روانرنجوري عصر ما :خودشيفتگي

بررسي كتاب »پناهگاهي در دنياي بيعاطفه :خانوادة محاصرهشده« نوشتة كريستوفر لش

جورج سايﻼبا

مترجم  :مجتبي هاتف

عنوان كتاب جنجالي كريستوفر لَش ،١پناهگاهي در دنياي بيعاطفه :خانوادة محاصرهشده ٢بسياري از منتقدان اين
نويسنده را به اشتباه انداخت .منظور كلي لَش از پناهگاه در اين عنوان ،خانواده در شكل گذشته و قبل از آني بود

كه به محاصرة فمينيسم و آزادي جنسي درآيد .فمينيستها خيلي زود واكنش نشان دادند .نظرشان اين بود كه

كتاب مذكور داستاني نوستالژيك بيش نيست .آنان ميگفتند خانوادة سنتي هرگز چنين خوش و خرم نبوده است؛

بهويژه براي زنان .در اين اوضاع ،لَش فقط مدافعي براي پدرساﻻري به نظر ميآمد .او در تلَشي ارتجاعي با
سوءاستفاده از نظرية روانكاوي ميكوشيد تا اقتدار مردانه را احياء كند .اِلنويليس با بررسي مجموعة نهايي لَش با

عنوان »زنان و زندگي مشترك» ٣كه پس از مرگش منتشر شد ،از او بهخاطر »جدينگرفتن پدرساﻻري« و »انكار
مصرانة وجود هرگونه ارزش اجتماعيِ رهاييبخش در ليبراليسم مدرن« شديداً انتقاد ميكند.

پناهگاهي در دنياي بيعاطفه ،كتابي پرمشاجره است و حتي خود لَش بطور قطعي نميدانست كه استدﻻلهايش
عمﻼً به چه چيزي دﻻلت دارند .او در دوران اوج خود در شصتويكسالگي درگذشت و نتوانست مفاهيم منسجم

نقد فراگيرش بر مدرنيته را تشريح كند .اما لَش بهجاي آنكه خانوادةهستهاي ]متشكل از پدر ،مادر و فرزندان[ را

ايدئال بداند ،آن را نوعي سازگاري ناگزير با پيشرفتهاي صنعتي ميدانست .گذر از توليد خانگي به توليد انبوه،

دنيايي جديد رقم زد كه بيعاطفه بود و ايدة خانواده بهعنوان مأمن و پناهگاهي خانگي ،پاسخي در مقابل آن

محسوب مي شد .نيروهاي بازار ،خانوادة پيشامدرن و پيشاصنعتي را به محاصره درآوردند و مغلوب كردند .خانوادة
مدرن نيز به محاصرةحرفههاي بهاصطﻼح »كمككننده« درآمده است و اكنون معلوم شده كه منظور از كمككننده

»كنترلكننده« است .تحوﻻت اخير ،يعني تبعيت خانواده از نوعي ايدئولوژيِ درماني و بوروكراسي خشك و

بيروح ،داستاني است كه در كتاب پناهگاهي در دنياي بيعاطفه و آثار بعدي لَش ازجمله كتاب بسيار مشهورش
»فرهنگ خودشيفتگي» ٤و كتاب نهچندان مشهورش »خودِ كمينه» ٥بيان ميشود.

لَش از نظرية روانكاوي زياد استفاده ميكند .اين نظريه امروزه از لحاظ اعتبار فكري از جايگاه مهمي برخوردار

نيست؛ اما براي موجهدانستن تبيين لَش ﻻزم نيست طرفدار دوآتشة مكتب فرويد باشيم .باور به »من،»٦

«فرامن» ٧و »نهاد» ٨اختياري است .مهم اين است كه بدانيم ذهن ما ساختار يا ناخودآگاهي عميق دارد كه خيلي

پيشتر شكل گرفته است و درنتيجه دسترسي به آن دشوار است .اين ناخودآگاه قالب شخصيت ما است و الگوي
معمول كنش و واكنش ما را تشكيل ميدهد .طبق فرمول لَش:

خانواده بهعنوان عامل اصلي »اجتماعيشدن« ،در فرد الگوهايي فرهنگي بازتوليد ميكند .خانواده نهتنها تعيينكنندة
هنجارهاي اخﻼقي است و اولين راهنماييها دربارة قواعد اجتماعي رايج را براي كودك فراهم ميكند؛ بلكه
شخصيتش را نيز عميقاً شكل ميدهد .اين كار بهروشهايي صورت ميپذيرد كه كودك حتي از آنها آگاه نيست....

اتحاد عشق و انضباط در اشخاص يكسان ،پدر و مادر ،محيطي بسيار پربار فراهم ميآورد كه كودك ميتواند در

آن درسهايي را بياموزد كه هرگز در جاي ديگر نخواهد آموخت .منظور ما لزوماً درسهاي صريحي نيست كه
والدين آرزو دارند فرزندشان فرا بگيرد .در فرزند زمينهاي ناخودآگاه توسعه مييابد كه او را وادار ميكند تا

بهروشهاي خاصي عمل كند و در دورههاي بعدي زندگياش در روابط خود با خاطرخواهان و مافوقها،

قديميترين تجربههايش را بازآفريني كند .والدين ابتدا مظهر عشق و قدرتاند .هر يك از كنشهاي آنها ،كامﻼً
مستقل از مقاصد آشكارشان ،دستورها و محدوديتهايي را به فرزند منتقل ميكند كه تجربيات جامعه بهواسطة

آنها سازماندهي مي شود .اگر مسئلة بازتوليد فرهنگ صرفاً با انضباط و آموزش رسمي حل ميشد ،آنگاه ميشد
آن را به مدارس واگذار كرد .اما بايد توجه داشت كه بازتوليد فرهنگ ،مستلزم جاسازي آن در شخصيت نيز

هست .اجتماعيشدن باعث مي شود تا فرد بخواهد كارهايي بكند كه بايد بكند .جامعه اين وظيفة پيچيده و ظريف
را به نهاد خانواده محول كرده است.

شخصيتهاي مختلف در جوامع مختلف سازگاري پيدا ميكنند .كاري كه شخص »بايد انجام دهد« مطابق با

روابط غالب قدرت تغيير ميكند .ازآنجاكه جامعه ،شخصيتها را با ابزار خانواده شكل ميدهد ،ساختار و پويايي
خانواده در پاسخ به تغييرات جامعه تغيير مييابد .تغييراتي كه در حيات اقتصادي و سياسي جامعه رخ ميدهند،

مانند ظهور كاپيتاليسم و دولتملت ،در شخصيت دروني فرد منعكس ميشود.
دربارة اقتدار خوب

خوب يا بد ،والدين مدرن درمقايسه با اجداد پيشامدرن خود حساسيت بهمراتب بيشتري به تأثيرات بيروني نشان

ميدهند .ازدواجهايي كه بهانتخاب والدين صورت ميگيرند ،ديگر در جوامع پيشرفته رايج نيستند ،مجازات بدني
تقريباً منسوخ شده است و بهشدت از قواعد تبعيضآميز جنسي انتقاد ميشود .درعينحال ،احترام فرزندان به تنوع
و البته عزت نفس نشان از فرهيختگي دارد .طيف وسيعي از متخصصان و كنشگران ،همة اين تغييرات را تقويت

و تشويق ميكنند؛ اما اين نگراني پرتشويش ،هزينة زيادي دارد :اقتدار ،ديگر در خانواري خودكفا كه معاش و

ضربآهنگ كاري خود را خودش كنترل ميكند ،متمركز نيست .از ديد لَش ،اين جابهجاييِ قدرت از محيط

بي واسطة فرزند به نهادهايي بافاصله و انتزاعي ،مانند دولت ،شركت و بوروكراسي بهداشتي و آموزشي ،رسيدن
به استقﻼل عاطفي را براي فرزند دشوارتر ميكند .عشق ﻻزم است؛ اما كافي نيست .لَش بر اين باور بود كه عشق
بدون اقتدار كاري از پيش نخواهد برد.

چرا؟ نظرية روانكاوي توضيحي حدسي اما ظريف و منسجم عرضه ميكند .چون مغز انسان در مقايسه با ساير

پستانداران ،پيچيدهتر است و ديرتر به بلوغ ميرسد ،كودك انسان هنگام تولد بهطرز بيمانندي درمانده است و
قادر نيست خود را از بقية دنيا تميز دهد .او نميتواند بين منشأ نيازهايش ،يعني بدن خود و منبع تأمين آنها،
عمدتاً مادر ،تمايز قائل شود .اين منبع باعث بهوجودآمدن احساس قدرت مطلق ميشود .وقتي كه برخي از اين

نيازها درنهايت تأمين نميشوند ،كودك به جدايي خود از بقية دنيا و بهويژه از پدر و مادرش آگاه ميشود و اين

درماندگي و خشم ايجاد ميكند .كمكم بر كودك آشكار ميشود كه منبع كاميابيها و ناكاميهايش يكي است:
والدين .اين كشف ،تجربهاي گيجكننده و تحملناپذير است .كودك نميتواند با آن كنار بيايد و آن را واپس

ميزند .

بازگشت احساسات واپسرانده ،بهصورت عﻼئم مرضي يا بهصورت خيالپردازي ،گريزناپذير است :اين قاعده
در نظرية روانكاوي همتاي قانون گرانش يا بقاي انرژي در فيزيك است .بهبيان دقيق ،چون كودك بسيار درمانده

مي شود ،بنابراين تخلياتش دربارة وحدتِ نامتمايز با والدين و نابودكردن والدين يا نابودشدن بهدست آنها،

بيشازحد بزرگ است .اگر كودك بخواهد با اين تكانههاي متضاد و دوسوگراييِ حاصل از آنها زندگي كند ،بايد
آنها را متناسب با مقياس خود كوچك كند و به شكلي واقعي و مهاركردني درآورد.

از ابتداي تاريخ بشر تا عصر صنعتيشدن ،يعني تا هفت يا هشت نسل پيش ،بچهها هر روز به تماشاي والدين

خود نشستهاند و مشاهده كردهاند كه پدر و مادرشان اشتباه ميكنند و مهارتهاي مفيدي نيز براي آموزشدادن
دارند .اين تجربه باعث شد تا تصوير آرماني يا اهريمني والدين در تخيﻼت كودكان تعديل يابد و واقعيتر شود.

نكتةمهمتر اين است كه تجربهكردن مرتب عشق و تنبيه از طرف يك منبع ،درسي حياتي به آنان آموخت :ميتوان

به كساني كه روي كودك ،قدرت نهايي دارند ،اعتماد كرد و مخالفت آنها هستيِ كودك را تهديد نميكند .اين

امنيت عاطفي بنيادين كه بهتدريج حاصل ميشود ،كودك را قادر ميكند تا خود را از پوستة تخيﻼت قديمي رها
كرده و بزرگ شود .وقتي كه اقتدار و قدرت نهايي در زندگي كودك ديگر در يك جفت انسان بالغ متمركز

نمي شود ،بلكه در مفاهيمي انتزاعي مثل شركت يا بوروكراسي رفاه اجتماعي نمود پيدا ميكند ،آن تخيﻼت كودكانه

نيز دوام مييابند .دوسوگرايي كودك به قدرت ،نقطة تمركزي ندارد و بنابراين آرام نميگيرد .بعدها در شخص

بالغي كه هنوز هم تحت تأثير اين تخيﻼت ناخودآگاه قرار دارد ،صفتي پرورش مييابد كه لَش آن را روانرنجوري

عصر ماميداند :خودشيفتگي.

٩

خودشيفتگي هم معنايي روزمره و هم معنايي روانكاوانه دارد .ماجرايي در شمارة چهارم سپتامبر روزنامة نيويورك
تايمز معناي روزمرة آن را مشخص ميكند» :پيشرفت سياسي دونالد جي .ترامپ توجه همه را به صفت شخصيتي

خاصي جلب كرده است :خودشيفتگي .هرچند خودشيفتگي تعريفي دقيق را برنميتابد؛ اكثرِ روانشناسان قبول

دارند كه اين صفت شامل خودمحوري ،ﻻفزني ،احساس برحقبودن و نياز به تحسين ميشود «.ترامپ در اين
معنا قطعاً خودشيفته است؛ اما معناي روانكاوانةخودشيفتگي متفاوت است :داشتن خودي ضعيف و محاصرهشده

بهجاي خودي سلطهجو و جسور .يكي از مريدان لَش )خودِ نويسنده( ،شخصيت خودشيفته را اينگونه توصيف
ميكند:

محتاط در برقراري روابطي صميمي و دائمي كه مستلزم وابستگي است و بنابراين ممكن است خشم دوران كودكي

را برانگيزد؛ بهستوهآمده از احساس تشويش و پوچي دروني؛ دائماً در فكر »رشد« شخصي و تجربة احساسات
جديد؛ مستعدِ داشتن تصاويري متضاد از خود شامل بزرگنمايي و تحقير؛ مستعد تجربةخشم و وحشت دربارة
هر فرد صاحب قدرت ،مشابه تجربة كودك دربارة هركسي كه به او وابسته است؛ ناتوان از همانندپنداري عاطفي

با نسلهاي گذشته و آينده و بنابراين ناتوان از پذيرش دورنمايي از كهنسالي ،زوال و مرگ.

دستكم در دوران لَش ،ادبيات باليني سرشار بود از شرح عﻼئمي ازايندست كه جايگزين روانرنجوري وسواسي
و هيسترياييِ دوران فرويد بهعنوان رايجترين اشكال روانپريشي ميشد.

مقياس انساني

خوانندة نكتهبين متوجه خواهد شد كه اين توصيف از رشد عاطفي ،از لحاظ جنسيتي تقريباً خنثي است .نقشها
و كاركردها با جنسيت تعيين نميشوند .در اين تبيين هيچگونه تقسيم كار جنسي ،عقدة اُديپ يا غبطة قضيب ديده

نميشود ]كه از مفاهيم روانكاوي فرويدياند[ .لَش تأكيد ميكند كه» :زيربناهاي عاطفيِ شكلگيري وجدان،

همگانياند .تجربيات اساسي عبارت اند از ترس از جدايي ،وابستگي و درماندگي؛ يعني كودك درمييابد كه در
دنيايي زندگي ميكند كه كامﻼً امن و مطمئن نيست«.

اين نوعي تبيين فرويدي محض نيست .لَش دربارة استنادش به مقولههاي روانكاوي ميگويد» :موضوع اساسي

از ديدگاه من تقسيم نقشهاي جنسيتي در داخل خانواده نيست كه والدين برحسب آنها اقتدار يا عشق نشان

ميدهند؛ بلكه موضوع مهم »تقسيم كار« در جامعه است كه خانواده را از همة كاركردها ]كاركردهاي اقتصادي،
تحصيلي و مقتدرانه[ خﻼص ميكند «.بسته به اينكه معيارمان جان استوارت ميل باشد يا آندريا دوركين ،ممكن
است لَش را فمينيست بدانيم يا ندانيم .اما او برحقبودن مطالبات زنان در زمينة برابري اقتصادي و جنسيتي را

كامﻼً ميپذيرفت .تنها پيشنهاد او براي سياستگذاري اين بود كه مفهوم معاصر كار را بايد طوري بازتعريف كنيم

كه موفقيت شغلي و موفقيت در نقش پدري و مادري كامﻼً باهم سازگار شوند؛ يعني »اين امكان را براي مردان
و زنان فراهم كنيم تا در كار انعطاف زماني بيشتر و ساعات كاري كوتاهتري داشته باشند و در صورت امكان با

بهرهگيري از پيشرفتهاي فناورانه مانند رايانههاي شخصي و دستگاه فاكس در خانه كار كنند «.اين رويكرد،
برنامهاي ضدفمينيستي نيست.

لَش معتقد بود كه واردآمدن فشارهاي تحملناپذير بر خانواده و دشوارشدن رسيدن به بلوغ روانشناختي ،تقصير

فمينيسم نيست؛ بلكه علت اين امر ،توليد انبوه ،تمركز سياسي و ايدة رشد بيپايان و مصرف فزاينده است .هر
موجود زندهاي فقط تا حدودي و در مقياس خاصي ميتواند رشد و نمو كند .ما در روابط قدرت و توليد خود
در اجتماع مقياس انساني را رها كردهايم وهزينههاي رواني اين كار هنگفت است.

پيشرفتهاي بزرگ در دهههاي اخير ،انقﻼب اطﻼعاتي و پيروزي نئوليبراليسم فقط فشارهاي وارد بر خانواده را
شديدتر كردهاند .افزايش ناامني اقتصادي و ماشينيشدن كارها كه استراتژيهاي اصلي نئوليبراليسم است ،اقتدار و

اعتمادبهنفس والدين را تحليل برده است و نوجوانان را با دورنماي »جنگ همه عليه همه« در بزرگسالي روبهرو

كرده است .در داخل و بيرون از كﻼسِ درس ،موجي از رسانههاي مملو از تبليغات ،كودكان را بهعنوان

مصرفكنندگاني نوپا هدف قرار داده است .اينترنت و رسانههاي اجتماعي ،تعامل بين اعضاي خانواده و بهويژه

تعامل بين نسلها را كمرنگ كردهاند .اين در حالي است كه نوجوانان روزبهروز از مواجهات رودررو بهعنوان

روش ارتباطي پيشفرض كمتر استفاده ميكنند .چنين مواجههاي مسلماً نزديكي عاطفي بيشتري بههمراه دارد.
زندگي مبتني بر ارتباطات هايپري ]با استفاده از ابزارهاي ماشيني[ با همة جاذبههايش ،نيرويي مركزگريز است.

خانواده ،به هر شكلي كه باشد ،فقط ميتواند در محيط رواني سالم رشد يابد و به كاميابي برسد .كساني كه نفع
مالي در انكار اين نكته ندارند ،كمكم درمييابند كه دستكاري كﻼن در محيط فيزيكي ما به احتمال زياد

تأثيرشديدي بر سﻼمت عمومي خواهد گذاشت .اما طول خواهد كشيد تا پي ببريم كه همين وضع در مورد محيط

رواني ما نيز صادق است .سيل بيپايان پيامهاي بازرگاني كه كامﻼً عاري از اطﻼعات يا هنر است ،به بخار ذرات

سمي ميماند كه هوا را حتي در پيشرفتهترين كشورها آلوده ميكند .جريان پيوستةپيامرساني اجتماعي در فضاي
مجازي ،از لحاظ نداشتن مواد مغذي ،شبيه غذاهاي ناسالم وبيكيفيتي است كه همهجا يافت ميشوند .گاهي

هيچيك از ما در مقابل اين غذاها تاب مقاومت نداريم .ماشينيشدن كارها و پوليشدن اقتصاد ،اكثرِ ما را سردرگم
و آسيبپذيرميكند؛ همانطور كه پيشرفت علم و فناوري همه را چنين ميكند .فقط نخبگان هوشمندند كه

ميتوانند نيروهاي بهظاهر جادويي و محرك ماشينهاي پيچيدهتر ما را واقعاً درك كنند.

همانطور كه محيطزيستگرايان و ماركسيستها و طرفداران ايدههاي فرويد ميگويند ،همهچيز به هم مرتبط

است .كافي است فقط يك نخ را بكشيد تا تار و پود همه چيز از هم بپاشد .براي تقويت نهاد خانواده بايد در
مفهوم تقسيم كار بازنگري كنيم؛ يعني مفاهيم بهرهوري ،كارايي و رشد را از نو ارزيابي كنيم و توزيع ثروت و
قدرت اقتصادي را به نقد بكشيم .حتي شايد به مفاهيم جديدي از »حقوق«» ،فرديت« و »آزادي« نيازمند باشيم.

تعريف سهمي برابر براي مردان و زنان يا سفيدپوستان و سياهپوستان بهمنظور ادارة جامعهاي مسموم را بهسختي

ميتوان هدفي ارزنده دانست؛ چه رسد به اينكه هدفي بنيادين بدانيم .اِلنويليس در سال  ١٩٩٧در پاسخ به نقد لَش
بر فمينسيم معاصر مينويسد» :از دهة شصت ...جريان بزرگِ تفكر فمينيستي ،شغلگرايي را به نقد كشيده و
خواهان بازسازي مفاهيم كاري بوده است «.اگر اين جريان هنوز زنده است و ميخواهد پا را فراتر بگذارد ،ﻻزم

است نقد لَش بر مساويدانستن پيشرفت با مصرف گسترده و تأكيد او بر محدوديتها و مقياس انساني را بپذيرد.
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