á kenningum Freuds á róttækari hátt en áður hafði verið gert en Lacan 

telur að máltaka komi í kjölfar þess að einstaklingur skapar sér líkamsímynd. Það er 

tungumálið, veröld táknanna, eins og Lacan orðar það, sem veitir alltumlykjandi 

umgjörð enda opnar það hinu umfangsmikla sviði myndlíkinga leið inn á svið 

líkamstjáningar. Í veröld hins Táknræna er það tungumálið sem birtist eins og ytri 

hjúpur einstaklingsins; landamæri, til dæmis í samtölum sjúklings og sálgreinanda, eða 

á milli heimildarmanns og mannfræðings. „Með tungumálinu verður hinu Ímyndaða 

endurvarpað sem goðsögn um uppruna líkamans“ (Weiner, 1999, 244). 

Í bók Matthíasar Viðars Sæmundssonar Myndir á sandi (1991, 316) segir: 

 

Dulvitundin, sagði Jacques Lacan, er líkt og tungumálið samsett úr 

„tómum“ táknmyndum sem tengst geta fjölda táknmiða, vensl þeirra eru 

tilviljunarkennd og síbreytileg. „Turn“ í draumi er fremur táknmynd en 

tákn og merkingin breytileg eftir aðstæðum, dulin, og tekur sífellt á sig 

nýjar myndir um leið og turnmyndin sjálf tengist breytilegum 

táknmiðum. Með öðrum orðum – dulvitundin líkist ólæsilegum, 

síkvikum módernískum texta sem berst gegn túlkun, forðast uppljóstrun. 

Tungumálið, sagði Lacan, reynir án afláts að bæta upp skort, svala þrá, 

og flæðir því áfram eftir leið nafnskipta.  

Flöktið er veruháttur þess og leiðir af sálrænni reynslu manneskjunnar. Í 

bernsku er henni fleygt úr heimi gnægðar og einingar inn í heim er 

einkennist af mismun og flokkun, heim tungumálsins. Tal og skrif koma í 

stað beinnar upplifunar, orðlausrar eignar, návistar. 
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Skurðpunktar í textanum hér að ofan eru dulvitund og tungumál. Þessir eiginleikar 

mannsins – ómeðvitaðar langanir hans og huglæg bygging tungumáls, menningarmótun, 

þar sem sálræn reynsla í frumbernsku skiptir máli. Við erum þvinguð til að gefa þrám 

okkar og löngunum nafn og með því að gera svo  náum við valdi á tilfinningum og 

orðin gefa okkur félagslegt taumhald. Orðlaus návist móðurinnar hverfur, fjarvera 

hennar verður jafn óvefengjanleg staðreynd og nærveran. „Orð og tákn fylla rýmið sem 

skapast þegar slit verða og gera sambandslíf mögulegt“ (Weiner, 244– 6). 

Weiner leggur áherslu á að ekki sé hægt að líta á sjálfið aðgreint frá þeim samböndum 

sem það á hlut að (eins og tíundað hefur verið) og því sé sjálfið ekki utan við 

tungumálið, það notar tungumálið bæði sem leið til endurvarpaðra samskipta og til 

endurvörpunar með samskiptum. Sjálfið í félagslegu samhengi þarfnast milliliða þó 

okkur sé það hulið í daglegu lífi, en upplifun á sjálfsímynd okkar og persónuleika sé háð 

staðfestingunni sem fæst með návist annarra, umhugsun um og mati á árangri okkar í 

huga annarra. Því er það viðmælandinn sem byggir okkur upp sem einstaklinga. Hitt er 

svo annað, hvað snertir merkingu orða og tungutaks, að sjálf merkingin er 

samningsatriði á milli einstaklinga. Það að gefa einhverju merkingu og sammælast um 

hana er nokkuð sem við gerum eftir að hafa í raun talað og sent merki. 

Túlkun 

Hvernig er túlkun skilgreind? Hjá Lawrence W. Neuman félagsvísindafræðingi, í Social 

Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches (1991), segir að 

kennimenn túlkunar reyni að skilja tilgang atburða eða athafna með því að staðsetja þá í 

sérstöku félagslegu samhengi. Rannsakandinn reynir að skilja virkni hins félagslega 

heims, samhliða því að skynja eitthvað og sjá heiminn með sömu augum og þeir sem til 

rannsóknar eru. Rannsakandinn reynir að glöggva sig á ástæðum og skoðunum 

viðfangsins því hver manneskja hafi sína einstaklingsbundnu, súbjektívu heimssýn sem 

mótar hvernig hann/hún hagar sér, „... ferlið er samsvarandi því að lesa úr leyniletri 

(aftákna) texta eða bókmennta. Merkingin kemur úr samhengi menningartákna“ (72).  

Weiner gerir túlkun að umfjöllunarefni (í þriðju málsgrein) og segir hana kjarnann í 

félagslegum samskiptum og notkun tungumálsins. Hann tekur dæmi um um Foi-fólkið á 

Papúa Nýju-Gíneu (hann var þar á vettvangi) og bendir á að ekki sé allt sem sýnist. 

Miðlægt í orðræðu fólksins séu átakaatburðir, svo sem hórdómur, galdrar, móðganir og 

fleira sem þarf að leggja undir dóm. Hann segir fólk hafa miklar skoðanir á því sem 

liðið er og algengt sé að fólk hafi gefið ranga mynd og blekkt aðra á vettvangi átaka.  
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Því segir hann að mannfræðingur þurfi að gera ráð fyrir eyðum (götum) á öllum sviðum 

félagslegra athafna og ef hann vilji rannsaka til dæmis skipti (exchange), framleiðslu, 

hefðir, tungumál  sé ekki nóg að skoða tiltekna athöfn. Einnig þurfi að hafa sýn sem er 

viljandi staðsett utan við. Einstakar athafnir séu gerðar sýnilegar og þeim gefin félagsleg 

merking, mismunandi greiningarmöguleikar geri kleift að afhjúpa það sem hulið sé og 

tilheyri þeirri hugsun og gjörðum sem samkomulag er um.  

          Þarna er tæpt á meginsjónarhorni sálgreiningarmannfræði; túlkun byggist ekki 

einungis á félagslegum veruleika heldur verður rannsakandi að vilja sjá það sem er 

hulið, ef ég skil Weiner rétt, þá eigi mannfræðingur  að afhjúpa það, einnig í 

samskiptum sínum við þátttakendur (1999, 247). 

          Bourdieu og habitus koma í huga þegar lesið er um líf Foi-fólkins hjá Weiner og 

rifjað upp að endurtekningin var Bourdieu hugleikin og þannig var einnig með Freud og 

þau orð hans fleyg: „að muna, endurtaka og vinna úr“ (Weiner, 1999, 248). Freud vísar 

þar til atburðar eða reynslu úr bernsku sem hafi verið bæld, holað niður í 

undirmeðvitund. Þangað komnar eru þær aðgreindar frá tungumálinu, en ekki frá 

athöfnum (representation) og táknkerfi, en þessar bældu minningar leita upp á 

yfirborðið, til dæmis í draumum og mismælum. Viðvera þessara drauma og mismæla á 

uppruna sinn í því sem einstaklingurinn getur ekki munað. Þegar orðin og minnið 

bregðast  blasa við takmarkanir mannfræðinnar. 

          Það sem sálgreining hefur að bjóða félagsvísindunum, samkvæmt Weiner, og það 

sem gerir hana mikilsverða er þörfin fyrir að gera takmarkanir aðferðanna ljósar. Ef 

einstaklingur er séður þannig að hann sé mótaður af samböndum sínum  gengur 

sálgreining Lacans út frá því að félagsleg sambönd lúti þeim takmörkunum sem málið 

setur þeim, sem og bælingu þess tungumáls sem einstaklingurinn hefur aðgang að 

(sama). 

          Það sem ekki er hægt að muna er endurtekið í hegðun. Einstaklingurinn kallar 

fram tilfinninguna sem bældi atburðinn og stuðlar að minnisleysi með því að endurtaka 

ákveðið viðmót gagnvart sálgreini. Til frekari útskýringar  notar sjúklingur ekki 

tungumálið til  skilgreiningar heldur birtist tilfinningaviðmót (bitnar á!) sálgreinanda. 

Þarna er á ferð yfirfærsla og hún er einfaldlega hluti af endurtekningu sagði Freud. 

Sálgreinandinn reynir að aðstoða sjúklinginn við að yfirfæra hinn bælda atburð á svið 

tungumálsins svo að hann geti öðlast skilning á því  ómeðvitaða. En hvað gerist? 

Sjúklingurinn veitir viðnám (sjá orðalista). Áreitið verður þegar sálgreinir bendir 

skjólstæðingi sínum á yfirfærsluna.  
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          Innan umræðu í sálgreiningarmannfræði er töluverð umræða um yfirfærslu og 

gagnyfirfærslu. Þar er lífæð og því möguleiki fyrir hendi hjá mannfræðingi (sem er líka 

í hlutverki viðfangs) að leggja til sína túlkun. 

          Anthony Molino (2004) spyr mannfræðinginn og sálgreinandann, Katherine 

Ewing, (94) hvort hún trúi því að hægt sé að tala um yfirfærslu og gagnyfirfærslu á 

raunverulegum vettvangi (actual fieldwork). Svar hennar er á þann veg að hún trúi því 

en í hefðbundinni sálgreiningu sé hugmyndin um algjöra yfirfærslu eitthvað sem komi 

ekki fram fyrr en eftir margra mánaða sálgreiningu, en það er ekki í rauninni þannig sem 

hún skilji það: 

 

 

Ég er að tala um þær skynjanir og tilfinningar sem færast yfir á þann sem 

tekur viðtalið ... Það er nokkuð augljóst að það eru ákveðin mynstur 

samskipta sem endurtaka hliðar á fyrri samböndum einstaklings ... og ég, 

að taka viðtalið, myndi sýna gagnyfirfærslu við sumum þeirra ... Þú þarft 

ekki einu sinni að nota orðið „yfirfærsla“ – ég á við ... samsetning 

tilfinninga og hugmyndir um hver ég er eru ekki byggðar á beinni 

athugun. [ ... ]En annars myndi ég einfaldlega segja að það sé greinilegur 

yfirfærsluþáttur í öllum samskiptum. Maður getur borið kennsl á þá hluta 

sem hafa áhrif á samskiptin og móta merkingu þeirra án þess að þurfa 

nauðsynlega að rekja bakgrunn yfirfærslunnar. 

 

 

Af þessu textabroti má sjá að Katherine Ewing er, líkt og svo margir innan 

sálgreiningarmannfræði, innblásin af hugmyndum Lacans. Yfirfærslan er ekki endilega 

svo að bæld tilfinning, til dæmis gagnvart föður, komi fram heldur er ráðandi 

sambandssaga einstaklings. Ergó: að flokka hinn sem kjarna í sjálfsuppbyggingu. 

Tímamörk 

Sálgreiningarmeðferð á sér stað yfir nokkurra ára tímabil, í sögulegri vídd, með 

óvenjulegum fléttum af fortíð, nútíð og framtíð. Uppgötvun Freuds var að sjá mannlegt 

fyrirbæri í sögulegu samhengi. Endurminning úr fortíð er mikilvægt afl í meðferðinni og 

meðferðin stefnir að því að yfirvinna bælingu úr fortíð sem og núverandi viðnám með 

því að gera hana meðvitaða (Kvale, 76). 

          Greining krefst þess, hvort sem hún er af mannfræðilegum eða 

sálgreiningarlegum toga, að talsverður tími líði áður en sálgreinir og viðmælandi hans 

hafi myndað sitt eigið orðræðulíkan. Í sálgreiningu felast félagsleg tengsl sem eiga sér 

stað í tíma. Átök og sálræn áföll í lífi einstaklings mynda leiðarsteina í meðvitund og 
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minni og í samtölum má rifja upp þessi áföll og endurskapa (Weiner, 239). Það er horft 

aftur til fyrri skeiða og því er sálgreiningin afturvirk, ef svo má að orði komast. Hæfnin 

til að endurskoða og staðsetja sig í liðnum tíma er hluti af tímaupplifun manneskjunnar. 

Weiner heldur því fram að tímaupplifun sé möguleg vegna líkamlegar og skynrænnar 

gerðar mannslíkamans (251). 

          Ljóst er því að það sem skilur á milli mannfræði og hefðbundinnar sálgreiningar 

er tími. Tímatakmörk. Hefðbundinn tími mannfræðings á vettvangi er átján til tuttugu 

mánuðir, en eins og komið hefur fram spannar sálkönnun  nokkurra ára tímabil. 

Viðnámið er miðlægt í skilningi Freuds og er það kallað afturvirkur hvati (eða frestuð 

gjörð). Weiner heldur því fram að slíkur afturvirkur hvati sé virkur í þeirri könnun 

hlutlægninnar sem mannfræðingar kalla „menningargreiningu“ og í þeim formum þar 

sem þeirra er venjulega leitað – fyrst og fremst í listum, goðsögnum og helgiathöfnum. 

Weiner (Munn, 1970 og 1973) tekur sem dæmi um afturvirkan hvata heimsmynd 

frumbyggja, Walbiri, úr goðsögum frá Mið-Ástralíu. Þær snúast meðal annars um það 

að sköpunarguðir/forfeður tóku af sér hluta, meðal annars líkamlega útgufun og 

útkreistingu og notuðu til að skapa landslag og setja mark sitt á það. Forfeðurnir notuðu 

líka söngva til að skapa landið þannig að tungumálið (hin mállega vídd) er lögð til jafns 

við líkamshlutana sem þeir tóku af sér. Tengsl á milli þessarar sköpunar er greinileg og 

óaðskiljanlegur hluti af hugmyndafræði Walbiri-fólksins og hjá þeim er eitt og hið 

sama, forfaðirinn, söngvar hans, jarðaráletranir og jarðvegurinn. Walbiri-einstaklingur 

horfist því í augu við útkreistingu sjálfs síns og þannig er innra líf sett í landsvæðið. 

Ekki aðeins gert með „líkamsefni“ heldur líka vegna og með atbeini (241).  

          Því rúmar hinn súbjektívi hugarheimur – og ytri veruleiki samtímis nútíð og 

fortíð. Þannig reynir Walbiri-einstaklingur að staðfesta sjálfstæði sitt með því að 

endursamlagast þessari ytri sjálfsmynd. Þetta er ein birtingarmynd af því sem Lacan 

nefndi the otherness of one´s self, en þar skarast mannfræði og sálgreining. 

Rannsóknarsögur 

Að safna saman lífssögum á vettvangi og nota þær ásamt öðru efni hefur lengi verið við 

lýði í mannfræði. Nokkrir mannfræðingar hafa notað slíkar lífssögur sem ramma fyrir 

fræðilega framsetningu á menningu og félagsmótun. Robert A. Paul (2005) tiltekur 

nokkrar í grein sinni „Anthropology“ og segir þær leggja áherslu á fylgifiska flókinna 

tilfinninga á sérstæðum athöfnum einstaklinga og valkosti þeirra. Hann nefnir bók 

Nancy Chodorows, The Power of Feelings (1999), sem er dæmi um þess háttar 
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etnógrafíu. Einnig nefnir hann Obeyesekere´s Medusa´s Hair (1981), sem er rannsókn 

hans á konum á Sri Lanka og atburðum í lífi þeirra. Ítarleg rannsókn Jean Briggs á 

nokkrum mánuðum í lífi þriggja ára gamals Ínúíta í Inuit Morality Play (1998) fjallar 

um félagsmótun barnsins inn í sálfélagslegan heim hinna eldri. Paul tiltekur einnig 

Waud Kracke og segir skrif hans um Parintintin fólkið rík af innsæi og óvenju næm, en 

hann rannsakaði huglægar víddir á samböndum á milli mannfræðingsins og vina hans 

(og heimildarmanna) meðal Parintintin fólksins í Paraguay (487). Mannfræðingurinn 

Vincent Crapanzano er einn þeirra sem Robert A. Paul getur um í grein sinni, en hann 

gaf út etnógrafíu sína Tuhami. A Portrait Of A Moroccan árið 1980. Verður fjallað 

lítillega um þá etnógrafíu, en  hún byggist á vettvangsrannsókn hans í Marokkó, 

viðtölum hans við karlinn, Tuhami. Crapanzano notar fyrirbærafræði, sálgreiningu og 

táknfræði til að lýsa upp raunveruleika hans og er því vísindaheimspekilegt sjónarhorn 

innan túlkandi félagsvísinda. 

Frásagnarform etnógrafíunnar  

Frásagnarformið er rammað af með aðgangsorðum og eftirmála, en etnógrafían 

samanstendur af fimm hlutum. Í inngangskafla kynnir Crapanzano Tuhami og veltir upp 

spurningum um persónulega sögu hans og í fyrsta hluta etnógrafíunnar er lýsing á 

aðstæðum á vettvangi í Marokkó. 

          Fyrsti, þriðji og fimmti hluti eru upptökur af  samtölum, spurningar Crapanzano 

og útskýringar á vísunum til útskýringar fyrir þá lesendur sem eru ókunnugir 

marókóskri menningu. Crapanzano hefur þar einnig meðfylgjandi ýmsar útskýringar á 

því sem Tuhami sagði eða gerði og gerir efnið skiljanlegra vestrænum lesanda. 

Í öðrum hluta reynir hann að skilja frásögn Tuhamis út frá marókóskri menningu, eðli 

marókóskra félagstengsla, tilgang pílagrímsferða, sjálfsfirringu og notkun einstaklinga á 

menningar- og helgisiða-ritúölum.  

          Fjórði hluti bókarinnar er meira í ætt við perónulega hugleiðslu á eðli 

vettvangsrannsókna, vikið að aðstoðarmanninum, Lhacen, og samskiptum hans við 

Tuhami.  

          Eftirmáli er ein blaðsíða og segir frá samskiptum Crapanzano við Tuhami og 

Lhacen eftir dvöl hans í Marokkó og um endurkomu hans þangað. 



30 

Á vettvangi 

Crapanzano segir að hann hafi komið ókunnugur til Marokkó 1968 með þá ákvörðun að 

skilja eitthvað smá brot af lífi fólksins sem býr þar. Það er ljóst að fyrir utan rannsókn 

sína með Tuhami hefur hann kynnt sér trúarathafnir í Marokkó því hann gaf út 

etnógrafíuna The Hamadsha: A Study in Moroccan Etnopsychiatry, sem kom út 1973. 

Einnig hefur hann skrifað greinar um svipað efni.  

          Crapanzano  hitti viðmælanda sinn á hverjum laugardegi, þrjár til fjórar 

klukkustundir í senn, og í viðtölum þeirra tjáir Tuhami sig í sögum, draumum og 

ýmsum frásögnum úr lífi sínu. Mannfræðingurinn hlustar, spyr spurninga og þegar líða 

tekur á þá vísar hann til fyrri frásagna og raðar brotum saman og það verður að 

marglaga mynd, rannsóknarniðurstöðu. Etnógrafía sem kynnir sérviskulega heimsmynd 

Tuhamis útfrá sjónarhóli hans og því einstaklingsbundin heimssýn sem Crapanzano er 

að túlka. Með þeim var ávallt aðstoðarmaður  nefndur Lhacen, en þeir hittust heima hjá 

honum. 

          Ef litið er á sköpunarferli etnógrafíunnar þá var Tuhami gefin út tólf árum síðar. 

Það kemur fram að vinnan við að skrifa niðurstöðurnar hafi tekið þrjú ár. Á vettvangi 

hefur hann þann háttinn á að taka viðtöl  upp á hljóðsnældur. Þegar úrvinnsla hefst 

skrifar hann texta upp eftir þeim, túlkar og skráir rannsóknarniðurstöður.  

          Hvað varðar einkalíf  Crapanzano þá kemur fram í formála að hann er kvæntur og 

kona hans var með honum í Marokkó, hún kynntist Tuhami og kunni að meta hann.   

Crapanzano segir Molino (2004) í fyrrnefndu viðtali að hann hafi vingast við marga  

Marokkóbúa, en það hafi verið dýpt, nálægð, í samskiptum við Tuhami sem hann var 

sannfærður um að þeir hafi  báðir fundið fyrir. Vissulega hafi þeir stundum verið 

pirraðir hvor út í  annan, en tilfinningin fyrir nánd hafi haldist. Hann veltir því upp að 

það megi vera að Tuhami hafi skilið vináttuna og nándina sem henni fylgdi sem 

einhvers konar örlög. Sjálfur segist hann ekki hafa reynt að skilja vináttu þeirra, hvernig 

hún varð til, en þegar þeir hittust hafi þeir smollið saman. Tuhami hafi verið reiðubúinn 

í samstarf þeirra. „Ég vildi komast yfir allt sem Tuhami vissi og gæti sagt mér og helst 

meira. Mig langaði til að þekkja hann algjörlega“ (1980, 134). Crapanzano segist hafa 

skrifað um Tuhami með þá von í brjósti að eitthvað sem hann hafi lært af honum 

leiðrétti vélrænar ályktanir okkar um náttúru mannsins og félagsleg tengsl okkar.  
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Hugleiðslur Crapanzanos  

Crapanzano segir umbúðalaust í formála bókar sinnar að hún sé tilraun (Tuhami is an 

experiment) til að stuða mannfræðinga og mannfræðilesendur, fá þá út úr  andvaraleysi 

sínu. Það sé af þeirri ástæðu sem Crapanzano, eins og hann útskýrir í inngangi, fylgi 

ekki hefðbundnum aðferðum (Tuhami: 1980: xii).  

          Ljóst er að aðferðir mannfræðinga á vettvangi brenna á Crapanzano og hann talar 

um að hætta sé á því að mannfræðingur útrými sjálfum sér frá viðföngum sínum. 

Honum verður tíðrætt um kynnin (encounter) og hann vill ekki feta í fótspor þeirra 

mannfræðinga sem hefur verið uppálagt að vera hlutlausir eða jafnvel ósýnilegir á 

vettvangi. Þeir hafi birt ónákvæmar (þjóð)lýsingar. Hann heldur því fram að með því að 

einangra sig frá rannsóknarviðföngum  hafni mannfræðingurinn þeim kynjakrafti sem 

felist í samskiptum og hætta sé á að hann búi til statíska, frosna mynd af fólkinu sem 

síðar verði „menning“ þess samfélags.  

          Crapanzano vildi gera öðruvísi etnógrafíu, „ég vildi draga athyglina að þeirri 

staðreynd að  mannfræði er oft byggð á afneitun eða frávísun á veruleika, eins og hjá 

Tuhami“ (76) og á þá eflaust við að sálræn þjáning Tuhamis eða fábrotið lífshlaup þætti 

ekki verðugt íhlutunar í mannfræði.  

          Strax sem ungur háskólastúdent hafi hann undrast þá áherslu sem sett var á 

líkama og líkamsmein. Crapanzano (Molino, 2004) segir sögu af því þegar hann sat 

námskeið hjá Margaret Mead í rannsóknaraðferðum  hafi sprottið upp umræða hjá 

nemendum um hvað mannfræðingur ætti að gera ef hann stæði andspænis veikindum á 

vettvangi, læknisfræðileg inngrip virtust vera mikilvægt umræðuefni á þeim tíma. Átti 

hann að gefa sýklalyf ef hann hefði það í fórum sínum? Það voru þó nokkrir sem sögðu 

nei, en flestir sögðu já. Lyf voru efst á blaði í umræðu um siðferðilega afstöðu (ethical 

dimension) í rannsóknarvinnu. Crapanzano segir að enginn hafi minnst á geðsjúkdóma 

eða þjáningu. Hann ýjar þó að því að mannfræðinni hafi fleygt fram og segir 

mannfræðinga raunsærri hvað varði rannsóknarvinnu, þeir séu opnari gagnvart 

„frjálslegri“ rannsóknaraðferðum. 

          Ekki er hægt að skauta fram hjá þeirri staðreynd að Tuhami-etnógrafían er sköpuð 

á umbrotatímum sem kenndir eru við póstmódernisma; þó það sé kannski að æra 

óstöðugan að nefna póstmódernisma þá vil ég skilgreina hugtakið lítillega og styðst hér 

við Christopher Butler (2002), Postmodernism – A Very Short Introduction, en þar gefur 

Butler sér einfaldar forsendur og nálgast viðfangsefnið í þeim anda. Póstmódernisti sjái 
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heiminn og listina sem brotakennda heild, þar sé síðkapítalísk menning megin-

áhrifavaldur; upplýsingaflæði sé ótakmarkað og engu treystandi. Maðurinn sé týndur í 

margslungnum, alþjóðlegum vef þar sem ekkert upphaf er, engin miðja og enginn endir. 

Og mörk milli hámenningar og lágmenningar eru engin.  

          Ein af aðaláherslum póstmódernískrar mannfræði sé mikilvægi þess að halda inni 

„samræðustundinni“ þegar stefnumót verður í mannfræðilegum skilningi. Weiner (254) 

tíundar að rödd hins eigi ekki að þurrka út í mannfræðilegum texta kennivaldsins heldur 

að halda mannfræðilegu innsæi.  

          Í etnógrafiu Crapanzanos (1980) leitast hann við að draga fram „rödd“ Tuhamis, 

frásagnir hans og sögur, hann leggur sig í framkróka við að skrifa etnógrafíu byggða á 

samræðum. Hann segir á þá leið að til að skilja Hinn (the other) þá verði mann-

fræðingurinn að taka eins mikinn þátt í raunveruleika Hins og hann framast getur (141). 

Hinn felur ekki aðeins í sér einstakling, heldur allt það sem hann stendur fyrir í 

táknrænum skilningi. Óhlutbundið (abstract) er hann yfirskilvitlegur staður tilgangs 

(locus of meaning), hann táknar einnig félagsleg hlutverk, venjubundna skynjun, 

skilning, menningarlega staðfastan stíl (mótun) og heila fylkingu tenginga sem geta 

verið minna en meðvitaðar. Hann er viðfang yfirfærslunnar svo málfar sálgreiningar sé 

notað (Crapanzano, 1980, 9). 

          Crapanzano (1980, 21) rekur varnagla við því sem gengur fram af munni 

viðmælanda, segir að það sem mannfræðingi/sálgreinanda sé boðið upp á frá 

viðmælanda sé aðeins orðaður texti,  ekki beinn aðgangur að huga hans. Það eru óljós 

mörk hvort slíkur texti segi nákvæmlega frá reynslunni sem tjáð er. Hlustandi verður að 

halda opnum huga og má ekki vera frávísandi líkt og sumir atferlisfræðingar hafa verið 

né heldur að hunsa textann, líkt og einhverjir sálfræðingar hafa gert með því að álykta 

sem svo að það sem þátttakandi segir að hann hafi upplifað sé í raun það sem hann hafi 

upplifað. Crapanzano veltir fyrir sér þessum stað á milli skynjunar, upplifunar og 

tjáningar í orðum. Eins og komið hefur fram þá tilgreindi Crapanzano að það hafi slegið 

hann hve mikla áherslu Lacan lagði á tungumálið og áhugavert að lesa um dæmið sem 

hann tekur. Þegar sagt er frá draumi þá er það ekki draumurinn sjálfur sem sagt er frá 

heldur er þar á ferðinni texti um draum og það er draumtextinn sem síðan er 

skilgreindur. Hann segir að það geti virst naive, en það hafi fengið hann til að hugsa um 

hvernig tungumálið sé miðill bæði sálrænnar tjáningar og greiningar (analysis) og geti 

því þjónað sem grunnur fyrir margbrotna þekkingarfræði og því sálgreinandi innblástur 

fyrir mannfræði (Crapanzano, 2004, 22; Molino, 2004, 65). Crapanzano heldur því fram 
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að í hversdagslífinu fellum við saman hugmyndir okkar og fyrirbærafræði reynslunnar 

og segir að það sé mikilvægt að þekkja þetta tvennt og það verði að sundurgreina það af 

rökvísi ef þekkingarfræðileg, marktæk vísindi eigi að nást. Að eigin sögn leitar 

Crapanzano sjálfur í smiðju Sartres, Freuds, Simmels og Lacans ásamt samtíma 

bókmenntagagnrýni. 

          Crapanzano segir að kenning komi að haldi þegar þarf að orða kynnin (á 

vettvangi) og álagið sem þeim fylgi á rannsakandann. Kenningin gefi tilteknu tungutaki 

gildi til að lýsa fundi og álagi á tiltekinn hátt eða með orðum Crapanzanos: 

 

My conceit is psychological. My aim is to emphasize the degree to which 

theory itself is a response to the encounter and to the burden that 

encounter imposes on the psyche of the investigator. 

Theory serves also to formulate the encounter and its burdens or, perhaps 

more accurately, to valorize the idiom through which the encounter and 

its burdens are formulated (1980, xiii). 

 

Það álag sem hann er væntanlega að vísa til er það vitsmuna- og tilfinningalega umrót 

sem á sér stað innra með rannsakanda og hann þarf að skilgreina. Sambland af óræðum 

tilfinningum, meðal annars þær tilfinningar og hugrenningar sem frásögnin vekur. Er 

hann væntanlega að vísa í hugtakið gagnyfirfærslu (countertransference), en það er öll 

upplifun meðferðaraðila af samskiptum og þar með talin áhrif frá persónulegum 

tilfinningum meðferðaraðila, hér Crapanzanos til Tuhamis. Crapanzano segir þó í viðtali 

við Molino (2004, 69) að honum finnist að mannfræðingar á vettvangi ættu ekki 

almennt að nota þessa greiningu, yfirfærslu og gagnyfirfærslu, um það sem gerist á 

vettvangi. 

          Í öllu falli þarf mannfræðingurinn að beita fræðilegri þekkingu, „aftákna 

leyniletrið“. Kenningin rammar inn það sem á sér stað á milli rannsakanda og viðfangs, 

samskiptin eru sett fram í formi tungumáls. 

          Það er ljóst að höfundur er á sálfræðilegum nótum (my conceit is psychological). 

Þrátt fyrir áhuga á sálfræðilegri hlið rannsókna  nefnir Crapanzano þrjóska, 

einfeldningslega trú fræðimanna á stórum kenningum eins og marxisma, sálgreiningu 

og Parsonian-félagsvísindum; þær séu þjakaðar af sjálfsréttlætingu og þjarki yfir réttu 

aðferðinni og óþreyjufullri löngun til að staðfesta mannfræðina sem vísindi. Hann er 

óvæginn í garð kenninga og skilgreininga, hann hann ýki það neikvæða, en 

kenningasmíð í mannfræði hafi einkennst af ákveðinni „taugaveiklun“ og það sé 

tilviljunarkennt hvernig módel úr öðrum fræðigreinum hafi verið fengin að láni (1980, 

xii–xiii). 
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Crapanzano og etnógrafía 

Tuhami er ólæs verkamaður sem vinnur við að búa til tígulsteina. Hann býr í 

gluggalausri kytru í múrsteinsverksmiðjunni þar sem hann vinnur. Burðarás í sögu hans 

er að hann trúir því að hann sé giftur Aishu, sem er kvendjöfull, og að hún hafi fætur 

kameldýrs. Næturlangt þjáist hann af heimsóknum frá bæði djöflum og dýrlingum sem 

ásækja hann en hann reynir að öðlast frelsi frá spúsu sinni, kvendjöflinum Aisha 

Kandisha.
4
 

          Það er þó tvíbent hve stíft hann sækir frelsið, segja má að hann sé nokkuð 

lamaður í þeim tilburðum sínum. Eftir því sem Crapanzano kynnist Tuhami betur  áttar 

hann sig frekar á hlutverki Aishu og annarra djöfla í lífi Tuhamis sem og í lífi margra 

annarra Marokkóbúa. 

          Hann spyr sig hvort hugmyndin um frávarp (concept of projection) sé nothæf í 

þessu samhengi, en eins og kom fram hér fyrr er átt við það að eigna öðrum óæskilegar 

tilfinningar og hvatir. Því er Tuhami ekki veikur vegna ástands eigin líkama eða sálar 

heldur vegna Aishu og/eða annarra jnun (djöfla). 

          Í þessum menningarheimi er gengið út frá tilvist Aishu og annarra djöfla sem 

staðreynd. Af og til er það staðfest, til dæmis vegna veikinda eða undarlegra atburða 

sem eru túlkaðir með hliðsjón af djöflum og helgiathöfnum sem eiga að sanna eða sýna 

eignarhald á einhverju eða einhverjum (possession rites). Þessir andar birtast iðulega í 

málfari Marokkóbúans og veita glögga innsýn í heim hans (1980, 15). Þessir andar eru í 

huga hans jafn lifandi og maðurinn í næsta húsi. 

          Tuhami glímir við mikla streitu, ekki hvað síst vegna þess að djöflarnir leggjast á 

hann að nóttu til þegar hann á sér einskis ills von. Hann er sumsé hundeltur af djöflum – 

hann er fangi þeirra – en er óhæfur til að þiggja lausnarritúal frá þeim. Af hverju? 

Crapanzano túlkar það svo að Tuhami noti hefðbundin tákn úr sínum menningararfi til 

útskýringar á heimsmynd sinni og líðan, en hann sé samt óhæfur til að þiggja hjálp úr 

sama ranni. Möguleiki til lausnar er sannarlega fyrir hendi því í ákveðnum dansi, 

trancedance, má aflétta álögunum. Kannski vill hann ekki lækningu? Nýtur hann 

einhvers ávinnings  af því að vera fórnarlamb? Að minnsta kosti er Tuhami, þrátt fyrir 

allt, í ákveðnum skilningi hæfur til að kúga og ráðskast með táknkerfið því hann beitir 

                                                      

4 Ritháttur á orðinu eins og kemur fyrir í bók Mernissi (1975). Beyond The Veil: Male – Female 

Dynamics in Modern Muslim Society og er viðhafður hér. 
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ekki lausnarritúalinu. Því segir Crapanzano hann „passívan“ í afstöðu sinni bæði til 

dýrlinga og djöfla og túlkar það svo að þeir séu „í þrálátri staðreynd sinni“ viðnám gegn 

nýjum gildum sem nýlendustefna og nútímavæðing hafa fært honum og öðrum 

Marokkóbúum (83). Tuhami haldi dauðahaldi í gömlu viðmiðin til að sporna gegn 

áhrifum að utan.  

          Það má sjá að Crapanzano vísar í viðnámshugtak Freuds: „... til að þekkja 

viðnámið sem sjúklingurinn spyrðir við hugsýki sína og berst þannig jafnvel á móti 

eigin lækningu; eigi að síður er það þetta fyrirbæri sem eitt sér gerir það mögulegt að 

skilja hegðun hans í daglegu lífi“ (Freud, 1963, 67). Freud sá viðnámið sem meginþátt í 

sálgreiningunni. Ljóst er samkvæmt þessu að þrátt fyrir að sjúklingur fari í meðferð af 

eigin vilja er viðnám við eigin breytingum á sjálfsskilningi og hátterni.  

          Hamadsha eru trúarhópur sem safnast saman og stígur transdansinn í von um 

lausnarritúalið, fórnarlamb Aishu eða annars djöfuls dansar þar til það fellur í djúpa 

leiðslu. Það er trú manna að þá sé góður kostur að ráðast að djöflinum. Crapanzano 

(1980) segir sögur Tuhamis vera menningarlega smíði (construct) og að þær spegli 

afstöðu til raunveruleikans og séu augljósar fólki sem býr við þá menningarlegu hefð 

sem sögurnar eru sprottnar úr. 

          Mernissi, marokkóskur femínisti, segir að konur séu álitnar ógnun við sjálfstjórn 

karla og í bók hennar Beyond The Veil (1975, 42) kemur fram að í marokkóskri 

menningu sé þessi ógnun samansúrruð í trúnni á Aishu, þeim skelfilega kvendjöfli. Hún 

sé hættuleg vegna þess að hún sé lostafull og neyði karla til að hafa samræði við sig, 

geri atlögu að þeim þegar þeir eiga sér einskis ills von og oft þar sem skuggsælt er. Að 

lokum tekur hún þá yfir og hefur á valdi sínu um aldur og ævi. Óttinn við Aishu er mjög 

mikill í daglegu lífi í Marokkó og eins hræðsla við konur sem gelda karla, sem birtist í 

alls konar útgáfum í daglegri trú manna. 

          Crapanzano (1980) segir að í þjóðsögum Marokkómanna sé afstaða til kvenna 

neikvæð og birtir ljóð frá sextándu öld sem hljóðar svo: „Til að vernda sjálfan mig hætti 

ég aldrei að hlaupa // konan hefur snák um sig miðja // og er skreytt sporðdrekum“ (30).  

Crapanzano lætur þau orð falla að þessi phallic-aggressive mynd sé að sjálfsögðu 

dæmigerð fyrir Aishu Kandisha og aðra djöfla.  

          Hvað snertir óttann við Aishu langar mig að reifa lauslega vísun í fyrstu 

málsgrein Weiners, en þar tiltekur hann ytri stjórnun sem birtist ekki einungis í mynd 

foreldra því yfirsjálfið þroskast fyrir aðföng af félagslegu siðamati (sjá orðalista) og því 

má gefa sér að í því siðamati sem er ríkjandi gagnvart kvendjöflinum, Aishu, þá sé hún 
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sameiginlegur óvinur karla (félagslega ómeðvitað) og það þjappar þeim saman.
5
  

Krúnan er yfirsjálfið sem getur haft ýmsar birtingarmyndir, að minnsta kosti skilgreinir 

Crapanzano dýrlinga og djöfla í marokkóskri tilveru á stundum sem yfirsjálf því þau eru 

óvægnir og einræðislegir dómarar, bregðast reið við ef áheit eru brotin (1980, 18). 

Crapanzano segir í formála (7) að bók sinni um Tuhami og vísar í Lacan að í vestrænni 

hugsun hafi verið ráðandi aðgreining á milli þess Ímyndaða og þess Raunverulega. Hið 

Ímyndaða – afurð af óþvingaðri þrá – er óæðra en það Raunverulega, sem er rödd 

sannleikans. Fyrir venjulegan mann (Everyman) þá er hið Raunverulega bæði aðgreint 

frá hinu Ímyndaða og eitt með sannleika.
6
 (Vandamálið hvað og hvað er ekki 

raunverulegt er skilið eftir handa heimspekingum). 

          Crapanzano segir að umræðuefni sagna Tuhamis sé ólíkt þeim sögum sem við 

þekkjum í vestrinu. Svo dæmi sé tekið  segir Crapanzano að sögur Tuhamis hlutgerist, 

verði þá áþreifanlegar og spenna verði á milli þrárinnar sem við verðum að skilja og 

raunveruleikans sem við getum ekki vitað meira um. Crapanzano á þá væntanlega við 

að hlutverk mannfræðings sé að greina hvað býr í þránni? 

          Crapanzano heldur því fram að sögur Tuhamis innihaldi marokkósk gildi, 

tengslamunstur, verufræðilegar forsendur, afstöðu sem lýtur bæði tíma og rúmi og 

orðsifjum sem eru greyptar í málfar hans. Hann segir þær spegla til dæmis hefðbundið 

félagslegt marokkóskt stigveldi, viðhorf til feðra- og mæðraímynda, valdamunstur, karla 

og konur, kynferðisleg tengsl, systkini, og húsbændur og þjóna. Í leyfðu „samblandi“ af 

því Ímyndaða og því Raunverulega, raunveruleikinn undir áhrifum þrárinnar spegli 

siðvenjur og almenna þvingun (7). 

          Crapanzano (21) tiltekur að reynsla sem hinn vestræni maður myndi hugmynda-

fræðilega staðsetja hið innra og nefna „innra, hugar eða sálfræðilega“ myndi sá 

marokkóski hugmyndagera sem illan anda að utan. Hann tekur sem dæmi að það sem 

vestrænn maður kynni að kalla slæma samvisku gæti verið orðað af marokkóskum íbúa 

sem afskipti djöfla og því kemur það ekki innan frá, heldur er fyrir utan hann. Öfgafull 

reiði, óhóflegt hugrekki, ljóðræna og annað upphafið ástand, kynferðislegt aðdráttarafl, 

ást, þráhyggjuástand, ótti og annað innræti sem hinn vestræni maður gæti skýrt sem að 

„að vera ekki með sjálfum sér“ eru gjarnan útskýrð af Marokkóbúa sem yfirráð Aisha 

                                                      
5
 Til dæmis styrkir það Hells Angels að eiga sameiginlegan óvin í Banditos. 

6 Má nefna til útskýringar heimildarmynd þar sem þulur, s.s. Attenborough, greinir frá atburðarás og hann 

verður rödd sannleikans í huga áhorfanda. 
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Qandisha eða annars anda.  

          Landamæri sjálfsins af innra og ytra lífi, uppspretta og staðsetning á hvöt – eða 

þrá – verða að vera viðurkennd í eðli sínu sem myndhvörf. 

          Þessi etnógrafía vekur upp áhugaverðar spurningar um það hversu algildar 

hugmyndir sálgreiningar geta verið. Einstaklingur með innra líf og persónulega ábyrgð 

andspænis  félagslega samofinni veru sem hafnar að bera ábyrgðina ein – verður 

sálgreining í slíku samfélagi ekki að vera mannfræðileg?  

          Í tilfelli etnógrafíunnar um Tuhami er vart hægt að sjá hvernig hefði átt að túlka 

og lesa Tuhami öðruvísi en í því menningarsamhengi sem Crapanzano gerir. 

          Það er athyglisverð leið að beita sálgreiningu við gerð lífssagna á borð við 

etnógrafíuna um Tuhami.Vert að benda á að Crapanzano setur saman sálgreiningu, 

heimspeki og bókmenntafræði í þeirri rannsókn. Má nefna að Nancy Munn valdi Object 

relation therory (Melanie Klein) í rannsóknum sínum á Walbiri-fólkinu og vitnað var til 

hér fyrr. Sú rannsóknarniðurstaða skilgreinir vel hvernig innra líf Walbiri er sett í 

landsvæðið og birtir niðurstöður sem auka skilning á þeirri menningu.  

          Kima Carghill (2006) segir að frá tilkynningu Clifford Geertz (1983) þess efnis að 

fræðigreinarnar væru í móðu þá hafi menningarmannfræði gengið vel að samþætta 

sálgreiningu inn í etnógrafískar aðferðir og gert fylkingu úr menningu, málvísindum og 

sálarfræðum til að skilja hegðun. Sálgreining hafi hins vegar lítið reynt til að samþætta 

mannfræði á sína efnisskrá. Það virðist mér af undangenginni umfjöllun að sé rétt. 

Niðurstaða er að sjónarhorn mannfræði getur nært og eflt sálgreiningu: sagnfræði, 

menningar – og félagsleg  mynstur skapa einnig  innri heima og samþætta verund . Að 

sama skapi getur mannfræðingur sem samþættir sálgreiningu inn í menningarrannsóknir 

sínar aukið næmi á þátttakendum í rannsókn, eflt sjálfsþekkingu sína og aukið við 

þekkingu um manninn. 

 

Í blálokin  

Í eftirmála segir frá því þegar Crapanzano fór á ný til Marokkó 1973. Hann hafði frétt 

að Tuhami væri allur en fór í tígulsteinaverksmiðjuna til að forvitnast um andlát hans. 

Þar hitti hann engan kunnugan honum og komst heldur ekki í samband við ættingja.  

Oh, Tuhami, that is the way it is with men er síðasta setningin í etnógrafíunni um 
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Tuhami. Lesandi skilur það svo að eitt er víst,  tilraunin endar. Þannig bítur etnógrafía 

Crapanzanos í skottið á sér, lokaorð vísa til upphafs. Lífið er tilraun 

 

Lokaorð 

Í upphafi kom ég inn á náið samband Mannfræði og Sálgreiningar í byrjun tuttugustu 

aldar þar sem sálgreining kom fram með hið dulda og mannfræðin tók vísindalega á 

lífinu hið ytra. Tengsl þessara fræðigreina lognuðust út af í kringum seinni 

heimsstyrjöld en á seinni árum hafa sumir mannfræðingar horft til sálgreiningar-

líkansins. 

          Báðar fræðigreinarnar taka hugmyndir og athafnir og reyna að gera þær 

skiljanlegar. Hvorug þeirra byggir á afleiðslu heldur á langvarandi rannsókn þar sem 

rannsakandi tekur sér ferð á ókunnugar slóðir (bakgarður meðtalinn) og rekur sig í 

gegnum munstur og gjörðir ytra og innra lífs. Í báðum greinum eru þátttakendur 

(viðföng) dýrmætasta rannsóknarefnið. 

          Í upphafi spurði ég hverju sé haldið á lofti af þeim sem segja að aðferð 

sálkönnunar nýtist við rannsóknir mannfræðinga. Það svar sem hefur birst mér er að 

lögð er áhersla á það ósagða og á gagnkvæmni í samskiptum. Ljóst er að það er gert ráð 

fyrir hinu dulvitaða í slíkri rannsókn. Það er undir hælinn lagt hvort það sé 

framkvæmanlegt í rannsókn mannfræðings sem spannar eitt til tvö ár. Þrátt fyrir það tel 

ég að vísindalegt gildi sálgreiningarmannfræði sé til staðar því greinin getur lagt til 

þekkingu um manninn. Það sýnir meðal annars etnógrafían um Tuhami. 

          Kenningar eru ólíkar rétt eins og tungumál, það skiptir máli hvaða 

kenningaramma rannsakandi velur sér. Mannfræði og Sálgreining tala tungum hvort 

sem það er um veröld sem stundum birtist úr katakombum eða fjallað er um undraverð 

fyrirbæri dagsins; menningu og samfélag. Í senn, á jaðri og í kjarna, sjálfsverund. 

 

Lacanprósi  

Sjálfsveran; skynheild hlaðin orku. Gagnkvæmni skapar þrótt; sjálfið endurnýjast, á 

eilífðarflakki. Það hlusta tveir þótt báðir þegi, það hlusta tveir þótt tali tveir, skynjuð 

orðanna hljóðan og líka það sem ósagt er, skynjun á líkamsgjörðir, verund svo sterk að 

hlerinn opnast og út læðast tilfinningar sektar, reiði, í þúsund myndum þrár sem fengu 
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ekki . Það er hlustað þar til rökkrið hverfur og mýrarþokunni léttir og verundar-vökin 

sýnir sig; hlusta tveir þótt annar tali, hlusta tveir þótt hinn þegi. Og Hinn stendur ekki 

aðeins fyrir einn, heldur tvo og þann sem sýnir sig ekki, fyrir félagsleg hlutverk, 

venjubundna og óvenjulega skynjun, skilning, menningarmótun, heila fylkingu tenginga 

og mikið meira. Það er þráin sem rekur harkalega á eftir og valdið eflir þrána.  

Og tungumálið er í senn viðfang og verkfæri og tíminn felur fjölbreytilegar fléttur 

fortíðar, nútíðar og framtíðar. Túlkun nærverandi eins og andardráttur.  
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Orðalisti 

duld (e. Complex): sjá geðflækja. 

dulvitund (e. Unconscious): það svið hvata og hugarstarfs sem persónan sjálf verður 

ekki beinlínis vör við, enda þótt það geti haft áhrif á meðvitað atferli. 

forvitund (e. Preconsiousness): það sem í huganum býr án þess að athygli sé veitt um 

sinn, en verður kallað fram í vitundina, meira og minna greiðlega, þegar eftir er leitað. 

frávarp (e. Projection): varnarháttur sjálfsins sem einstaklingur beitir til þess að draga úr 

kvíða er skapast af löngun sem hann getur ekki horfst í augu við. Hann felst í því að 

eigna öðrum slíkar langanir. 

gagnúð (e. Transference): [yfirfærsla] í sálgreiningu lætur sjúklingur ómeðvituð 

geðhrifaviðbrögð sín bitna á greinandanum og gerir hann þá að staðgengli fyrir eina eða 

fleiri mikilvægar persónur á æviferli sínum. 

geðflækja (e. Complex): kerfi af tilfinningatengdum hugmyndum sem hafa verið bældar 

og ýta undir sjúklegt atferli. Samheiti: duld, geðhnútur. 

hvatakenning (e. Drive Reduction Theory): kenning sem gerir ráð fyrir að líkamleg 

spenna byggist upp ef þörf fyrir tiltekna hegðun er ekki fullnægt. Sjá 

spennufallskenning. 

hvatakenning: (bls. 371) í henni felst að árásarhvöt sé manninum eiginleg á sama hátt og 

t.d. kynhvöt. Hún krefst útrásar á einn eða annan hátt og er því mikilvægt að slíkt sé gert 

þar sem það veldur minnstum skaða, t.d. í íþróttum eða veiðum. 

meðvitund (e. Consciousness): það að vera fær um að bregðast við umhverfi sínu, neyta 

skynjunar sinnar, tilfinningar, hugsunar og vilja. 

sjálf 1 (e. Self): persónuleiki einstaklings greindur frá öðrum í eigin vitund; allt sem 

persónan skynjar eða telur satt vera um sjálfa sig sem einstakling 

sjálf 2 (e. Ego): sá þáttur sálarlífs sem á raunhæfan hátt glímir við alla þætti umhverfis 

síns (Freud). 

spennufallskenning (e. Tension reduction theory): kenning sem gerir ráð fyrir því að 

hegðun manna beinist helst að því að draga úr þeirri spennu sem ræðst af hvötum þeirra, 

t.d. kynhvöt 

tilfærsla (e. Displacement): staðgönguverknaður sem sálgreiningarfræði gerir ráð fyrir 

að gripið sé til þegar venjuleg viðbrögð við tilteknum aðstæðum eða atvikum ná ekki 

fram að ganga. 

varnarháttur (e. Defence mechanism): fólginn í því að eitthvað er gert eða ógert látið, 
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oft ósjálfrátt, í því skyni að komast hjá að viðurkenna fyrir sjálfum sér þá eiginleika sína 

eða tilgang sem kynni að lækka eigið sjálfsmat. 

viðnámsstig (e. Stage of resistance): þegar einstaklingur verður fyrir áreiti sem veldur 

honum streitu aðlagast hann því smám saman, en það kostar hann aukna orku eða 

spennu á meðan áreitið varir. 

yfirsjálf (e. Superego): sá þáttur sálarlífs sem þroskast hefur fyrir aðföng af félagslegu 

siðamati, svo sem sjálfið skilur það. 

það (id): sá ómeðvitaði þáttur sálarlífsins sem í sálkönnunarfræðum er talinn valda 

óskýrðum eðlislægum skyndihvötum er vita á skjóta fullnægju frumstæðra þarfa án 

tillits til afleiðinga. Samheiti: frumsjálf.  

( Sálfræðibókin, 1993).  
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