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گزارشی از کتاب »روانشناسی خواب« فروید

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ

حزب توده در روزهای کودتا

رؤیا از گذشته خبر میدهد و شاید از آینده

نظریه کنش و امید اجتماعی

 رابطه مصدق و حزب تــوده ایران و نقش
این حزب بزرگ و سراسری در ماجرای منتهی
به کودتــای  ۲۸مرداد همــواره محل بحث و
بررســی تاریخ نگاران بوده اســت .مصدق که
بعد از ســقوط رضاشــاه ،از تبعیــد به عرصه
سیاســت بازگشته بود در سال  ۱۳۲۸با چندین
حــزب وارد اتحاد شــد و با همکاری حســین
فاطمی به تأســیس جبهه ملی ایــران اقدام
کرد .جبهــه ملی و در رأس آنهــا مصدق ،به
پیشــنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی
در ایران ،ملیشــدن صنعت نفــت را مطرح
کردند .مصدق در سال  ۱۳۳۰به نخستوزیری
رســید و در اولین قدم ،نفت ایران را ملی کرد.
به همین دلیل طرح ســقوط دولت او توســط
انگلستان که تا قبل از ملیشدن نفت ،صاحب
عمده نفت ایران بود ریخته شــد و ســرانجام
در کودتای  ۲۸مرداد که توســط ســازمان سیا
انجام شــد ،دولت مصدق ساقط شد .مصدق
در دوره پهلــوی ،سیاســتمدار ،حقــوقدان،
نماینــده هشــت دوره مجلس شــورای ملی،
و دو دوره نخســتوزیر ایران بــود .او در زمان
انتقــال ســلطنت از قاجار به پهلــوی ،اگرچه
از حکومــت قاجار مأیوس بود ولــی با توجه
به اینکــه میدانســت رضاشــاه حکومتی بر
مبنــای دیکتاتــوری ایجاد میکند ،بــا این کار
مخالفــت کرد و بعــد از آن یکــی از منتقدان
سرسخت رضاشاه شــد .او سلطنت پهلوی را
مخلوق سیاســت انگلســتان میدانست و در
انجام اصالحــات دیدگاهی متفــاوت با دربار
داشــت .مصدق میگفت اصالحات باید از راه
قانعکردن مردم و با همکاری ایشان و به دست
ایشــان انجام شــود ،نــه از راه بهکاربردن زور
بیچونوچرا و شرکتندادن مردم در کارها.
کتــاب »کارنامه مصدق و حــزب توده« که
به تازگی منتشــر شــده یکــی از منابع مهم و
دستاول درباره دوران نخستوزیری مصدق و
نقش حزب توده در آن دوران است .این کتاب
در حقیقت دستنوشــتههای »ارسالن پوریا«
یکی از اعضای بلندمرتبه حزب توده و شاهدان
عینی کودتاست .اولینبار خسرو شاکری ترتیب
کتاب کارنامه مصدق را با نام مســتعار پارســا
یمگانی منتشــر کرد .این کتــاب در زمان خود
نخســتین تالش از سوی یکی از اعضای سابق
حــزب توده در نقــد و نفی رویکــرد آن حزب
نسبت به نهضت ملی محسوب میشد .اکنون
انتشــار متن کامل این کتاب ،سند مهم دیگری
در اختیار عالقهمندان بــه تاریخ معاصر ایران
و نیز پژوهشگران تاریخ میگذارد تا با شناختی
دقیق ،به دور از غرض و پیشــداوری بتوانند با
بخشــی از گذشــته مبارزات ضداستعماری و
ضداســتبدادی مردم ایران آشــنا شوند .تاریخ
شروع کتاب به روز سوم شهریور  ۱۳۲۰و پایان
آن به روزهای بعد از کودتا پیش از زندانیشدن
نویســنده بازمیگــردد .حزب تــوده بهعنوان
وارث سوسیالدموکراســی عهد مشــروطه و
حزب کمونیســت ایران و توســط روشنفکران
و فعاالن چپگرا و ملیگرایی تأســیس شــده
بود که اغلب در دوره رضاشــاه تحت تعقیب
یــا در زندان بودند .این حزب در دهه  ۱۳۲۰به
یکی از بازیگران اصلی ســپهر سیاســی ایران
تبدیل شــد ،پس از کودتای  ۲۸مرداد و افشای
سازمان افسری ،حزب با ســرکوب گستردهای
از ســوی حکومت روبهرو شــد و صدها افسر
ارتش ایران بــه دلیل عضویــت در این حزب
به اعدام ،زنــدان و تبعید محکوم شــدند .در
زمان کودتا ،حزب توده نیروی اساســی آزادی
را در بیــرون از مرزهای کشــور میدید و پیکار
درونی ایران را یک زائده فرعی غیراساســی و
تابع سیاســتهای جهانی میپنداشت .برای
نشــاندادن این منطق حزب توده ،بخشــی از
دفترچــه »راه حزب توده ایــران« در این کتاب
منتشــر شده است .رهبران حزب توده که خود
را شاگرد دکتر ارانی میدانستند ،نه دانش او را
داشتند نه دلیری او را .این کتاب در سه بخش
تدوین شــده اســت؛ سیاســت موازنه منفی،
ملیشدن صنعت نفت یا به نام سعادت ملت
ایران ،فرمانروایی مردم .در »یادداشــت ناشر«
در ابتدای کتاب میخوانیم» :ارســالن پوریا از
اعضای پیشــین حزب توده ایران و معاون نادر
شرمینی در ســازمان جوانان توده بود که پس
از کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲به زندان افتاد .این
کتاب حاصل پژوهشها و تجربههای شخصی
وی از دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق
و نقش حزب توده ایران در آن دوران است .بنا
به نوشــته خسرو شــاکری ،که نخستینبار این
کتاب را در انتشارات مزدک منتشر کرد ،شخص
دکتر مصدق ،متن اولیه کتاب را دیده و حک و
اصالح کرده بود .نخســتین پخش وسیع ولی
مخفــی آن نیز با مقدمه مصطفی شــعاعیان
صورت گرفته بوده«.

کارنامه مصدق و حزب توده
ارسالن پوریا
ناشر :ققنوس
چاپ اول۱۳۹۶ :
قیمت ۳۸۰۰۰ :تومان

گروه اندیشــه :معروف است که سه
ضربه تاجوتخت سروری بشر را روی
ســیاره زمین بر هــم زد :اولین ضربه
را کوپرنیــک زد وقتی ثابت کرد زمین
نهتنها مرکز عالم نیســت بلکه سیاره
کوچکی اســت که به گرد ســتارهای
میگردد؛ انســان دیگر مرکز و ســرور
کیهان نبود .دومیــن ضربه را داروین
زد وقتــی ثابت کــرد انســان نهتنها
گونــه برتر روی زمین نیســت و فرق
چندانــی با سایر جانوران ندارد بلکه
محصول یک فرآیند تکاملی اســت؛
ما دیگر ســرور ســایر جانــوران هم
نبودیم .سرانجام ضربه آخر را فروید
زد وقتی ثابت کرد انسانها حیواناتی
منطقیانــد و تحتتاثیــر غریزه خود
و تنها از بخش اندکی از وجودشــان
آگاهاند و رفتار و گفتار بشر سرچشمه
مهمتری دارد ،یعنی »ناخودآگاه«؛ ما
حتی دیگر سرور خودمان هم نیستیم.
فروید آخریــن نمونه از این حلقه بود
که با کشف ضمیر ناخودآگاه ،بررسی
ریشــه نارســاییهای روانی در گذشــته و ایدهها و
نظریــات شــگفتانگیز در روانکاوی و روانشناســی
خواب ،افقی جدید به سوی دانش و معرفت انسان
از خــود و جهانــش گشــود .آرای فرویــد همچنان
زنده اســت و البته بــه طرز حیرتانگیــزی هنوز از
ســوی بســیاری از جریانهای فکری انکار میشود،
البته اگر از پیشــرفتهای اخیر علمی بگذریم که بر
حقارت انسان افزودند وقتی ثابت کردند ذهن انسان
چیزی نیست جز ماشــین پردازش دادهها و خود او
شــاید چیزی فراتر از یک کاربر نباشــد .فروید در کنار
ابداعاتــش در روانکاوی و روشهای بالینی ازجمله
اســتفاده از تداعی آزاد ،کشــف انتقــال و همچنین
فرایند تحلیلی روانشناســی ،بازتعریفی از تمایالت
جنسی ارائه کرد که شامل اشکال نوزادی هم میشد
و بــه او اجازه میداد عقده ادیــپ را بهعنوان اصل
مرکزی نظریه روانکاوی مطرح کند .تجزیه و تحلیل
فرویــد از خود و رؤیاهای بیمارانش بهعنوان آرزویی
تحققیافته او را به مدلی برای تجزیه و تحلیل عالئم
بالینی و سازوکار سرکوب رساند ،همچنین کمک کرد
نظریه خود را بســط و نشــان دهد ناخودآگاه مرکز
ایجاد اختالل در خودآگاه است .ازاینرو ،آرای فروید
در باب خواب و رؤیا نیز بسیار جنجالی و تعیینکننده
بودند .او نخست در سال  ۱۹۰۰کتاب معروف »تعبیر
خــواب« یا »تفســیر رویا« را منتشــر کــرد که در آن
به معرفــی نظریه خود از تعبیر خــواب با توجه به
ذهن ناهوشــیار فرد و عقده ادیپ میپردازد .فروید
در این کتــاب از خواب رمزگشــایی میکند و به این
جهــت ،بخشهای مهمــی از اصلیتریــن نظریات
فروید در زمینه ســرکوب ،سانســور ،نظریه جنســی
و رابطــه خــودآگاه و ناخودآگاه در ایــن کتاب طرح
میشــود .فروید کتاب مهم دیگری نیز در این زمینه
دارد کــه بهتازگی با عنوان »روانشناســی خواب« با
ترجمه احســان المع ترجمه و منتشــر شده است.
او در ایــن کتاب که بــا زیرعنوان »روانــکاوی برای
مبتدیان« منتشــر شد ،در هشــت فصل به مکانیسم
خواب ،تحلیل رؤیا ،کارکرد رؤیا ،فرایند اولیه و ثانویه
ســرکوب ،و ناخودآگاه و خودآگاه میپردازد و نشان
میدهد خوابها محل تالقی دارند و چرا رویا شکل
تمایالت را تغییر میدهد؟
معنای خواب :رؤیاها آرزوی تحققیافتهاند
فرویــد پرســش از معنای خــواب را پرسشــی
دوبعــدی میدانــد :اول پرســش از اهمیت روانی
خواب و موقعیت آن نســبت بــه فرایندهای روانی
و دوم ،آیا خواب معنایی دارد؟ آیا میتوان از ســایر

ســنتزهای ذهنی ،معنا و مفهومی از هر رؤیای واحد
در هشــیاری ناشناخته اســت« .فروید نشان میدهد
»رؤیاهــا آرزوی تحققیافته را به ما نشــان میدهند.
دریافــت؟ او در ارزیابــی خواب از ســه جهتگیری
آنها واقعیت عملیشــده و حاضر را نشان میدهند.
عمده میگوید که بســیاری از فیلســوفان به یکی از
این سه جهت گرایش داشتهاند ،جهتی که همزمان
خوابی که میبینیم در اصل شامل صحنههای هرچند
ناقص بهخصوص تصاویر بصری احساس ما هستند«.
ارزش گذشــته خــود را حفظ کرده اســت» :از نظر
)ص (۲۴البته فروید بین محتوای آشکار و پنهان رؤیا
آنان ،شالوده خواب حالت خاصی از فعالیت روانی
اســت که حتی میتــوان آن را در حــاالت فراتر به
فــرق میگذارد که ما را به این نتیجه میرســانند کل
محتوای رؤیا حاصــل افکار درون رؤیاســت و تقریباً
مثابه الهام پنداشــت ...البته خیلیها نهتنها پا را از
تمام فکر خواب در محتوای رؤیا نشان داده میشود.
این فراتر مینهند ،بلکــه تصریح میکنند که رویاها
پس هنوز تفاوتی معین وجود دارد.
ریشه در هیجانهای روحانی حقیقی دارند و تجلی
بیرونی قدرتهــای روانیاند که مانــع حرکت آزاد
چون »آنچه بهعنوان محتوای ضروری آشکار و
آنها در خالل روز شدهاند .بســیاری از مشاهدهگران
برجستهتر میشــود ،باید با نقش تابعی که در میان
اذعان میکنند عمــر خواب قابلیت دســتاوردهای
تفکــرات خواب ایفا میکند ،رضایتبخش باشــد و
فوقالعادهای در هر صــورت و در زمینههای خاص
آنچه ناشــی از عواطف ماســت و گفته میشود که
دارد )حافظه(« .فروید به نویســندگان پزشــکی هم
در بین تفکرات خواب مهمتر جلوه میکنند ،خود را
اشــاره میکند که »با طرد مســئله فوق به ســختی
در محتوای رؤیا نشان نمیدهد«) .ص  (۳۲بنابراین
میپذیرنــد که خــواب پدیــدهای روانی باشــد .به
فرویــد این پدیده را چنین توصیف میکند» :در خالل
باور آنهــا رؤیاها منحصــراً از طریق محرک ناشــی
رؤیاگری ،فشــردگی فیزیکــی از تفکرات و مفاهیمی
از احســاس یا جســم ،تحریک و آغاز میشوند و به
جریــان پیدا میکند که در قضاوت مــا نیاز به چنین
رؤیابین میرســند یا ناشی از مزاحمتهای تصادفی
تاکیدی ندارد .هیچ فرآیند دیگری نمیتواند تا این حد
ارگانهای داخلی آنهاســت] .در نظر آنها[ خوابها
در پنهانسازی معنای یک خواب و ناشناختهساختن
بیشــتر از صدایی که انگشــتان شــخص ناآشــنا با
ارتبــاط بین محتــوای رویا و تفکرات خــواب مبهم
موسیقی روی صفحهکلیدساز ایجاد میکنند ،در پی
باشــد«) .ص (۳۲فروید رؤیاگری را یک فرایند کامال
معنا و اهمیت نیستند ،همه ویژگیهای حیات خواب
ویژه روانی میداند که شبیه هیچ چیزی نیست» :رؤیا
به مثابه تقالیی نامنسجم ارگانهای خاص یا عناصر
معنای سری دارد و ظاهراً آن معنا تحقق آرزوست«.
غشــایی مغز به دلیــل برخی محرکهــای فیزیکی
)ص (۶۶بنابراین تحلیل رؤیا بســیار اهمیت خواهد
اســت«) .ص (۹-۸در مقابل به اعتقاد راسخ مردم
داشــت .چون روشــن میشــود در دل رؤیا معنا و
هم اشــارهای میکند که خواب را معنادار میدانند،
ارزشــی روانی نهفته است و نمیتوان انتظار داشت
چنانکــه معنایی از محتــوای معمایی و عجیب آن
این معنا بهسادگی تفسیر شود .مثل تعریف صحیح
بیرون میکشند که انگار خبر از آینده میدهد .ادعای
کلی ارســطو که خــواب را دنباله
ولی از نظر فروید ِ
جنجالــی فروید آنجا شــکل گرفت که
فکر رؤیابین میدانست تا موقعی که
جانب مردم را گرفت تا پزشکان .به نظر
خفته است.
او دیدگاه مردم درباره خواب که ریشــه
رؤیا چطور شکل نمایش میگیرد؟
در خرافات دارد ،بــه واقعیت نزدیکتر
اما چطور رؤیاهــا تحقق آرزویند
است تا دیدگاه پزشــکی .اما چطور؟ او
و تنهــا انگیــزه آن؟ در پاســخ بــه
با اســتفاده از روشهای نوین بررســی
ایــن ســؤال میتــوان دو سیســتم
روانشناختی به نتیجه جدیدتری دست
خــودآگاه و ناخــودآگاه معــروف
یافته بود.
فرویــدی را در این ادعــا دید .در نظر
روانشناسی خواب
فرویــد »رؤیاهــا محصول سیســتم
در نظــر فرویــد همانقــدر کــه
ناخودآگاهنــد کــه فعالیتشــان
مشــغولیتهای ذهنــی و احساســات
زیگموند فروید
چیزی جز برآوردهکردن آرزو نیســت.
خاص ناشــی از ترس مکرر در هوشیاری
ترجمه :احسان المع
رؤیاهــا در شــبکهای ارتباطــی قرار
هوشــیاری
عجیب اســت ،رؤیاها هم در
ِ
ناشر :نگاه
دارند که ســایر ســاختارهای روحی
پس از بیداری عجیب به نظر میرســند،
چاپ اول۱۳۹۶ :
نیــز در آن جــای دارد .اگر سیســتم
چون »منشــأ آنها هم مانند منشأ رؤیاها
قیمت ۱۲۵۰۰ :تومان

ناخودآگاه وجود داشــته باشد رؤیاها
محصــول و نمــود آن هســتند و هر
رؤیایی ممکن اســت مدلــول تحقق
یــک آرزو باشــد«) .ص (۱۰۵فرویــد
بهطور خالصــه تحلیل خود را چنین
توضیح میدهــد :کار هنگام بیداری
ممکن اســت هنــوز باقیمانده مؤثر
و فعالی باقی گذاشــته باشد ،ممکن
است میل ناخودآگاهانهای را تحریک
کرده باشد .این دو مورد ممکن است
مصادف شوند .سپس روشن میشود،
هنگام روز یا فقط هنگامی که خواب
فرامیرســد ،میل ناخودآگاه راهی به
این باقیمانده هنــگام روز برای خود
باز میکند و شــدت و مختصات خود
را به آنها منتقل میکند و در حقیقت
عمــل انتقال را به انجام میرســاند.
آنــگاه با میلی که خــود را به عناصر
جدیــد منتقل کرده ظاهر میشــود و
یا اینکه فالن میل جدید سرکوبشده
توان خود را از ناخودآگاه باز میگیرد
و به جنبوجوش میافتد و بهآسانی
از راه طبیعــی جریانهــای فکر ،بهواســطه حالت
نزدیــک بــه خودآگاهی که قســمتی از آن از نیروی
گرفتهشده ممکن است به عالم خودآگاهی راه یابد،
با سانســور مواجه میشــود که هنوز فعال اســت.
اینجاست که دستخوش یک جابهجایی تازه میشود
که پیشتر توسط عمل انتقال مهیا شده بوده است.
در ایــن هنگام در راهی اســت که ممکن اســت به
اندیشــه ثابت ،به اندیشههای هذیانی و غیره منتهی
شود .فروید همه اینها را افکاری میداند که با پدیده
انتقال تقویت شــده و با سانســور از شــکل افتاده و
دگرگون شدهاند .اما حالت نزدیک به خودآگاهی به
آن اجــازه دورتررفتن از این را نمیدهد .پس به نظر
میرســد این سیســتمی که توضیح داده شد ظاهرا
با پایینآوردن درجــه تحریکپذیری خود از خودش
حراست کرده باشــد .از اینرو ،فروید اضافه میکند
کــه فرایند رؤیا مســیر واپسگرایانــه را طی میکند
که این مســیر با ویژگی حالت خواب باز میشــود و
بدینطریق به وســیله گروههــای حافظه جذب در
آن میشــود .فروید نتیجــه میگیرد رؤیا در مســیر
واپسگرایی شکل نمایش میگیرد) .صص(۱۱۰-۱۰۹
فرویــد همچنیــن بهخوبــی نشــان میدهد که
رؤیــا برگرفته از افــکار و تصورات روزانه ماســت و
نمیتوانــد مانع از شــکلگیری روابط روزانه شــود.
او این امــر را حافظ محتوای صحیــح رؤیا میداند.
چون فرایند رؤیا برخوردار از مکانیســم ارتباط است.
بر همین اســاس رؤیاها باید حافظهای بســیار قوی
داشــته باشــند که اطالعــات و اتفاقــات مربوط به
دوران کودکی را در دســترس دارند .بماند که رؤیاها
رویدادهای بیاهمیــت روز پیش را انتخاب میکنند
و نمیتوانند به موضوع مهم روز بپردازند مگر آنکه
فراتر از اتفاقات فعالیتهای روزانه ما باشــد .پس با
تحلیل رؤیا میتوان اندکی وارد سازمان و چگونگی
این وسیله شــد که فروید آن را از حیرتانگیزترین و
اسرارآمیزترین وســایل میدانست .هرچند فروید آن
را آغاز کاری میدانســت که به مــا اجازه میداد به
جاهــای دیگری هم دســت یابیم .به نظر میرســد
حق بــا فروید بــود که جانــب مــردم را گرفت نه
پزشــکان منتها با این تفاوت که خواب بناســت خبر
از گذشــته دهد ،شــاید هم از آینــده .فروید خود نیز
اذعان داشت که نمیتوان گفت چطور ،ولی »اینکه
رویاها میتوانند از آینده خبر دهند عاری از حقیقت
نیســت«) .ص (۱۶۲با اینحال ،تأکید داشت که بهتر
است بگوییم :رؤیا از گذشته خبر میدهد چون همه
رگوریشه آن از گذشته است.

رﺷﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﯾﺮي
فروید نخستین نظریه نظاممند از ناخودآگاه را در کتاب تفسیر خواب
ارائــه کرد .کتاب بعدي او »ســه رســاله درباره نظریه جنســي« بود که
در زمان انتشــار خود ســروصدای زیادي به پا کرد و تابوهای عمیقی را
شکست .این کتاب که در ســال  ۱۳۴۳به فارسي ترجمه شده بود اخیرا
در ترجمــهاي جدید مجددا روانه بازار شــده اســت .در ترجمه جدید،
نوشــتههاي دیگر فروید در ارتباط با رشد جنسي که طي سالهاي ۱۹۰۶
تا  ۱۹۳۱نوشــته شده ضمیمه کتاب اســت .فروید در این کتاب ،به تبیین
نظریه جنجالبرانگیز خود دربــاره عقدههای ادیپ و الکترا پرداخته که
به نوعی پایه و اســاس اندیشههای بعدي او است .سه رساله شامل سه
زیرمجموعه اســت :رساله اول درباره مسائل کلی جنسی و انحرافها و
کژرويهاي مرتبط با این غریزه اســت ،رساله دوم میل در دوران کودکی
تا زمان بلوغ را شــامل میشود و رســاله سوم درباره تکوین میل جنسی
در دوران بلــوغ اســت .فروید در طول این ســه رســاله مفهوم تکامل
»لیبیدویي« یا رشد جنســي شخص را توضیح ميدهد .او مفهوم لیبیدو
را به معنــاي نیرویي متغیر میداند که ميتوانــد فرایندها و تبادلهاي
حوزه برانگیختگي جنســي را اندازه بگیرد .فروید لیبیدو را از کارمایهاي
که بــه طور عام در فرایندهاي رواني مفروض اســت از منشــأ ویژهاش
متمایــز ميکند و به این ترتیب به آن خصلتي کیفي ميبخشــد .تحلیل
انحرافهاي جنسي و رواننژندیها او را به این نگرش رهنمون ميسازد
که برانگیختگي جنســي توســط همه اندامهاي بدن انجام ميشــود.
بنابراین ما براي خود تصوري از مقدار لیبیدویی را ميســازیم که نماینده
روانياش را »لیبیدوي من« مينامیم ،که تولید ،افزایش یا کاهش ،توزیع
و جابهجایياش ميباید برایمان امکان توضیح پدیدههاي مشاهدهشده
رواني و جنسي را فراهم آورد.
نقطــه عزیمت فروید در این کتاب انحراف در غریزه جنســي اســت
و خواننــده را با این پرســش مواجه ميســازد که انحــراف و کژروي بر

دادههــاي ارثــي منطبق اســت یا به دنبــال تأثیرهاي زندگي اکتســاب
ميشود .او پاسخ به این پرسش را از بررسي در مناسبات غریزه جنسي در
مبتالیان به رواننژندی به دست ميآورد ،یعني در گروهي انساني که از
نظر تعداد کثیرند و فاصله چنداني با انسانهاي سالم ندارند .در نهایت
او ایــن ایده را مطرح ميکند که »نِوروز ،همــان وجه امر منفي انحراف
جنسي است) «.ص  (۱۳۴او ناخشــنودي خود را از این امر ابراز ميکند
که در علم پزشــکي آن روز ،غریزه جنسي در سنین کودکي انکار ميشد
و بیانکردهــاي نهچندان نادر و جنســي کودکانه به مثابه پیشــامدهایي
خالف قاعده توصیف ميشــدند .در مقابل او ایــن نظر نو را مطرح کرد
که کودك نطفه فعالیت جنســي خــود را با خود به دنیا ميآورد و حتي
در هنگام دریافت خوراك از ارضاي جنســي بهرهمند ميشود .فعالیت
جنســي کودك همگام با ســایر عملکردهاي او رشد نميکند بلکه پس
از دوره کوتاه شــکوفایي از دو تا پنجسالگي) ،سالهاي دوره موسوم به
دوره نهفتگي( آغاز ميشــود .در این دوره اخیر تولید تحریك جنسي به
هیچ وجه متوقف نميشــود بلکه ادامه ميیابد و انباشــتهاي را فراهم
ميســازد که به طور عمده براي مقاصد دیگري به جز غریزه جنسي به
کار گرفته ميشــود؛ یعني از یكسو براي تحویلدادن مؤلفههاي جنسي
براي احســاسهاي اجتماعي و از سوي دیگر )به واسطه واپسزدگي و
ایجاد واکنش( براي ساختن سدهاي جنسي آینده.
سه رساله درباره نظریه جنسی
زیگموند فروید
ترجمه :ابراهیم ملکاسماعیلی
ناشر :نگاه
چاپ اول۱۳۹۶ :
قیمت ۲۴۰۰۰ :تومان

فروید در مطالعه اختاللهاي عصبی متوجه ميشــود که در زندگي
جنســي کودکانه ،ســرآغازهاي نوعي ســازمانیابي مؤلفههاي غریزي
جنسي قابل شناسایي است .در یکي از مراحل ابتدایي و بسیار زودهنگام،
لذتیابي دهاني در مرتبه نخســت قرار ميیابــد .واقعیت دوزمانهبودن
پیشآغاز تکامل جنســي انســان ،یعني گسســتگي این تکامل از طریق
زمان نهفتگي از نظر فروید یکي از شــرطهاي مســتعدبودن انسان براي
تکامل فرهنگي عاليتر است اگرچه همزمان تمایل به نِوروز را نیز درون
خود گنجانده اســت .در خویشان جانوري انســان ،مطابق دانش امروز،
امري مشابه قابل اثبات نیست .اشتیاق خاستگاه این خصیصه انساني را
ميبایست به احتمال در پیشتاریخ نوع انسان جست.
وابستگی »سه رســاله درباره نظریه جنسي« به دستاوردهای تجربی
روانکاوانــه ،که محرکی در نــگارش آن بوده اســت ،نهتنها خود را در
گزینــش ،بلکــه در ترتیب ارائه مــواد و مصالح نیز نشــان میدهد .در
همه جاي کتاب تناســبي بین تاریخچه تکویــن فردي و تاریخچه تکوین
نوعي برقرار اســت .تاریخچه تکوین فردي را ميتــوان به عنوان تکرار
تاریخچه تکوین نوعي مشــاهده کــرد منوط به آنکــه تاریخچه تکوین
نوعــي به دنبال تجربه زیســتي جدیدتري تغییر نیافته باشــد .همچنین
جنبههای وضعی مقدماتی در پیشزمینــه باقی میماند ،تکوین فردی
پیش از تکوین نوعی مورد مطالعه واقع میشــود و بهواقع امر تصادفی
در تحلیــل نقش اساســی را ایفا میکنــد .فروید در این کتــاب بر پیوند
دائمی این بررســی با پژوهشهای روانکاوانه و ناوابستگی تعمدی آن
به تحقیقات زیستشــناختی به عنوان ویژگی این کتاب تأکید میکند .او
از انتقال انتظارهای علمی متعلق به زیستشناســی جنسی عمومی یا
زیستشناســی نوعهای ویژه جانوری به درون این بررسیها پرهیز کرده
که نمایش عملکرد جنســی انســان را تنها از طریق فنهای روانکاوی
ممکن سازد.

 مقصود فراســتخواه در همایــش »بازرگان
و انقالب اســالمی« :این گفتار را با این پرسش
آغــاز میکنم که »چــرا باید از بــازرگان حرف
زد؟« واقعیــت این اســت که جامعــه ایران با
نحوه کنــش کنشــگران قابل توضیح اســت؛
اینکــه بازیگران ملی آن ،با چــه قواعدی بازی
میکننــد؟ ایــن امر ،هــم دالیل نظــری و هم
شــواهد تاریخــی بســیار دارد .از موضوعات و
مباحــث برجســته در جامعهشناســی ،بحث
»عاملیت« و »ساختار« اســت؛ به این معنا که
برخی بر این باورند »ساختارها و نهادها« در یک
جامعه تعیینکنندهاند و برخی دیگر »عاملیت
اجتماعــی« و نحوه عمل کنشــگران را در این
فضا مهم تلقی میکنند .نهایتا این مناقشــه با
کسانی مثل گیدنز و بوردیو خاتمه یافت و آنان
در این زمینه به یک رهیافت تلفیقی رســیدند؛
به این معنا که هم »ساختارها« و هم »عامالن«
با هــم تعیینکنندهاند .امــا در تقریر دیگری از
بحث عاملیت و ســاختار برخی از دوره رشــد
هر جامعه صحبت میکنند ،که در مســیر آن،
گاه »عاملیت« و گاه »ســاختار« وزن بیشــتری
پیدا میکند .اینکه بین »ســاختار« و »عاملیت«
کدامیــک وزن بیشــتری پیــدا میکنــد ،دیگر
موضوعی تئوریک نیست و بیشتر تجربی است
و مربوط به دورههایی اســت کــه یک جامعه
طی میکند .جوامع بــا هم فرق میکنند حتی
یک جامعــه در دورههای مختلف ،اولویتها و
وظیفههای مختلفی پیدا میکند.
جوامعی که نهادها و ســاختارهایش بر اثر
انباشــتی تجمعی از نتایج کنش کنشــگران به
درجاتی از توســعه رســیده ،واجد ساختارهای
تثبیتشــدهتر اســت و قطعــا تفــاوت دارد با
جوامعی که ســاختارهای نهادینهشــده ندارد.
در جوامع توســعهیافته» ،هوشمندی«» ،عقل«
و »اخالق« به درون سیســتمها رســوخ کرده و
سیستمها به نوعی هوشمندانه عمل میکنند.
به تعبیری ،در این جوامع ،نه صرفا کنشــگران
بلکــه سیســتمها هــم عاقل هســتند و نوعی
خردورزی در سیســتمها نهادینه شــده است.
برای مثال ،در جوامعی که رسانهها و مطبوعات
آن مســتقل عمل میکنند ،افکار عمومی شکل
میگیرد و نهادینه میشــود .در نتیجه ،مسائل
جامعه بهطور مداوم منعکس شــده و جامعه
به وجهی هوشــمندانه در جریان اتفاقات قرار
میگیــرد .وقتی جامعه به این ســطح رســید،
بهطــور اتوماتیــک از یک ضریب هوشــمندی
برخوردار میشود و کمتر به »نخبگانش« چشم
میدوزد؛ چراکه خو ِد سیستم هوشمند است.
در چنیــن جوامعــی ســطحی از مصونیت
حاکم اســت؛ بــه این معنا که مثال سرنوشــت
فرانســه با ســارکوزی یــا سرنوشــت آمریکا با
ترامپ به خطر نمیافتــد .در چنین جامعهای
حساسیت در درون خود سیستمها و نهادهای
مدنی حاکم است .در اینجا ساختار مهم است،
ســاختاری کــه نتیجه کنش کنشــگران در یک
جامعه اســت .در دورهای »کنــش« مهم بود
اما امروزه این »ســاختار« اســت که در جامعه
اهمیت یافته است.
در جامعــه ایران » ۱۳۰۰عاملیت انســانی«
متغیــر مســتقل تعیینکننــده بــود و البتــه
همچنــان هســت؛ چراکه جامعه ایــران هنوز
به آن ســاختارهای تثبیتشــده و توسعهیافته
نرسیده و هنوز برای جامعه ایرانی» ،کنشگر« و
»عامالن اجتماعی« اهمیت دارند؛ عباسمیرزا،
قائممقــام ،امیرکبیــر ،امینالدولــه ،علیاکبــر
سیاســی ،مصدق و ...اینها نخبگان تحولخواه
ایران بودند .اینهــا بودند که میفهمیدند ایران
بــرای اینکه ادامه پیدا کند ،باید تغییر کند .اینها
برای مسئله ایران تعیینکننده بودند و این جنبه
نظری بــه ما میگوید که در کاروبار کنشــگران
خود همچون بــازرگان تأمل کنیم چراکه نحوه
عاملیت بازرگان و کنش سیاسی او میتوانست
برای جامعه ایران بسیار تعیینکننده باشد.
بــازرگان ،ذخیره سرشــاری از عقل و اخالق
سیاســی بــود و بــرای جامعــه ایــران ارزش
اســتراتژیک داشــت و جزء کمیابهــای ایران
است .به همین دلیل هم ارزش استراتژیک دارد؛
ازجمله رویاروییهای بازرگان با مسائل جامعه
ایران ،فهمیدن و کوشش برای پیوندزدن »حیات
دینی« با »تجربه معاصریت« ما اســت .این امر
»واقعگرایی انتقادی« بازرگان را نشان میدهد.
جامعه معاصر ایران »روایتی آزادیخواهانه و
عقالنی از انقالب اســالمی« را از بازرگان شنید
و »درکــی رحمانی از دین« را از او دریافت کرد.
واقعیت این اســت که ســاختارهای حکمرانی
در دهههــای  ۴۰ ،۳۰نقایص و عیوبی همچون
استبداد و نابرابری داشت .در این فضا ،جامعه
ایران نمیتوانست ثبات و پایداری داشته باشد.
بــازرگان ،تیپ اخالقی تــازهای را برای جامعه
ایرانــی ارائه کرد و یکی از کســانی بود که این
تیــپ اخالقی را در عمل و نظر بــه کار گرفت.
از ایــنرو ،معتقدم کنشــگران در جامعه ایران
اهمیــت دارند چون »نظریه کنــش« نظریهای
برای امید اجتماعی است .ما به جای تغییرات
ساختاری ،ریشه مشــکالتمان را در »فاعالن«
جستوجو میکنیم.
منبع :ایرانآنالین

