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گفتار مترجم پیش  
 
نوشتۀ لوسین سو، فیلسوف » روانکاوی و ماتریالیسم تاریخی« 

نقد «ماتریالیست و کمونیست فرانسوی، سومین بخش از کتاب 
کھ با ھم بایی کاترین  است» م دربارۀ نظریۀ روانکاویمارکسیس

کھ  در انتشارات سوسیال 1973در سال نو کلمان و پی یر برو
.ه استمنتشر شد می باشد متعلق بھ حزب کمونیست فرانسھ  

این کتاب گواه بر بخشی از تمام بحث و جدل ھایی است کھ در آن 
.داشتسال ھا پیرامون رابطۀ مارکسیسم و فرویدیسم جریان   

 
در اختیار مستقل کل بھ ش را این کتاببخش سوم این جا در 

  . عالقمندان بھ چنین موضوعی قرار می دھم
چند سال پیش را » ظریۀ روانکاوینقد مارکسیسم دربارۀ ن«کتاب 

روانکاوی ایدئولوژی «زیر عنوان  از این ھم راه با متن دیگری
روانپزشک کمونیست فرانسوی بھ  8کھ حاوی بیانیۀ » واپس گرا

روانکاوی، ایدئولوژی «. کردمبھ فارسی ترجمھ است  1949سال 
نقد « لیبھ شکل انترنتی و رایگان منتشر شد، و» واپس گرا
را مانند تمام کارھایی کھ در زمینۀ ترجمھ انجام داده  »...مارکسیسم

تنھا در بالگفا منتشر کرده ام کھ البتھ برای چاپ متن ھای بلند  ام،
وه بر این کار تصحیح و بازخوانی نیز و عال ن مناسب نیستاچند

دالیل بود و ھست کھ  ھمینبھ . ھمیشھ بھ راحتی امکان پذیر نیست
تصمیم گرفتم این متن را بھ شکل مستقل در اختیار عالقمندان 

  .احتمالی قرار دھم
چھ  پرسیده بود کھ این کتاب مورد یکی از دوستان خوبم در 

؟ در ایران اردبرای ترجمۀ چنین کتابی وجود د ضرورت مبرمی
روانکاوی، دست کم، در شکل و ابعادی کھ بھ عنوان مثال در 

یجھ بحث و جدل پیرامون نقد فرانسھ رایج است، وجود ندارد، در نت
مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی نیز خیلی از دور از ذھن ما و 

.مسائل و مشکالت ما ایرانی ھا بھ نظر می رسد  
 

را  آن یزم و اجازه دھید کمی بیشتر آب بھ آسیاب این پرسش ھا بر
. سنگین تر کنم ن چیزی کھ ھستاز ای باز ھم  

از سھ نویسندۀ این کتاب است در  وقتی با پی یر برونو کھ یکی
خصوص موضوع این کتاب از طریق ایمیل تماس گرفتم، در پاسخ 

متأسفانھ شما زمانی بھ موضوع روابط مارکسیسم و « نوشت کھ 
روانکاوی پرداختھ اید کھ خیلی وقت است صحنھ خالی شده و ھمھ 

بختانھ خوش«و اضافھ می کند کھ »  این زمینھ را ترک کرده اند
در رابطھ با روانکاوی اتخاذ  یب کمونیست نیز ھیچ موضعحز

.»خوشبختانھ. نکرده است  
 

چنین کتابی را بھ  ترجمۀ در این صورت چگونھ می توانیم  ضرورت
بھ انگیزۀ شخصی خودم باید  پیش از ھمھ زبان فارسی توجیھ کنیم؟
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اشاره کنم کھ در دورانی انجام گرفت کھ از تحلیل روانکاوی بیرون 
  بھ طور کلی ولی .آمده بودم و می خواستم با آن تصفیھ حساب کنم

نزد  پاسخ بھ چنین پرسشی را احتماال می توانیم فکر می کنم 
اب گوشھ ای از پژوھش ھای این کت. آن جستجو کنیم  ندگانخوان

در  مارکسیست ھای فرانسوی در رابطھ با نظریات روانکاوی
کاربرد و فایده آن بستگی بھ دیدگاه  و احتماال است دورانی مشخص

.ھا و تمایالت پژوھندگان زمینۀ علوم انسانی خواھد داشت  
لوسین سو روی نکات کامال » روانکاوی و ماتریالیسم تاریخی«در 

ر فروید می پردازد و در تالقی دادن آن با بھ بررسی آثا مشخصی
بھ ما اجازه می دھد تا بھ بی اعتباری نظریات  ماتریالیسم تاریخی

عنوان مثال، بھ . پی ببریم  دعاوی اش برخی از روانکاوی در
روانکاوی مدعی می شود کھ نسبت بھ علوم انسانی نقش کلیدی و 

بسیاری مسائل دیگر مانند تعیین کننده بودن دوران و . مرکزی دارد
.برای رشد شخصیتی شخص بالغ کودکی  

لوسین سو در این متن با دقت بھ موضوع ذات انسان می پردازد و 
 ر رابطھ با چگونگی روند انسان شدندیدگاه ماتریالیسم تاریخی را د

انسان  ، تفاوت بنیادی انسان و حیوان، و نحوۀ فاصلۀ گیریانانس
. توضیح می دھد را» مرکزیت اجتماعی«از طبیعت و مفھوم بنیادی 

ا ایدئولوژی پیوندھای روانکاوی را ببراین بھ طور مشخص عالوه 
چنین موضوعاتی فکر می کنم برای . ازدرا اشکار می سبورژوایی 

فارسی زبانان مفید باشد، خصوصا از این جھت کھ نشریات ایرانی 
در زمینۀ روانکاوی کتاب ھای متعددی منتشر کرده اند و مطمئنا 

در نتیجھ . انندگان خاص خودشان را نیز دارنداین نشریات خو
سش پرمسائل بنیادی بھ  رویاندن چنین متنی کھ روانکاوی را خو

.مطمئنا می تواند مفید باشدمی گیرد   
کھ مطالب را در تالش من بر این بوده است ترجمۀ این کتاب در 

، ولی متأسفانھ ھنوز از واکنش خوانندگان کنم بیانل روشنی اشکا
متن حاضر را برای انتشار جدید یک بار دیگر . بی اطالع ھستم

ادم و در نتیجھ با متنی کھ ھم اکنون در مورد بازخوانی دقیق  قرار د
.ت استبالگفا قابل دسترسی می باشد، متفاو  

این متن برای عالقمندان بھ موضوع در ھر صورت، امیدوارم کھ 
مفید واقع شود، و در صورتی کھ قطعھ ای و یا جملھ ای مبھم بھ 

. نظر می رسد، از خوانندگان تقاضا دارم کھ بھ اطالع من برسانند  
 

 حمید محوی
2010دسامبر  25پاریس،   
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3بخش   

 لوسین سو
 روانکاوی و ماتریالیسم تاریخی

 
 

در سیر   را روانکاوی و مارکسیسم روابط اندازه بیشترھر 
، بیشتر به مطالعه کنیم  در کوران این نیم قرن اخیر تحولی آن

ھا پیش  ھمه چیز  ی سالخیل  از که آیا پرسش می رسیم این
  گفته نشده است؟ۀ آن در بار

 
این  در ادبیات مارکسیست فرانسوی، در ھر صورت، از دیر باز

بر پایۀ استدالالت  گرفته و روشنی مورد بررسی قراره موضوع ب
می  شماره بھا  کالسیک از جملهامروز  محکمی تکیه دارد که

:  می توانیم به شرح خالصه ای از آن بپردازیم جا آید، در این
ر اھمیت تاریخی فروید از این جھت است که برای نخستین با

 داوری و پیش اجتماعی پرھیزه ھایرا در فراسوی ) 1(جنسیت 
عنوان موضوع علمی ه را ب وژیک مطرح ساخت، و آنھای ایدئول

.قابل بررسی دانست  
 

تحقق بخشید  مسائلیخود را به مدد شماری از  مطالعات فروید
ولی در . با آنھا مواجه شده بودخود  حرفه ای پر بار کار درکه 

فرد  اب تبطمحقق بزرگ  در مفاھیم اساسی مرعین حال این 
 ور به ایدئولوژیصزندانی و مح ،جامعه  و روابط آنھاآدمی  و 

.ھای حاکم عصر خود بود  
 بر این اساس کارآیند روانکاوی قویا تحت تأثیر چنین ایدئولوژی

وایی ھایی می باشد که در عین حال زاییدۀ روابط جامعۀ بورژ
به این ترتیب . آن نفوذ می کند بوده و تا اعماق ساختار نظری

ست که اعناصری بند مجموعه ای از  تالش علمی او در
سرانجام روانکاوی را در سطح نازلی از ایدئولوژی ارتجاعی 

 جھت جستجویبه ھمین علت ھر گونه تالش . عرضه می کند
به  صرفا زمینۀ مشترک و تفاھم بین روانکاوی و مارکسیسم

.ارجاع پیدا می کند تمایالت التقاطی و نازل  
رژ پولیتزر کس بھتر از ژ را ھیچ و موضعی چنین اتخاذ موقعیت

آشکار ) 4(» پزشک یا فیلسوف؟« له ای تحت عنوان ادر مق) 3(
.نساخته است  

از  استزمانی که او ھنوز بیست و یک ساله  1924در سال  
دفاع می کرد ولی ) یعنی روانکاوی( این علم جوان و پر تحرک 

تمام پایه ھای تئوریک روانکاوی « در عین حال بر این باور بود که 
پایان « نام ه در نقد بسیار معروف خود ب. »سازی شود باید باز

و چند  1939 به مناسبت درگذشت فروید در سال) 5(»روانکاوی
توسط ارتش ھیتلری، تأکید می  شدنش  سال پیش از تیرباران

ھرگز فروید و « کند که فرویدیسم ورشکسته شده است زیرا 



 6

انین طرفدارانش به درک روشنی از روابط بین فرد، بین قو
حال  و در عین» روانشناسی فردی و قانون تاریخی نائل نیامدند

و » بسیار پر اھمیتی نزدیک شد عرصۀفروید به « می گوید که 
کشفیاتی که  روانکاوی به آنھا نائل آمده است « می بایستی 

این ). 7(»درستی درک شوده دوباره مورد بررسی قرار گیرد تا ب
پروازی فروید در اھداف علمی و  از بلند علی رغم دفاع نقد او

و ) مابعدالطبیعه(ھای متافیزیک  ماتریالیست علیه پیش داوری
ھمه ماندگار شده بود، قاطعانه ایدئولوژی  ایده آلیست که این

نام ھمین آرمان علمی زیر عالمت سؤال برده ه ب را روانکاوی
با این که با روانکاوی فرویدیست  انتقادی کرد رویاین . بود
ی ، بگیردرفتاری سازنده را در پیش می  ولی ،سازگار بودنا

 روشن گر ،فکر می کنم که عمیقا، حداقل در فرانسه گمان
.می باشدروانکاوی و مارکسیسم  روابط  

که ھشت  می گرددھمین نقد بود که الھام بخش بیانیۀ ای 
1949 روانپزشک کمونیست   در شمارۀ ژوئن  

 )8( La nouvelle critique 
. شر کردندتمن) 9(» گرا روانکاوی، ایدئولوژی واپس« عنوان  زیر

این متن امروز بسیار نایاب است، و به ھمین علت غالبا 
که از محتوای آن مطلع  مشاھده می کنیم که بسیاری بی آن

حال ببینیم که  .باشند مطالبی در رد و یا در مدح آن می گویند
 نویسندگان این بیانیه چه می گفتند؟

وع ھمان مطالبی را می گفتند که پولیتزر پیش از دوران در مجم
جنگ مطرح کرده بود، ولی البته با درنظر گرفتن تعالیم حاصله از 

چه که می  آن با فعالیت روانپزشکی خودشان و در عین حال
ویژه در ایاالت ه توانستند در ھرج و مرج ایدئولوژیک روانکاوی، ب

ھرج و مرجی که روانکاوانی  –متحده در آن دوران مشاھده کنند 
د ولی نه با ننتوجه آن شده و با آن برخورد می کنظیر لکان نیز م

).10(قاطعیت  
فروید و پیروان او را برای  فیددست آوردھای م« این روانپزشکان 

ه اند دنه تنھا نفی نکر) 11(»و شناخت انسان ون روان درمانیفن
داشته اند، و  تأکید» فضایل برجستۀ فروید«بلکه بر عکس در 

عنوان ه جنسیت را ب« خصوصا از این جھت که او سرانجام 
یکی از شرایط «مطرح نمود و » بل بررسی و تحقیقموضوعی قا

و اھمیت رابطۀ پزشک و  »ھرگونه روان درمانی را کشف کرد
را در روند روان ) 12(اعتماد قلبی  نقش پر اھمیت پدیداربیمار و 

: طور مشخص می گویند ه تی بو ح. درمانی نشان داده است  
ھریک از ما نشان داده است که تا چه اندازه به ارزش عملی  «

به چنین و اگر ما  .چنین دست آوردھایی بستگی داشته است
ه چه از دیدگاه ما بیھوده ب آن، مورد مشخصی اشاره می کنیم

ھای  این است که برخی با عکس العمل نظر می رسد
ھای عینی ما می  رین و فعالیتشورانگیز  خود علیه دکت

آن . خواھند ما را در حد گروھی بسته و متعصب معرفی کنند
ه ھای علمی را محکوم می کند ب ایدئولوژی که علم و فعالیت

).13(» ما ارتباطی ندارد و از آن ما نیست  
 

که  بوده است ولی انتقاد بنیادی آنھا به روانکاوی بر این اساس
طور مشخص از  بینش ه بوده و ب نحصربه ایدئولوژی طبقاتی م

به . نسبت به روابط فرد و جامعه تبعیت می کند یایده آلیست
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ھر دکترینی که بر اساس «این ترتیب، بر این عقیده بودند که 
طبیعت فرد منفرد و منزوی در پی توضیح روابط فردی و « مفھوم 

کرد و جھت  و مفھوم  اجتماعی باشد، از ھمان آغاز در روی
و روی این نکتۀ اساسی و ). 14(»خطا رفته استه کل بمش

: قطعی  جملۀ  ژرژ پولیتزر را تکرار می کنند   
روانکاوی در پی تعریف تاریخ از طریق روانشناسی « 

. )15(»ست و نه روانشناسی از طریق تاریخ  
روانکاوی ھنوز از «با چنین بینشی نشان می دھند که و 

مچنان در سطح باقی مانده روانشناسی اعماق دور بوده و ھ
آزادی مصنوعی «عنوان فن تحلیلی تنھا می تواند ه ، و ب»است

می  و از ھمین رو) 16(عرضه کند» ان به دنیای تخیلی بیمار
که روانکاوی برای محافظه کاران در عرصۀ اجتماعی  باشد

 نعنوابه را  زیرا می توانند آن ،نظر می رسده فرصت مناسبی ب
بر این اساس در ). 17(کار ببندنده ب» یکسالحی ایدئولوژ«

ھایشان می گویند که ھر کسی که بخواھد برای  نتیجه گیری
تحول عمیق در شرایط زیستی ناھنجار بیماران روانی در « 

 کرد دیگری را در پژوھش جامعۀ ما تالش و مبارزه کند، باید روی
)18. (»ھایش انتخاب کند  

 
 
 

 پانوشت
 

Sexualité 1(  
Tabou   تابو. پرھیزه -2
Georges Politzer 3 (  

4(  
George Politzer, Ecrits,2, Les fondements de la psychologie, 

Editions sociales, 1969, p. 7 à 19 
Pp. 18 et 12 5 (  
Pp.282 à 302 6(  

Pp.288, 293,302 7 (  
La nouvelle Critique 8 (  

La psychanalyse, idéologie réactionnaire 9 (  
و در نشریات  توسط من بھ فارسی ترجمھ شده یادآوری می کنم کھ این مقالھ: م مترج(

 انترنتی نیز قابل دسترسی می باشد
(http://critiquepsy2.blogfa.com/ 

 
J.Lacan : Ecrits, Edition du seuil, 1966,. 10(  

؛ »ابھامات روانکاوی« وقتی لکان بھ ھرج و مرج روانکاوی اشاره می کند 
تبدیل شده »  طالع بینی آراستھ تری« روانکاوی کھ بھ طور خالصھ بھ» انحطاط«

.)و غیرو 833، 52، 45صفحات . ( است  
58صفحۀ ) 11  
: توضیح مترجم . ( 69صفحۀ )  12  

Transfer    
انتقال «و متعاقبا » انتقال « کھ پیش از این در ادبیات نوپای روانکاوی بزبان فارسی 

و بعضا این کلمھ را با الھام از عرفان توکل و رابطۀ توکل . دنیز ترجمھ کرده ان» قلبی
ھای اعالم شده در  و الزم بھ یادآوری ست کھ یکی از شاخص. آمیز نیز نامیده اند

ست، و ما در ھمین ادبیات نوپای اپیوندھای روانکاوی با کلیسا  1949بیانیۀ 
بھ  روانکاوی ایرانیزبان فارسی مشاھده می کنیم کھ چگونھ و فورا ھ روانکاوی ب

= » کلیسای ایرانی« پیوند روانکاوی با  عرفان رجوع می کند کھ بی گمان گویای
  .گرایی است  عرفان یعنی واپس

58صفحۀ ) 13  
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67صفحۀ ) 14  
66صفحۀ ) 15  
67صفحۀ ) 16  
62صفحۀ ) 17  
72و  70صفحات ) 18  

                           
 
 
 
 
 
 

 بازخوانی مسئلھ 
روانکاوی، «یعنی (  وقتی چنین متنی را دوباره می خوانیمامروز 

ده می شویم که ، از تازگی آن شگفت ز)»گرا ایدئولوژی واپس
پا بر جا  ھای انتقادی آن ارزش ، ھنوزچگونه گذشت دو دھۀ

متنی که با تیز ھوشی و . مانده و تازه به نظر می رسد
ر ھم د شجاعت به روشنگری چنین مطالبی پرداخته و آن

دورانی که نقد مارکسیستی، بر خالف امروز، خوانندگان و 
پرسشی  بر این اساس. طرفداران قابل توجھی نداشته است

کافی  آیا امروز که در این جا باید مطرح کنیم، این است که
روابط بین روانکاوی و مارکسیسم  شرح   خواھد بود که تنھا به
به  ه است، وھا پیوست س به کالسیکبپردازیم که از این پ

ولی ؟ دوباره مطرح کنیمھا را  داوریو نموده بسنده  بازنگری آن
چنین خوانشی از این متن تاریخی چندان صحیح به نظر نمی 

با ورود  مسائل این گونهیرا در طول این دو دھۀ گذشته ز رسد،
 تعمیق بیشتریتر از گذشته شده و  دو موضوع جدید  پیچیده

.پیدا کرده است  
نخست تحرک روانکاوی، و قابلیت انتقاد از خود و تعمیق در وحلۀ 

ھا در  آن فراتر و بیشتر از آنی بود که بیشتر مارکسیست
 بودپولیتزر بر این عقیده  1939ال در س. گذشته فکر می کردند

شده ) اسکوالستیک( که روانکاوی وارد دوران انحطاط مکتبی 
مع واقعا است، و آن توجھی که نسبت به روانکاوی در مجا

ه این ، دیگر ناپدید شده است، و بعلمی  مشاھده می شد
:نتیجه گرفته بود که  ترتیب   

نظر می رسد که روانکاوی به ه طور ب این امروز«
و ھیپنوتیزم ) 1] (»فرنولوژی«[سرنوشتی مشابه با 

آنھا از این پس به تاریخ  ھماننددچار شده است و 
).2(» پیوسته است  

مقرون به حقیقت است ولی  1939و در سال اگر چه پیشبینی ا
چنین مشاھداتی را  چه و آن. امروز چنین نیست و صحت ندارد

 ئولوژیاید، موج بی سابقۀ پذیر می سازد برای ما امکان
نیست که در ابتذال آمیزترین وجوه آن جریان داشته  یروانکاو
 زیرا بسیاری از نظریات به اصطالح فرویدیستی جریان: است 
ا و نظریات دیگری که از ھمان خمیر مایه بودند تنھ 1968ھای 

ھمان انحطاطی باشند که سی سال  روشنگرمی توانستند 
رابطۀ بسیار نزدیکی که  ی گمانو ب .پیش پولیتزر اعالم کرده بود

و سیاسی  رازآمیز و عرفانیھای  ئولوژیدایبین این روانکاوی و 
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روشنی ه را ب الیل آنوجود دارد، و رابطۀ ای که باید به دقت د
. بازشناسی کنیم  

تحرک و باز زایی  تا ما اجازه می دھده چه که ب بلکه آن
بازگشت به «  روانکاوی را قابل ارزیابی و بازنگری بدانیم، جریان

ھای  کاربرداز دوران عکس العمل علیه  است که» فروید 
 جھتتالشی بود که  شامل ئولوژیک از روانکاوی آغاز شد، واید
 ،در این تالش تازه. گرفتش کشفیات واقعی فروید صورت سترگ

ھای بیولوژیک و جامعه شناسانه  تا جایی که ممکن بود نگرش
تقابل و پیوند م. که خود فروید نیز متأثر از آنھا بود تفکیک گردید

شناسی متأثر از مکتب ساختار  انسانروانکاوی، زبانشناسی و 
نمی تواند از پیش  نیز بین ترین دیالکتیک روشن گرا که مشروع

.را رد کند آن  
 

»  مارکسیست – ستفرویدی« دیگر باید به جریان  سویاز 
 برخی .شده بودآن مارکسیسم کامال تحریف اشاره کنیم که در 

راه افتادند و از نظریاتی دفاع کردند که ه این جریان تازه ب در پی
ید عرضه کرده در قطب مخالف نظریاتی بود که پولیتزر در بارۀ فرو

ھا بر این  محتوای این نظریۀ تازه نزد برخی مارکسیست. بود
معادل  ید و مارکس را از نظر علمیاصل و اساس بود که  فرو

. ی کردندم یک دیگر تصور  
  اله ای تحت عنواندر مق) 3(به این ترتیب بود که لویی آلتوسه

 واپس گرای« ویژگیکه   علی رغم این) 4(»فروید و لکان«
نبوده است، اضافه » دلیل بی « را تأیید می کند که »  وانکاویر

: می کند  
 ولی امروز می توانیم بگوییم که ھمین مارکسیست«

شکل مستقیم یا غیر مستقیم ه ھا، به سھم خودشان ب
ئولوژی ای بودند که سعی در اولین قربانیان ھمان اید

با زیرا آنھا کشف انقالبی فروید را : افشای آن داشتند 
آن ایدئولوژی اشتباه می گرفتند، به این ترتیب با پذیرش 
اتخاذ موقعیت مخالف، متحمل شرایط خاص خود شدند، 
و باز شناسی تصویری که واقعیت روانکاوی به آنھا 

تمام تاریخ گذشتۀ روابط  به طور خالصه .تحمیل می کرد
مارکسیسم و روانکاوی روی ھمین اشتباه بنا شده 

».است  
 

 ورتر از توازن کالسیک بین ماکس و فروید دفاع می کندو کمی د
: و می گوید  

 
» من«سو می دانیم که فرد آدمی،  از مارکس به این« 

 و –اقتصادی، سیاسی یا فلسفی مرکز تاریخ نیست 
بر خالف فالسفۀ عصر روشنایی ، می دانیم عالوه بر این

ولی   - ،یت استو بر خالف ھگل، که تاریخ فاقد مرکز
 مگر در اشکال مرکزیت ضروری نیستی ادار یختار
فروید به سھم خود کشف می کند که فرد . ئولوژیک دای

فردی خود فاقد صورت  ذاتواقعی، فرد آدمی در 
او تمرکز یافته » من « ست که روی ا» خویشتنی«

که وجودی مستقل » وجود«یا » ضمیر آگاه« باشد، 
اری خاص یا رفت خاص برای خود باشد و یا به اندامی
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یت که این فرد آدمی فاقد مرکز -  تعلق داشته باشد،
و از ساختاری تشکیل شده است که این ساختار  بوده

نیز مرکزیت ندارد ولی تنھا در ساحت ناخودآگاه و 
او  تشکل یافته مرکزیت پیدا » من « تخیالتی که پیرامون 

می کند، یعنی از طریق تشکل ایدئولوژیک که او خود را 
)5(».باز شناسی می کنددر آن   

 
اختالف نظر عمیقی بین لویی آلتوسه و ژرژ پولیتزر مشاھده 

ھای فرانسوی تقریبا به موضوع  می کنیم که بین مارکسیست
که باز بینی و  می باشدرو  کالسیکی تبدیل شده و از ھمین

بررسی دقیق روابط مارکسیسم و روانکاوی را برای ما بیش از 
.پیش ضروری می سازد  

از نوشته  که برداشت ھای مغلطه آمیز این جھتخصوصا از 
این اختالف  ، دامنۀ1949بیانیۀ از  ه ھمین گونهو ب ،ھای پولیتزر

 از آگاھی یافتن به شماری: را گسترده تر می سازد نظر
از  برخیآمیز  و تحریف مارکسیسم که  ھای مغلطه برداشت

ود، و راھه کشانده ب را به بی 50ھای  ھای سال تحلیل
گی روابطی که می تمایل به دست کم پنداشتن پیچیدبخصوص 

توانست بین نوشته ھای کمابیش علمی و عملکردھای عوام 
ئولوژیک آنھا مشاھده شود، حتی در اشکال ایدفریبانۀ 

دالیل مضاعف دیگری را در بر می گیرد که باز ھم  ناخواسته،
یش ضروری را بیش از پ ۀ مارکسیسم و روانکاویبازبینی رابط

در  قابل توجھیدراز مدت و  پژوھش ھایما از طریق . می سازد
فکری به مشکالتی پی بردیم که در  ھای و جدال زمینۀ تئوری

  - بروز می کرد ئولوژیایدتشخیص دیالکتیک روابط بین علم و 
 ساده انگارانه دو نگرش ھایبا فورا مشکالتی که می تواند 

یاسی سازی مسائل می تواند تا چه اندازه س و -چندان شود 
: ی لطمه بزند اصول مارکسیست و خدشه ناپذیری به قاطعیت

در این زمینه غالبا در عدم  ی ھای افراطیچپ گرای ،ی گمانب
 رپبر این اساس موضوع بسیار . دارد تجربۀ مبارزاتی ریشه

خود ه می بایستی توجه ما را ب 1949اھمیتی که در بیانیۀ سال 
:ارت زیر است جلب کند، به عب  

 
چه که   ھرچند که برخی از روانکاوان صادقانه به حقانیت آن«

علم روانکاوی می نامند باور داشته باشند، با این وجود نمی 
 یافتهکه جھان سیاست برای آن  و کاربردی را ،توان روانکاوی

حاضر  از روانکاوان نیز یک و ھیچ از یک دیگر تفکیک کرداست 
)6(».را تحریف دانسته و نفی کنندنیستند چنین امری   

 
و روانکاوی  در روابط بین ئلهتمام مس ،عبارت کلی به

، که باید نھفته است نکتهمارکسیسم مشخصا در ھمین 
.موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد  

آن  ۀفروید و کاربردھای محافظه کاران رابطۀ بین نظریات مرکزی
از  اصر اتفاقی و بیرونعن آن دسته ازاز  ،وحترین سط گستردهدر 

بطۀ تنگاتنگ و را گواه برنبوده، بلکه تمام شواھد  روانکاوی
، و کتاب حاضر نیز به ھدف بررسی و بوده تفکیک ناپذیر آنھا

.شده استوشن ساختن چنین موضوعی نوشته ر  
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داشته باشند که از انتظار  از ما، البته نباید از این نقطه نظر 
ھا  ئولوژیاید در رابطه با کسیستیترین اصول نقد مار بنیادی

تنگ نظری «خط مشی را به  که این کنیم و یا این چشم پوشی
زیرا بر خالف . نسبت دھند» 50ھای  سالفرقه گرایی ھای 
ه نقد مارکسیستی نظر می رسد که طور ب چنین تصوراتی این

 ھرج و مرج علیهروانکاوان  نزد برخی داخلی واکنش ھاینیز با 
و ھم سویی ھایی  بیگانه نیست چندان ھم ژیکئولواید ھای

رابطۀ تنگاتنگ ھستۀ علمی و پوستۀ  بارۀ ولی در .پیدا می کند
ئولوژیک، آیا ھرگز ممنوعیتی در بررسی و تفکیک آنھا وجود اید

 داشته است؟
نیز می  دربارۀ دیالکتیک ھگلتمام تحقیقات مارکس  وگرنه، 

از  یخ علوم انباشته، تاراندیشهریخ تا. باشدبیھوده  بایستی
مغلطه آمیزترین  درونکه در  ی استنمونه ھای اکتشافات پربار

از ھم ، و بیافته پیدایش ھا و حتی واپس گراترین آنھا ئولوژیاید
و بگوییم که حتی در  نھادهفراتر  ھممی توانیم پا را از این 

ھایی  ئولوژیایدبعضی موارد چنین کشفیاتی مشخصا به چنین 
.سته اتالیزور نیازمند بودعنوان کاه ب  

ھمان گونه که می دانیم، بر این پایه است که اصل متافیزیک 
یا در طبیعت جھش (» طبیعت جھش نمی کند«الیبنیتز یعنی 

بورژوا تداوم می -پیشرفت در دموکراسی ، ایدئولوژی)وجود ندارد
اساس است که در شکل گیری  بیولوژی تحول یابد و بر این 
، و ھم نقش پر اھمیتی بازی کردهک تا داروین، پایه، از المار

زمان برد نظریه پرداختی عناصری را در که در تحول شرکت دارند 
ژرژ کویه  تعصبات محافظه کارانۀ در حالی که. پنھان می کند

که در وحلۀ نخست منفی به نظر می رسد، بی  )1769-1832(
فاجعه « از نوع )7( آن که خواسته باشد، با بینش آفرینش پایه

در عین حال و  طرح بینشی ساختار پایه ، به عنوان )8(»پایه
، نقش کمتری نداشته و به این معنا که به )9(گسست پایه

پیشینه ای برای بینش دیالکتیک مدرن مطرح می باشد، عنوان 
.حتی اگر خیلی از آن فاصله داشته باشد  

نی بررسی موشکافانۀ تاریخ دیالکتیک در قرن نوزدھم به روش
که در اذھان خردگرایان و  از این رو نشان می دھد تا چه اندازه

و آفرینش  تحول طلبان بورژوا نمی توانسته از اصل رمزآمیز تثلیث
از درون نیستی مطلق، و جزم اندیشی نظام فکری ھگلی 

أخیر شده است، و  ھمین موضوع گویای  بیرون بیاید، دچار ت
حقایق  که شاید بتوانیم آن را دکوری ایدئولوژیک در برابر چیزی بو

، و این به ھیچ روی بھایی نبود بنامیم» عجیب و غریب« علمی 
بلکه بر عکس جذب و  مارکسیسم باید می پرداخت، به ویژه که

 را باید رکس و انگلسھضم نقد ھگل، ریکاردو و فوریه توسط ما
.دانست  تا امروز نمونۀ نادری از نبوغ کاشف  

 
که مسئلۀ تفکیک  ی بینیمنین شرایطی مچ با ر این پایه،ب

روانکاوی از کاربردھای سیاسی آن خیلی پیچیده تر از آن است 
به ھمین علت . ھا پیش از این تصور می کردند که مارکسیست

که نظریات ارزشمند ژرژ پولیتزر را از نظر دور داشته  بی آن
وی و با دقت به روابط روانکا یک بار دیگر باشیم، جای آن دارد که

ی توانیم چنین پرسشی را در بعد کلی م .مارکسیسم بپردازیم
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 یک دیگر ھستند کملدر عین حال م کهمتفاوت  دیدگاهاز دو 
: مورد بررسی قرار دھیم   

سی کامال که موضوع مورد برر فرض ا این، ببیرونی دیدگاهاز 
 عمومینکاوی را در زمینۀ می توانیم جایگاه روا ،مشخص باشد

با  و نقاط مفصلی آن را ی مورد بررسی قرار دھیم،علوم انسان
به ارزیابی  می توانیم در نتیجه .نشان دھیم دیگر علوم انسانی

بپردازیم و ببینیم  در رابطه با مسائل انسانی روانکاوی دعاوی
داشته و یا در کجا و در کدام نقطه کامال بی  صحت که تا کجا

. بوده استپایه و اساس   
 

 یعنی پس از بررسی ،ستا درونی دیدگاه، دیدگاهدومین 
مطرح  پیش از اینکه  ،جایگاه آن در رابطه با زمینۀ علوم انسانی

این بار روانکاوی را در وجه روان درمانی بالینی، و تعابیر و  ،کردیم
 نتایج را مشروط به تعاریفش مورد ارزیابی قرار می دھیم و

گونگی روابطش به ھمین ترتیب به چ، و منتقدانه ساختهآزمون 
.می پردازیم علوم انسانی دیگربا   

، یاین دومین آزمون مربوط است به حیطۀ فن آوری پزشک
 یتاریخ شناس گونهو به ھمین  انسان شناسی، یروانشناس

.علوم  
 ، پیش از ھمه عالوه بر آشنایی باآزمون نخستین ولی در مورد

م زمینۀ علو درید، می بایستی چشم انداز روشنی آثار فرو
طور که در  ھمان دیدگاه نظریداشته باشیم که از نیز  انسانی

تاریخی سم ماتریالی به کار بستن با  جا نشان خواھیم داد، این
 نیز رو ھمین به و .می توانیم اعتبار علمی آن را احیا کنیم

ت شکل بارزی ضروره ب مداخلۀ فیلسوف مارکسیستھست که 
پیش داریم به بررسی بر این پایه، صفحاتی که در  .می یابد

.ھمین موضوع اختصاص خواھد داشت  
 
 
 
 

 
 

علوم  ھای هزمین تمام جایگاه روانکاوی در دربارۀسش پر
که بازشناسی آن  مسئلۀ تئوریکی نیست رویھیچ  انسانی به

الزاما  یا و تخصصین خاصی در این زمینه ھا باشد،منحصر به م
.دتقدین مارکسیست بستگی داشته باشبه داوری من  

است و روی این مسئله  کامال آشکاربرعکس چنین مسئله ای 
درمقابل انبوه ادبیاتی که دربارۀ روانکاوی نوشته شده و یا 

نیست که تا چه اندازه  پوشیدهکس  روانکاوان نوشته اند بر ھیچ
ترین  عمیقین و روانکاوی به عنوان مرجع علمی به عمومی تر

.اخته استپردموضوعات انسانی   
نوروز، روانکاوی مفھوم خاصی از  نظریۀوش درمانی و با  ر

ند که در عین حال ما معرفی می که دستگاه روانی انسان را ب
ساختارھا و روندھای زندگی ھر انسانی  بنیاددر اساس و 

.موجود است  
عالوه بر این مشاھده می کنیم که روانکاوی به توضیح بسیاری 

، ند از اخالق، جادوگریزد که عبارتاز مسائل اجتماعی می پردا
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ھنر و مجموع زندگی اجتماعی و روابط  ،مذھب، اسطوره
خانوادگی، علوم تربیتی، امور قضایی و سیاسی، انقالب و 

ھا، خشونت و تنفر  مبارزۀ طبقاتی، جنگ و منازعات بین ملت
.نژادی  
 

ا ماتریالیسم تاریخی در تمام این زمینه ھا روانکاوی در تقابل ب
را رد کرده و در غالب موارد  و کمابیش قاطعانه آن ،می گیردقرار 

. می کند یادی معرفیعنوان سامانه و مرجع بنه خود را ب  
 

 است روشن : در این رابطه به مثال ساده ای اشاره می کنیم
نورز  به عنواندر اساس  را ھبمذھم زمان نمی توانیم  که ما

جھان ات ، یعنی درک آن را به توھمتعریف کنیم) 10(وسواسی
روابط کودک با پدر  هرا ب نسبت دھیم و آن فرد آدمی  درونی

در آخرین  دیگر مذھب را و ھم این که از سوی ،نسبت دھیم
آدمیان  علیه فقر واقعی رافیاعتراضی انح به عنوان تحلیل

ئولوژی را بر حسب اید آنزیرا در این صورت ، تعریف کنیم
.ف روابط تولیدی استمعر نھایتا اجتماعی درک خواھیم کرد که  

 
ند و اگر نظریۀ  فروید را در نخستین تزی که مطرح می ک 

 دومی محتوای  بنیادیچگونه می توانیم  در این صورت بپذیریم،
؟را زیر عالمت سؤال نبریم )یعنی ماتریالیسم تاریخی(   

به برای ما  غالبا مسئله این ھای فکری معاصر، در بحث و جدل 
روانکاوی یا :  می شود یز مطرحعمایی بحث انگشکل م

 ماتریالیسم تاریخی؟ 
 آرزومندی نزد انسان تمّنا و به وجود مارکس: برخی می گویند 

نتیجه  از ھمین رو و ،توجھی نداشته و آن را ندیده گرفته است
 .نبوده استریشه ھای بنیادی انسان آگاه  به می گیرند که او

ک روابط اجتماعی که فروید به دیالکتی: برخی دیگر می گویند 
بوده آگاه ن آشکار می سازد اصل و اساس واقعیات انسانی را

ھا  برای  ھایی که نزد روانکاوھا و یا مارکسیست تالش. است
 آشتی دادن مارکسیسم و روانکاوی مشاھده می کنیم غالبا

و کاری نمی کند مگر  بودهمشکوک و حقیقتا توجیه ناپذیر 
در این  که موضوع مورد بررسی ماپیچیده تر ساختن مسئله ای 

بین علم  ، پرسش این است کهطور مشخصه ب:  می باشد جا
و علم روابط  دانندآن می  را پایه و اساس یناخودآگاه که روانکاو

چه دارد، بنیادی  نقش آن در اجتماعی که ماتریالیسم تاریخی
رابطه ای وجود دارد؟ و موقعیت ھریک در رابطه با زمینۀ علوم 

انی کدام است؟انس  
به  بایدھایی بپردازیم،  که به چنین پرسش نیولی پیش از ا
که  گسترۀ دعاوی  باید بپرسیم و را مطرح کنیم،موضوع دیگری 

 ، برای خوددر زمینۀ علوم انسانی مبنی بر این کهروانکاوی 
است ، تا چه اندازه حقیقت دارد؟ شده موقعیت مرکزی قائل  

انسانی به اعتبار علمی فروید تکیه  آیا چنین مرکزیتی در علوم
که مرکزیت مزبور در مرحلۀ ثانوی به چنین  دارد؟ و یا این

ھای  احتماال محصول جریان یا موقعیتی نائل آمده است، و
شکل جدی به ه ست که باید با بوده التقاطی و قابل تردیدی

چنین جریانی  در این صورت مطمئنا چگونگی آن پرداخت، ولی
برد بزیر عالمت سؤال  نمی تواند کاوی را در اساساصلیت روان



 14

 ز ماتریالیسم تاریخی ھای مغلطه آمی طور که برداشت ھمان
ول بنیادی مارکسیسم را خدشه دار سازد؟صنمی تواند ا  

 
            ر این باور ھستند که می توانند به تمام آنھایی که ب

 عمومیت بخشیدن«و » مفاھبم روانکاوی گسترش منطقی«
، و سپس از جستجو و پرسش بازشناسی کنند را به آن »اکید

چشم » روانکاوی ھمه فن حریف« و از روابط دکترین فروید 
 رویویم که اگر چه فروید به ھیچ کنند، باید یادآور ش پوشی

مسئول بسیاری از چرند و پرندھای به اصطالح فرودیست  که 
ه و ب وارد متعدددر ماند نیست، با این وجود او بنام او نوشته 

روشنی  به مفھوم وسیع و بلند پروازانۀ نظریاتش اشاره داشته 
چنین امری نزد فروید البته از روی خود پسندی و . است

دگماتیسم و امپریالیسم نبوده بلکه بر عکس ھمواره با فروتنی 
 که در ھر صورت باید دانست. راه بوده است و احتیاط علمی ھم

      دیگر  زمینه ھای درسترش روانکاوی گ برای تیچنین تمایال
.جزء اعتقادات خود فروید بوده است )یعنی روانکاوی کاربردی(  

 
 :     روانکاویاو می گوید که ) 11(در توتم و تابو  1912از سال 

کھن ترین عامل تعیین کننده و عمیق ترین حرکات و تشکل روانی «
.»را کشف کرده است  

 
و ھیچ ایرادی وجود ندارد کھ چنین کشفی «: و اضافه می کند که  

را بھ منشأ واحدی باز گردانیم کھ پدیدۀ پیچیده ای مثل مذھب را 
در رشتھ ھای  پژوھشیتنھا سنتز نتایج « و  »توضیح می دھد

در پیدایش ) روانکاوی(مختلف می توانند نشان دھند کھ مکانیسم 
.»مذاھب چھ اھمیت نسبی داشتھ است   

می توانیم در عقدۀ «واخر کتاب نتیجه می گیرد که با این حال در ا
و در زیر  »ادیپ آغاز مذھب، اخالق، جامعھ و ھنر را مشاده کنیم

:نظریۀ خودش را مشخصا توضیح می دھد  س،نوی  
 

بیر، یادآوری این نکتھ بی فایده نیست کھ جھت اجتناب از سوء تع«
دارھا را در ارائۀ چنین نظریاتی، بھ ھیچ وجھ خصلت پیچیدۀ پدی

فراموش نمی کنم کھ تنھا نیت من افزودن عامل جدیدی بھ عناصر و 
عوامل شناختھ شده و مستدل در رابطھ با مذھب، اخالق و جامعھ 

و ناچار . می باشد کھ از تحقیقات روانکاوی منتج گردیده است
.ھستم  کھ نتیجھ گیری از تمام این عوامل را بھ دیگران واگذار کنم  

شکلی ھ اشاره داریم ب آن عامل جدیدی کھ ما بھولی خصوصیت  
ھای آینده بھ عنوان موضوع اصلی مطرح  ست کھ باید در بررسیا

ام چنین نقش بارزی گردد، و از این جھت کھ روانکاوی قادر بھ انج
ھای سرسختانۀ عاطفی  کھ بر مقاومت خواھد بودباشد، ضروری 

)12(» .غلبھ کنیم  
 

 مشخصا روی ھیچ ابھامی یید بکه فرو ی بینیمجا م در این
کید أت» جامعه«در رابطه با  ، طور کلیه ب،نقش کلیدی روانکاوی 
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، و عالوه براین از نقطه نظر تئوریک نیز ھر گونه نقد مخالف دارد
.تعبیر می کند» مقاومت عاطفی«عنوان نمودارھای ه را ب  

گاه تغییر عقیده نداد، و  فروید در رابطه با چنین موضوعی ھیچ
دوباره » روانکاوی و پزشکی« به این ترتیب پانزده سال بعد در 

:می گوید   
 

) روانکاوی( ، دکترین ناخودآگاه »روانشناسی اعماق«در مقام « 
می تواند برای تمام علومی کھ بھ پیدایش تمدن بشری و نھادھای 
بزرگی چون ھنر، مذھب و نظم اجتماعی می پردازند بھ ابزاری 

چنین ضرورتی از نظر من بھ این معناست کھ . ضروری تبدیل گردد
روانکاوی تا کنون بھ بسیاری از مسائلی کھ علوم مطرح می کنند : 

شناسان در  پاسخ گفتھ است، ولی  در رابطھ با استفاده ای کھ تاریخ
شناسان می توانند از  شناسان مذھب و زبان روان و حوزۀ تمدن

بیاورند، چنین مواردی عمل ھ ب) روانکاوی( ابزار جدید تحلیلی 
)10(».نظر می رسدھ ھنوز مقدماتی ب  

 
 
 
 

 پانوشت
Phrénologie 1(  

علمی کھ مدعی بود کھ از طریق بررسی شکل جمجمھ می توان خصوصیات ھر فردی را 
.توضیح داد  

Ecrit 2 (Les fondements de la psychologie) ,pp 282 et 302 2(  
Louis Althusser 3(  

 
La nouvelle critique, N° 161-162, décembre 1964- janvier 1965,pp 88 

à 108 4(  
P.107  5(  

La nouvelle critique, n°7, juin 1949, p.61 6(  
Conception évolutionniste (7 

 Catastrophe(8 
نظریات علمی که در پی ایجاد اعتقادات خردگرایانه دربارۀ  

فاجعه بار کوتاه مدت، منشاء جھان با تکیه به کارکرد رویدادھای 
   .خشونت بار و غیرعادی است

Discontinuiste(9  
 نظریۀ سیر تحولی در طبیعت را گویند که طی: گسست پایه 

زمانی کوتاه و خیلی با شتاب موجدی خاص پیدایش پیدا می 
گسست پایه . یابد بی آن که تا مدتھا نوع جدیدی به وجود بیاید

ه من در این جا به شکل در این جا البته اصطالحی است ک
حال این که در . موقتی و برای رفه نیاز این ترجمه پیشنھاد کردم

ادبیات علمی به زبان فارسی چه معادلی برای آن وجود دارد، 
. بی اطالع ھستم  

 
Névrose obsessionnelle 10 (  

Totem et tabou 11 (  
Totem et tabou , Payot, 1947,pp 117,179 et 180, note1. 12(  
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 روانکاوی، فرد و تاریخ
 

 مدعی نقش کلیدی فروید بر چه مبنایی و بر اساس چه دالیلی
وانکاوی شده است، و چگونه ر وی در قلمرو علوم انسانیروانکا

افراد  امور اجتماعی و روانی می تواند در عین حال روشنگر
؟باشد  

مفھوم مذھب شروع می  بررسی پاسخ به چنین پرسشی را از
فروید دارای مرکزیت خاصی زیگموند یم که در نوشته ھای کن

.ستا  
نظر می رسد که پیش از ھمه او در ساخت و ساز ه طور ب این
فرد آدمی و  ھر ز و مذھب، و بین ساخت و ساز روانیونور

طرز : ھمسانی خاصی را مشاھده می کند واقعیات اجتماعی 
نارسایی  گواه بر حال با این ست، ولیامحتاطانه تلقی او 

می  نیز در قلمرو مذھب  ھایی در زمینۀ نظریۀ روانکاوی کاربردی
 عارضۀد مسئلۀ بنابراین در نخستین متنی که فروی. باشد

ی را مورد بررسی قرار می و انجام مناسک مذھب) 1( وسواس
عنوان این متن عبارت است از  باز می گردد، 1907تاریخ ه ب دھد

: و می گوید )2(» وسواسی و مناسک مذھبی عوارض«   
مراسم مذھبی ھمانند اموری که نزد فرد نوروتیک « 

مشاھده می کنیم، بیان اعراض قاطعانه از ارتکاب به 
بودهرانش غریزی   

که در رابطه با آن  ) رانش است ۀیا حاوی واپس زد( 
. »ھمزمان دفاع و راه گریز را تشکیل می دھد  

: که می گوید نیز ھایش در پایان نتیجه گیریو   
ھا و  تشابھاتی می توانیم با  بر حسب چنین مطابقت« 

عنوان عنصر تشکیل دھنده ه ز وسواسی را بواحتیاط نور
در نظر گیریم که در پیدایش مذھب شرکت  و عارضه ای

به این ترتیب تمایالت مذھبی نزد افراد را . است داشته
 ،مذھب. می توانیم به عنوان نوروز مذھبی برآورد نماییم

)3( ».ز وسواسی جھانشمول استورنو  
 

:می نویسد که  گونهدر توتم و تابو نیز به ھمین   
 

با تولیدات  عمیقیھای بارز و  شباھتھا  نوروتیک« 
ذھب و فلسفه نشان می اجتماعی، از جمله ھنر، م مھم

گویی   ھا نوروتیک تولیدات دیگر سویاز  و دھند،
تغییر  را )، فلسفیھنری، مذھبی( اجتماعی تولیدات

ه کمابیش می توانیم بگوییم در این زمین. می دھند شکل
یک اثر ھنری تغییر شکل  مشابه نزد فرد که ھیستری

یک نظام  به مشابه نیز یافته است و وسواس پارانویاک
)4(».فلسفی تغییر شکل یافته است  
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در  1929و بعد در سال ) 5(»آیندۀ یک توھم« در  1927در سال 

فروید دوباره به ھمین مسئله باز می ) 6(» در تمدن ماللت«
استفاده می ) 7(گردد و می بینیم که او ھمواره از کلمۀ تشابه 

، اّما چنین » قابل مقایسھ است )8(مذھب با نوروز اطفال « : کند 
طور  است، به عبارت دیگر ھمان» مقایسه«موضوعی تنھا یک 
تمام ھای نوشته ھایش مشخصا با صداقت  که در یکی از بخش

در تمام این مسائل امر مسلمی وجود « می گوید که 
و زمانی که در آخرین ) 9(»ندارد و اطمینانی در کار نیست

موسی و « در  ه ویژهب 1938ھای زندگی اش در سال  سال
و  یک بار دیگر به موضوع مذھب می پردازد،» یکتاپرستی

.از تشابه حرف می زند مشاھده می کنیم که او دائما  
 

وز در نوشتھ ھایم تردید دارم و  مثل نویسندگانی کھ معموال با امر«
اثر خود احساس یگانگی دارند، در رابطھ با آثار خودم یگانگی 

نھ از این جھت کھ بھ درستی نتایجم باور نداشتھ . احساس نمی کنم
عقیده ام ) 1912(باشم، پس از یک چھارم قرن، از توتم و تابو 

من . ظریات من پیوستھ تأیید شده اندبر عکس، ن. عوض نشده است
چنان معتقد ھستم کھ پدیدارھای مذھبی با عوارض بیماری زای  ھم

…»نوروتیک نزد افراد قابل مقایسھ است  
 

می » تشابه« ھای کتابش را نیز  و حتی عنوان یکی از فصل
:نامد و می نویسد   

 
 ،پیدایش نوروتیک ھاچنین تشابھی را در پسیکوپاتولوژی و در «

، در حالی مشاھده می کنیم شناسی فردی یعنی در قلمرو اقتدار روان
خواھیم . شناسی اجتماعی تعلق دارد کھ پدیدارھای مذھبی بھ روان

نظر می رسد ھ چنان کھ در وحلۀ نخست ب دید کھ این تشابھ آن
) 10( طریق اولی معادل اصل موضوعھھ شگفت آور نیست، بلکھ ب

)11(» .است  
 

 برداشت نظر می رسد کهه طور ب رین بیانیه، اینولی با این آخ
جای تعجبی که البته برای ما  شکل تازه ای پیدا می کند فروید
ھای فردی  تشابه بین پدیدارھای مذھبی و نوروتیک: زیرا  ،ندارد

 می توانیم را بی وقفه در طول سی سال در نوشته ھای او
 ولی می بنابراین جای شگفتی نیست، –کنیم  مشاھده

روی چنین نظریه ای اصرار می  او اساسابایستی بدانیم که چرا 
.ورزد  

یک نمی توانست در افکار او در حد  ی گمانتشابه مزبور ب
پس چنین امری او را به ارائۀ . تشابه سادۀ ذھنی متوقف بماند

اصل موضوعه ای ھدایت می کند که بین آنھا پیوندی عینی 
مشاھده ای مشاکلتی به قائل می شود، یعنی نتیجه گیری از 

فرضیه و امری مسلم که ھیچ تردیدی در آن نیست، یعنی قابل 
تبدیل دانستن آن به اصل موضوعه که حاکی از ھویت بنیادی آن 

کار بسته می شود دارای ه شیوه ای که در این مرحله ب. است
ست که تمام مفھوم ازیرا در ھمین جا  :ست ااھمیت خاصی 
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علوم اجتماعی و حتی جایگاه روانکاوی در  روابط بین روانکاوی و
. زمینۀ علوم انسانی مشخص می گردد  
ه پس این مرحله ای که فروید ھیچ شک و شبھه ای در آن ب

خود راه نمی دھد یعنی مرحله ای که تشابه و مشاکلت به 
ایش مذھب به مکانیسم اصل موضوعه تبدیل می شود و پید

مرحله ای که  ،م یعنی، و باز ھبازگشت می کندنوروز فردی 
عنوان عناصر ه عناصر روانشناختی  ب هروندھای اجتماعی ب

 درونییر می شوند و اشکال روانی و بنیادی و تعیین کننده تعب
عنوان اشکال اولیه و مسبوق به اعمال و آثار نوع ه فرد آدمی ب

.عنوان اصل مسلم معرفی می گردده بشر ترسیم گشته و ب  
 

 مطابقفروید » موسی و یکتاپرستی« تاب عنوان مثال در که ب
ھای زیادی با نوروز دارد  معمول می نویسد که مذھب شباھت

و قدرت شگرف آن در « ، »چیزی نیست بجز نوروز نوع بشر« و 
 ».عین حال معرف وسواس نوروتیک نزد برخی از بیماران ماست

که فروید به انتقادات  می بینیمروشنی ه بدراین جا ) 12(
که ماتریالیسم تاریخی به چنین نظریه ای وارد می قاطعی 

داند، کامال آگاه نیست، و علی رغم تمام مالحظاتی که معموال 
برای اثبات  ولیعمل می آورد، ه در رابطه با انتقادات احتمالی ب

.این نظریه ھیچ تالشی از خود نشان نمی دھد  
 

لوژی حاکم وئدایو حتی نابینایی  –این نابینایی تئوریک نزد فروید 
آیندۀ یک « تر از کتاب  دیگری روشن در ھیچ جای  –در عصر او 

این نابینایی تئوریک مربوط است به . بیان نشده است» توھم
که : ھمان پیش فرضی که اساس روش او را تشکیل می دھد 

ھای  ئولوژیایدنھادھا و   اجتماعی - تاریخی عظیم واقعیات
دور به ، تشکیل می دھندرا روابط اجتماعی  که اساس مذھبی

 الت مذھبی فردی باشد،پایه و  اساس عینی تمایاین که از 
 می داده نسبتفرافکنی سادۀ اعتقادات مذھبی  به نوعی تنھا

.شود  
برای فرد و به ھمین «: که  پس از نگارش این مطلبفروید 
 زندگی ، تحملطور عامبه بشریت  تمام برای گونه

تھدیدات مختلف است ولی و مملو از  »ھمیشه مشکل است
تا  یی کهھا می توانیم از نظر روانی بر ترس«در مذھب 
شاید ھنوز . فائق بیاییم فاقد مفھوم بودندمان کنون برای

( ھایی بی دفاع باشیم ولی  در مقابل چنین ترس و بیم
دیگر منفعل نیستیم و ھنوز می توانیم ) با وجود مذھب

:را ادامه می دھد ، فروید این بحث»...امید وار باشیم  
 

که  تازگی ندارد، بلکه داری الگویی بوده چنین وضعیتی«
. در پیوند با دوران طفولیت و در سیر تحولی آن می باشد

بل با والدین زیرا پیش از این ما در زمان طفولیت در مقا
بار مشابھی قرار گرفته  فالکت خودمان در چنین وضعیت

 بوده است، به ویژهندان ھم بی دلیل نترس ما چ. بودیم
پدر، ھر چند که از پشتیبانی و حمایت او  در رویارویی با

در مقابل خطراتی که تھدیدمان می کرد اطمینان 
ه را ب بر این اساس انسان این دو وضعیت .داشتیم
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که در رؤیاھا می  گونه یکدیگر نزدیک می سازد و ھمان
)13( ».بینیم، تمّنا جای خاص خود را دارد  

 
که بر  ین متن، ااه موضوعی که مد نظر ما می باشداز دیدگ

 ناخودآگاهبه شکل و  ضمیر فاعلی شگفت آور اساس بازی
 مھمی به شمار می آید که اھمیت یکی از مراجع ،نوشته شده

ی دستوری در طول تمام » ما « زیرا تحت عنوان . داردخاصی 
» ما« نظر می رسد که با ه ظاھرا ھمگون و ھماھنگ ب ،صفحه

مردم شناسانه در یک سطح قرار داده شده است، بنابر این  ی
: سادگی عبور کنیم ه توانیم از کنار چنین انطباقی ب نمی

و به آزمون  کنیمام مسئله و پرسشی که باید مطرح مشخصا تم
عنوان ضمیر ه بین ما ب( بگذاریم این است که آیا چنین انطباقی 

بر ) ردم شناختیعنوان پدیده ای جمعی و مه فاعلی و ما ب
دی ایده آلیسم در انحراف بنیا و به شکل ضمنی حسب اتفاق

.بوده استیا ن بوده وعلوم انسانی   
» انسان« عنوان ضمیر فاعلی به» ما « در واقع از یک سو 

در این  ،»به طور کلی بشریت«  به مفھوم ، یعنیمطرح شده
 ولی از سوی .خواھد بود اجتماعی مذھب وجه به معنایصورت 
طفلی را نمایندگی می کند که روزی ھریک از ما » ما « دیگر 

عنوان فردی منفرد که ه بوده ایم، به عبارت دیگر یعنی انسان ب
.نسبت می دھد ھا در عین حال ما را به جھان نوروتیک  

عنوان پدیداری ه شکل ضمنی به با مطرح ساختن مذھب ب 
فرد = ایم کودکی که ما بوده = » ما « = بشریت = اجتماعی 

جزه آسایی به شکل معه در ابعاد روانشناختی، فروید ب
روشنی ساخت و ساز ه که مارکس ب اشاره می کندتشابھی 

یعنی تحول  نشان داده است،آلمانی  ئولوژیایدرا در  آن
.واقعیتی اجتماعی و عینی به مکانیسم روانی  

واقع چنین تحولی به شکل مسبوق آماده بوده یعنی از  در
» روانشناسی توده ھا« که موضوع مذھب تنھا به عنوان  زمانی

به ) 14(و لوبن مطرح می شود، که این موضوع را فروید از گوستا
چنین است که واقعیت اجتماعی به عنوان عاریت می گیرد، 

اصل و اساس تعیین کنندۀ رفتارھای فردی تلقی نمی شود 
اختی بلکه کامال برعکس، این تظاھرات جمعی افراد روانشن

.ھستند که به عنوان الگوی اولیه معرفی می گردد  
چنین تحولی به دلیل کامال روشنی از زمان عالوه بر این، 

با اغتشاش  فوق العاده ای در » ما «  ضمیر مخدوش ساختن
زیرا در ھمین متن می بینیم که : تناوب زمانی ھمراه می شود 

این روندی بنابر  –فروید به بررسی پیدایش مذھب می پردازد 
به این دلیل که انسان در دوران  –بسیار قدیمی  و تاریخی

به عبارت دیگر  –کودکی در موقعیت مشابھی قرار داشته است 
دوران کودکی « علت اغتشاشی که در زمان ایجاد می کند ه ب

عنوان تاریخ و ه ، یعنی با تالقی دادن زمان ب»یا در گذشته 
ت،  جایگاه طفولیت فرد را زمانی که مرتبط به زندگینامۀ اس

اساس ما  این بر. مقدم بر جریان ابدی اکنون و گذشتۀ می داند
با شاخص تازه و پر اھمیتی سروکار پیدا می کنیم که روندھای 

باور اجتماعی را تابعی از مشخصات روانی می داند یعنی 
.روندھای اجتماعی در روانشناختیداشت به منشأ   
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روانکاوی در روشن ساختن » نیادینقش ب« چنین شرایطی، با 
واقعیات انسانی از منشأ آن بر می آید و می توان حقیقت 

  عنوان ه حساب آورد که مذھب به نخستین را بر این اساس ب
از تمّنای آدمیان «ست که ادارای این ویژگی » توھم روانی«

بر پایۀ «، و نھادھایی نظیر توتمیسم )15(» منشعب می شود
ساخت و سامان یافته اند، و عالوه ) 16(» انسان نیازھای روانی

کلی جامعه در قلمرو و ساحت  طوره بر این در آخرین تحلیل ب
» من « جمعی توضیح پذیر است که در عین حال به تحلیل  روان

.تکیه دارد) 17(  
نظر می رسد که فروید ه طور ب با این وجود، در موارد نادری، این

ا چه اندازه وجود اجتماعی کمابیش مشاھده می کند که ت
ھای مذھبی به ندرت به شرایط  ئولوژیایدنھادھا و مؤسسات و 

.روانی گرایشات مذھبی نزد فرد بستگی دارد  
کامال صحیح «  :، فروید می نویسد» آیندۀ یک توھم « در 

است که بگوییم که چنین افکاری را تمدن در اختیار فرد 
داشته اند و او آنھا را قرار می دھد، زیرا پیش از او وجود 

حاضر و آماده در اختیار می گیرد، و در کشف آنھا ھم 
».تنھا نخواھد بود  

تمام  مطمعنا را گسترش می داد، تذکر خردمندانه ای که اگر آن
مفھوم مسئله را متحول می ساخت، و ارجاع قاطعانۀ پایه ھای 
 مذھب به عناصر بیرون از جامعه، و سیر تعالی تاریخی آن در

با  ولی  - رابطه با فرد روانشناختی زیر عالمت سؤال می رفت 
رار می کند که این کودک در چند صفحۀ بعد دوباره تک این وجود
) : 18(» خدایان را خلق می کند» «در روند رشد خود«است که 

بنابراین مشاھده می کنیم که نزد فروید تا چه اندازه اعتقاد 
روانی افکار  مبدأ« بطه بااولیه در کشف توضیح نھایی در را

ایجاد می کند، ولی او این تضاد را  تضاد شدیدی) 19(» مذھبی
کل این نظریات گسترش و از این پس مشکالت در  را نمی بیند

.می یابد  
به آنھا دامن گاھی از مشکالتی که در فقدان آ فروید زمانی که

ه بیش از پیش در زنجیر ،کردمطرح  را چنین فرضیه ای ،زده بوذ
 آمدگرفتار ای از اصول موضوعۀ و امور مسلم و مسجل دیگری 

.که غیر قابل دفاع بود  
راستی می توان جامعه را به ه برای چند لحظه فرض کنیم که ب

مورد  با تکیه به علم روانشناسی  عنوان موضوعی اجتماعی
فرض کنیم که مذھب در سطح اجتماعی  و ،قرار داد بررسی

نظریۀ  لذا در. )20(بازتولید می کند  مکانیسم نوروز فردی را
که ما در  می شود موکولتولید نوروتیک به زمانی فروید این باز

عنوان ه مطرح نمودن مذھب ب. یمددوران کودکی بسر می بر
چنین رابطه  ،ست که در آغاز تاریخ آنا نوروز بشریت به این معنا

واژه به  شکله ای مسلم بوده و به عبارت دیگر اگر روانکاوی را ب
کودکی «گیریم سیر تحولی عام تاریخ استعارۀ در نظر  واژه

، از این نظریه چنین نتیجه گرفته است و یا بھتر بگوییم» بشریت
فرد تحولی عمومی تاریخ مشابه زندگی سیر  می شود که

ست که فروید اچنین امری دقیقا ھمان اصل موضوعه ای . است
:می خواھد ما را با آن متقاعد سازد   
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پذیرش این موضوع که بشریت در مجموع در سیر «
» ...تحولی اش از مراحلی مشابه به نوروز عبور می کند

پذیرفتن این موضوع که مقایسه کردن تاریخ ...« ، )21(
جایز و ممکن ) اونتوژنز(و فرد آدمی ) فیلوژنز(نوع بشر 

بر این اساس می توانیم نتیجه بگیریم که نوع . است
ود،  متحمل روندھایی با محتوای بشر، به سھم خ

جنسی خشونت آمیز بوده است که عوارض و نشانه 
ھای دائمی بر جا گذاشته ولی غالبا به فراموشی 

بعدھا پس از سپری . سپرده شده و واپس زده شده اند
، دوباره )22(شدن دورانی دراز مدت در حالت مستوری  

تیک بازگشت کرده و  پدیدارھای مشابه به عوارض نورو
)23(» .را در ساختار و تمایالتشان بازتولید کرده است  

 
ین علت جا من این موضوع را به کناری رھا می کنم، به ا در این

نظریات و فرایض مردم  موضوع، نظرکه خارج از مسئلۀ مورد 
که فروید تصور می کرد به  مطرح می باشد شناسانه ای نیز

به اثبات رساند را »  دوران کودکی بشریت« ند آنھا می توا مدد
 فروید نظریۀ :ست ادیپی وموقعیتی ا معرف که به نوبۀ خود

و به ، تدوین کرد )24(بر اساس نظریات داروین را قبیلۀ اولیه
اساس نظریات روبرتسون  طعام توتمیک برھمین گونه 

بر  را نیز دستی پسران قتل پدر به ھم و ،بود )25(اسمیت
.رح نمود مط )26(اساس نظریات آتکینسون  

که بر اساس  بپذیریم ولی حتی در صورتی که فرضیۀ کّلی او را
 با این وجود ،جراحت دوران کودکی بشریت مطرح کرده است

کرد علمی چنین تشابھی ھمواره در پردۀ  نکته ای در عمل
 می تواند» طفولیت بشریت«چگونه این : ابھام باقی می ماند 

 شده   سپری » ستوری م«  حالتبعد از ھزاران سالی که در 
باقی مانده و تأثیراتش ، و تحت چه اشکالی »دوباره فعال شود«

ھر ارزشی مورد فرد، توضیحات ارائه شده، است؟ در  دوام آورده
گذشتۀ مربوط به دوران :  که که داشته باشد، قابل تصور است

حفظ شده  از این طریقیا  وثبت شده  کودکی در ارگانیسم او
ریق یا آن طریق بوده است که حفظ شده تا از این ط .است

. دوباره فعال گردد  
 رویروشنی  ه ولی وقتی موضوع به جامعه مربوط می شود، ب

لیلی مشاھده می کنیم که کامال مشخص در شیوۀ تح کتۀاین ن
در  بوده ورد تا چه اندازه استعاره ای آن به ف مشابه دانستن

رگانیسمی که آثار پس کجاست آن ا: واقع حقیقت مادی ندارد 
را » کودکی بشریت«ن چنین گذشته ای، یعنی گذشتۀ دورا

است؟ حفظ کرده  
 

 با عدم. ده استولی چنین پرسشی برای فروید مطرح نبو
 این امر واقع که  اتریالیسم تاریخی و نا آگاھی ازآگاھی از م

در اشکال  به عنوان عوامل تعیین کننده فعالیت ھای انسان
، در جھان روابط خارج از افراد در و ی یابنداجتماعی عینیت م

حقیقتا  یعنی مکانی که  اجتماعی ذخیره شده و دوام می آورد
 .بر اساس آن تحقق می یابد اجتماعی یتفرد رشد خصوصیات

 تماعیتمام نتایج روانشناسی اج می بایستی عھده دارفروید 
:در توتم و تابو می نویسد . شودش ا  
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ھی ما دربارۀ وجود روح جمعی بر نظریۀ بدی ی گمانب« 

ھیچ کس پوشیده نیست و در آن ھمان روندھایی در 
تبلور می  جریان بوده و تحقق می پذیرد که در روح فرد 

تداوم  ،مطرح گردد این فرضیۀ روح جمعی بی آن که. یابد
زندگی روانی نزد انسان، روانشناسی اجتماعی، 

شته روانشناسی تودۀ مردم نمی توانست وجود دا
ست که  ما را ابراین اساس فرضیۀ روح جمعی . باشد

مجاز می سازد تا وقفه ھای عناصر روانی حاصل از 
)27( ».امحای وجود افراد  را به حساب نیاوریم  

 
با این وجود آشکار است که این فرضیه مورد توجه و عنایت 
فروید نیست، و چنین امری قابل فھم است زیرا  مفھوم روح 

ئولوژیکی که به انحرافات اید ، بی آن)روح اجتماعییا ( جمعی 
متعاقبا اساس نظریات ھذیان آمیز یونگ قرار می گیرد و  بپردازیم

 در علوم انسانی را ایده آلیسم ابل انکاری شکل غیر قه ب
سوی ماتریالیسم ه ، در حالی که تالش فروید باشاعه می دھد

موسی « ، در به ھمین علت بیست و پنج سال بعد. تمایل دارد
ھنوز نمی دانیم و «: اعتراف می کند که » و یکتا پرستی

نمی توانیم بگوییم که تحت چه اشکال روانشناختی 
گذشتۀ بشریت پس از گذار از دوران مستوری اش دوام 

به ھیچ عنوان خالی از اشکال نیست که به . آورده است
سادگی مفاھیم روانشناسی فردی را به روانشناسی 

منتقل سازیم و تصور نمی کنم که نفع خاصی اجتماعی 
 »در ایجاد مفھوم ناخودآگاه جمعی وجود داشته باشد

)28(  
تحت » موسی و یکتاپرستی« این مسئله را در بخشی از 

مستقیما مورد بررسی قرار ) 29(» مشکالت حساس« عنوان 
:می دھد و اعتراف می کند که   

 
ه وقتی که ما مفاھیم روانشناسی فردی را ب«

 تقل می کنیم، با دو مشکل کهروانشناسی اجتماعی من
 ».ھستند روبرو می شویم یخصوصیات متفاوتدارای 

)30(  
 
نخستین تفاوتی که مشاھده می کنیم مربوط است به تحلیل 
مذھب یھود بر اساس نوروز جمعی، و به اعتبار مفاھیم 

طور عام به مذھب مربوط می شود، چنین ه روانکاوانه که ب
با این وجود . مفصلی بین این دو مقوله خیلی بعید است رابطۀ

را در  چنین مشکلی فروید را باز نمی دارد، و طبیعت حقیقی آن
 بسیار متنوع درک مجموع روندھای و باید دانست که :نمی یابد 
دوران به  را وقفۀ تاریخی که نقطۀ آغاز آن بازتولید بیو تاریخی، 
لی ثابت و غیر متغییر ن  اصعنواه ب نسبت می دھد و  طفولیت

.، امری ناممکن استمعرفی می کند   
 

:ستاتری  دومین مسئله از نظر فروید شامل مشکل عظیم  
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پرسش اساسی جدیدی که مطرح می باشد این است «
که تحت چه اشکالی دینامیسم سّنت در جوامع تداوم 

در رابطه با فرد آدمی  این پرسش لیو. یافته است
ا می دانیم که آثار خاطرات گذشته در مطرح نیست، زیر

)31( ».ناخود آگاه او ثبت می شود  
  

سنت زبان محاوره « ھای موجود در  با مشاھدۀ فقدان یادمان
وراثت « که فرضیۀ  فروید مشخصا ھیچ راھی ندارد مگر این» ای

  باید پذیرفت که فرد ھنگام تولد: را ضمیمه کند » روانشناختی
       دنیا می آورد، یعنیه را با خود ب) 32(» عناصر فیلوژنتیک«

ھای  که مرتبط است با تجربیات عینی نزد نسل» ارثی کھن« 
. »پیشین  

 باید باز« که ولی فروید پا را از این ھم فراتر نھاده و می گوید 
تر رفت و مدعی شد که وراثت  در این زمینه پیش مھ

اصر عننیست، بلکه  تمایالتکھن نزد انسان منحصر به 
)33( ».را نیز در بر می گیرد تخیلی  

به آن  نیز ست که خود فرویداولی متأسفانه، و این موضوعی 
بیولوژی در حال حاضر وراثت « ، واقف می باشد

ولی . »خصوصیات اکتسابی را به طور کلی انکار می کند
باقی می ماند؟راه حل دیگری چه   

 
ن امری، بگوییم که علی رغم چنی باید با فروتنی کامل«

لی بیولوژیک وقتی که ما به پژوھش در زمینۀ سیر تحو
کردن از چنین عاملی برای ما  قطع نظراقدام می کنیم 

با قبول یادمان ھای وراثتی کھن، . (...) ناممکن است
خط مرز و ابھاماتی که روانشناسی اجتماعی و 
روانشناسی فردی را از یک دیگر جدا می سازد، برطرف 

می توانیم امور اجتماعی را به ھمان می گردد و ما 
شیوه ای مورد بررسی قرار دھیم که فرد نوروتیک را 

» .تحلیل می کنیم  
 

در این مورد باید شجاعت به خرج «  :و نتیجه می گیرد که 
)34(» .داد  

 
عنوان شجاعت مطرح می گردد، ه جا ب چه در این در واقع آن

سوی تکیه ه ، بیامید ی ھیچجلو، به چیزی نیست مگر فرار ب
.ئولوژیک تازه که بی وقفه فرو می ریزندھای اید گاه  

 
 

 پا نوشت
 

Actes obsédants 1(  
Obsession 

عارضه ای ست که به شکل افکار و . وسواس: توضیح مترجم
انجام اعمال اجباری در ذھن فرد رسوخ می کند و او علی 
رغم تمام تالش ھای آگاھانه اش قادر به رھایی از آنھا 

چنین عوارضی از نشانه ھای بارز نوروز وسواسی . ستنی
. ست  
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http://www.caute.lautre.net/imprimersans.php3?id_article=1581 2 (  
L’avenir d’une illusion,P.P.F. ; 1971, pp 83 et 93 . 3 (  

البته فروید نوشته ھای دیگری را نیز به : توضیح مترجم
، به عنوان مثال متن بررسی این موضوع اختصاص داده است

.حاوی بررسی این نوع نوروز می باشد» مرد موش آسا«   
Totem et tabou,p.88. 4 (  
L’avenir d’une illusion 5 (  

Malaise dans la civilisation 6 (  
Analogie 7 (  

Névrose infantile 8(  
L’Avenir d’une illusion,pp.62 et 76 9(  

Postulat 10 (  
Moïse et le monothéisme, Gallimard, 1948,P 79 et 99 11 (  

Moïse et le monothéisme, p.7612 
L’avenir d’une illusion, pp. 22 à 24 13  (  

بھ این معنا » طور کھ در رؤیا می بینیم، تمنا جای خاص خود را دارد ھمان« :توضیح مترجم
می کنند کھ تمنا و  ست کھ معموال در روانکاوی خواب را بھ عنوان موقعیت و شرایطی تعبیرا

تمناھای ممنوع و ناخودآگاه و ناممکن بھ دلیل ملغا . آرزومندی ھای واپس زده ظاھر می شوند
شدن مقاومت ھای ناخودآگاھانھ در خواب فرصت تظاھر پیدا می کنند، و بھ ھمین دلیل است کھ 

»خواب تحقق آرزومندی و تمّنا ست« می گویند   
Gustave Le Bon 14(  

L’Avenir d’une illusion, p.44 15 (  
Totem et tabou 16 (  

Psychologie collective et analyse du moi, dans Essais de 
psychanalyse, Payot, 1971 17 (  

L’Avenir d’une illusion,pp. 30 et 3318 
Ibid.,P.43 19 (  

چنین بحثی از نظر من موقعیت مناسبی بھ نظر می رسد کھ بھ : توضیح مترجم )20
چھ در متن بالینی و چھ ) 2008(تجلیات چنین بینشی نزد روانکاوان در عصر حاضر  

و بھ عبارت دیگر . در تعابیر آزادشان از مسائل و مشکالت و حوادث روزمره بپردازیم
سعی کنیم ببینیم کھ چنین بینش و نظریھ ای بھ چھ نحوی در رابطھ با مسائل عینی و 

مثال فرد بی کاری را متصور شوید کھ با آقای  بھ عنوان. کاربردی مطرح می شود
کاف کھ روانکاو است در مورد مسائل و مشکالتی حرف می زند کھ عموما بھ موقعیت 

اولین و آخرین تالش آقای کاف روانکاو این خواھد بود . حرفھ ای او مربوط می شود
و . بوده استکھ بی کاری او را بھ موقعیتی بازگرداند کھ این فرد ھنوز کودکی بیش ن

بھ علت  –در دوران جھانی سازی » آزار و شکنجۀ روانی« یا زمانی کھ موضوع 
بھ عنوان ترفند از جانب صاحب کاران علیھ  –تحرک و جا بھ جایی مراکز تولید 

کارمندان و کارگران بھ کار برده می شد و ھم چنان می شود کھ آنھا را حتی بدون 
و ھنوز ھم ادامھ دارد کھ کارمند یا ( راج کنند پرداخت حقوق بی کاری در واقع اخ

روانکاوھا غالبا سعی می کنند  مثل ) کارگر با دست خودش استعفایش را بنویسد
ھمیشھ با حذف موضوع بھ عنوان پدیده ای نظام یافتھ و روندی عینی و رایج در 

ان آن را بھ حوادث دور) بورژوازی جھانی شدۀ لیبرالیزه شده( جامعۀ بورژوازی 
کودکی فرد موکول کنند، و خشونت  نظام یافتۀ اکنونی را بھ تروماتیسم و یا اختالل 
روانی در دوران کودکی فرد منتسب ساختھ و صرفا و بھ صرف تعبیر چنین رابطھ ای 

البتھ این موضوع بسیار گسترده است و بھ علت اھمیتی . گره ماجرا را از ھم بگشایند
شویم، نیاز بھ توضیحات بیشتری دارد ولی ھدف من این کھ می توانیم برای آن قائل 

نیست کھ این تذکر را بیش ازاین سنگین کنم و تنھا می خواستم بھ این نکتھ اشاره 
نمایم کھ تا چھ اندازه روانکاوان بھ شکل گسترده از چنین بینش فرویدی پی روی 

اھداف روانکاوی کھ  کرده اند و خواستھ یا ناخواستھ، آگاھانھ و یا ناخودآگاھانھ از
بدون شک دارای اھداف و آرمان بشر دوستانھ است فاصلھ گرفتھ و در پیوند و اتحاد 
تنگاتنگ با نظام بورژوایی کوشیده اند، و تا چھ اندازه با تعابیر مغلطھ آمیز خود نھ 

و بسیاری از روانکاوان . تنھا  خشونت ھای طبقاتی را بھ سکوت برگزار کرده اند
ر این ھستند کھ چنین واقعیتی با ناخودآگاه تالقی نداشتھ باشد و اگر فردی اساسا منک

بی کار شده است بھ این علت ھست کھ تمنای ناخودآگاه او در این امر دخالت داشتھ 
بر این اساس مشاھده می کنیم کھ تا چھ اندازه تحلیل لوسین سو در مورد اصل . است

کند، یعنی اشتباھی بنیادی کھ بھ مجموعھ ای موضوعۀ فروید می تواند اھمیت پیدا می 
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از اشتباھات دیگر می انجامد، و از طرف دیگر در می یابیم کھ بذل توجھ و پیوند 
نی قابل جھان سیاستھای محافظھ کارانھ و اپورتونیست با روانکاوی در چھ اشکال عی

.ھا را گسترش خواھیم داد ینده این بحثدر آ. بررسی و مشاھده است  
 

L’avenir d’une illusion, p.61 21(  
Latence 22 (  

Moïse et le monothéisme, p.109 23(  
Darwin 24(  

Robertson Smith 25 (  
Atkinson 26(  

Totem et tabou,pp.180 et 181 27 (  
Moïse et le monothéisme, p.177 28 (  

Les points épineux 29 (  
Difficultés نسھدر برخی ترجمھ ھای دیگر بزبان فرا  

p.125 30 (  
p.126 31 (  

Phylogénétique 32 (  
 سیر تحولی موجودات زنده، بھ عنوان مثال از ماھی بھ انسان 

Pp.132 et 134 33 (  
Pp.135 et 136 34 (  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

طبیعت انسان: توھم  یک حضور  
 
پیش از ھمه باید ببینیم که به صرف اولویت قائل شدن برای 

قعیات اجتماعی به چه بھایی تمام عنصر روانشناختی در وا
یش دررابطه با پیدا به ویژهباید  این پرسش را و شده است،

چنین نتیجه گیری موجب گردیده است که :  مطرح کنیممذھب 
به دایره ای  )و قابل انعطاف( عنوان روندی کامال بازه تاریخ ب

« بسته تشبیه شود یعنی به زندگینامۀ فردی موکول گردد، و 
به مفھوم ادیپی کلمه طور مشخص ه ب» طفولیت بشریتدوران 

 فراد از طریق ارثکه آثار و عوارض آن نزد عموم ا تعبیر شود
 به قطع یقین می دانیم که حفظ گردیده ، ھر چند روانشناختی

علم  این که چنین مفھومی نه مورد قبول علم ژنتیک است و نه
.را تأیید می کند روانشناسی آن  

طور مشخص کودک، فرد بدوی و ه فروید، ب بر اساس نظریات
ی واحد ھایشان، سه جلوه از روند تفاوتی   ک در فراسونوروتی

را در  آن درک ز کلیدود که تحلیل نورنبنیادی را تشکیل می دھ و
).1(اختیار ما می گذارد  

مدرن در علوم  ھای تمام جریان مورد این نظریه نه تنھادر  البته
بلکه ، ندیژه ای را مردود دانسته او انسانی چنین تشابھات
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ما  برای درک واقعیت انسان در حالت کلی عالوه بر تمام اینھا،
ھای قرن نوزدھم  باطل شده ترین دگم سوی به مستقیمارا 

روانشناسی انسان و  کار بستنه ب یعنی : ھدایت می کند
در  ) 2(مراحل بنیادی فیلوژنز تاریخ اصول طبیعی بازتولید 

یعنی  ، از طریق  تشبیه سازی ماقبلی)3(ونتو ژنزروندھای ا
سیر تکاملی تاریخ ( اصول فیلوژنز اجتماعی  نسبت دادن

 سیر تکاملی روانشناختی نزد(به اونتوژنز روانی  )اجتماعی
  .)فرد

غالب دانستن : شکل بنیادی تری می توانیم بگوییم که ه ب
ساخت و ساز  در ساحت روانشناختی در سیر تحولی و

مادی خاص آن، ھر  ھایبنیادغفلت از ماعی، یعنی جتا
پژوھشگری را به این نتیجه ھدایت می کند که علم یا مادی 

را مطرح می موضوعی  ھمان ا اساسا نیست، و اینست و یا
فروید می خواست برای . که به فروید نیز مربوط می شود کند

از طریق بینشی افراطی در اجتماعی  - چنین مادیت تاریخی
نی انساواقعیات جانشینی برای  بیولوژی  داشت به باور

.جستجو کند  
ۀ رشکل گسترده تر درباه تأمالت فروید دربارۀ مذھب، و ب

فروید نمی توانست از   : ست اجامعه، مثال بسیار بارزی 
که ھمزمان  جامعه به ساحت روانی دفاع کند مگر این تشبیه

و بیولوژیک ثابت می کرد که شباھتی عمیق بین ساحت روانی 
.وجود دارد   

:می نویسد » در تمدن ماللت« فروید در کتاب   
روندھای فرھنگی نزد نوع بشر ھمچون سیر تکاملی «

فرد  روندھای  حیاتی ھستند و بر این اساس باید واجد 
کلی ترین خصوصیات زندگی باشند، و به ھمین علت نیز 
ھست که دارای طبیعت خیلی مشابھی ھستند، حتی 

مل روندھای کامال یک سانی نباشند و به اگر شا
)4( ».موضوعات متفاوتی مربوط  شوند  

 
می نویسد که این فرضیه » روانکاوی و طّب« در ھمان دوران در 

: از نظر او به احتمال قوی به این ترتیب است که   
می توانیم در روح و روان کودک معاصر ھمان عوامل «

ای اولیۀ تمدن کھنی را مشاھده کنیم که در دوران ھ
کودک طی مراحل رشد روانی . عمومیت داشته است

خود به شکل خالصه سیر تکاملی نوع بشر را تکرار می 
دربارۀ )  5(کند، ھمانطور که مدتھا پیش جنین شناسی

)6(».بدن به ما آموخته است  
 

موسی و یکتا « ھای زندگی اش در کتاب  و در آخرین سال
: قین بیشتری می نویسد او در این زمینه با ی» پرستی  

ا باز ھم دورتر ما ر) ث روانیمیرا) (7(این اصل موضوعه«
با گزینش چنین اصلی ما دره ای را که بین نوع  :می برد 

بشر و حیوان فاصله انداخته بود و این ھمه موجب غرور 
اگر آن چه را که غریزۀ  .و مباھات بود، کوتاھتر می کنیم

که به آنھا اجازه می دھد تا حیوانی می نامیم، غریزه ای 
در شرایط جدیدی به شکلی رفتار کنند که گویی پیش از 
این نیز با آن آشنایی داشته اند، به این شکل می توان 
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حیوانات در تجربۀ تازۀ خود از تجربیات : توضیح داد که 
نا که اکتسابی و نوعی خود استفاده می کنند، به این مع

در خود حفظ را دادشان ی گذشتۀ اجزندگ آنھا خاطرات
ان نامیده می شود نزد این جانوری که انس. کرده اند

. می پذیرد انجامبه ھمین شکل  ی گمانچنین اموری ب
میراث کھن نزد انسان، ھر چند متفاوت باشد، در توسعه 

 ».انطباق پیدا می کند یصوصیاتش با غرایز حیوانو خ
)8(  

 
می تواند واجد چه بیش از ھمه  در مقابل چنین متنی، آن

ھستۀ « اھمیت باشد، بازخوانی مجدد فروید به نیت تشخیص 
این گفتمان . گفتمان طبیعت شناسانۀ اوست» ساختاری

طبیعت شناسانۀ فروید را در تفکیک دو مفھوم رانش و 
ه ک) 9(یعنی در تفکیک بین مفھوم رانش . غریزه می یابیم

دارد و  تعلقبه تاریخ فرد )  10(شیء مطلوب   رویتثبیت آن 
تعبیر  )12(بر اساس ارثی کھن آن که تثبیت) 11(مفھوم غریزه 

که فروید ھر آنگاه که می خواھد به  باید دانست .می شود
نقش تعیین کنند و بارز روانکاوی در عرصۀ علوم انسانی بپردازد 

تکیه می کند که روان فرد  تمام گفتمان او پیوسته به این نظریه
برای اعمال و  می توان و تعبیر است قابل غریزه پایۀه ب آدمی
ارث  در نتیجه. دنسان خصلت طبیعت شناختی قائل شرفتار ا

 به نظر می رسد که بر اساس آنشاخصی  یگانه در مقام یروان
به ھمین  و وجوه اجتماعی با منشأ فردی بازگردانده می شود

.کندمی  فردیت نیز وجھه ای اجتماعی کسب گونه  
 

شکل ه ت شناسانه اعمال و رفتار انسانی بولی نگرش طبیع
ھای آنھا بوده که اساسا  اجتناب ناپذیری مستلزم نفی ویژگی

ی که در عمق به طبیعت داشتن یعنی اعتقاد ، وتاریخی ھستند
سه اصل اساسی که روانکاوی بر . استتغییر ناپذیر  وجودش

ۀ وجھ: اساس آنھا در علوم انسانی استقرار می یابد عبارتند از 
روانشناختی قائل شدن برای جامعه، وجھۀ طبیعت شناختی 

یعنی  برای روان و جھان باطنی انسان، بومی سازی انسان
که انسان را صرفا محصولی طبیعی ( تابعیت طبیعی انسان 

).13( )بدانیم  
 

در آثار فروید موضوعی » طبیعت انسان« که  البته نباید بپنداریم
ای و  حاشیه که جلوه گاه ھای باید دانست ، بلکهودهفرعی ب

فرصت  ، ھموارهی حاکمئولوژدای ناگفته ھای برای پراکندۀ آن
را  مشی ھای تئوریک ترین خط  بی بدیل مناسبی بوده است تا

.فراھم آورد  
زمانی نوشته می شود که » نارضائی در تمدن« کتابی نظیر 
  ررا د تئوریک خودفاھیم بنیادی و ھا پیش تمام م فروید از مدت

پرسش این است که نظریۀ مرکزی کدام است؟ ...اختیار دارد       
 

که  مسائل و مشکالتی ،که نظریۀ مرکزی عبارت است از این
را دچار اختالل می » اجتماعی زندگی« و » پیشرفت تمدن«

است،  »رانش خشونت و خود تخریبی نزد آدمیان« : کند
ب یا غریزۀ و غریزۀ تخری) 14(پیکار جاودان بین اروس « و 
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به محض این که افراد آدمی . مرگ در جریان است
موظف شدند که در کنار یک دیگر و به شکل اجتماعی  

  ».زندگی کنند، این نبرد نیز آغاز گردید
یعنی زمانی که ( و در رابطه با حوادث و بلواھای عصر حاضر 

فروید می ) 1929سال  در، شدنوشته » در تمدن ماللت« اب کت
:نویسد   

قدرت «می بایستی منتظر باشیم که یکی از این دو «
، اروس جاودان در مقابله با خدای دیگری که »آسمانی

او نیز جاودان است، برای پیروزی تالش بیشتری از خود 
)15( ».نشان دھد  

به عبارت دیگر دیدگاھی که از طریق آن می خواھد مفھوم کلی 
خشونت « ه کاین است  تاریخ انسان را به ما توضیح دھد،

شامل عامل غریزی بدوی و مستقل از موجود انسان 
دیگر نمی دانم چگونه می توانیم حضور « ،».است

دائمی و جھانشمول خشونت و تخریب را که مشخصا در 
قطب مخالف اروس موضع می گیرد ندیده بگیریم، و 
جایگاه بارز آن را در تعبیر پدیدارھای زندگی  به حساب 

».نیاوریم  
متصور شود که برخی بتوانند  حتی نمی تواندروید فبر این عالوه 

 ای شناسانه خداو نظریه ای را که از خوشبینی چنین بینش 
:الھام می گیرد زیر عالمت سؤال ببرند، و اضافه می کند   

 
حقیقت این است که آنھایی که داستان ھای شاه «

پریان را ترجیح می دھند، زمانی که ما دربارۀ تمایالت 
و تخریب  و در » شرارت«در زاد انسان به خشونت و ما

آیا . گیرندمی تیجه شقاوت حرف می زنیم، نشنیده ن
پروردگار انسان را از روی تصویر تمام عیار خود نیافریده 

) 16(» است؟  
 

آثار فروید غالبا این  ه دالیل متعددی در قرائتباید گفت که اگر ب
ا تفکری علمی و عمیق در ما ایجاد می شود که در مقابل توھم

ون مورد چه را که تاکن آن با این وجود ھستیم، پر باراصیل و 
ئولوژی بسیار حقیری اید گویای بیشتر بررسی قرار دادیم

).17(ستا  
 

که سرانجام به چه نتایج اسفناک روشنی می بینیم ه ب
در واقع فروید، نیم قرن بعد از : ئولوژیکی منتھی می گردد اید

و در . ه ماھیت جامعۀ بشری و تاریخ آن پی نبردمارکس ھرگز ب
که از طریق روانکاوی  عین حال خیلی دورتر از آن

بتواند مجموعۀ رفتارھای انسانی را روشن نماید ) »پسیکانالیز«(
، قادر به درک جایگاه و  -عنوان مثال رفتار و آداب مذھبی ه ب –

 اینپرسش . مرز روانکاوی در حوزۀ علوم انسانی نیز نبود
ساس مفھوم جاست که تصور فروید از جامعه چیست؟ بر ا

اجتماعی که  قرارداد و ،ییبورژوا مشخصا و قدیمی ایده آلیسم
منعقد می شود از این جھت که راه  بین افراد به شکل اختیاری

فقدان  بند که بهحلی اجتماعی برای مواجھه با مشکالتی بیا
.دولت و قانون جھان شمول تعلق دارد  
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خصا به علت ھمین خطراتی که از سوی طبیعت ما مش«

را تھدید می کرد، که ما به یک دیگر نزدیک شدیم و تمدن 
وجود آوردیم، و یکی از علل وجودی آن نیز ھمین ه را ب

در . است که زندگی اجتماعی ما را ممکن می سازد
حقیقت وظیفۀ اصلی تمدن، علت وجودی اساسی آن 

)18(».است حمایت از ما در مقابل طبیعت  
 

تمام « : می نویسد » موسی و یکتاپرستی« فروید در 
شواھد حاکی از این امر ھستند که بعد از به قتل 
رساندن پدر، برادران تا مدت ھای مدید بر سر جانشینی 

ب تمام با یک دیگر می جنگیدند، و ھر یک سودای تصاح
ولی سرانجام زمانی فرا . ارث را در سر می پروراند

. به خطر و بیھودگی چنین جنگی پی می برند رسید که
دست ه خاطرات دوران آزادی که به اتفاق یک دیگر ب

بعید و آورده بودند، پیوندھای عاطفی در دوران ت
وافق و نوعی قرار داد محرومیتشان، آنھا را به ت

از چنین عھد و پیمانی نخستین . اجتماعی ھدایت کرد
متناع از غرایز، ا: اشکال سازمان اجتماعی پدید آمد 

پذیرش الزامات متقابل، برقراری برخی نھادھایی که از 
این پس می بایستی از ھر تعرضی مصون می ماندند و 
مقام تقدس را احراز می کردند و خالصه آغاز اخالق و 

)19(» .قانون پایه و اساس آن را تشکیل می داد  
 

در نظر  ھا سو افراد تنھا از زاویۀ رانش به این ترتیب، از یک
ھای ساخته  عنوان موجوداتی با آرزومندیه گرفته می شوند، ب

تنھا در  که بنیادھای آن اساساپرداخته شده در دوران کودکی و 
، و از سوی دیگر جامعه به تشکل یافته است روابط خانوادگی

که تقلیل یافته ) حقوق، اخالق)(20(برخی از روبناھایش 
چنین است تصویر ایده  – منع کنندهمنطبق است با قوانین 

آلیست و ساده اندیشانۀ و حتی کاریکاتوری که از طریق آن آثار 
را توضیح ) 21(» مفھوم سیر تحولی تمدن« فروید می خواھد 

.دھد  
بر این اساس بھتر پی می بریم که روانکاوی با کدام شاه کلید، 

اھانه است، می تواند از گشودن دآگکه از طرف دیگر کامال ناخو
م درھای علوم انسانی خشنود باشد، یعنی با شاه کلید تما

و این بدان معناست که از ھمان : ساخت و سازھای نوروتیک 
چه که جامعۀ واقعی را تشکیل می دھد، ندیده  آغاز ھر آن

نیروھای تولیدی، روابط اجتماعی، زندگی  –انگاشته می شود 
 سیاسی، اشکال خاص خودآگاه اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی،

ھایی از این دست نزد  و فعالیت –مبارزۀ و تقابل نظریات و افکار 
از کار اجتماعی تا نظریات تئوریک با نقطۀ مفصلی  –افراد واقعی 

 –روانکاوی به عبارتی تنھا از جامعه  –آن با رفتارھای سیاسی 
آن چیزی را در نظر می  –برای مثال در مجموع واقعیات مذھبی 

، به کندالی جدول ادیپی مشاھده می ای خھ گیرد که در محل
 و .از پیش  تضمین شده است یمتن ادیپ اعتبار تعبیراین ترتیب 

 جنجالی در زمینۀمسائل  ، در موردمثال به عنوان این که  یا
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منازعات اجتماعی، سیاسی و بین المللی آن دوران ، وقتی که 
را » موسی و یکتا پرستی«یا » در تمدن ماللت«  فروید کتاب

می نویسد، ھر آنگاه که به چنین حوادثی می پردازد، از ھمان 
 شکلی مورد بررسی قرار می دھد که گوییه آنھا را ب ،آغاز

 ه      ارتباطی به تضاد واقعیات اجتماعی نداشت موضوع اساسا
بلکه گونه ھای متنوعی ) ھا ھا و ملت اختالفات طبقات، دولت(

.ھستند »جامعه«و » افراد« از نزاع ابدی بین  
 

از این پس نمی توان ندیده گرفت که ساختار تمدن تا « 
چه اندازه به اصل امتناع از رانش ھای غریزی تکیه 
داشته، و تا کجا به طور مشخص عدم ارضای نیروی 

فشار، واپس زدگی یا ساخت ( غریزی را ملزم می سازد 
در زمینۀ وسیع » این امتناع فرھنگی« ). و سازھای دیگر

جتماعی بین افراد آدمی نقش تعیین کننده دارد، روابط ا
و از این پس می دانیم که چنین واقعیتی سر منشأ 

ام تمدن ھا باید با آن مبارزه ست که تماخصومت ھایی 
)22( ».دکن  

  
به این ترتیب تمام منازعات اجتماعی به نبردی بین فرد و جامعه 

 یخالقا  یجامعه نیز به نھادی حقوقخود  تعبیر می شود و
آن از  انۀتشبیه می گردد که عملکرد بازدارندۀ و سرکوبگر) 23(

که اسرار  داردجای تعجبی ن به این ترتیب. نوع پدر ساالر است
 گونهم و جریان ضد یھود و به ھمین و فاشیس 1914جنگ 

.بیابیمبلشویسم را در عقدۀ ادیپ   
 

از  ریبه شکل عمیقتکه باز ھم  از این جھت فروید عالوه بر این،
تشابه جامعه به پدر اطمینان حاصل کند، در عین حالی که 

یک امتیاز  ،سازد را به دوران کودکی موکول می تعریف فرد
مکمل دیگر برای روانشناختی سازی ایده آلیست جامعه قائل 

عنوان پایه و اساس حقوق و ه می شود، و نفوذ مردان بزرگ را ب
مسئله کامال حل شده  و به این ترتیب: اخالق معرفی می کند 

اعالم می گردد و از روابط اجتماعی در ادامۀ چنین نگرشی تنھا 
.رویارویی تغییر ناپذیر افراد باقی می ماند  

می توانیم از این « :فروید می نویسد» ماللت در تمدن« در  
ست ا) 24(نظریه دفاع کنیم که جامعه نیز واجد فرامنی 

فرامن (...) می سازدکه سیر تحول فرھنگی آن را متأثر 
ھر دوران فرھنگی خاص دارای منشأ مشابھی  با فرامن 

فرامن اجتماعی تحت تأثیر شخصیت ھای . نزد فرد است
نابغه ای که دارای  قدرت روحی بزرگ و رھبران و مردان 

)25( »...ق العاده ھستند شکل می گیردفو  
 

 ھستیم که از دو) 26(جا ما در سطح نظریات برگسون در این
شاید ھم چنین مقایسه . منشأ اخالق و مذھب حرف می زند

.ای در مورد برگسون ناعادالنه باشد  
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که در فضای اجتماعی و  در این نکته نھفته استدرام فروید 
زندگی کرده و اندیشیده  که با نظریات  خاصی فرھنگی

.بوده است مارکسیسم کامال بیگانه  
که  مینۀ تحلیل روانکاوی در ز فعالیت عملی از ھر اندازه  فروید

دور می  ،کرده بودھدایت او را به ایجاد مفاھیم جدید و خاص 
به ھمان اندازه افکارش علی رغم خود او  تحت تأثیر  شود

ئولوژی بورژوایی قرار می گیرد که در آن دوران علوم را تحت اید
، حقوق )27(طبیعت باوری مابعد داروین : سیطرۀ خود داشت 

مراجع جامعه  در و ھمین ھا رامابعد کانت، ) 28( باوری اخالقی
را فروید  اساس کار می یابیم که انسان شناسیشناسی و 

طور کلی با آن ه علم راھبردی که فروید ب. تشکیل می دادند
 را مارکس آن» کاپیتال« ست که ا، اقتصاد سیاسی بیگانه بود

را در بر لیدی روابط تو مانندمفاھیم انکار ناپذیری  وپایه ریزی کرد 
زمانی که فروید . در افق دید او مشاھده نمی شود کهمی گیرد 

به بررسی روابط انسانی می پردازد، می » در تمدن ماللت« در 
:نویسد   

 
در مجاورت و  یا ست کهاروابط اجتماعی روابط افرادی «

 را نیروھایشانو یا  به سر می برند، یکدیگر انزدیکی ب
یا این  کار می بندند، وه ب قابلمتکمک و مساعدت  برای

ی واقع در این روابط، افراد مطلوب جنسی افراد دیگر که
 شماره عنوان عضو خانواده و یا دولت به و یا ب می گردند

)29( ».می آیند  
 

کمک و مساعدت به « یک از موارد نام برده، حتی  در ھیچ
سوی موضوعی ه موجب نمی شود که افکار فروید ب» یکدیگر

ت مادی منعطف گردد و یا به تولید اجتماعی محصوال نظیر
داشته  اشاره ای مالکیت ابطه بار و تقسیم فّنی و اجتماعی کار

.باشد  
به ھمین جھت ھر بار که او مسئلۀ کمونیسم را مطرح می کند، 

کار می بندد و رویگرداندن از محکوم ه علی رغم احتیاطی که ب
نظر می ه قابل تقدیر ب که البته چنین امری نزد او ،کردن آن

حاکی از گفته ھای او بر می آید  چه که از رسد، ولی آن
که در عین  می باشدلی و عدم درک او از چنین مسائ دشواری

.است انسانیدوران گذشتۀ علوم  برای ما یادآور حال  
اعتراف  این کهبا وجود » آیندۀ یک توھم« به این ترتیب در کتاب 

ات بزرگ فرھنگی که در حال بارۀ تجربیمی کند که قصد ندارد در
اروپا و آسیا در شرف تکوین است،  ی ازوسیع ناطقم بینحاضر 

:قضاوت کند، با این وجود می گوید   
 

در این صورت عصر شکوفانی خواھد بود، ولی قابل « 
به . (...) تردید است که چنین دولتی قابل تحقق باشد

. صرفنظر کنیم سختی بتوانیم از تسلط اقلیت بر توده ھا
زیرا تحت فشاری که اقلیت بر اکثریت تحمیل می کند کار 

چرا که توده ھای مردم فاقد . در تمدن تحقق می یابد
تحرک و قدرت فکری ھوشمندانه ھستند، و مایل نیستند 
که از غرایزشان امتناع کنند، و نمی توانیم آنھا را با دلیل 

ین ضرورتی و برھان دربارۀ غیر قابل اجتناب بودن چن
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قانع کنیم، و افرادی که توده ھا را تشکیل می دھند در 
تفاھم با یک دیگر به اختالل و بی نظمی دامن خواھند 

تنھا به یاری تأثیرات شخصیت ھای برجسته ای که . زد
به عنوان نمونه و سرمشق می توانند مطرح باشند، 
توده ھا از آنھا به عنوان رھبر تبعیت کرده و تن به کار 
خواھند داد و به این ترتیب قادر خواھند شد که از 
غرایزی اعراض جویند که تمدن بر اساس سرکوب آنھا پا 

».جا می ماند بر  
 

از کجا گروه رھبران مافوق، «  :و سپس فروید می پرسد
مطمئن و بی غرضی برخواھند خاست که می بایستی  

)30( ».عھده دار آموزش نسل ھای بعدی باشند  
 

که چنین پرسشی تا چه اندازه بیھوده بوده و  روشن است
اشتباه  ، ومطرح گردیده شکل اشتباهه است زیرا ب حل غیرقابل

طور کّلی مفھوم طبقات ه ب نیز در این نکته نھفته است که
اجتماعی، و نقش تاریخی طبقۀ کارگر را در نظر نمی گیرد، 
یعنی طبقه ای که ھیچ چیزی بجز زنجیرھایش برای از دست 

 طور که طور مشخص طبقه نیست بلکه ھمانه ادن ندارد، و بد
تمام طبقات است  انحالل، شدهدر مانیفست کمونیست اعالم 

شرایط وجودی پرولتاریا از شرایط وجودی جامعۀ قدیمی در «که 
ولی فروید ھیچ چیزی از طبقات اجتماعی نمی . ».می رودبین 

افراد « قد است که را می بیند و معت» ھا انسان« داند، او تنھا 
آدمی به خودی خود تمایلی به کار کردن ندارند و با دلیل 

)31(» و برھان ھم نمی توان ھوس ھای آنھا را قانع کرد  
 شکل استثنایی در جامعه به حضور آن گروهه وقتی فروید ب

طبقات اجتماعی « می نامد و به وجود » تحت ستم« ھایی که 
  ھا ت است که بگوید اولی، از این جھمعترف می شود» مرفھ

می خواھند تمدن را نابود « ھستند و  »مخالف فرھنگ«
کنند، و آنچه را که اساس آن را تشکیل می دھد نفی 

تکرار می » در تمدن ماللت«ھمین موضوع را در ). 32( »کنند
اکثریت مردم تنھا تحت فشار و اجبار کار می « : کند 

 به ار است کهکنند، و از چنین اعراض طبیعی برای ک
و این ). 33( ».ترین مشکالت اجتماعی دامن می زند مھم

:ست که از کمونیست دریافته است اچیزی   
 

را  ارتکمونیست ھا فکر می کنند که راه آزادی از شر« 
به پندار آنھا انسان فقط خوب است، و . کشف کرده اند

، ولی قانون مالکیت بودهبی دیگران تنھا خواھان خو
بنابراین . عت او را دچار انحراف کرده استخصوصی طبی

الغای مالکیت خصوصی منجر به از بین رفتن خصومت 
ھا و کینه جویی ھا شده و ھمه داوطلبانه ضرورت کار را 

)34( ».پذیرا خواھند شد  
توھمی فاقد «  به عنواندر ذھن او » امر مسلم روانشناختی« این 

» ن شناخت طبیعت انسانفقدا« تعبیر می شود، و از ) 35(» اعتبار
بر می آید، فرمولی که می توانیم طعم تمام نقد او را ) 36(

:عالوه براین فروید می گوید . بیازماییم  
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تالش برای برقراری تمدن جدید کمونیستی در روسیه، «
نقطۀ عطف روانشناختی خود را در اذیت و آزار بورژواھا 

ن بپرسیم تنھا باید با نگرانی از خودما. جستجو می کند
که شوروی ھا پس از قتل عام بورژواھا چه کار خواھند 

) 37( ».کرد  
 

غیرقابل  ۀوجھ مشخص« علیه چه بخواھیم و چه نخواھیم، 
  ، زیرا ناکام خواھد ماندتمام تمدن ) 38(» تخریب طبیعت انسان

طبیعت اولیه، به علت قابلیت جسمی و فکری که به «
کرده است، موجب  شکل نابرابر بین انسان ھا تقسیم

 »بی عدالتی بوده و علیه آن ھیچ راه درمانی وجود ندارد
)39(  

روبرو نیستیم، و تقریبا لئون  ھم جا دیگر حتی با برگسون در این
:که می گوید  است )40(سیزدھم   

 
نخستین اصلی را کھ باید مطرح کنیم، این است کھ انسان باید بھ « 

 را  ء ھمگان بھ یک حد برابراین ضرورت پی ببرد کھ طبیعت ارتقا
ست کھ سوسیالیست ھا ااین ھدفی  ی گمانب. ناممکن ساختھ است

در . بود ولی ھر تالشی علیھ طبیعت بیھوده خواھد. دنبال می کنند
کھ تفاوت ھای بی شمار و عمیقی را بین  واقع این طبیعت بوده

تفاوت در ھوش و درایت و مھارت و . آدمیان بھ وجود آورده است
تفاوت ھای ضروری و اجباری کھ خود . المت و نیروی جسمانیس

)40( ».بھ خود شرایط نابرابر را فراھم می آورد  
 
 

 پا نوشت
 

Cf.par exemple Totem et tabout, pp.146 et 184 1 (  
Phylogenèse 2 (  

بررسی سیر تکاملی موجودات زنده، نوعی شجره نامچۀ ژنتیک در طول 
ا انسانمیلیون ھا سال از ماھی ت  

Onthogenèse 3 (  
سیر تکاملی و رشد یک موجود زنده، از نطفه تا مراحلۀ تولد و بلوغ و غیرو تا 

 مرگ
Malaise dans la civilisation, pp.99, 100 4 (  

Embryologie 5 (  
Ma vie et la psychanalyse, p.169 6 (  

Postulat 7(  
امر مسلم و بدیھی. اصل موضوعه  

Moïse et le monothéisme, p.136. 8 (  
Pulsion (Trieb) 9 (  

La fixation à un objet 10 (  
جا می بایستی به دو توضیح دومطلب در  در این. تثبیت به شیء مطلوب 

ترجمه » ابژه« واژگان روانکاوی بپردازم، یکی شیء مطلوب است که معادل 
در روانکاوی . انتخاب شده است» فیکساسیون« کرده ام و تثبیت که معادل 

تنھا شیء یا چیزی که در خواست فرد باشد نیست بلکه می تواند » ابژه« 
در تئوری ) »فیکساسیون«( کلمۀ تثبیت . مرحله ای خاص از رشد او نیز باشد

می شناسیم نزد فرد از »  لیبدو«نام ه فروید، نیروی جنسی یا حیاتی که ب
نی، مرحلۀ دھا(دوران کودکی تا بلوغ از مراحل مختلفی عبور می کند 

این احتمال ھست که لیبدو در مسیر ...). گوارشی، فالیک، عقدۀ ادیپ، 
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سیر (رشد خود در یکی از این مراحا متوقف بماند و یا به آن بازگشت نماید  
بنابراین تثبت در یا به شیء .) جا تثبیت گردد قھقرایی را طی کند و در آن

.مطلوب مربوط است به چگونگی سیر تحولی لیبدو  
 

Instinkt 11 (  
12(  

Cf.par exemple J.LAPLANCHE et J.B.PONTALIS, Vocabulaire de la 
psychanalyse, P.U.F, 1967, article 

 « Instint » et « Pulsion » 
در فرھنگ » رانش« و » غریزه« برای مثال نگاه شود به کلمات 

.واژگان روانکاوی، نوشتۀ لپالنش و پونتالیس  
 

: لوسین سو  توضیحات حاشیه ای) 13  
تالش ھایی که برای پاکسازی نظریات طبیعت شناسانه در آثار  رو از ھمین

فروید می شود، اگر بنابراین است که چنین تالش ھایی به عنوان مثال صرفا 
بخاطر حفظ ساخت و ساز عمومی نظریات فروید در زبانشناسی در پی 

ن نظریات بیولوژیک معرفھایی در زبانشناسی باشند که  جایگزین پوسیده تری
ویژه روانشناختی سازی واقعیات و اعمال و رفتار انسان، در این ه سازند، و ب

ھمان طور که دیدیم، طبیعت باوری نزد . صورت آیندۀ علمی نخواھند داشت
فروید شامل اشتباھی موضعی و اتفاقی نیست، بلکه حلقه ای ست 

صلی واقعیات و اعمال و ضروری در زنجیر به ھم پیوستۀ نظریه ای که مولد ا
رفتار انسان را در اشکال روانشناختی فرد می بیند، و به این علت که مادیت 
وجود ماھوی انسان را در دیالکتیک نیروھا و روابط تولید اجتماعی باز 

: بنابراین نمی توانیم از چنین مشکلی رھایی پیدا کنیم . شناسی نمی کند
ن نتیجۀ واقعی، یا ترک کامل پاکسازی نظریات طبیعت شناسانه بدو

 روانشناختی
C’en est fait de toute prétention page 221 …  

 
Eros 14 (  

 خدای عشق در اساطیر یونان
Malaise dans la civilisation, pp.91 et 107 15 (  

Malaise dans la civilisation.Pp.75 et 77 16 (  
در » رارت مادرزاد انسانش« ببینیم چگونه ضعف چنین نظریه ای دربارۀ ) 17

تعریف و تعبیری از خشونت )  12(واژگان روانکاوی، لپالنش و پونتالیس
طبیعی ارائه می دھند که که در واقع قابل قبول تر از نظریه فروید بنظر می 

از این پس . رسد و به عبارتی در مواجھه با نظریات خود فروید قرار می گیرد
چنین ایده ئولوژی نحیفی برای ارائۀ نظریه ای باید از خودمان بپرسیم که آیا 

.ضروری و اجتناب ناپذیر بوده  که با روانشناختی سازی جامعه آغاز می شود  
L’avenir d’une illusion آیندۀ توھم ) 18  

Moïse et le monothéisme 19 (  
Superstructure 20(  

در مبحث : خود لوسین سو  نوشتۀ» فرھنگ لغات فلسفی« بر اساس 
( تریالیسم تاریخی، مجموعه ساختارھای تاریخی و اجتماعی را می گویند ما

که یگان بھم پیوسته ای را ...) سیاسی، حقوقی، ایده ئولوژیک و غیرو
.ی جامعه استوار می باشد) زیربنا( تشکیل می دھد که روی قاعده   

 
L.Séve . « Vocabulaire philisophique » in Une introduction à la 
philosophie marxiste. Terrains/ Editions Sociales. 1980 

 
Malaise dans la civilisation, p.78 21 (  

 P.47.Cf .22 
Essais de psychanalyse ھمین موضوع را دربارۀ جنگ و مرگ مطرح می کند ؛ در

» مقاالت روانکاوی« کتاب   
Ethico-juridique 23 (  

Surmoi 24 (  
Malaise dans la civilisation, p.102. Cf.Moïse et le monothéisme, chapitre sur 

« Le grand homme » 25 (  
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Bergson 26 (  
Biologisme postdarwinien 27 (  

Ethico-juridisme postkantien 28 (  
Malaise dans la civilisation, pp.43 et 44 29 (  

L’Avenir d’une illusion, pp.10 à 12 30 (  
L’Avenir d’une illusion.p.11 31(    

P.18 32 (  
Malaise dans la civilisation, p.26, note.33 

Pp.66 et 67 34  (  
p.67 35 (  

P.105 36 (  
P. 69 37 (  
p.68 38 (  

P.67, note 39 (  
Léon XIII / Rerum novarum, 3e Partie, I,1, point 14 40 (  
 20 – 1810مارس  3(لئون سیزدھم، دویست و پنجاه و ششمین پاپ کلیسای کاتولیک است 

.کتابی ست کھ او دربارۀ دکترین اجتماعی کلیسا نوشتھ است» رروم ناواروم« ).1903ژوئیھ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ھای فروید محدودیت  
 

فروید تحت تأثیر برخی تشابھاتی که بین پدیده  .خالصه کنیم
طور کلی کارآیندھای مختلف ه و اعمال و رفتار و ب یکھای نوروت

می ] مثال در زمینۀ کارآیندھای مذھبی عنوانه ب[اجتماعی 
به این نتیجه رسیده بود که روانکاوی نه تنھا می تواند دید، 

ش نق می تواند فعاالنه در ردیف علوم انسانی قرار گیرد بلکه
.ده داشته باشدعھه در این زمینه ھا ب کلیدی و روشنگری نیز  

 
اصل  مری به طور ضمنی مستلزم تأیید و اثباتولی چنین ا

موضوعۀ تعیین کننده ای بود که بر اساس آن ساختار روانی فرد 
ه شکل جھانشمول داشته  و ب ، می بایستیعنوان مرجعه ب

ام اعمال و امور انسانی معرفی عنوان پایه و اساس واقعی تم
فرایض بدیھی و اجباری یعنی  رو  زنجیری از از ھمین. گردد

ت انگاری دستگاه روانی، روانشناختی سازی جامعه، طبیع
و باز  –بومی سازی انسان در طبیعت ( انسان تابعیت طبیعی

تعبیر انسان به عنوان موجودی که اھل طبیعت  –ھم یعنی 
به مسئلۀ غیر قابل حلی انجامید که عبارت است از   )است

 ای که  ریق  مفاھیم کامال غیر تاریخیدریافت و درک تاریخ از ط
.را مطرح می کرد »طبیعت انسان« نظریۀ   

مفھوم  ال به کنار می گذاریم که آیا اینحال این پرسش را فع
غیر تاریخی می تواند برای درک برخی وجوه روندھای انسانی 

، نکته ای که از نقطه نظر یا نه شدن انسان روشنگر باشد
 کار بستنه ولی ب. نظر نمی رسده د بدیاکتیک نیز چندان بعی

، الزاما متفکری به در زمینۀ تاریخ چنین نظریه ای در ابعاد وسیع
.مرتبت فروید را در حد بسیار نازلی تنزل می دھد  
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شناختی سازی جامعه، و در ھر دعوی ندر ھر گونه روا بنابراین 
انسانی روی ساختار روانی برای متمرکز ساختن زمینۀ علوم 

بزرگی  راه بردی ر شکلی که مطرح شود،  اشتباهبه ھ ،انسان
تمام بخش  وجود خواھد داشت که بدون حذف قطعی آن

.علمی قویا دچار بن بست خواھد شدشناخت   
ھر چه باشد،  داخلی آن ارزش روانکاوی در درون و در محدودۀ 

ین پس در یک نکتۀ کامال مشخص ھیچ تردیدی وجود ندارد، و از ا
محدوده ھای روانکاوی کامال در بیرون از  ست کهاین ا ھم آن

.حوزۀ تاریخ و واقعیات اجتماعی خاص آن واقع شده است  
تئوری «این موضوع باید کامال روشن شود و باید دانست که 

تئوری  ندارد، به ھمان اندازه که خارجی وجود» روانکاوی مذھب
رجی وجود خا جنگروانکاوی  مبارزۀ طبقاتی و تئوری روانکاوی 

 ئولوژی در سطح گستردهایدامروز  این کهبا وجود و حتی  ندارد،
خارجی ھنر نیز وجود ، ولی تئوری روانکاوی مدعی آن است ای

).1(ندارد   
تئوری روانکاوی در زمینۀ مذھب و یا ھر تئوری دیگری در این 
زمینه باید به مجموع ابعاد واقعیات مذھبی، و به تنوع آن در 

مفھوم . حول تاریخی آن احاطه داشته باشدفضای اجتماعی و ت
نشمول به ھیچ یک از چنین جھا در شکل )2(نوروز اجباری 

.پاسخ نمی گوید یعلمضروریات   
 خارق العاده وان مثال،  موضوع عبارت است از شکلعنه آیا ب 

د که می تواند چنین از اشکال مذھب؟ فروید تصور می کر ای
افراد برجسته و نابغه در «به ه قطع یقین با تکیه موضوعی را ب

آیا موضوع عبارت است از گذار چند . توضیح دھد) 3(»اقوام مزبور
خدایی به تک خدایی؟ در برابر چنین پرسش پر اھمیتی و بر 

درک  ،شم اندازھای فکری که خاص خود او می باشداساس چ
مسائلی از این دست را مشکل ارزیابی کرده و به شکل بنیادی 

چرا باید خدای یگانھ ای «  : مطرح می کند که  این پرسش را
وجود داشتھ باشد و بھ چھ دلیلی گذار از چند خدایی بھ تک خدایی بھ 

)4( »شکل خارق العاده ای اھمیت پیدا می کند  
ولی در این باره مثال دیگری وجود دارد که بی اعتباری نظریات 

.  روانکاوی را در خصوص مذھب آشکار می سازد  
ند ر مربوط است به فروپاشی مذھب، یعنی روبومز مثال

چگونه فروید . گسترده ای که در عصر حاضر شاھد آن ھستیم
، او این این مسئله را توضیح می دھد؟ خیلی ساده است

غالبا نوروتیک « :  موضوع را به این شکل توضیح می دھد که
ه ھنگام بلوغ ناپدید می شود، این موضوع ب) 5(اطفال 

د نوروتیک ھای اجباری نزد اطفال صدق می ویژه در مور
در  )2(عنوان نوروز اجباریه بنابراین مذھب می تواند ب ».کند

.عالم بشریت تعبیر شود برای جھانشمول شکل  
بر اساس چنین نظریاتی می توانیم پیش بینی کنیم که «

زوال مذھب در جریان سیر تحولی اجتناب ناپذیری به 
ل حاضر ما در چنین مرحله وقوع خواھد پیوست، و در حا

)6(».ای قرار گرفته ایم  
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چنین نظریه ای واقعا قابل تحسین است؟ زیرا در مجموع فروید 
زوال مذھب را به خروج بشریت از دوران کودکی نسبت می 
.دھد  

ولی بر چه اساسی، روانکاوی چنین گذاری را بازشناسی می 
ه چه معنایی کند؟ و به عبارت دیگر گذار به عصر بلوغ بشریت ب

د ابدی بین نبر«  آن را تعبیر می شود، در حالی که سرنوشت
.تعیین می کند )7(» و ویرانگری مرگ اروس و غریزۀ  

در حالی که چند سال پیش از ارائۀ چنین نظریه ای، یعنی 
زمانی که دربارۀ جنگ اّول جھانی اظھار نظر می کند، به این 

ست و تأکید می نتیجه می رسد که پیشرفت توھمی بیش نی
تدام اولیه در زندگی روانی ما آن چه از دوران « کند که 

، فنا ناپذیر ای واژه به واژۀ آن، به معنیافته و وجود دارد
است، و توده ھای مردم ھنوز در مراحل خیلی ابتدایی 
به سر می برند و خیلی از مرحلۀ رشد به دور 

  )8(».ھستند
د که امروز بشریت پس بر چه اساسی فروید تشخیص می دھ

به مرحله ای از بلوغ رسیده که در نتیجه به زوال مذھب می 
صورت  انجامد؟ این نظریه ھیچ پایه و اساسی ندارد، در غیر این

).9(باور داشته باشیم» زوال مذھب « تنھا باید به   
ا ارائه می شود صراحتا مه جا ب تعریف و توضیحی که در این

. است با خاصیت سکر آور حشویاتی  
در وجه ذھنی و  م این پرسش را اندکی نهمی خواھ در این جا

اروس و غریزۀ مرگ بلکه  به مفھوم جدال ابدی» انسان« تھی 
عنوان مثال با تأمل ه ب –م اویۀ  طبقاتی مورد بررسی قرار دھاز ز

 اولویت  : که عبارت است از روی این نکتۀ مھم و اساسی
اولین گام، با گذشت ھمان  در .ت زدایی در طبقۀ کارگرمسیحی

بن بست روانشناختی سازی ذھنی مذھب، تحلیل عینی  از
ئولوژی اجتماعی و پایه و اساس واقعی این ایدروابط زنده بین 

برای ما ممکن دقیق روند تاریخی ملموس را  ، درکئولوژیاید
» عصر بلوغ بشریت«اختیاری جایگزین مفھوم تھی و ساخته و 

.می گردد  
ا دامن می ه  از خود بیگانه زدایی در خودآگاه پرولتاریروندی که ب

تولید  زند شامل دو تجربۀ پر اھمیت است که عبارت است از
زیرا از ). 10(ستامدرن و فعالیت عملی برای انقالب نھایی 

.طریق تاریخ است که حرکت خود آگاه قابل درک می گردد  
ه ک ستا چه را که فروید نفھمید، مشخصا ھمان چیزی آن

روانشناسی بھ ھیچ عنوان کلید واقعیات «: پولیتزر اعالم می کند 
در » کلیدی« انسانی را در اختیار ندارد، تنھا بھ این علت کھ چنین 

).11( ».ساحت روانشناختی نیست  
 
  

 
 

  
اوی، با رعایت ھای روانک نتایج منفی ما از بررسی جاه طلبی

می باشد، شاید  مرتبط این نوشتۀ منقدانه حد و مرزی که به
. خود جلب کنده تری ما را ب تر و مستدل کامل به شکلبتواند 
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چنین امری احتماال از طریق تشریح ساختار زمینۀ علوم انسانی 
طور که آموزه ھای مضاعف علم معاصر و ماتریالیسم تاریخی  آن

.مبین آن ھستند ممکن خواھد بود  
نیست،  ونیجھان باطن در ساحت جھان در» مز و رازر« اگر 

پس در کجاست؟ اگر ساخت و سامان روانکاوی به ھیچ عنوان 
عھده ه نمی تواند نقش عامل مرکزی را در علوم انسانی ب

ست که می تواند ا کدام علم دیگری این داشته باشد، پس
مدعی چنین نقشی باشد؟ و روانکاوی در چه موقعیتی نسبت 

مام آن چه را که تبه آن قرار دارد؟ آیا می توانیم بپذیریم که 
ند توھمی بیش نیست و  خیلی رایج می گوی دربارۀ این اندیشۀ

از ساخت و سازھای نوروتیک می تواند حقایق را بر ما  بیشتر
مناسب و اجتناب  ھای آشکار سازد؟ چنین است پرسش

که  پیش از آن و باید به آنھا بپردازیم ناپذیری که پیش از ھمه
بط بین روانکاوی و ماتریالیسم بخواھیم دربارۀ مجموعه روا

.نتیجه گیری کنیم تاریخی  
شناخته شده  از طور مشخص از امور ساده وه از واقعیات، و ب

درک عمیق مفھوم و کنیم، اگر چه برای  می ترین آنھا شروع
، می بایستی مردم شناسان و روانشناسان مقدمات وسعت آن

با به  می دادند ومی آوردند و به ما توضیح  برای ما فراھم آن را
توھمات و ابھامات بسیار  کار بستن روش ھای تئوریک مناسب

.برطرف می ساختندضروری را   
شکل غیر قابل ه ، علوم طبیعی ببه این سو از قرن نوزدھم

ت رسانده اند و بازگشتی منشاء حیات حیوانی انسان را به اثبا
بر  ی را مسائل چنین که طرح در نتیجه ضروری خواھد بود

، چه در رابطه با سیر تحول آغاز کنیم ک آنھابیولوژیمبدأ اساس 
سیر  در رابطه با و چه) 12) (نتوژنزوا(زیست شناختی فردی 

.نزد انسان) 13) (فیلوژنز(تحولی ژنتیک نوعی   
 

ھای علوم انسانی در  ولی پربارترین و معنی دار ترین پیشرفت
اند که به درک این امکان را برای ما فراھم آورده  قرن بیستم

. صحیحی از مرحلۀ گذار جھان جانوری به انسانی نائل بیاییم
چنین گذاری شامل سیر تحولی پیچیده و ژنتیک نبوده بلکه 
روندی دیالکتیک را در بر می گیرد که تحوالت کّمی به آن دامن 

ای ارتقاء می یابد که منجر به تحول به نقطۀ متارکه  و اند زده
نفی اصلی ترین خصوصیات واقعیت  کیفی می گردد، یعنی

برخی خصوصیات  این کهشکلی که بشریت علی رغم ه اّولی، ب
      شکل بنیادی موجود دیگریه حیوانی را تداوم می بخشد، ب

.خاصی با جھان طبیعی فاصله می گیرد است و به شکل   
 صیات روانی حیوان وبه کلی ترین خصو حال می خواھیم 

خصوصیت اصلی جھان باطنی  انبی گم .بپردازیم انسان
حیوانات، در فقدان ھرگونه پیشرفت در رفتارھای بنیادی 
آنھاست، مگر ھمان تحوالت زیست شناختی کندی که مربوط 

می رسد که امروز به نظر  طور  این. به نوع آنھا می شود
) 14(ویرژیل  ر عھدکاری فراتر آنچه د به انجام قادر ھنوز زنبورھا

در رابطه با این موضوع ھیچ چیز اسرار . نیستند انجام می دادند
در واقع حیوانات ھیچ محصول با دوامی تولید . ندارد آمیزی وجود

وجود آوردن تغییرات محدود و کامال تکراری در ه نمی کنند، مگر ب
مگر  –تولید نسل آنھا تجربیات نوع خود را . شان محیط زیست
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قابلیت انجام رفتارھای  انباشت نمی کند و تنھا -به کندی 
 از طبیعی به شکل را مشخص و ذخیره شده در ارث ژنتیک

ر یک از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازد، به نحوی که ھ
توانایی عملی را در جریان بلوغ فردی  آنھا در درون خود اشکال

رو نزد حیوانات آموزش فردی موجب تحول  از ھمین. می یابد
نزد حشرات، . نوعی نخواھد شد ایمھمی در سرنوشت رفتارھ

علت کوتاه بودن طول عمر و سیستم عصبی ه مثال،  ب به عنوان
ضعیف و در نتیجه عدم توانایی در ذخیرۀ اطالعات، آموزش تنھا 

حتی . به تطبیق و تلطیف آنھا با محیط زیست محدود می شود
و امکانات بسیار  نزد مھره داران عالی که تحت رابطۀ مضاعف

در اشکال رفتارھای تعیین شده آموزش فردی ھمچنان  بیشتر،
 و ارث ژنتیک و از طریق داده ھای رفتارھای ھم نوعان از طریق

 در نظم و آھنگ محیط زیستی که سیر تحولی خاص خود را دارد
.تحقق می یابد  

شکل بنیادی به ه بنابراین عالم باطنی و روانی حیوانات ب
یعنی ، بستگی دارد عیطور مشخص به طبیعت نوه و ب طبیعت

ای خاص از تحول ارث  مرحلهبه که  نمی تواند از محدوده ای
فراتر برود و خود را از آن آزاد  تعیین شده  ژنتیک و طرح رفتاری

.سازد  
 
 
 
 

 

:وشت پان  
 

در فرھنگ واژگان روانکاوی، لپالنش و پونتالیس دربارۀ تئوری ھنر اعتراف ) 1
ر می کنند که در آثار فروید عناص بسیار ناچیزی وجود دارد و در توضیح کلمۀ  

فقدان تئوری با منطقی یک پارچه دربارۀ « : می گویند » واالگرایی«
امیدواریم )  467صفحۀ (» .واالگرایی یکی از کاستیھای نظریۀ روانکاوی ست

که یادآوری حاضر موجب احتیاط نزد افرادی شود که تصور می کنند از این 
ولی آیا فقدان نظریه . وی معما و رازی در بر نداردپس ھنر برای روانکا

فرویدیست در رابطه با واالگرایی یک کاستی جزئی و موقتی ست؟ آیا چنین 
فقدانی به طریق اولی  از نتایج غیر قابل کنترل خصوصیت کیمیایی تداوم 

توضیح روانشناختی شکلی از خود : ھمان نظریات اولیه نیست که می گوید 
ی، که فرض  اولیۀ آن  تأویل بیش از حد مسئلۀ ھنر به تحلیل آگاه اجتماع

برخی وجوه در روانشناختی سازی خالقیت ھنری ست، به ھمان نسبت که 
در تئوری روانکاوی مذھب فرض اولیۀ آن بر اساس برداشت خاصی از مسئلۀ 
مذھب است که به تحلیل برخی اشکال روانشناختی اعتقادات منحصر 
 است؟

 
Névrose obsessionnelle نوروز ھوسی . نوروز اجباری ) 2  

Moïse et le monothéisme, p.126. 3 (  
در ھمین کتاب دربارۀ ریشۀ تمایالت  1938و یاد آوری می کنیم که در سال 

حسادت بر « و انگیزۀ آن را نیز در » در ناخودآگاه اقوام«: ضد یھود می نویسد 
نخستین فرزند و برگزیدۀ خدا  انگیخته شده توسط قومی که ادعا می کرد که

ای که سنت ختنه ایجاد کرده بود، » اثرات نامطلوب و مضطرب کننده«، »ست
و فروید ) 124و  123صفحات ( و سرانجام نفرت از مسیحیان توسط یھودیان 

من حدس می زنم که انگیزه ھا در وحلۀ نخست ناباورنه به « ادامه می دھد 
.ال کلمه ای ست که به کار می بردکام» ناباورانه» «.نظر می رسند  

 
Ibid.,p. 172. 4 (  
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در این جا می توانیم نامه ای را که انگلس در دوران جوانی برای مارکس می 
خدای یگانه ھرگز نمی توانست « : فرستد با نظریۀ فروید مقایسه کنیم 

بدون پیدایش پادشاه یگانه به منصۀ ظھور برسد، یگانگی خدایی که 
عی را کنترل می کند و نیروھای طبیعی متخاصم را به حالت پدیدارھای طبی

یگانگی ارتقاء می بخشد، تنھا می تواند تصویر دیکتاتور شرقی باشد که 
و » .افراد جامعه را با منافع متضاد در اتحادی ظاھری تحت سیطرۀ خود دارد

اضافه می کند که بجای این که به موضوع بی اھمیت مذھب طبیعی 
د خدایی یا تک خدایی، باید تحقیقاتمان را با بررسی تحوالت بپردازیم، چن

)انگلس –مراسالت مارکس . (اشکال مذھب شروع کنیم  
(Correspondance Marx-Engels T.1, Ediction sociale, p.426 et 

427 ;Cf.plus généralement sur le religion, textes choisis de 
Marx et d’Engels, Edition sociale ) 

 
Névrose infantile 5 (  

L’Avenir d’une illusion 6 (  
Malaise dans la civilisation, p.61 7 (  

Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, dans 
l’essais de 8 (  psychanalyse,pp.249,251 

« در پشت طرح چنین اعتقادی به زوال خود به خودی مذھب، بدون شک ) 9
اوگوست کنت استريا، یعنی بازھم ایده آلیسم جامعه » ن سه حالتقانو

.104و  93توتم و تابو صفحات . شناختی  

قانون سه حالت نزد اوگوست کنت بنیانگذار علم باوری : مترجم (
الھی : نوع بشر از سه مرحلۀ متناوب  عبارت است از گذار) پوزیتیویسم(

.)شناختی، مابعدالطبیعه و علم باوری  

10(  

Cf.Michel VERRET : Les marxistes et la religion ; Edition sociales, 
notamment le chapitre « Une classe athée », et 
R.LEROY,A.CASANAVA- A.MOINE : Les marxistes et l’évolution du 
monde catholique, Editions Sociales, notamment p.54 et suivantes. 

G.Polotzer : Les fondements de la psychologie ; Edition 
sociales.p.170 11 (  

Ontogenèse 12 (  
Phylogenèse 13 (  

Virgile 14 (  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 ساختار روانی انسان

 و
 تحوالت اجتماعی

 
نوع  چه که وجه مشخصۀ جھان درونی حیوانات، آن بر خالف

ی و ارث را تشکیل می دھد، تنھا فقر توانایی بشر تحول یافته
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در  هنیست، بلک او رفتارھای مرتبط به بلوغ زیست شناختی
گسترش فوق العادۀ قابلیت طبیعی حیوانات  با جھانمقایسه 

است که از اھمیت  در امور اکتسابی و آموزشی نزد فرد انسان
.ویژه ای برخوردار می گردد  

» کودک وحشی«یک  اگر ،با وجود چنین قابلیت اکتسابیولی 
رفتاری به درجه ای باالتر از مھره  ویم، از دیدگاهرا متصور ش) 1(

.داران عالی نخواھد رسید  
که آموزش فردی، اگر چه به عھدۀ سازواره  به ویژه از این روی

ست، ولی امشخصی ) 3(با امکانات کالبدی و جسمی ) 2(ھا 
به دو دلیل کامال روشن اساسا وابستگی تام و تمامی به آنھا 

.ندارد  
ن است که آموزش از طریق داده ھا و آموزه ھا و اولین علت ای 

واره ھایی تحقق می یابد که در خارج از ھر  در اشکال رفتار
گونه ارث ژنتیک واقع شده  و در ثانی دارای قابلیت و ذخیرۀ بی 
.حد و مرز در طول تاریخ می باشد  

سو انسان با تولید ابزارھای مورد نیازش اعمال  در واقع از یک
که در مرحلۀ  می بندد به کاری و ھوشمندانه ای را سادۀ روان

 مین یخاموش به شده ون فراموشی سپردهه پسا تکوینی آن ب
روی سنگ آتش زنه  زیرا این اعمال در آغاز با کار، گراید

پس از ناپدید  پس از عمل تولید و حتی انجام گرفته و )سیلکس(
در  رفتاری مشخصی ه عنوان الگویب شدن تولید کنندۀ آن،

یک سنگ دولبۀ تراشیده شده، ( باقی می ماند  جھان بیرونی
از آن می باشد حاکی از فن تراش و در عین حال نحوۀ استفاده 

و وجھه دارای قابلیت انباشت که ھر د) است که عینیت یافته
. است  

  - است که تشکل میراث اجتماعی آغاز می گردد بر این پایه
 ، نھادھا، و غیره، زبان و دانشنیروھای تولیدی، روابط اجتماعی

که از دیدگاھی که مربوط به موضوع ما می باشد، چیزی  –
تحت  ، ولیو روانی عینیت یافته نیست مگر فعالیت درونی

و  دیگر از سوی. روانشناختی نیست به ھیچ روی اشکالی که
در پیوند با ھمین موضوع، زیر ساخت عصبی رفتارھا بیش از 

و به (  عنوان سازواره ای از پیش مھیاه پیش تنھا به مغز ب
سیستم  ه، بلکه بر پایۀمحدود نبود )عنوان فرآورده ای طبیعی

فکری که در طول آموزش فردی شکل می  ھای پایدار فعالیت
کامال از  ھد کهسازواره ای را تشکیل می د د و در نتیجهگیر

و به آنھا بستگی  الزامات ثبات و انتقال ارثی آزاد ھستند
).4(دندار  

 بشری به این انی به جھانحیو به عبارت دیگر، گذار از جھان
که از شیوۀ ذخیره سازی و انباشت شکل قابل درک خواھد بود 

تحت اشکال میراث  و ،باز می گردد تجربۀ نوعی که به درونی
بستگی دارد و  اعنوبه اژنتیک که به علت سیر تحولی طبیعت 

فاصله گرفته و  می باشد یمحدود قابلیت رفتاری  شاملالزاما 
شیوۀ بسیار  آن از طریق با افزایش و جایگزین ساختن تدریجی

 که در اشکال میراثسازی در جھان بیرونی  سریع ذخیرۀ
سرمایه ای  شامل عینیت و تداوم می یابد، و )ابژه(اجتماعی 

 می گردد، بر این پایه می توانمی نتیجه بگیریم که رونشناختی
.روانشناختی نمی گنجد در محدوده ھای فرد  
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م بشریت انباشت می چه را که عال جھان حیوانات، آن بر خالف
بلکه عبارت کند مستقیما به عرصۀ رفتاری ارتباط پیدا نمی کند 

است از واقعیاتی اجتماعی که وجه روانشناختی در آن ظاھرا 
به طوری که ھر فردی باید از ھمان ، است به خاموشی گراییده

به سر می  خود حیوانی ی وقتی که ھنوز در دورانو تولد یعنبد
و روانی را باز سازی کند و با در  این شکل از جھان درونی ،برد

 مھارت به درجه ای از و با ھمانند سازی آنھا ،آن اختیار گرفتن
.است دست پیدا کند که تا کنون بشریت به آن نائل آمده  

به یالکتیک طور که روش د ، ھمان)نفی نفی( مضاعف  نفی این
را در بر ما می آموزد، صورت تحول و پیشرفت کیفی عظیمی 

به ھمان . استه  نمایانگر انسانی شدن حیوان ک می گیرد
ر داد و ستد د ، در ابتدا به شکل ضمنینسبت که ماھیت کاال

که به پول تبدیل می شود و از اشکال  زمانی سپسو  مستقیم 
در  به عنصر انقالبی ،رو و از ھمین عینی کاالیی رھا می گردد،

به ھمین . گرددتولید کاال مبدل می  گسترش جھانشمول
، منی و محدود در رفتار حیوانض نسبت فعالیت روانی به شکل

ه شکل ابزار عینیت پیدا می کند و عالوه بر این به زمانی که ب
، از اشکال میراث اجتماعی انسان تبدیل می گردد طور کلی به

زاد می شود و گسترش بی مرز جھان ت طبیعی آتنگ فردی
.و شخصیتی را امکان پذیر می سازد درونی  

عامی که از  در حالی که ھر حیوانی کمابیش و بر حسب تعریف
 که در حیطۀ نوع آن داریم، تنھا قابلیت انجام آن اعمالی را دارد

در ھیچ کجای  طبیعی آن در حالی که نوعمی باشد،  طبیعی آن
 ولی. فردیت خود او ثبت نشده استدر حیطۀ  دیگری بجز

خود، بیش از پیش به  تدریج در طول تاریخ فزایندۀه بشریت ب
ر چه که یک فرد می تواند د از حد آن شکل بسیار گسترده ای

که  طوریه زندگی اش کسب کند فراتر می رود، ب محدودۀ
و قرار می گیرند، امکانات بی اندازه متنوعی  انسان ھا در برابر

 امکان رشد به ،فردیت طبیعی نزد انسان، روی از ھمین
  .می یابد دست فزاینده و  تمام عیاری شخصیت روانشناختی

و امکان رشد بی  نسبت به تفاوت حیوان و انسان نگرش  چنین
سابقۀ انسان، به روشنگری ھایی چند نیازمند است تا به 

 با وجود تمامو ولی در ھمین کران ناچیز،  خوبی فھمیده شود،
کنونی دربارۀ نقش شرایط طبیعی و  ھای پژوھش ھا و گفتمان

به  نقش شرایط اجتماعی در این و یا آن روند روانشناختی،
 با اطمینان کامل بگوییم که  ه می دھد تااجاز به ما تنھایی

برای  ،عنصر مرکزی به عنوان» میراث روانشناختی«  رجوع به
شناخت  نبودتعریف و روشن ساختن واقعیات انسانی گویای 

تمام رمز و راز گذار  یادی خود مسئله است، زیراو بن یاساس
 بشریت بر اساس روندی کامال متفاوت با جھان طبیعت حیوانات

 است که روند بازتولید ساده و نھفته در این نکته تحقق یافته، و
با واسطه  ید در رابطه با فردیت طبیعی، بازتول بی واسطه

و در تشکل  بودهمیراث اجتماعی  لکه شام جایگزین می گردد
.فردیت روانشناختی شرکت دارد  

ی که گسترش آن بازتولید چنین بر این پایه، نتیجه می گیریم که
، با شرایط تاریخی مطابقت بی کران بوده و مرزی را بر نمی تابد

.دارد  
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 یوقتی که به تمام ظواھر دروغین و نظریات بی پایه و اساس
از پردۀ ابھام بیرون می  یستیمی با یشکنیم که مدت ھا پ فکر
مواد اولیه علمی که می بایستی مورد بررسی قرار  و ،ندآمد

مشکالت تئوریکی که می بایستی برای  و یا ،ندمی گرفت
تحت چنین  ،به این مفھوم کلی حل می شدندرسیدن 

تی کردن تحلیل دس خاطر پیشه تنھا می توانیم بشرایطی 
ه فلسفه ای مربوط می شود که که ب وقتی فلسفی، دست کم

می ست عمیقا شگفت زده ارادیکال غیر نظری  به شکل
دانشمندان افراد آگاه و  امروز حتی زیرا در حالی که. شویم

آگاھی کامل و  بعید به نظر می رسد که ھنوز صالحیت دار
از این، روشنی به راه حل مشکل داشته باشند ، یک قرن پیش 

مدرن،  انسان شناسی ی در زمینۀحتی پیش از ھر گونه تحول
ھمان نقدی  –حتی پیش از داروین و تنھا از طریق نقد فلسفی 

مارکس و  –گذاری علم تاریخ انجامید  که در عین حال به بنیان
. بودند را یافته انگلس کلی ترین شکل تئوریک آن  

 
ھای سال  سال پیش از انقالب ماتریالیسم تاریخی که آنھا یک

 استواقعی  ھمان راه حل اری کردند مشخصاگذ بنیان 1848
ضروری  فلسفی انسان شناسیمشکل عظیم  درک برای که

حل معمای «انسان چیست؟ در عین حال که :  می باشد
حل معمای تاریخ از این جھت که حقیقتا : ، و بھتر بگوییم »تاریخ

           .انسان چیست؟ پاسخ می گوید: پرسش ه ب            
  

ای کالسیک مردم شناسانه را چگونه باید مطرح کرد؟ ھ پرسش
شکل دائمی ھنوز ھم ه ست که با از جمله پرسشھایی و این

.مطرح می باشد  
سان  شکل یکه ترین افراد ب متنوع به عنوانوقتی ما انسان را 

ر نظر می گیریم، این کار را بر اساس محاسبه ای انتزاعی د
وشن به نظر می رسد،  کامال ر که توجیه آن انجام می دھیم
که آنھا را از یک  ھای طبیعی و اجتماعی ویژگییعنی بر اساس 

خصوصیات عمومی انسان که آنھا دیگر قابل تشخیص ساخته و 
.را در پیوند با یکدیگر قرار می دھد  

انسان » « خصوصیات«خیلی می توانیم دربارۀ فھرست دقیق 
م، انگشت بدن راست، مغز حجی –صحبت کنیم » در حالت کلی

ر، زبان و قدرت فکری شست متقابل، مھارت در ساخت ابزا
است که  یفھرست ه ھر صورت چنینولی ب_ ذھنی، و غیره 

، و در نتیجه درک مفھوم انسان را امکان پذیر می سازد اساس
) 4(ن فلسفی آن را ذات تعریفی را ارائه می دھد که در زبا

.انسان می نامند  
وصیت ھا در حضور این خص سد کهاین طور به نظر می ر ولی

شرایط زمانی و مکانی، گویای  تمام افراد به شکل مستقل از
بوده و مادر زاد  این واقعیت است که جزء الینفک فرد انسان

مفھوم ه ب ساحت طبیعی معرف در نتیجه ذات انسان. ھستند
.واژه به واژۀ آن است  
 

م شناسانه دبا توجه به چنین موضوعی، مسئلۀ مر بر این پایه،
. حل نخواھد شد  
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 –آسمانی بدانیم  را برآمده از روح» طبیعت انسان« اگر این 
را  آن این کهیا  و –مثل ھر گونه نظریه در طیف ایده آلیسم 

را از نوع ماقبل منطبق بر نظریات مادی گ» قوانین ماده« حاصل 
که مکتب  یا حتی به شکلینماییم، و  مارکسیستی ارزیابی

که ترین واقعیاتی  را تعریف می کند، درک بنیادی آنساختارگرا 
ناممکن خواھد بود، و وجوه مشخصۀ بشریت ھستند  روشنگر

در » طبیعت انسان« وضوع که چگونه در وحلۀ نخست این م
.طول تاریخ تکوین یافته است، درک نخواھد شد  

شناسانه،  ز ظھور تاریخ در مرکز تأمالت انسانبه ھمین علت نی
انقالب فرانسه، مصادف بود با بحران دوران  خص ازطور مشه ب

و زیر عالمت سؤال بردن مفھوم ذات ) 5(» ذات باوری«عمیق 
.انسان  

که زیر عالمت سؤال بردن چنین موضوعی به  ولی در صورتی 
گردد بی آن که تا نقد نفی قطعی پاسخ ذات باوری محدود 

مطرح که مسائل را به شکل جعلی  رادیکال مفاھیم انتزاعی
مددی  می  کند پیش نرود، به روشن ساختن چنین موضوعی

. نمی رساند  
    نتیجه می گیرد که )اگزیستانسیالیسم( بنابراین ذات باوری

ه به نیک اندیشاناگر چه   و این نکته .»انسان فاقد ذات است«
، زیرا با  نظر می رسد ولی به شکل بنیادی متناقض است

 مجبور خواھیم بود ،»انسان« با   دالیلی در رابطه پذیرش چنین
.مطرح کنیم پرسش را بر اساس مفھوم ذات انتزاعیکه   

موجودی « » انسان«فاقد ذات است، در نتیجه » انسان« اگر 
از . این فقدان ذات ھمان ذات اصلی اوست. »ست فاقد ذاتا

اساس  که) مکتب اصالت ذات(» اگزیستانسیالیسم«ھمین رو 
، از مفھوم باید در مذھبی جستجو کنیم و بنیاد آن را ھمواره

جزء  به فقدان ذات جدایی ناپذیر بوده و »آزادی«متافیزیک 
 ، چه در جریان فکرینفک طبیعت انسان تعبیر خواھد شدالی

و چه ) شناسی در خدا)  6(عنوان مثال عزلته ب( ایده آلیستی 
ھای فکری  به عنوان مثال در جریان( مادی گرایی  در جریان

 شناختی که فقدان ارث روانشناختی نزد انسان به این معناروان
ست که در آغاز فرد در حالت کامال نامشخصی از رشد است، و ا
وند شکلی که گویا می تواند شرایط تاریخی و اجتماعی ره ب

.)انسان شدن خود را انتخاب کند  
 

و به ھمین منوال ) اگزیستانسیالیسم(مکتب اصالت وجود 
 کالسیک ھر دو زندانی نظریۀ ) اسانسیالیسم(مکتب ذات باور 

طعانه ھستند، که البته انتقادھای متعدد و قا» طبیعت انسان«
.ای به آنھا وارد آمده است  

که در پی مداحی باشیم، باید بگوییم که تنھا  بی آن
مارکسیسم است که  پاسخگویی به این مشکل اساسی 

 ،ین علتبه ھم. تئوریک را ممکن می سازد انسان شناسی
عدم آگاھی و کمبود شناخت مارکسیسم نزد فروید و به ھمین 

 خواھد منوال نزد ھر متخصص علوم انسانی نتایج اسفناکی ببار
در رابطه با این  ولی برای درک واقعی راه حل مارکسیست. آورد

ھای نظریات ذھنی که  که به دام مسئله، ضروری خواھد بود
. آگاھی پیدا کنیم گردد صرفا تئوریک بدان منتھی می تفکر  
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ساختار نظریات  معمای«تنھا پس از روشن ساختن مارکس 
بود که  )7) (1844در خانوادۀ مقدس، ( » صرفا نظریه پردازانه

روشنی مورد بررسی قرار ه مسئلۀ ذات انسان را ب توانست
). 1846 - 1845تز دربارۀ فویر باخ، ایده ئولوژی آلمانی، (دھد   

ست؟ دام ادام ذھنیت گرایی به چه معنایی که ولی باید ببینیم 
عنوان ه ب(مفھوم کّلی  کاربرد ایی به این معناست کهذھنیت گر

در ) ( 8(مجموعه ای از عناصر مشخص  برای) » انسان« مثال 
ثابت و  ه اندازه ای، چنین استفاده ای ب)»افراد آدمی« اینجا 

 و نطقینظر رسیده، و نتیجۀ مه دائمی است که امر بدیھی ب
ی به بار می آورد که اگر ھوشیار نباشیم، به غیر قابل انکار

می انجامد که به  شکل نامحسوسی به نتایج تئوریک مھمی
.پایه و اساس ندارد ھیچ  روی  

 
از عناصر  تشکل یافته )انسان(در واقع با مجرد ساختن مفھوم 

از آنھا به ذھن ) افراد( اصیشکلی که معنای خه مشخص ب
دون که، ب صورت در مسیری قرار می گیریم ، در اینازدسمتبادر 

 مفھومی را که تعیین کنندۀ خصوصیات کلی نقادانه، کوشش
 نسبت می خود عناصری  به ) خصوصیات انسان(  می باشد

در اینجا یعنی در نظر (  که در نقطۀ آغاز انتزاع بوده اند دھیم 
).منفرد به شکلگرفتن افراد   

طبیعت «دربارۀ موضوع  ز ھر تأمل روشنیپیش ا به عبارت دیگر
آنچه را که فلسفۀ در (پذیرفته ایم که چنین خصوصیاتی » انسان

در افراد مجرد و منفرد جای  )اشکال کالسیک خود ذات می نامد
.ک آنھا بوده و معرف طبیعت آنھا می باشدکه جزء الینف دارد  

ت انسان فاقد ذا« رو نه تنھا دعاوی فلسفی نظیر  از ھمین
      بلکه به ھمین منوال دعاوی ظاھرا ناب علمی نظیر» است

 است که داریموجودی انسان  «یا » انسان ابزار ساز است«
       شان یعنی  در شکل منطقی» می باشد تمّنا و آرزومندی

خطر قبول نامشھود و باز ھم خطر ناک » انسان این است و آن«
، به این علت می گیرددر طبیعت باوری مردم شناسانه را در بر 

صورت می بایستی  ، در اینآنھا معنای واژه به واژۀ که با تکیه به
با افراد بشر در کلی ترین  )موجود انسان(بپذیریم که بشریت 

و بنابراین در اشکال  ،اق ھویتی بنیادی داردانطب خصوصیاتشان
به بررسی  باید است که) یعنی در زمینۀ روانشناختی  ( فردی

علوم  و در جستجوی راه حل تمام مسائل بنیادی پرداخته
.انسانی باشیم  
 

دیشه ای که اساسا در کجاست؟ در ان این نظریات اشتباه
از کاربرد تعیین کنندۀ  دیالکتیک ماتریالیست در  و انتزاعی بوده

کاربردی که ایدئولوژی  .تئوری و پراتیک شناخت آگاه نیست
فرد در رقابت (  )9(بورژوا در تعریف فرد انتزاعی و ذھنی

موضوعی  جایز می داند مشخصا نتایج حاصله از) کاپیتالیست
.انسان را تحت تأثیر قرار می دھد به نام  

 به ما چه می آموزد؟ که کّلیات انتزاعی و ذھنی ولی دیالکتیک
طور  به ھیچ عنوان این ولی فاقد ارزش است و ذات وجود ندارد؟

.نیست  
تحصل  و روش تحقیق نزدو خط مشی فکری  چنین رفتار

این طور که  د ونکه فقط به خود عناصر تکیه می کن) 10(یانگرا
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 مطمئنا نند،را مردود می دا» ذات « ظاھرا قاطعانه  آشکار است
در موقعیت بسته ای در رابطه با چنین پرسشی قرار می  ما را

انتزاعی دقیقا در د، زیرا که تمام دام نظریه پردازی ھای ندھ
) بخوانید غیر دیالکتیک –منفرد (صر حی و حاضر پذیرش عن

عنوان اساس و بنیاد دانش و آگاھی ه را ب نھفته است که آن
 )11( گرا تحصلاز ھمین رو  تجربه باوری  د، ونکافی می پندار

در  علوم انسانی قطعا به  نحوی از انحاء به طبیعت باوری در 
.ددئولوژی بورژوا منتھی می گرانسان شناسی خاص اید  

فھوم کلی و انتزاعی که  عناصر  خاصی را به م عملی : نه 
تنھا حاکی از  اندیشه ای ذھنی نیست،  ، نهارتقاء می بخشد

ذات  .بر می گیرد در واقعی را بلکه ھمچنین، و  مقدما عملی
واقعا می تواند  ،)12(کلی البته به عنوان موضوعی یا عنصری

در   ذات می تواند انه تنھ یعنی این که وجود داشته باشد،
 وقتی که حتی بلکه وجود داشته باشد) 13(عناصر مشخص

ه عنوان ب  و در حدی تکامل یافته باشد که  کافی ذات به اندازۀ
 به عنوان(  عنصر مشخص در کنار عناصر مشخص دیگر قرار گیرد

ی خاص در کنار کاالی به عنوانمثال  عنصر مشخصی مثل پول  
 اخت نباید دردقیقا از ھمین رو شن و . )کاالھای خاص دیگر

ته شود، بلکه درنظر گرف» تولید«  ل ایده آلیست به عنواناشکا
. وجود در تفکر» انعکاس« یعنی ھمانند  ،به شکل  ماتریالیست

چنین امری به این معنا نیست که حرکت فکری تنھا به سادگی 
.منطبق بر وجود باشد  

ز این که بتواند ولی ذات به عنوان شیء کلی، خیلی دور ا
توھم نظریه ( توضیحی قطعی و تغییر ناپذیر برای اشیاء باشد 

ست، محصول ا، به سھم خود محصولی تاریخی )پردازانه
که ذات را به شکل کامال ) روابط تولیدی: در مورد پول ( روابطی 

، نه در بستر ذھنیات )دیالکتیک( د دھ بنیادی تشکیل می
ی و نه در اشکال طبیعی بلکه در انتزاعی بلکه در واقعیت عین

و نه این که به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از . اشکال تاریخی
شیء در حالت منفرد تشکل یافته باشد، بلکه منتج از شرایط 

در مقابل . که از بطن آن حاصل آمده است بودهعمیقی 
استعمال رایج نظریات انتزاعی که با تعبیر مغلطه آمیز کلیات 

کلی تصور می کنند که حقیقت نھایی و طبیعت شیء یا شیء 
آن را دریافته اند، استعمال ماتریالیسم دیالکتیک نسبیت 
تاریخی و غیر ضروری بودن آن را مطرح می کند، وتأمالت را به 
سوی بررسی عینی روابط بسیار عمیقی متوجه می سازد که 

ه ب)یا جزئی (و به ھمین منوال خاص ) یا عام(در بطن آنھا کلی 
چنین امری در عین حال موجب می گردد که . وجود می آید

تئوری واقعا به پراتیک بیانجامد، زیرا شناخت شرایط تولید ھر 
واقعیتی راه مداخله در آن را نیز نشان می دھد و به عبارت دیگر 
.امکان دگرگون ساختن آن را نیز نشان می دھد  

تز «ر ست که مارکس در خصوص انسان دااین ھمان موضوعی 
ھومی که البته به عنوان مف. نشان داده است» دربارۀ فویر باخ

، و به عنوان جھانشمولیت درونی که جزء الینفک فرد منفرد بوده
متصل می به شکل کامال طبیعی افراد متعددی را به یک دیگر 

نظریه پردازانه  ذات انسان دیدگاه و باید دانست که سازد،
نیست که ذات انسان پایه و  چنین امری به این مفھوم. است

پایه و اساس آن فرد انتزاعی و ذھنی  چرا که .اساس ندارد
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به این  ،ت که حاصل روابط اجتماعی مشخصی می باشدسا
تولیدی که نقطۀ اوج تکاملی آن به  معنا که مناسبات

یعنی تأویل انسان عینی به خاصیت : کاپیتالیسم می رسد
.ذھنی، و ، به نیروی کار ذھنی  

توھم پیش پا افتاده ای  ،در ساحت ذھنی» ذات انسان«  پس
. ھم نیست» انسان «نیست، ولی طبیعت مطلق و تغییر ناپذیر 

به ھمان نحوی که به افراد عینی تعلق دارد، » ذات انسان«این 
ست که پایه و اساس امحصول روابط اجتماعی مشخصی 

 عینی آن را تشکیل می دھد، به عبارت دیگر ذات آنھا به
مفھومی بنیادی باز می گردد که ماتریالیسم دیالکتیک  مبین آن 

ذات انسان مفھومی نیست که جزء الینفک افراد « . می باشد
    » .ستاذات در واقعیت مجموع روابط اجتماعی . منفرد باشد

چنین است راه حل مجموع ). ششمین تز دربارۀ فویر باخ(
ت؟ چنین راه انسان چیس: مشکالت مرکزی انسان شناسانۀ 

حلی بر اساس نقد رادیکال طرز تلقی و جایگاه خود مسئله 
این ...انسان« : است، که ھر گونه پاسخ در اشکالی نظیر 

را نفی می کند، و ما را متوجه تاریخ می » و آن است...است
سازد، زیرا افراد بشر ذات واقعی دیگری بجز مجموع شرایط 

طریق آن به بشریت تاریخی در حال گسترش ندارند که از 
خودشان تحقق ببخشند، و با این حساب که چنین شرایطی در 

. ھیچ ساحتی به طبیعت ارتباطی ندارد  
چنین پرسشی، به شکل عمومی در تعالیم معاصر علوم 

ویژه زمانی که این فرایند ه انسانی در اولویت قرار می گیرد، و ب
ذات  پر اھمیت و مشخصا انسانی به تحول پذیری اجتماعی

منتھی می شود، و به تراکم سریع و ماھیتا نامحدود 
.روانشناختی عینیت یافته در اشکال میراث اجتماعی تکیه دارد  

 
 

 
                                                                                                  

  
 

 زیر نویس
Un enfant sauvage 1 (  

ظور کودکی ست که بر حسب تصادف و به دور از والدین و من. کودک وحشی
.جامعه در فضای طبیعی بزرگ می شود  

Organisme سازواره  -2  
Anatomo-physiologique کالبدی و جسمی -3  

 
4(  

Cf.Les études de A.N.Léontiev dans Recherches 
internationales à la lumière du marxisme,n°28(1961) sur 

« L’Education » et n° 46 (1965) sur « L’Homme ». 
بلکه به سیستم ھای پایدار فعالیت فکری که در طول آموزش فردی شکل «

می گیرند و در دومین مرحلۀ  تشکیل دھندۀ  سازوارۀ واجد عمکرد واقعی 
»...می باشد  

ست ارا به این معنا » سیستم ھای پایدار فعالیت فکری « به عبارت دیگر 
ا ابزارھای ساخته شده و باقی مانده بلکه عالوه بر آنھا قابل ذخیره کخ نه تنھ

بودن فعالیت ھای فکری و جسمی انسان به ایجاد مؤسسه یا نھاد 
به این ترتیب است که آموزش تنھا به وجود بیولوژیک . آموزشی می انجامد

.آن محدود نیست و به نھادھا بستگی خواھد داشت  
 Essence ذات ) 5  
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Essentialiste ذات گرا 
Déréliction 6 (  

خدایا چرا : مسیح فریاد می زند . مفھومی ست مذھبی در مسیحیت. عزلت
تجربۀ تنھایی حضرت مسیح در درد و رنجی که متحمل . مرا تنھا رھا کردی

.به معنی تنھایی فکری و ذھنی انسان است. می شود  
 

La Sainte Famille,pp.73 à 77 7 (  
Objets particliers موضوعات مشخص . عناصر مشخص ) 8  

Individu abstrait فرد انتزاعی . فرد در مفھوم تجریدی. فرد ذھنی ) 9  
Positiviste 10 (  

اثبات گرایی یا تحصل گرایی: پوزیتیویسم . تحصل گرا  
Empirisme positiviste : فرھنگ علوم انسانی . داریوش آشوری( - 11

 تجربھ باوری).تجربه باوری تحصل گرا 
و به ) ( در فلسفه و روانشناسی( ه باوری دکترینی معرفت شناختی تجرب

است که ھر شناختی را منوط به تجربۀ ) ھمین منوال زیبایی شناسی
به معنی نتایج حاصله از آمار به کار » تجربی« غالبا صفت . حسی می داند

.می رود، که در نقطۀ مقابل نتایجی قرار می گیرد که از تئوری بر می آید  
 

Objet général 12-  
Objet particulier 13 -  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 علم پایه، پایۀ علم
 

به نخستین پرسش مطرح شده  که پاسخدر نتیجه می بینیم 
ۀ ساختار زمینۀ علوم انسانی کدام در بار در بخش پیشین

.است  
ما می گوییم که ماتریالیسم تاریخی نظریۀ علمی این ساختار را 

ابزار کار فکری ھماھنگ و یک پارچه ای  سرانجام ه وفراھم آورد
جھت بررسی مجموعه عناصر عینی و شناخته شده را  در 

دو  بین روابط به این معنا که در بررسی. اختیار ما گذاشته است
اجتماعی و  ، که عبارتند از وجهانسانی از وجوه واقعیات نوع
می توانیم  بنابراین .ه فردی،  ھماھنگی به وجود آورده استوج

ھماھنگی  بین علوم  اتموجب بگوییم که ماتریالیسم تاریخی
.را امکان پذیر ساخته است مربوطه  

ی را اتخاذ می علوم روابط اجتماعی در این زمینه موقعیت مرکز
در پیوند با ناپذیر اثبات  »ارزش یابی« کند، نه بر اساس 

بلکه به این علت که » فرد« و » جامعه» « اھمیت نسبی«
.مسائل انسانی ضرورتا علوم انسانی پایه ھستندعلوم پایۀ   

پیش از ھمه شامل اقتصاد سیاسی در  چنین موضوعی
گذاری  بنیان  آن را گسترده ترین مفھوم آن است که مارکس

روابط اجتماعی که در نھایت روشنگر  کرد، یعنی به مفھوم علم
.روابط تولید و مبادله است  
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ای اساسی  نکته ا رویدر این ج اگر اجازه دھید می خواھیم
تفکیک بین مارکسیسم و  اندکی تأمل کنیم، و آن ھم

می دانیم بیش از پیش که  که چنان است مارکسیسم دروغین
 به یکی از اشکال نفی  _آشکار یا پنھان _ به شکل بارزی  

.مارکسیسم تبدیل شده است  
چگونه می توانیم خط مشی و روش مارکسیسم تقلبی را در 

انسانی تشخیص دھیم؟زمینۀ علوم   
مارکسیست تقلبی را از آن جایی می توانیم تشخیص دھیم که 
در بررسی عمومی مسائل انسانی، سعی می کند نقش 
.اصلی را به واقعیات دیگری بجز واقعیات اقتصادی نسبت دھد  

که امروز تزھای ماتریالیسم تاریخی دربارۀ نقش  لذا از آنجایی
خته گسترده شنا به شکلادی م کنندۀ مناسبات تولیدتعیین 

از این   ، تقلب نیزشده و دائما مورد استفاده قرار می گیرد
 به شکلبیش از پیش غالبا  ھمین طریق انجام می گیرد و
ستی به عناصر دیگری صورت انتقال واژگان اقتصادی مارکسی

در . می گیرد، که برای عملکرد زیر بنایی آنھا کسب اعتبار نماید 
با جھان ھا  آنھا و بیگانه ترین انسانی شکال فعالیتترین ا متنوع

بلکه  )1( »کارآیندھا«تولیدات ماّدی، ادعا می کنند که نه تنھا 
  .روشنی تعریف کرده انده را ب» تولید« و » کاال« و حتی » کار«

 جا« تصور می کنند که چنین  بی گمان برخی با نیک اندیشی
ی مارکسیستی را برای تئور» تولید« واژگان باید » جاییه ب

ه امکان پذیر سازد، گویی برای ورود ب نیز چنین عناصر جدیدی
تولید گفتمان « است که از  مارکسیستی، ھمین کافی زمینۀ

.حرف بزنیم» زومندیکار روی  تمّنا و آر« و » تئوریک  
اشند در واقع چنین تزھایی حتی اگر بتوانند ترجمان جنبشی ب

 ، تا واقعی و زبانی عمل می کنندکه بیشتر در ساحت بیانی 
رویکرد مارکسیسم، نسبت به  تمام نیک اندیشی ھا با ولی

ھیم کامال مفا ،بی گمان ،ھایی کاری نتیجه نھایی چنین دست
و تشخیص کشفیات بنیادی را  .مغلطه آمیزی به بار خواھد آورد

به  گذاری شده  مارکسیسم بر اساس آنھا بنیان که کلّیت
 ئولوژی و تولیدنی تفکیک بین ایدیع .خواھد شدانحراف کشیده 

 اجتماعی، زیر بنا و روبنا ماّدی، فردیت روانشناختی و مناسبات
.ناممکن می گردد  

د، مخالف خوانی اگر چه دیگر نمی توانستند زیربنا را ندیده بگیرن
مه جا به کشفیات تازه ای مارکسیسم در ھ ھای معاصر را علیه

 تار تمّنا و آرزومندی و ساختارثال به ساخ، به عنوان متکیه دادند
. زبان  

و شاید حتی اگر به دقت در این موضوعات تأمل کنیم، 
خیلی بیش از آنچه مارکس  –شاید  –ساختارھای اقتصادی 

...قادر به تصور آن نبود، روبنایی به نظر می رسد  
ه ب در این جا ما با یکی از اشکال معاصر مخالف خوانی ھایی  رو

تیم که حاوی ھمان مخالف خوانی ھای قدیمی طبقۀ رو ھس
بورژوایی در رابطه با ماتریالیسم تاریخی است، مخالف خوانی 
که مارکسیست ھای تندرو و افراطی در برخی گفتمان ھای 
. تئوریک سعی می کنند محتوای ایدآلیست  آن را پنھان کنند

 ھنه،البته علی رغم چنین تالش ھایی برای انکار ایده آلیسم ک
بازشناسی ایدئولوژی طبقۀ حاکم ھم چنان قابل تشخیص 

زیرا غرق کردن نقش تعیین کنندۀ مناسبات تولید ماّدی . است
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ماورای اقتصادی، به این نتیجه خواھد » زیربناھای«در تورم 
مدح جمع انقالبیان « رسید که نقش تاریخی طبقۀ کارگر را در 

اپدید گردد، و مسائلی که غالبا از طبقۀ بورژوا ھستند ن» جدید
نظیر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و امر بارز انقالب 

سرمایه داران بزرگ نیز  –سوسیالیستی جملگی حذف گردند 
.بھتر از این نمی توانستند تصور کنند  

تمام فعالیت ھای انسانی : و باز ھم یادآور می شویم که 
مادی می براساس تولید و بازتولید بی وقفۀ مجموعه شرایط 

مگر در عالم تخیالت  –باشد که نمی توانیم آنھا را ندیده بگیریم 
و البته برای ما کامال قابل درک است که به چه علتی طبقۀ  –

به ھمین علت . حاکم ھمواره نقش عمدۀ آن را انکار کرده است
سنگ محک برداشت اصیل و شاخص حقیقی ماتریالیست در 

ایگاه بنیادی اقتصاد زمینۀ علوم انسانی، بازشناسی ج
سیاسی، به مفھومی که پیش از این به آن اشاره کردیم، در 

.ستافعالیت ھای عینی و علمی   
این بازشناسی با این حال ھیچ مفھوم قیاسی از روابط آن 

. با دیگر علوم را ملزم نمی سازد) یعنی اقتصاد سیاسی(
 بازشناسی چنین امری در عین حال به این معناست که علومی

د، به مسائل و مشکالت روانی او می پرداز که به فرد آدمی و یا
نسبت به علوم روابط اجتماعی در تاریخ، در موقعیت ثانوی قرار 
دار، زیرا فردیت فرد و گسترش زندگی روانشناختی او، بسیار 
دور از آن که بتواند به عنوان داده ھای اولیه و مستقلی مطرح 

اساس روابط اجتماعی بوجود می باشد، در روند تاریخی و بر 
یادآوری مثالی این موضوع را به شکل عینی تری روشن . آید

.خواھد ساخت  
فروید ضرب المثلی را یادآور می  »موسی و یکتاپرستی« در 

فروید . می نامیدند» عطش نفرت انگیز طال«را شود که قدما آن 
دوگانۀ در این تصور است که می تواند با تحلیل و تکیه به مفھوم 

) 4(» خواست تداوم یافتۀ پدر بدوی و اولیه «) 3(» تقدس«کلمۀ 
را توضیح دھد، به عبارت دیگر از طریق عمومیت بخشیدن به 
مفھومی روانشناختی می خواھد به نتیجه رسد، ولی بی آن 
که روی اعتبار و اھمیت این عمومیت بخشی توضیحی ارائه 

نمی برای مال چگونه است که  دربارۀ این ھوس جھ. دھد
، و چگونه است که به شرایط یچ توضیحی داده نشدهاندوزی ھ

عینی ظھور و پیدایش تاریخی آن ھیچ اشاره ای نشده است، 
البته به راحتی فقط آن را در اشکال راز و رمزمدارانه و مغلطه 

تعریف می کند که » خصوصیت طبیعی انسان« آمیز به عنوان 
ست؟ا ناپذیر جھان باطنی ماحاکی از رانش اولیه و تخریب   

حال ببینیم تا چه اندازه تحلیل اقتصادی مارکس در بارۀ ضرب 
:بنیادی تر به نظر می رسد » عطش نفرت انگیز طال«المثل   

 
ھر یک از اشکال ثروت طبیعی پیش از این که به عنوان ارزش «

در داد و ستد مطرح باشد، رابطۀ بنیادی خاصی را بین فرد و 
فرد در شیء عینیت می یابد، و از طرف . ی سازمشیء ملزم م

اگر او ( دیگر تصاحب آن به مفھوم نوعی گسترش فردیت اوست 
گوسفندان متعددی داشته باشد در این صورت دامدار است، و 
اگر غالت زیادی داشته باشد در این صورت کشاورز است، و 

که  به ثروت در حالت کلی  برعکس، پول یعنی موضوعی.) غیرو
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مربوط می شود و از جریان گردش آن و به عنوان نتیجۀ روابط 
و بنابر  پول تنھا بازنمای کلّیت ھا. یداجتماعی به دست می آ

تصاحب . این مستلزم ھیچ رابطه ای  بین فرد و پول او نیست
پول ھیچ کیفیت اساسی در فردیت فرد به وجود نمی آورد، زیرا 

نه که فاقد ھر گوچنین مالکیتی به شیئی مربوط می شود 
در واقع، این رابطۀ اجتماعی به عنوان شیء . ستا فردیت

شکل  ، می توان آن را بهبوده و وجود خارجی دارد ملموس
نیز می توان آن را از دست  اتوماتیک کسب کرد و به ھمین گونه

به . ستابنابراین رابطۀ فرد با پول، یک رابطۀ کامال اتفاقی . داد
ه به شخص بستگی ندارد ولی به چیزی طور خالصه، این رابط

ط داشته ساکن که به فرد اجازه می دھد که روی جامعه تسل
گویی که . بھره مند شود، و غیره باشد و از خوشی ھای مادی

کشف سنگ کیمیا مستقل از وجود ما درھای تمام علوم را به 
پس به ھمان شکل که سنگ کیمیا تمام . رویمان می گشاید

به روی ما باز می کند، پول نیز می تواند تمام  درھای  علوم را
در نتیجه پول مطلوب . ثروت ھای اجتماعی را در اختیار ما بگذارد

به . تمّنای ثروت اندوزی نیست، بلکه مطلوب قطعی آن است
عشق به ثروت . »عطش نفرت انگیز طال«شکل اساسی یعنی 

ست که با عطش غریزی ثروت متفاوت است، به اچیز دیگری 
عنوان مثال لباس، اسلحه، جواھرآالت، زن، شراب، تمام این ھا 
ممکن نیستند مگر این که ثروت در حالت کّلی، در شیء خاصی 

تمّنای تصاحب ثروت می تواند بدون پول وجود . تبلور پیدا کند
حصول گسترش و تحول داشته باشد، عطش ثروت اندوزی م

طبیعی نیست  ، و به ھیچ عنوان مقوله ایخاص اجتماعی بوده
)5(» .بلکه تاریخی ست  

 
سپس مارکس نشان می دھد که اگر قدما عطش ثروت اندوزی 

یز می دانستند، به این علت بوده که موجب تخریب را نفرت انگ
.بیرحمانۀ جوامع قدیمی می شده است  

چنین تحلیلی  آیا ضروری خواھد بود تا به تفصیل تأثیرات شگرف
عم و روانشناسی به طور اخص را در انسان شناسی به طور ا

نشان دھیم؟ رمز خصوصیت سیری ناپذیر عطش نفرت انگیز طال 
ثروت اجتماعی تبلور  آن نھفته است که گویای در شکل ذھنی

.در پول می باشد  
در نتیجه مالکیت فردی شکل ذھنی و سپس نامحدود پیدا 

چگونه می توان نمونۀ بارز  تحلیل انفکاک . می کند
جموعه فعالیت ھای انسانی را بازشناسی اجتماعی از م

نکرد؟ چنین نمونه ای  نشان می دھد به چه نحوی وجه 
تاریخی  -روانشناختی فرد آدمی در قالب روابط اجتماعی

شکل می گیرد، و در نتیجه درک ویژگی فعالیت انسانی را 
ممکن می سازد که مطلقا نوع متغییر و پیچیده ای از رفتار 
.حیوانی نمی باشد  

با تأمل در چنین تحلیلی و با عمومیت بخشیدن به چنین 
که فعالیت ھای انسان به  ھای آموزنده ای، درمیابیم مثال

و دیالکتیک است،  –شکل بنیادی متأثر از ساختار اجتماعی 
و به این ترتیب می توانیم ایدئولوژی انسان شناختی را که 

ه تقریبا بدانیم کاز چنین انفکاک و تحولی غافل است مردود 
واقعیات انسانی را می  به شکل ھمه گیر رواج داشته و



 52

      و» رانش« و » نیاز«از  به شکل افسار گسیخته خواھد
قالب ریزی شده در اسطوره ھا نتیجه » تمّنا و آرزومندی «

که در واقع غالبا چیزی » انگیزه ھای روانشناختی«  -بگیرد 
 –طالح به اص –نیست مگر مادۀ اثیری روانشناسی 

از طریق ویژگی ھای روانشناختی دوره ای  که» علمی«
.ل ثابت اجتماعی را توضیح می دھدخاص و گذرا ، اشکا  

لی، تنھا یکی از موارد متعددی را عالوه بر این چنین تحلی
، و آثار اقتصادی مارکس می بینیمکه در نشان می دھد 

می بایستی به وسعت زمینه ای بیاندیشیم که با تحلیل 
زمان کار انسان  ای دیگری نظیر فتیشیسم کاالیی یا تأویلھ

جامعه ای که تحت  در) 6(انتزاعی عینی به زمان اجتماعی 
در . د بررسی قرار می دھدمور می باشد سیطرۀ تولید کاال

است که می توانیم نظریات حقیقتا علمی دربارۀ  این گدار
تجو خصیت انسان تحول یافته را جسانگیزه و ساختارھای ش

نی نیاز مبرم که امروز در تمام شاخه ھای علوم انسا کنیم، 
).7(آن را احساس می کنیم  

از دیدگاه ما، به عنوان مثال، به ھمین گونه می توانیم به 
مسئلۀ مذھب بپردازیم، و چنین موضوعی را از وجه 

تاریخی  -روانشناختی شروع کنیم و به شرایط اجتماعی
 سیری که ضرورت آن ازگسترش دھیم، یعنی پیمودن م

.فروید پنھان مانده بوده است چشم  
چنین شرایطی در نظام سرمایه  به مارکس آن چه را که

. نیادی توضیح داده استمی شود به شکل ب مرتبط داری
شکاف بین تولید کنندگان و مجموع عظیم  سرمایه داری

شرایط مدرن تولید را تا حداکثر تعمیق می دھد و بر این 
. می کندا را تحت سلطه خود گرفته  و لگد کوب اساس آنھ

با تابع ساختن کار و داد و ستد به ضد آن و به  سرمایه داری
نام ضرورت ھای خدشه ناپذیر تراکم ثروت، فرد را از جمع 
جدا می کند، و حتی او را از خودش بیگانه ساخته، و 
فرایندھای این از خودبیگانگی مضاعف را در لفافه ای از رمز 

راز می پیچد و به بنیادی ترین روابط اجتماعی لباسی  و
. کامال طبیعی می پوشاند  

در این جا شرایط عمومی اعتقاد به خدای مھربان که امید 
بازیافتن زندگی واقعی و روابط آگاھانه با غیر را منتشر می 

زد، اما ظھور و پیدایش آن را  به عنوان رازی دست سا
.وجب تعالی تاریخ شده استنیافتنی تلقی می کنند که م  

چنین دیدگاھی درک تحوالت مذھبی را امکان پذیر می 
ند تنگاتنگ با تحوالت نظام سازد که گام به گام در پیو

ھمراھی کرده است، و به ھمین بوده و آن را سرمایه داری 
افول تاریخی و اجتماعی اعتقاداتی که در پیوند با حذف  گونه

بی آن که مقاومت ھا و  – ستااز خود بیگانگی طبقاتی 
جزئی و پراکندۀ اعتقادات را ندیده بگیریم، ) ھای(بازگشت 

زیرا که ممکن است سوسیالیسم تازه تأسیس  موقتا در 
اشکالی خاص به از خودبیگانی ھایی دامن زند که  در واقع 

تنھا بر اساس . با عمل کرد تاریخی اش مباینت داشته باشد
کرد روانشناسانه به مذھب ست که رویاچنین قاعده ای 

بر اساس : می تواند از مفاھیم راز و رمز مدارانه معاف گردد 
ردد این است پرسشی که می تواند در این رابطه مطرح گ
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مذھب تحت چه اشکالی در بطن  که به طور کلی پدیدۀ
تاریخی در زندگینامۀ فردی منعکس گردیده -شرایط اجتماعی

ثیر قرار می دھد، به طوری و ساختار شخصیتی او را تحت تأ
و حدود متنوعی در عالم که اعمال و افکار مذھبی در حد 

 باطنی فرد جذب و ھضم می شود؟
چنین آزمونی به عنوان مثال می تواند در زمینۀ ای که مرتبط 
 به شرایط ھم سویی بین اعتقادات مذھبی مشخص و

نوروتیک انجام گیرد، یعنی ھمسویی که مطمئنا این  عوارض
منشأ اعتقادات مذھبی در «ظریه را مطرح می سازد که ن

یعنی تمام آن نظریه ای که به » عوارض نوروتیک بوده است
عبث ذات اجتماعی واقعیت بشری را با شرایط جھان باطن 

).8(و درون سازی آن تعبیر می کند  
 
 

 پانوشت
Pratique داریوش . در فرھنگ علوم انسانی(کارآیند  -1

) آشوری  
« auri sacra fames » = exécrable soif de l'or. 2-  

.ضرب المثل قدیمی ست» عطش نفرت انگیز طال«  
Sacré 3-  

.نفرت انگیز و تقدس: مفھوم دوگانۀ این کلمه در زبان التین   
Moïse et le monothéisme,p.163. 4-  

Fondement de la critique de l’économie politique. 5-  
زمان کار عینی و انتزاعی « ت که برای اصطالحات در اینجا ضروری س -6

بنابراین توضیح ما از سایت زیر ترجمه شده . توضیح مختصری بنویسیم» 
.است  

http://geocities.com/~johngray/movetit.htm#toc 
Jean Barrot 

« Valuer et travail abstrait » 
چه که وجه مشخصۀ جامعۀ بشری می باشد، این است که  آن« 

حیواناتی مثل . شرایط ماّدی ھستی خود را تولید و بازتولید می کند
زنبور می توانند درجۀ گسترش و سازماندھی پیچیده ای داشته باشند، 

چیز وسیلۀ آن ه چیزی را می سازند که بھستند که  ھا ولی تنھا انسان
در تعلق  ابزارمفھوم . بھینه سازی می کنند آن راو  ری می سازنددیگ

.خاص آنھاست  
کار . می انجامد ایجاد تغییر و تحول هب که فعالیتی ست شامل ھر کاری

انسان . ھا  و محیط اطراف آنھاست میانجی گر داد و ستد بین انسان
از مخزن  کار.عمیق و گستردۀ آن تولید می کند ابزار کار خود را به مفھوم

موجود استفاده نموده و بر اساس آنھا عمل می کند تا ی داده ھا
.محصول دیگری تولید کند  

می سرمنشأ خستگی و استھالک  و ،ی ستچنین استعمالی مصرف
سو، اشیائی را بوجود  از یک: کار واجد خصلتی مضاعف است . باشد

و از  می آورد که واجد عملکردی خاص ھستند و ارزش کاربردی دارند،
سوی دیگر بھره برداری و مصرف مقداری انرژی اجتماعی، کار زنده و 

ارزش، آن چیزی ست که کار نه تنھا . حتی مردۀ جسمی و فکری ست
تولید محصول ماّدی مشخصی  باشد، بلکه مرتبط است با مصرف کار 

چنین امری به مفھوم نامرئی بودن و یا در مقایرت داشتن با . انتزاعی
.رؤیت نیست که از چنین کاری حاصل آمده است اشیاء قابل  

زیرا تأثیرات خستگی و استھالک از طریق تأثیرات کامال مشھود 
وقتی از کار انتزاعی و در عین حال کار . خودشان را نشان می دھند

جا  عینی حرف می زنیم، تئوری مارکسیستی نشان می دھد که در این
خاص قابل بررسی ست و نه در با پدیداری روبرو ھستیم که نه در حالت 

و نتیجۀ فوری این . حالت فردی، زیرا طبیعت آن کامال اجتماعی ست
بنابراین جامعه در تشکل . خواھد بود که انسان موجودی اجتماعی ست
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خاص خود می باشد که محیط زیست اطراف انسان را تحول می بخشد 
تیار دارد را  که در اخ یاین جامعه است که به بھترین نحو منابع: 

).نیروھا، امکانات، و اھداف کار( سازماندھی می کند   
آنچه که در وحلۀ نخست خستگی فرد خاصی  یا استھالک 

نظر می رسد، در واقع ھمواره، حتی در جوامع به ابزارمشخصی 
گسترش نیافته، در رابطۀ تنگاتنگ با چھار چوب عمومی گروه اجتماعی 
.ست  

ولی بر عکس . از ھمان جامعۀ بدویکار عینی و انتزاعی ست، حتی 
آنچه در کاپیتالیسم روی می دھد، و در ھر شکلی از اشکال اجتماعی 
که داد و ستد امر محتومی ست، در این جا خود جامعه است که از 

با آگاھی و بر اساس تجربه ای که از منابع . پیش سازماندھی می کند
دھد، یعنی تولیداتش،  چه که باید برای بقای خود انجام خود دارد و آن

و تنھا وحله ای از زندگی اجتماعی  که در این وحله ھنوز وجود ندارد
ھر فعالیتی مستلزم . ھنوز نه اقتصاد وجود دارد و نه سیاست .ست

تأمین می  آن رامصرف انرژی جسمی و فکری ست که افراد و یا ابزارھا 
انرژی بھره  جامعه و فرد سعی می کنند که به بھترین نحوی از. کنند

فعالیتی خاص از زمانی بوجود می آید که  به عنواناقتصاد . برداری کنند
کند و از این  قابلیت ذخیره پیدا این انرژی با بازدھی و کارآیی مؤثری

سامان  و طبقات اجتماعی را ایجاد گرددھت که تقسیم کار و تخصص ج
».بخشد  

 
ای از فرضیاتی مجموعه » مارکسیسم و تئوری شخصیت« در کتاب  -7

را مطرح کرده ام که می تواند به عنوان محتوایی ممکن برای این گونه 
 نظریات باشد
Lucien Sève. Marxisme et théorie de la personnalité, 
Editions sociales, 1969 et 1972 

 
ھمچنین در می یابیم که به چه علتی، امروز جھان مسیحیت پس از  -8

انکاوی خصومت می ورزد به شکل گسترده با این که مدت ھا با رو
روانکاوی مدارا می کند، تا جایی که حتی مارکسیست ھا را به باد 
سرزنش می گیرند که چرا آن منزلتی را که باید و شاید برای آن قائل 

در واقع اگر نظریۀ روانکاوی صحیح می بود، معنایش این می . نیستند
ت ذھنی اعتقادات را امکان پذیر شد که علم تنھا می تواند درک تمایال

سازد، ولی محتوای عینی اعتقادات را کامال ندیده گیرد، و برای تحقق 
روانکاوی که ظاھرا به . تعالی در فراسوی علوم شاھدی انکارناپذیر باشد

شکل منسجم اعتقادات مذھبی را به نوروز تأویل می کند، مذھب نیز 
ق دھد از این جھت که تمایالت به خوبی می تواند  خود را با آن تطبی

.مذھبی را به رمز و راز ایمان نسبت دھد  
مارکسیسم بر عکس، روی انفکاک ایمان مذھبی از ریشه ھای 

در : اجتماعی تأکید می ورزد، و راز تعالی را از پردۀ ابھام بیرون می آورد 
در این جا . جامعۀ از خود بیگانه ذات انسان از افراد پوشیده است

اعتقادات و ایمان مذھبی ست که از دیدگاه ماتریالیستی مطرح  محتوای
به ھمین علت می توانیم از الھی شناسان انتظار داشته . می باشد

باشیم که الھی شناسان باز ھم مطالب بیشتری در مورد ارجحیت 
.نظریات فروید در مقایسه با نظریات مارکسیست داشته باشند  
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خ فردیخصوصیت مضاعف تاری  
 

در جھان باطنی، در ) 1(بررسی شرایط  مرتبط به درون سازی 
واقع مسائل خاصی را در تمام زمینه ھای علوم انسانی مطرح 
می سازد که کلید آن را علم مارکسیسم در زمینۀ مناسبات 

باید دانست که ماتریالیسم . اجتماعی در اختیار ما می گذارد
نه تنھا  نفی نمی کند،  تاریخی چنین خصوصیت روانشناختی را

ار کار بسیار بلکه برای آشکار ساختن ریشۀ مضاعف آن  ابز
.مؤثری را در اختیار ما می گذارد  
 

بر پایۀ مناسبات اجتماعی شخصیت انسان  رشد اگر چه) 1
روبنایی ولی به ھیچ عنوان موضوعی  امکان پذیر می گردد،

مناسباتی ه چنین برای این که شخصیت انسان بتواند ب. نیست
، در این صورت می بایستی وجود آن بستگی داشته باشد

به . ھمانند دولت به چنین واقعیت بنیادی بستگی داشته باشد
عنوان مثال وجود دولت بستگی به مناسبات اجتماعی دارد و در 

 به عبارت دیگر دولت. عین حال مرتبط است با مناسبات طبقاتی
  در صورتی که شخصیت. از مناسبات طبقاتی منشأ می گیرد

بر می آید که به ھیچ عنوان ) 2(انسان از منشأ فرد طبیعی
یعنی در . ستامحصول تاریخی نبوده بلکه از داده ھای طبیعی 

، ھمان طور که بعضا به شکل ابھام »انسان«واقع منشأ جانوری 
انگیزی می گویند، یا برای این که مشخص تر بگوییم، فرایند 

اگر حقیقت . منشأ جانوری داشته استانسانی شدن  جامعه 
این است که مجموع مناسبات اجتماعی  واقعیت ذات انسان 

و یعنی ذاتی که از شکل فرد   –است، یعنی دقیقا ذات است 
طبیعت شناختی به شکل بنیادی آزاد شده و از طرف دیگر 
. گسترش جھانشمول او نیز مدیون ھمین آزادی از طبیعت است

در بدو تولد باید از منشأ جانوری آغاز کنند،  ولی افراد ھمواره
زیرا آنچه که مربوط به بخش انسانی و تحول یافته در جامعه 

شده  یرون از سازواره ھای جسمی ذخیرهمی شود، در ب
).3(است  

به مدد ماتریالیسم تاریخی بھتر به ویژگی خارق العادۀ 
اعی زندگینامه پی می بریم که چگونه ذات آن از انفکاک اجتم

به این معنا که ھر نوزاد انسان به انسان مبدل : منتج می گردد 
نمی گردد مگر این که در بطن زندگی اش در واژگون ساختن  
شگرف دیالکتیکی بین دو ساحت از واقعیت چرخشی ایجاد کند 
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. که تنھا در فراسوی فرایندی چند ھزار ساله ممکن می گردد
عی نبوده، ھمان طور که این واژگون سازی برای فرد امری طبی

ضرورت آن در انفکاک است . تحوالت بشری امور طبیعی نیستند
اگر چه اشکال درون سازی آن  –) انفکاک انسان از طبیعت( 

به طوری که شخصیت پیامد اجتماعی فرد  –متعدد است 
ست اطبیعی نمی باشد، بلکه کامال برعکس تشکل اجتماعی 

ق خاص خود، فرد طبیعی را منطکه از جھان بیرون و بر اساس 
به ھمین علت مجموعه ای از . تحت تأثیر خود قرار می دھد

فرایندھای در ھم پیچیده در کار ھستند که روشن ساختن آنھا 
.شناسی شخصیت می باشدنوظیفۀ اصلی روا  

 
زیرا فرایند دراز مدتی که . مسئله به این جا خاتمه نمی یابد) 2

با  می انجامد) 4(سان اجتماعی به تغییر و تبدیل انسان به ان
البته  –مستقیم فرد در مناسبات تولیدی آغاز نمی شود  رابطۀ

رشد و گسترش  ت اجتماعی، ھمان طور که دیدیم درمناسبا
د آدمی دارای اھمیت شگرفی می باشد و نقش صیت فرشخ

 جوامعی نظیر جامعۀ ما از دیدگاهدر . تعیین کننده دارد
بین نوزاد و فرد بالغ وجود دارد، و در  روانشناختی فاصلۀ عظیمی

ی نیز شامل نزد فرد آدم) 5(روانی -عین حال بلوغ طبیعی
نتیجۀ چنین واقعیتی این است  و ،)6(زمانی نسبتا طوالنی بوده

که زندگینامۀ فرد آدمی متأثر از دوران مقدماتی گسترده ای 
ساختار روانی بر اساس مناسبات  به این معنا که. ستا

پیش از ھمه مناسبات ( شکل می گیرد ی اشتقاقیاجتماع
فرد با  یعنی دورانی که) سپس مناسبات تحصیلیخانوادگی و 

به عنوان مثال از (  مناسبات تولیدی رابطۀ غیر مستقیم دارد
طریق تأثیراتشان در مناسبات خانوادگی و تحصیلی، و بازنمایی 

ن جایی که ذات به عبارت دیگر از آ.). ھای ایدئولوژیک آنھا و غیره
ه بر پایه و اساس روابط تولیدی می انسان در جامعۀ پیشرفت

، ساحت روانی کودک در این رابطه ھنوز متشکل از روابط باشد
ولی به جھت پیش گیری از سوء تفاھمات . ستاغیر بنیادی 

احتمالی دربارۀ چنین نظریه ای باید بگوییم که غیر بنیادی 
می یابد به ما در آن پرورش دانستن روابطی که کودک مستقی

روشن است که چنین . آن نیست معنای بی اھمیت دانستن
. نقش  بنیادی دارد ای ساخت و ساز روانی کودکمناسباتی بر

ولی روابطی که برای کودک بنیادی ھستند، ھمان ھایی 
نیستند که در گسترش جامعه نقش بنیادی دارند، مضافا بر این 

که در گسترش دی نیز ھست که به دلیل ھمین نقش بنیا
.دشخصیت فرد دخالت دار  

ست برای اتازه ای  موضوع ،به جایی زندگینامۀ ذات این جا 
که در باال مورد بررسی قرار  است روابط انسان شناسانه کلی

شناسانۀ نولی می توانیم نتیجه بگیریم که بررسی روا. دادیم
یات به شکل گسترده روی تحلیل واقع ساخت و سازھای کودک

مجبور باشیم که  ، حتی اگرتکیه دارد) 7(اقتصادی -اجتماعی فرا
طۀ مفصلی مناسبات تولیدی به نق چنین تحلیلی را دائما

ی علم تاریخ امتیاز و نسبت به ھر موضوع دیگری برا بازگردانیم
.خاصی قائل شویم  

روانشناختی در رابطه با ) 8(این خصوصیت مضاعف در مورد فرد
ا ندیده آن ر ، روانشناختی سازی تاریخ تمایالتکه  تاریخی، فرد
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سترده ای در معرف  زمینۀ گ ،گرفته و  منحرف ساخته است
.مجموع علوم انسانی می باشد  

در رابطه  ، با اینبررسی ھایی که در این زمینه انجام می شود 
.آنھا نیست نسبی مانع از استقالل ولی  ،با علوم انسانی بوده  

 
 و یا به عنوان یکیه روانکاوی به عنوان علم ک اگر بنابراین است 

از ساخت و ساز اولیه شخصیت انسان،   -از علوم مطرح باشد 
یعنی از اشکال اولیه تغییر و تبدیل مرکز سقل طبیعی به 
انفکاکی که جامعه متعاقبا در جریان زندگینامه دوران کودکی از 

کند، و طریق مجموعه ای خاص از مناسبات اجتماعی ایجاد می 
به شرط این که به مفاھیم صحیحی از این روابط تکیه کند، در 
این صورت ھیچ مباینتی با ماتریالیسم تاریخی ندارد، و قاعدتا 

: بھتر بگوییم ولی . می تواند به زمینۀ علوم انسانی بپیوندد
چنین علمی، با توجه به خصوصیات موضوع آن، خیلی به راحتی 

وضع گیری ھای ناھماھنگی با علم در عرصۀ فعالیت ھای خود م
.مارکسیستی در رابطه با فرماسیون اجتماعی نشان می دھد  
 
به عنوان مثال در زمینۀ اھمیتی که آگاھی کودک در رابطه با 
مسئلۀ جنسیت می تواند داشته باشد، یا با مسئلۀ زبان و یا 
  ھر گونه موضوع روانشناختی دیگر در ارتباط با دوران کودکی، 

ات روانکاوان ضرورتا به این سو ھدایت می شود که روابط جھتو
به ساحت نمادینه جسته سازند و یا برای آنچه که با والدین را بر

مربوط می شود،  امتیاز خاصی قائل شوند، در حالی که ) 9(
ماتریالیسم تاریخی از تشکیالت اجتماعی برداشت کامال 
.متفاوتی دارد  
 

فروید به » رمان خانوادگی«رۀ نظریۀ اگر چه منتقدین معاصر دربا 
دقت اشاره می کنند که مناسبات خانوادگی مطلق نیستند و از 
.مناسبات اجتماعی بنیادی تری منشعب می شوند  

با این وجود چنین منتقدینی اگر بخواھند به ھر بھایی که شده 
در فراسوی مثلث ادیپی ساختار اولیۀ تمّنا و آرزومندی را با 

تی مرتبط سازند، در این صورت این خطر تھدیدشان مبارزۀ طبقا
.خواھد کرد که به کاریکاتور نقد مارکسیستی تبدیل شوند  
 

که از پیش  به این معنا خواھد بود در نھایت زیرا چنین برداشتی
ی با  مبدل ساختن مصنوعی ناخودآگاه فرویدی به موضوع

عی ،  ماتریالیسم تاریخی و انقالب اجتماعی را موضوسیاسی
.روانشناختی بدانیم  
 

ئل شدن اق اوی مبنی بر اولویتتمایل عمیق روانک بر این پایه، 
آن را فارغ از تحوالت  که در عین حال» طبیعت انسان« برای

تاریخی می داند، اگر چه در مبانی غیر قابل قبول  –اجتماعی 
بنیادی در کاربرد آن در خصوص خود اصرار می ورزد و به شکل 

با این وجود  در رابطه با تاریخ به خطا می رود،و رشد شخصیت 
چنان که به موضوع خاص خود بپردازد، چندان ھم از حقیقت و از 

موضوع خاص روانکاوی یعنی : مارکسیسم به دور نخواھد بود 
مناسبات خاص  نخستین اشکال ساختار روانی که از طریق

. اجتماعی حاصل آمده است  
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جتماعی، از دیدگاه زیرا در خصوص گسترش روابط ا
مارکسیستی ھیچ بینشی بیگانه تر از بینش مکانیستی و یک 

. ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک وجود ندارد دست در رابطه با
بینش دیالکتیک واقعی، بر خالف نگرش ھای یک سویه و تک 
بعدی، ما را به بازشناسی تنوع زمانی ھدایت می کند که بر 

تشکالت اجتماعی تحول می  در عناصر مختلف ،اساس آن
یابند، و اگر زمان در رابطه با بنیادی ترین مناسبات اجتماعی 
تأثیراتش را بر دیگر عناصر و عوامل تحمیل می کند، با این وجود 
مانع از این نیست که آنھا به سھم خود ریتم و آھنگ مستقلی 
.نیز داشته باشند  

مناسبات  به این ترتیب عنصر زمانی که مرتبط به تحوالت 
، از عنصر زمانی  مرتبط به مناسبات تولیدی می باشدخانوادگی 

. و طبقاتی چندان دور نمی باشد  
در صورتی که مناسبات خیلی کلی را در نظر : عالوه بر این 

بگیریم، باید دانست که ھمین مناسبات غیر بنیادی  در 
شرایط عمومی را برای رشد دیگر  ،تشکالت اجتماعی خاص

اجتماعی در تشکالت اجتماعی مختلف فراھم می  مناسبات
به عنوان مثال از این جھت که چنین روابطی به شرایط (د ساز

یعنی مناسباتی  –جغرافیایی یا طبیعی بستگی پیدا می کند 
که سیر تحولی خاص آن در سطح  –که غیر بنیادی ھستند 

و به ھمین علت جزء ) تاریخ اجتماعی نامحسوس است
اتی قرار می گیرند که وارد زندگینامۀ فردی می نخستین مناسب

که در تعلق مناسبات غیر بنیادی اولیه (چنین عناصری . شوند
و زندگینامۀ فردی را  -مثل شرایط جغرافیایی یا طبیعی  –بوده 

ممکن است که در وحلۀ نخست تغییرناپذیر و ) متأثر ساخته اند
  –روی خطا   البته از –دائمی به نظر رسند، و بر این اساس 

را کشف  که گویی عنصری چنین به ذھن ما خطور می کند
.تعلق دارد» طبیعت انسان «کرده ایم که به   

از نقد قاطع این تمایل ایدئولوژیک با چنین نگرشی برای علم 
روانشناسی می توان نتیجه گرفت که زیربنای تاریخی ثابت و 

ل، بررسی دائمی وجود دارد، که خارج از آن، به عنوان مثا
در این زمینه نیز . مسائل و مشکالت جنسی امکان پذیر نیست

برای مارکسیسم دشمنی بدتر از این نیست که در بررسی ھر 
مناسب با واقعیتی  بینش و یا قانون  -ھر چه باشد  –شیئی 

.مشخص به کاربرده شود  
 
ولی عالوه بر این تحت چنین شرایطی پی می بریم که در 

اطع تئوریک بی آن که در مکتب ماتریالیسم فقدان ھوشیاری ق
تاریخی شکل گرفته باشد، نظریۀ روانکاوی تا چه اندازه با عام و 
شامل گردانیدن چنین مواردی در معرض بی اعتباری قرار می 

یعنی نظریه ای که می خواھد از ساخت و ساز دوران : گیرد 
و عالم کودکی نسبتی دائمی مبنی بر غیر قابل تغییر بودن روان 

باطنی انسان قائل شود و حتی آن را به ذات جامعۀ بشری 
مردم شناس ساختار گرا نیز ) 10(لوی استروس . تعمیم دھد 

ی بارزی او به شکل خیل زیرا از دیدگاهدر ھمین دام افتاده بود، 
روانکاوی در رابطه با واقعیات  مارکسیسم و به ھمین گونه

 بازتولید می کنند،مین شناسانه  ای را بشری خط مشی ز
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یعنی زمان را به عنوان سیر سادۀ خصوصیات غیر قابل تغییر 
.ندنتعبیر می ک) 11(جھان در طول زمان    

چنین تمایالت  م بنیان گذاری کردهم تاریخی که مارکسیسعل
ان داده است که ساختارگرا را از پیش مردود دانسته و نش

را مطرح می سازند » داده ھای تغییر ناپذیر«که   ییدعاوی آنھا
در فرایندھای تاریخی بیش  –به عنوان مثال عناصر جغرافیایی  -

از پیش از طریق تاریخ تحول یافته و به نتایج تغییر پذیر انجامیده 
به عبارت دیگر چنین نظریاتی به این معنا خواھد بود که . است

.شرایط اولیه قابلیت تعیین کننده داشته و دائمی ھستند  
 

ا عمومی روانکاوی به گیری از چنین تمایالت تقریب برای پیش
چه این که از طبیعت باوری فروید » طبیعت پندار«ایدئولوژی 

تبعیت کند و چه این که به تعابیر ساختارگرای معاصر تکیه 
نماید، ھیچ کاری ضروری تر از این نیست که در جریان 
زندگینامه، به دقت چگونگی پیوند مفصلی   ساخت و ساز 

وران کودکی در ساحت روانشناختی را  با  ساختار شخصیت د
.فرد بالغ مورد بررسی قرار دھیم   

دربارۀ این نقطۀ مفصلی،  دقیق یتئوری علمتالش جھت ایجاد 
باید برای  که امروز بی گمان یکی از وظایف اساسی است

تحقق بخشیدن به پیشرفت ھای عمومی در زمینۀ علوم 
نین وظیفه ای را در تعلق متخصصین که چ. انسانی انجام گیرد

بدانیم، با این وجود چنین امری زمانی امکان پذیر خواھد بود که 
ھیچ : عرصۀ انسان شناسی  به ماتریالیسم تاریخی آگاه باشد 

تئوری قادر به روشن ساختن این نقطۀ مفصلی نخواھد بود 
 یت تحول یافتۀ اجتماعی را در پیوند با موضوعچنان چه اگر واقع

بنابراین چنین تحولی و چنین جابه . ذات انسان در نظر نگیرد
چنان که پیش از این : مترجم[( مرکز ثقل اجتماعی در جایی

دیدیم جابجایی مرکز ثقل به این معناست که ذات انسان غریزی 
نیست بلکه به شکل میراثی اجتماعی در بیرون از وجود او در 

ردد که اساس موجب می گ)] طول تاریخ ذخیره شده است
واقعی شخصیت انسان ھمزمان با جا به جایی موضع او در 

. رابطه بامناسبات اجتماعی ھمگام باشد و تحول یابد  
، از این )شخصیت تحول یافته(شخصیت فرد بالغ  پایه و بنیاد

دیگر به شخصیت کودک تکیه ندارد، و یا به عبارت دیگر اگر  پس،
ینامه باقی می ماند، شخصیت کودک ھمواره نقطۀ آغاز زندگ

. واقعی شخصیت فرد بالغ نیست ولی چنین دورانی بنیاد  
عی، موجب می گردد که دچار توھمات فقدان درک چنین موضو
فاھیم روانشناختی را جایگزین معناصر  رایجی شویم که معموال

ست که ھر گونه درک علمی ا، و این  توھمی بنیادی می سازد
.واھد ساختواقعیات انسانی را ناممکن خ  

کرد دوران کودکی نمی تواند زیربنایی باشد، ولی  بنابراین عمل
این طور به نظر می رسد که چنین مرحله ای بیشتر به عنوان 

می تواند مطرح گردد که البته با حمل شونده ) 12(زمینۀ حامل
و الگوی خود تداخل پیدا می ) ویعنی شخصیت فرد بالغ) (13(

می دھد، و یا حتی مواد اولیه را به کند و کمابیش به آن شکل 
.آن مسترد می سازد، ولی تعیین کنندۀ ذات آن نیست  

است که در گسترش و رشد خود » حمل شونده«بر عکس، این 
 )ی بیرونیتعیین کننده ھا( خود و بر اساس پایه و اساس خاص
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تحمیل می کند، بی آن که بتواند کامال آن را قوانین خودش را 
نتیجه باید زمان زندگینامه را نه بر اساس مقوالت  در. ملغا سازد
یعنی ژنتیسمی که در علوم روانشناسی بیداد می  –ژنتیسم 

بلکه بر اساس مقوالت دیالکتیکی و جھش کیفی و  –کند 
).14(واژگون سازی ذات مورد بررسی قرار دھیم   

این طور به نظر می رسد که فروید کمابیش به وجه دیالکتیک 
ندگینامه آگاھی داشته است زیرا در آثارش به پدیدار زمانی در ز

، توجه خاصی می پردازد ولی با این وجود» درک مابعدی«
برداشت «یا  »درک مابعدی«  – نسبت به آن نشان نمی دھد

بازبینی خاطرات گذشته به ھدف  به معنای) 15(» مابعدی
.بازخوانی مجدد آن و جستجوی تعبیر تازه است  

به این علت که کامال با مفھوم دیالکتیک  متأسفانه فروید
مارکسیستی بیگانه بوده، از نظر تئوریک نتوانست نتیجه گیری 

.ارائه دھد» درک مابعدی « قاطعانه ای از مفھوم   
اگر این امر را در نظر بگیریم که فرد خاطرات گذشته اش را 
بازخوانی می کند، در این صورت خود او در رابطه با دوران 

در این صورت با  –اش نقش روبنایی خواھد داشت کودکی 
کتمان تمام آن عوامل و عناصری مواجه خواھیم بود که ذات او را 

چنین موضوعی به این معناست که ھنوز از  –تشکیل می دھند 
ژنتیسم آزاد نشده ایم و به این معناست که در اصل ھنوز از 

.مروانشناختی سازی واقعیات انسانی فاصله نگرفته ای  
 

) 16(ولی باید از خودمان بپرسیم، که آیا این بازگشت واپس زده 
یا فرایند نوروتیک ھستند که خودشان به تنھایی بر اساس 
تضادھای خاص شخصیت بالغ، تضادھایی را آشکار می سازند 
که به خودی خود ھیچ ربطی به دوران کودکی ندارند ولی 

سط زندگینامۀ عبارتند از تضادھای مناسبات اجتماعی که تو
.فردی ھضم شده است  

 
 

 پانوشت
 

Intériorisation 1-  
الت باطنی و روانی در فرد موجب آن تحریکات بیرونی به تحوه فرایندی که از ب

این فرایند بر اساس تداوم فعالیت عصبی ست که توسط عامل . می انجامد
یم از ھمذات پنداری یا انطباق ھویتی را می توان. بیرونی تحریک شده است

احتماال می تواند به شکل  » درون سازی«اصطالح . انواع درون سازی بدانیم
به عبارت دیگر . فرافکنی داخلی یا فرافکنی باطنی یا روانی نیز ترجمه شود

می تونیم آن را ھضم وجسم باطنی خصوصیتی و یا رفتاری باطنی تعبیر 
.کنیم  

Individualité biologique 2-  
Lucien sève. Marxisme et théorie de la personnalité, p.200 3 -  

.در جاھای دیگر نیز در ھمین متن این موضوع توضیح داده شده است  
Hominisation sociale انسان اجتماعی  -4  

Biopsychique 5-  
تاریخی شخصیت انسان  -نمونه ای گویاتر از خصوصیت کامال اجتماعی آیا - 6

کودکی تا این اندازه طوالنی باشد، و گسترش آن وجود دارد که دوران 
چنین مدت . بطوریکه در جھان حیوانات ھیچ معادلی برای آن یافت نمی شود

زمان طوالنی به ھیچ عنوان محصول طبیعی نیست بلکه از بسیاری جھات 
اینطور به نظر می رسد که فروید نیز کمابیش . محصول تدریجی تاریخ است

.وده استبلوغ شده ب» تأخیر«متوجه موضوع   
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Extra-économique 7-  
Objet موضوع  -8  

Symbolique 9-  

بر  –نھ بر حسب اتفاق  –برخی مدعیان روانکاوی این اصطالح را . نمادینھ
. ترجمھ کرده اند» ساحت رمز و اشارت« اساس فرھنگ عرفان ایرانی بھ شکل 

ولی  البتھ ساحت نمادینھ بھ شکل پر رنگ تری در نظریۀ ژاک لکان مطرح است،
فروید خواب را بھ . این اصطالح بھ طریق اولی در آثار فروید مطرح می باشد

نمادھا بھ عنوان پدیدارھای . شکل نمادھایی تعریف می کرد کھ باید تعبیر شوند
ھمان ظواھری ) دال در نظریۀ لکان با الھام از نظریان زبانشناسی( معنی دار 

یا دیده بوده است بیاد می آورد و ھستند کھ بینندۀ خواب از آنچھ در عالم رؤ
بر این اساس نماد، عالمات و نشانھ ھای آشکاری ھستند کھ . تعریف می کند

این نماد ھا  ھم . مفھوم دیگری را با خود حمل می کنند کھ می بایستی تعبیر شود
. آشکار ھستند و ھم پنھان و مکانیسم آن نیز براساس انسجام و جابجایی ست

کھ چندین عنصر دیگر را در بر می  –نماد است  –کار است انسجام عنصری آش
لکان . گیرد کھ ھر کدام رابطھ ای خاص با عنصر ظاھر شده در خواب دارند

مفھوم دیگری برای این مکانیسم ایجاد کرده است کھ اساسا بھ زبان مربوط می 
و و مفھوم جابجایی نیز نوعی ساز . شود کھ بیشتر در مالزمت با استعاره است

جا بھ جایی بھ این معناست کھ آنچھ . کار برای واپس زدن محتوای ناخودآگاه است
در پنج . در بازنمایی مشاھده می شود رابطۀ غیر مستقیمی با بازنمایی اصلی دارد

روانکاوی بھ قلم فروید، ھانس کوچولو، نفرت از پدرش را بھ شکل ترس ابراز 
انداز نظریۀ فروید، نماد برای  در چشم .می کند، اسب جایگزین پدر می شود

.                                     فاعل نفسانی وسیلھ ای ست برای پنھان ساختن تمّنا
         

 

Lévi-Strauss 10 -  

Cl.Lévi-Strauss : Triste tropique, coll 10/18, 1955,pp.43 sq. 11-  

Support ست کھ روی آن نقاشی  در نقاشی بھ معنی بوم نقاشی. زمینۀ حامل -12
پایھ . می کنند  

Supporté رنگ عنصری ست کھ بوم نقاشی نسبت بھ آن . حمل شونده - 13
. عملکرد زمینۀ حامل را دارد  

در تاریخ » بازمانده«در این باره تحلیل مارکسیستی بسیار خوبی از مفھوم  -14
 توسط پلوتیھ و گیلو نوشتھ شده است

A.PELLETIER et J.J.GOBLOT : Matérialisme historique 
et histoire des civilisation, Edition sociales, 1973,p.104 et 

suivantes. 

D’après-coup درک مابعدی  -15  

Nachträglichkeit بھ آلمانی 

فرد بھ شکل مابعدی حوادث و تجربیات گذشتھ اش را بازخوانی می کند و تعبیر و 
. کھ مرتبط است با رشد و تجربیات خود او درک تازه ای از آنھا ارائھ می دھد
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برخی حوادث کھ در ھنگام وقوع  برای فرد اساسا بی معنی و حتی گنگ ھستند  
 –خصوصا در چھار چوب تحلیل روانکاوی  –در سیر تحولی شخصیت باطنی 

.موجب می گردد کھ فرد برای آنھا معنی تازه ای پیدا می کند  

Retour du refoulé پس زده بازگشت وا - 16  

عبارت است از تمام عوارض و نشانھ ھایی کھ از طریق آنھا محتوای ناخودآگاه 
اشتباھات لفظی و اعمال سھوی از نمونھ ھای . بھ خودآگاه بازگشت می کند

.بازگشت واپس زده ھستند  

)در بخش بعدی 13در زیر نویس شمارۀ    Refoulement مراجعھ شود بھ)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

بناآرزومندی و زیر   
 

علی رغم گشایش چنین مسائل و مباحثی، یعنی آنھایی که  
ھنوز پاسخ قطعی پیدا نکرده و در حال بال تکلیف به سر می 
برند، ولی در مورد آن چه که به مسائل کلی روابط بین روانکاوی 

نتایج زیر برای ما کامال  و ماتریالیسم تاریخی مربوط می شود،
: قطعی خواھد بود  

 
د در بارۀ مرکزیت داشتن روانکاوی در علوم انسانی نظریات فروی

بسیار دور از واقعیت بوده و  حرف آخر دربارۀ ساختار جامع زمینه 
.ھای علوم انسانی در تعلق ماتریالیسم تاریخی است  
 
که ماتریالیسم تاریخی نیز به سھم خود در زمینۀ علوم روابط 

 یانسانی، پیش از ھمه روی اقتصاد سیاسی به معنا
علم روابط تولیدی و  یعنی روی مارکسیستی کلمه تمرکز یافته،

روانکاوی ھیچ تردیدی مکانی را ضمیمه می کند که  مبادله، بی
ولی در موقعیتی با تابعیت  .مدعی بررسی علمی آن است

مضاعف ، زیرا که تنھا از طریق شناخت روابط اجتماعی که از 
ن به چنین موقعیتی روابط بنیادی نیز مشتق گردیده اند می توا

. دست یافت  
 
در آغاز به یکی از اشکال متقارنی می پردازیم که به مباحث 
ایدئولوژیک جاری و ساری مرتبط می گردد بی آن که به نتیجۀ 

:قطعی رسیده باشد   
) 1(روانکاوان مارکسیسم را به کتمان نقش بنیادی آرزو و تمّنا 

ین، چنین موردی را نزد فرد آدمی متھم می سازند، و عالوه برا
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به این شکل تعبیر می کنند که گویی کتمان مارکسیست ھا  
زیرا . آنان است) 2(حاکی از مقاومت  روانی ناخود آگاه 

مارکسیست ھا نیز مثل ھر فرد دیگری واجد ناخودآگاه بوده و از 
.تأثیرات آن نمی توانند معاف باشند  

علت عدم مارکسیست ھا نیز به سھم خود روانکاوی را به 
شناخت در امر اساسی و پر اھمیت روابط تولیدی قابل انتقاد 
می دانند، و آنھا نیز چنین فقدان شناختی را نزد روانکاوان به 
.نحو خاصی تعبیر می کنند  

مارکسیست ھا نیز علت واپس زدن واقعیت روابط تولیدی را در 
می ه ایدئولوژی بورژوا نسبت وابستگی انکار ناپذیر روانکاوی ب

).3(دھند  
چگونه باید این مسئله را روشن کنیم؟ به سادگی با مشاھدۀ 
تقارن کامال گول زننده، زیرا ھیچ کدام از موضوع یگانه ای حرف 
نمی زنند، و سرزنش ھای متقابل به موضوع یگانه ای مربوط 

با دو موضوع » انسان« ولی در بررسی » انسان«نمی شود، 
جامعه و فرد، تاریخ و « ما را به  کامال متفاوت روبرو ھستیم که

.رجوع می دھد» زندگینامه  
انتقاد روانکاوی به مارکسیسم در این نکته است که اولی را با 
دومی توضیح نمی دھد و جامعه شناسی را بر اساس 

در حقیقت مارکسیسم با آگاھی . روانشناسی تعریف نمی کند
د، و برای ست که از آن اعراض می جویاکامل از چنین تعریفی 

زیرا این : این اتخاذ موقعیت و این برداشت نیز دلیل قاطعی دارد 
و را تعیین می کند  چگونگی روان انسان است کهفرایند تاریخی 

. نه بر عکس  
نیستند که » دارندۀ آرزو « در مقام » افراد « به عنوان مثال 

برای تحقق بخشیدن به انقالب اجتماعی به پا می خیزند ولی 
ھا ھستند که انقالب می کنند، یعنی گروه ھای مردم و  توده

.  افراد مصمم در موقعیت طبقاتی شان در بطن کلیت اجتماعی
این موضوع به این معنا نیست که در چنین حرکتی آرزومندی 

ست که مبدأ انقالب در این جا ا وجود ندارد، بلکه به این معنا
الب به عبارت کلی زیرا مبدأ اصلی انق. نیست و نمی تواند باشد

در ھیچ واقعیتی که در عالم باطنی و روانشناختی قابل بررسی 
با این وجود چنین امری . با آن ندارد باشد نمی گنجد و ارتباطی

مانع از این نیست که در صورت مقتضی به عنصر بنیادی تحرک 
. شخصیتی تبدیل نشود  

ست، ولی در ھر صورت باید دانست که مبدأ انقالب در فرد نی
ھمان طور که . بلکه در جھان اجتماعی و تناقضات آن است

مارکس در ایدئولوژی آلمانی می نویسد، در این جا موضوعی 
        می باشد، پرولتاریا باید» فرمول«مطرح است که فراتر از 

دولت را واژگون سازد تا به شخصیت خودش تحقق «
).4(»ببخشد  

ی تواند معرف چنین به علت موضع خاص خود نم) 1(آرزومندی
ضرورتی باشد، و نمی تواند به درک زندگی یک مبارز اجتماعی 
نائل بیاید، یعنی عنصر زندگینامه با بردی جھان شمول که بر 
پایۀ آگاھی یافتن فرد به تغییر مکان یافتن مرکز اجتماعی از ذات 

. انسان به مرکزیت داشتن فعالیت آگاھانه است  
ست که در زندگی ھر مبارز اجتماعی، ا این موضوع به این معنا
مواره با دوران ست که در عین حال، ھازندگی فردی واقعی 
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، به عبارت دیگر در مالزمت تنگاتنگ کودکی خود روبرو می شود
.با دوران کودکی خود به سر می برد  

به ھمین علت، و به دالیل دیگر، جایی برای روانشناسی و 
رز باقی می ماند، که این و یا آن احتماال پاتولوژی زندگی فرد مبا

وجه خاص از زندگی او را توضیح می دھد که نزد فرد یا گروھی 
ولی چنین تحلیلی نه به درک زندگی مبارزین . از افراد وجود دارد

ابدی شدن « اجتماعی نائل می آید و نه این که روشنگر 
به تمّنای نفرت انگیز ثروت خواھد بود ، که » خواست پدر اولیه

بنابراین مارکس ھیچ چیزی ). 5(ست انتیجۀ خاص روابط پولی 
را پنھان و کتمان نکرده و تفاوت بنیادی موجود بین عنصر فردی و 
تاریخی را آشکار ساخته و رابطۀ حقیقی آنھا را مشخص نموده 

برعکس، مارکس علم تاریخ را بنیان گذاری کرد، و از این . است
یکال در زمینۀ روانشناختی نوع طریق نیز بود که نخستین نقد راد

بنابراین تاریخ در رابطه با تمام علوم . بشر را گسترش داد
ست، به این علت که واژگونی تدریجی اانسانی، علم راھبردی 

طبیعت به تاریخ، حاوی سیر تحولی انسان و روند انسانی 
.شدن انسان است  
ه از ھمین رو ھر رشته ای در روانشناسی که به این بھانه ک

دقیقا به موضوع فرد می پردازد، و یا حتی منشأ آن را در زندگی 
فرد جستجو می کند، اگر از نتایجی که از کاربست ماتریالیسم 
تاریخی  بر می آید صرفنظر کند، در این صورت ورود خود را به 

.علم حقیقی مسدود خواھد ساخت  
 
 
 
 

ا پولیتزر در رابطه ب نتیجه مشاھده می کنیم برداشت در
یادآور شدیم، امروز به توجه و بتدای این نوشته روانکاوی که در ا

نیازمند است، خصوصا از نقطه نظر  روابط  اتی چنددقت و اصالح
.بیرونی بین روانکاوی و ماتریالیسم تاریخی  

 اربرد سیاسی آنروانکاوی از ک تفکیک« ادعای این نکته که 
موقعیت  رای نفی،  و نتیجه گرفتن از این رابطه ب»کن نیستمم

روانکاوی، آیا تالشی نیست برای  مورد بررسی در موضوع
که وقتی بدون  روش بی پایه و اساس روانکاویبازتولید معکوس 

 گذار دوران کودکی به بلوغ و فردی به تاریخی ی،ھیچ نقد بنیاد
 ، و از تفکیک زمینه ھایی که با اینرا مورد بررسی قرار می دھد

نظر می کند و دیگر مجزا ھستند قطع  ز یکحال از نظر ماھوی ا
 روابط واقعی را نیز ندیده می گیرد؟

 این کهیعنی آیا ) داخلی(مسئلۀ  در این جا با کنار گذاردن
ست که کامال به موضوع اروانکاوی در موقعیت کنونی علمی 

که  را که زمینۀ ای ، در ھر صورت می پذیریمخود احاطه دارد
ریشه یابی در مسائل  –ی پردازد روانکاوی مشخصا به آن م

و در این عرصه موضوعی که مورد بررسی قرار می   -روانی 
دور از پیوستگی  –ساختار ناخودآگاه تمّنا و آرزومندی  –دھد 

کیل را تش یگرا،  واقعیات جھانشمول ئولوژی واپسبا اید حتمی
در جامعۀ  یتحت اشکال خاص که وجود دارند و حتی( می دھد

). وجود خواھند داشت ی، در جامعۀ کمونیستیسوسیالیست
که علمی که به این ھیچ مشکلی می پذیریم  بی: بگوییم بھتر 
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حرفی برای  وع می پردازد در غالب امور انسان شناسیموض
 انحاء به نحوی از گفتن داشته باشد خصوصا وقتی که به

دوران کودکی  )6(تأثیرات مابعدی  فردی در ساحت روانشناختی
.زدبپردا  

ھنر و یا مبارزۀ  در خصوص مذھب، یا» تئوری روانکاوی« 
طبقاتی وجود ندارد، ولی قاعدتا ھیچ مانعی نیز وجود ندارد که 
روانکاوی رابطۀ پویایی با درک این و یا آن شکل از پراتیک 
مذھبی، آفرینش ھنری و یا چگونگی زندگی فرد مبارز  داشته 
.باشد  

لوژی می توانند در تعیین موضوع بنابراین نه تنھا علم و ایدئو
دیگر قابل تفکیک باشند، بلکه  روانکاوی و مرزھای آن از یک

نتیجۀ طبیعی و  به عنوانچنین تفکیکی در عین حال می تواند 
برای ماتریالیسم تاریخی تجلی  وظیفۀ کامال مناسبی به عنوان

.کند  
ی، لوژولی پس از تصحیح نقد پولیتزر دربارۀ رابطۀ علم و ایدئو

مسئلۀ اصلی نقد او ھمچنان اجتناب ناپذیر  باید یادآور شویم که
.نظر می رسده ب  

فروید، و غالب روانکاوانی که راه او را در پیش  اشتباه اصلی
را در  واقعیت انسان که در رابطه با پیش فرضی بود ،گرفتند

.مفاھیم کلی در نظر می گیرد  
 

روانکاوی « ود که پولیتزر چھل سال پیش از این تشخیص داده ب
ست و نه ادر پی تعریف تاریخ از طریق روانشناسی 

، به این علت که آنھا به وجه »روانشناسی از طریق تاریخ
از جھان باطن می پردازند که ارتباط مستقیمی به تاریخ خاصی 

روشن نیست و به  ندارد، و چگونگی تعلقات تاریخی آن اساسا
را بطور کلی با عملکرد  این ترتیب روانکاوان موقعیت اولیه

ده و اشتباه آنھا نیز در ھمین جا روبنایی در  جھان باطن تعبیر کر
.می باشد  
 
به ھمین دلیل این طور به نظر می رسد که به صرف این که 
مارکس و فروید ھر دو در رابطه با موضوع انسان دست به  

 وتوھم زدایی زده اند، اّولی با ارائۀ مفھومی تازه از تاریخ، 
، دّومی با ارائۀ بینشی  تازه از ساختار روانی و باطنی انسان

 مارکس و فروید موجب این توھم شده است که گویی می توان
 جای بحث را کنار یک دیگر قرار داد، ولی چنین مقایسه ای

و اثر در واقع بین این د. بسیار داشته و مشکل برانگیز خواھد بود
.ی و ھماھنگیگون ھم بیشتر تضاد وجود دارد تا  

ھایی  ھمان –فروید  این که در منطق برخی موضوعات در آثار
 – به عنوان ارزش ھای عالی آن بازشناسی می شودکه امروز 

 روی تأثیرات مفھوم تازه ای از ساختار روانی که به عنوان مثال،
کامال صحیح است، و دقیقا به  که دارد،تکیه  دوران کودکی

وی بازخوانی لیسم  تاریخی و روانکابین ماتریا نیز ھمین علت
تحت تأثیر مارکسیسم بوده  شده با شاخص ھایی که دقیقا

 بین آنھا می توانیم نقطۀ مفصلی تئوریکی است، واقعا ھم
او را  فروید، و دیگرانی که نظریات ر آثارولی د. مشاھده کنیم

گسترش دادند، چنین تفاھمی با مارکسیسم اگر در حالت 
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سنگینی می  نمانده باشد، تناقضات آن بیشترھم باقی جنینی 
.کند  
 
نظریاتی که ھر چند به اندازۀ کافی حقانیت آن به اثبات رسیده، 

 وقتی موضوع به دوران کودکی مربوط می به ویژه با این وجود
ست برای ھدایت اشود، از اندام واره تا اندام، غالبا فرصتی 

راث می) بیولوژیسم( به سوی نتایج طبیعت پندارانۀ موضوع کردن
روانشناختی و غریزه که بررسی وجه روانشناختی بر اساس 

راحل اولیۀ زندگینامۀ م در و غالبا روابط اولیه .آنھا انجام می گیرد
 ،فردی بخصوص روابط با نزدیکان را مورد توجه قرار می دھد

     از حائز اھمیت است، ولی له ای که خود به خودمرح یعنی
در ) 11(»  من رانشی« ختی کالسیک تا روانشنا» من « 

مبحث ناخودآگاه تا حدود خیلی زیادی به بینش روانشناختی 
اجتماعی  تمام مناسبات می انجامد که کمابیش کامال روی

، یعنی مناسباتی که  در واقع پایه و عینی پرده می کشد
.اساس چگونگی سیر تحولی و تکوینی آن را تشکیل می دھد  

مؤکد به این امر که شکل روانشناختی  عتقاداتعالوه بر تمام ا
اعتقادی که در این  یعنی افعال آدمی ست، ی، شکل عمدۀفرد

نشان  آن رانوشته سعی کردیم بی اعتباری  و اشتباه عمیق 
نند که به شکل اسفناکی به تحلیل ھایی تکیه می ک دھیم، 

ھمچنان روی موضوع  توھمات فرد را، از دیدگاه کلی، 
نظریه فروید در بررسی مذھب  –تی متمرکز می سازدروانشناخ

بر خالف و در نتیجه  –روشنی نشان می دھد ه این موضوع را ب
.درکی واقعا جدید از واقعیات انسانی موضع می گیرد  

ی که امروز مشاھده می کنیم، در اشکال به شکلروانکاوی 
ھیچ شک و شبھه  و در بخش قابل توجھی از آن، بی گسترده
، و به ھمین خالف اصول مارکسیستی حرکت می کندای بر 

 نظر  مارکس و فروید که طی سال ھا دلیل ھماھنگی و اتفاق
ر گوش ما را با آن پر کرده اند، خیلی بیشتر ابھام انگیز به نظ

جدی باشد، و تنھا به  می رسد تا این که روشنگر مسئله ای
در  هواقعی اثر فروید و به ھمین گون مخدوش ساختن مفاھیم

ابعاد وسیع تری به تحریف مفاھیم ماتریالیسم تاریخی انجامیده 
.است  

زیرا اگر حقیقتا فروید ھمان شیوه ای را در مورد فرد 
روانشناختی به کار برده بود که مارکس از طریق آن ماتریالیسم 
تاریخی را بنیانگذاری کرد، در این صورت به این معنا خواھد بود 

و توھمات فرد آدمی، روانکاوی زیر بنای که در فراسوی تخیالت 
.واقعی شخصیت را آشکار ساخته است  

باور داشتن به چنین موضوعی، به این معنا خواھد بود که بین 
زیر بنای شخصیتی و زیر بنای اجتماعی اختالف بنیادی وجود 

تمّنا و آرزومندی به ھیچ عنوان در حالت قرینه و ھمتای  –دارد 
و چنین برداشتی  –بات تولیدی نیست روانشناختی با مناس

موع علوم انسانی، و به نتیجه ای بجز مخدوش ساختن مج
.مخدوش ساختن تاریخ در بر نخواھد داشت ھمین گونه  

که  –اگر چه کامال حقیقت دارد  –در واقع کافی نیست بگوییم 
 افراد بلکه در وجه روانشناختی تعریف نھایی تاریخ نه در

 چه این که . توالی قابل تعریف می گردددیالکتیک مناسبات م
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چنین  طبقاتی به عنوان موتور تاریخ،برای تحقق مبارزۀ 
.دیالکتیکی باید از طریق افراد عینی تحقق یابد  
 

اگر این افراد عینی در تحلیل نھایی ھمان افرادی بودند که 
روانکاوی آنھا را به عنوان  عامل و حامل تمّنا و آرزومندی تعریف 

 د، در این صورت به روشنی مشاھده می کنیم که می کن
واقعیتی انسانی در وحدت  به عنوانبنیادھای مبارزۀ طبقاتی 

.اجتماعی و فردی –وجوه متضادی   
 

عھدۀ آن  یعنی کاری که از ،روانکاوی زیر بنایی دانستن مفاھیم 
زیرا دوران کودکی نمی تواند اساس واقعی فردیت  –خارج است 

چرا که با چنین تعبیری از  –آشکار سازد روانشناختی را
شخصیت روانشناختی حلقه ای اساسی در زنجیره را به 

و در این صورت یکی از عناصر بنیادی   -فراموشی می سپاریم 
را ندیده می گیریم، و روانشناختی عینی نامکشوف خواھد 

. ماند  
پولیتزر به این موضوع پی برده و به خوبی فقدان توانایی 

اوی در درک چنین موضوعی را مشاھده کرده بود و می روانک
تئوری شخصیت تکامل یافته  گفت که روانکاوی نمی تواند کامال

لم تاریخ و مستقیما در پیوند با عچنین امری  زیرا  ،را دریابد
که می توان ماھیت ماتریالیسم تاریخی بوده و بر این پایه است 

.آن را آشکار ساخت  
س از ایدئولوژی آلمانی تا کاپیتال، مواد اولیۀ در این زمینه مارک 

بسیار گران بھایی مثل تحلیل ھای او دربارۀ تأثیرات روابط پولی 
نوشته ھای متعدد  بر این پایه با تکیه به. گذارده استبر جای 

چنین . »انسان ھا سازندۀ تاریخ ھستند« مارکس و انگلس تنھا 
تاریخ می  ایی کهریخ سازی می توانند با آنھانسان ھای تا

.انطباق پیدا کنند ،در اعماق ،سازد  
فقدان چنین روانشناسی شخصیتی ماتریالیسم تاریخی که به 
بینشی از تاریخ تأویل یافته که خالی از انسان است، به شکل 
اجتناب ناپذیری جذب تعبیر ساختارگرا شده و عمیقا تحریف می 

به . ار می گرددی به روانکاوی واگذشود، در حالی که عرصۀ فرد
 قابل توجھی از آنچه که مارکس برای بخش است که این ترتیب

.درک واقعیات انسانی نشان داده بود، ندیده گرفته می شود  
از این جھت که نشان دھند که نقش زیر بنایی روانکاوی با 
ماتریالیسم تاریخی در تضاد نیست، راه دیگری نداشتند بجز 

عبارت است از ترجمۀ ماتریالیسم که ) رویزیونیست( بازخوانی 
، »ناخودآگاه فرویدی«به زبان  علمی کهتاریخی، سوسیالیسم 

 در عالم تخیل نشان –تنھا  –تا  رابطۀ روانکاوی و مارکسیسم را 
که به طریق اولی  می شویم در این جا ما وارد زمینه ای. دھند

این بنامیم، در  باید آن را زمینۀ سوء تفاھمات نظریه پردازانه
منع ھم خوابگی با محارم نخستین شکل و حتی مرکز : صورت 

» اقعیتاصل و«تمام محرومیت ھای اجتماعی خواھد بود،  و 
که برای ستم طبقاتی  عمومی ترین توضیحی خواھد بود) 12(

بھره کشی  جنسی قرینۀ) 13(عرضه می شود،  و واپس زدگی 
 بیدو می باشد کهنیروی کار نیز نیرویی لیو ، از کار حقوق بگیران

بین ( چنین قرینه سازی ھایی  – به حالت واالگرایانه در آمده 
در زنجیره ای که ایجاد می کند به ) روانکاوی و مارکسیسم



 68

می انجامد که نتیجۀ منطقی آن » انقالب جنسی« فراخواست 
است و حتی به عنوان شاخص انقالب سوسیالیستی معرفی 

نه سازی ھای ناسره ای به چنین آمیزش و قری). 14(می شود 
راحتی قابل درک است که بازشناسی  دقیق مفاھیم 

نام تعمیق رادیکال ه این که ب: ایدئولوژیک را ناممکن می سازد 
و کشف ریشه ھای انسان که گویی در تمنا و آرزومندی و لذت 

تثبیت شده است، در واقع حاکی از تضاد بسیار جدی با ) 17(
.مارکسیسم است  

تا این اندازه عمیق و  نی که بحران جامعۀ سرمایه داریورادر د
در سطح عمومی گسترش می یابد و انقالب سوسیالیستی تا 
جایی تحول یافته و رشد کرده است که حتی اقشار بورژوا را نیز 

ینا از واقعیت بورژواھایی که ھنوز ع. به خود جذب می کند
ات جانبی آن چیزی نمی دانند ولی تأثیر استثمار سرمایه داری

را به شکل حرمان در وجود بورژوایی خود حس می کنند و بر 
این اساس به طرف انقالب می آیند که در این صورت البته صرفا 

یعنی در موقعیتی که  خاطر رھایی از محرومیت ھای قدیمیبه 
بر این اساس . مبارزۀ ایدئولوژیک در دو جبھه قویا در جریان است

نیروھای جدید به خودآگاه سیل  است که برای دست یابی
ادبیات فروید انقالبی را سرازیر می کنند تا مسیر انقالبی را به 
سوی دعاوی موھومی جشن آزادی منحرف سازند که در واقع 
.تنھا می تواند از عوارض بحران عمومی جامعۀ بورژوایی باشد  
ی زیرا اولویت فرد در مناسبات اجتماعی، و ارتقاء تمّنا و آرزومند

ھای بی طرفانۀ روح علمی و نظریه پرداز  در سطح زیربنا دیدگاه
نیستند، بلکه  درونمایه ھای ایدئولوژیک آنھا حاوی مفاھیم 

چنین نظریاتی که، . دی و طبقاتی انکار ناپذیری می باشسیاس
علیه علم مارکسیستی در عرصۀ نبردھای طبقاتی، می خواھد 

را احیاء کند یعنی » نانسا« نظریات کھنه و پوسیده دربارۀ 
را به » انسان« باززایی فرد بورژوا، مبارزات رھایی بخش این 

تحول اساسی  تأویل می کند که در واقع ھیچ» انقالبی«ابعاد 
در این جا برای روانکاوان جدی بسیار ساده و . ایجاد نمی کند

چنین ادبیاتی به ما مربوط نمی : راحت خواھد بود تا بگویند که 
.شود  

پس چگونه : ی چنین پاسخی مانع از این نیست که بپرسیم ول
است که روانکاوی آلت دست تئوری ھای انقالبیون دروغین 

نیچه ای شده اند که تا این اندازه در بازی  -جشن آنارشیستی
 ھای جامعۀ بورژوایی مھارت دارد؟

باید : با توجه به چنین پرسشی و کندوکاو آن تا ریشه ھایش 
مقابل روانشناختی سازی ذات انسان، دانست که در 

مارکسیسم به اصول بنیادی خود وفادار باقی می ماند که نقد و 
.انقالب است  

 
            

 
 
 

 پا نوشت
 

Désir 1 (  
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از این جھت که موضوع تمّنا از نقطه نظر روانکاوی کمی بیشتر : مترجم (
کاوی که بسیار نامۀ روان نامۀ روانکاوی    روشن شود، با مراجعه به لغت 
ابتدایی و در عین حال جامع نیز بنظر می رسد، در این جا توضیحاتی خواھید 

این کلمه که در مفھوم عادی آن کامال روشن است و مشکلی « : یافت  
یعنی تمایلی که فرد را به نیل و دست یابی به شیئی ( ایجاد نمی کند 

انکاوی مفھوم پیچیده در مباحث تئوریک رو) واقعی یا خیالی تشویق می کند
از دیدگاه فروید، آرزو و تمّنا به نیاز مربوط می شود و این . ای پیدا می کند

نیازی ست که فرد به تکرار نخستین تجربۀ لذت بخشی احساس می کند 
نزد کودک، نیاز اساسی به تغذیه تنشی را در او . که در گذشته داشته است

ق دستیابی به پستان مادر امکان پذیر بوجود بیاورد که ارضاء آن تنھا از طری
ارضاء چنین نیازی که در عین حال دارای طبیعتی جنسی نیز ھست، . است

) مطلوب( از زمانی که فقدان این شیء . به ضرورت وجود شیء تکیه دارد
ولی بر خالف نیاز که . حس شود، تمنا و آرزومندی نیز با آن اعالم می شود

به عنوان مثال غذا ( مطلوب برآورده می شود  ارضاء آن با دستیابی به شیء
، تمّنا و آرزومندی ارضای خود را در بازتولید موھومی عالمات )برای گرسنگی

و نشانه ھایی که مرتبط به نخستین تجربۀ لذت آمیز آن می باشد، که تعیین 
.کننده ھای واقعی تمنا و آرزومندی نزد فرد ھستند  

تأکید می ) در خواست چیزی( ندی و تقاضا ژاک لکان در تفکیک نیاز، آرزوم
نیاز طبیعی به تغذیه نزد نوزاد از طریق فریاد و گریه بیان می شود که . ورزد

مادر آن را به عنوان درخواست یا تقاضای نوزاد تعبیر می کند و در عین حال 
.را در ساحت زبان و ارتباط قرار می دھد) سوژه ( فاعل   
در رابطۀ نوزاد ( نیست مگر این که شیء مطلوب آرزومندی نزد لکان، ممکن 

از این . در دسترس نوزاد نباشد و حالت فقدانی پیدا کند) و مادر، پستان مادر
جھت که کودک از پستان مادر محروم بوده است که می تواند مجرد سازد و 

در نتیجه آرزومندی با فقدان آن مرتبط می . با آرزومندی خود تطبیق دھد
می نامد] شیء آ [ن این شیء فقدانی را لکا( باشد   

(Objet a) 
که ) غیر( ثبت فقدان شیء در عمل درخواست، آرزومندی نوزاد توسط فردی 

به ھمین علت است که لکان می . آن را دریافت می کند تشکل می یابد
گوید که آرزومندی ھمواره آرزومندی غیر است، و الزاما در ساحت اصوات 

ی شود، آرزومندی ماھیتا از خود بیگانه است و منوط ثبت م) دال( زبانی 
بنابراین نوروتیک ھا به عبارتی عدم ). کستراسیون( است به فنای از عورت 

ارضای خود را حراست می کنند زیرا قادر نیستند که آرزومندی خود را با 
قوانین نمادین که ارضای آن را تا حدودی و تحت شرایطی مجاز می داند، 

».دتطبیق دھن  
(Frédéric de Scitiviaux.Lexique de psychanalyse. Coll.MEMO, 

Ed Seuil.1977) 
 

 
Résistance 2-  

مقاومت را در روند درمانی به مفھوم ) 1916(» مقدمۀ روانکاوی« فروید در 
این مقاومت الزاما ناخود آگاه . امتناع فرد بیمار از بھبود خود تعریف می کند

. است  
 

. نیز مراجعه شود» وانکاوی ایده ئولوژی واپسگرار« به متن ) 3  
 

L’idéologie allemande. Editions sociales, p.96 4 (  
 

در مجلۀ نوول کریتیک ( » مارکسیسم و روانکاوی«در جریان بحث دربارۀ ) 5
به این موضوع اشاره می کرد که ) 7(آندره گرین) 6)(1970اکتبر  37شمارۀ 

« به شیوۀ روانکاوی مورد بررسی قرار گیرد و  زندگینامۀ مارکس می تواند
مقدما می بایستی با مادرش قھر می « که مارکس » شاید بی علت نبود 

ازدواج می ) 8(کرد تا پس از ھفت سال دوران نامزدی با جنی وون وستفالن 
در واقع بی دلیل نیست که کارل و جنی ھر دو می بایستی علیه . کرد

آریستوکرات « این : سختی را پشت سر بگذارند خانواده ھایشان مبارزات 
در ( نمی خواستند چیزی دربارۀ این ازدواج بشنوند » ھای مؤمن پروتستان

ولی حتی اگر این دالیل سیاسی و ) ). 9(نامه ھای مارکس به انگلس 
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مذھبی با مقاومت ھای ناخودآگاه احتمالی تداخل داشته باشد، بر چه 
که مارکس » و باز ھم بی دلیل نیست« اساسی آندره گرین می گوید 

در ھمان سالی نوشت که دخترش جنی به  1844دست نوشته ھای سال 
دنیا آمد ؟ ولی زندگی عاطفی مارکس نیست که می تواند پیدایش 
.مارکسیسم را توضیح دھد  

 
La Nouvelle Critique, n° 37, octobre 1970 6 (  

André Green 7 (  
Jenny von Westphalen 8 (  

Correspondance Marx-Engels, Editions Sociales, t.1,pp.281 
et 289 9 (  

Après-coup 10-  
دربارۀ حوادثی که زندگی کرده است ) پس از واقعه( فرد به شکل مابعدی 

به . درک تازه و تعبیر تازه ای می یابد که مرتبط است با تجربه و گسترش آن
زه ای پیدا می کند و عملکرد آن نیز این ترتیب واقعۀ گذشته نزد فرد مفھوم تا

و این نکته مربوط است به تأثرات روان درمانی و . دچار تحول می شود
.فرآیندھای بازخوانی خاطرات در روانکاوی  

 
Ça 11 (  

ایرانی احتماال  برخی از روانکاوانیکی از لغات و اصطالحات روانکاوی ست که 
ن کلمه را به اشکال دیگری ای -ایدئولوژیک و واپسگرا  –به دالیل خاصی 

ترجمه کرده اند که به نظر من چندان مناسب نیست، به ھمین علت من این 
ترجمه می کنم که مطابق با مفھوم اصلی »  من رانشی« کلمه را به شکل 

این کلمه برای اولین بار توسط : توضیح این که . آن در تئوری فروید نیز ھست
یکی از مفاھیم کلیدی روانکاوی تبدیل به کار برده شد، و سپس به  گرودک

سه عنصر از دومین تاپیک فروید را تشکیل » فرامن « و » من « گشت، که با 
.می دھد  

جایگاه رانش ھا شخصیت روانی ست که برخی از آنھا مادر » من رانشی« 
به واپس زده ھا و » من رانشی« البته . زاد و برخی دیگر اکتسابی ھستند

« قدیمی ترین از » من رانشی« . طۀ ناخود آگاه تعلق داردبه طور کلی به حی
بوده و این دو ساحت در واقع به شکل مابعدی به آن » فرامن « و » من

مخزن انرژی روانی یعنی مکانی ست که » من رانشی« . اضافه می شوند
در آن مشخصا رانش زندگی و مرگ در حالت تنش با یک دیگر به سر می 

» فرامن« و » من« کامال ناخود آگاه است، در حالی که » من رانشی« . برند
با مفھوم » من رانشی« با این وجود . به شکل جزئی ناخود آگاه ھستند
بر اساس یکی از جمالت معروف فروید، . ناخود آگاه در تاپیک اّول مقایرت دارد

:ست » من رانشی«بر » من « ھدف روانکاوی  تسلط تدریجی   
« Wo es war soll ich werden » 

زندگی من « در کتاب » .جایی که من رانشی بوده است من باید فرا رسد« 
:فروید می نویسد » و روانکاوی  

».مبارزه علیه تمام مقاومتھای من رانشی وظیفۀ اصلی روانکاوی ست«  
 

Principe de réalité 12-  
 «. می باشد » اصل لذت« از واژگان روانکاوی فرویدی ست که قطب مخالف 

آن چیزی یا چیزھایی ست که موجب تأخیر در ارضای رانش » اصل واقعیت
می شود، اصل واقعیت به عبارتی حاکی از  واقعیات جھان خارج است، و  در 
.عین حال قاعدتا موجب سازگاری اصل لذت با آن می باشد  

Principe de plaisir 
و اصلی ست که کاھش تنش انرژی را ھدف قرار می دھد » اصل لذت«

فعالیت روانی را بر اساس جستجوی لّذت سامان می بخشد یعنی کاھش 
.تنش و به طور مشخص کاھش تنش ھای رانشی به شکل کامال فوری  

 
Refoulement 13-  

نوعی . نوعی فراموشی ست« فروید دربارۀ واپس زدگی می نویسد که
ی فراموشی که موانع آن با دیگر فراموش کاری ھا متفاوت است، و حتی عل

رغم عالئم و نشانه ھای بسیار بارز گویی نیروی درونی مانع به یاد آوردن 
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نامیده » واپس زدگی« این نوع فراموشی در روانشناسی . موضوع می شود
)متاپسیکولوژی(» .می شود  

به ( » دفاع« در تنش ھا و منازعات باطنی، واپس زدگی سامانۀ اصلی برای 
بر این اساس ھمانند . وب می شودمحس) مراجعه شود 2زیر نویس شمارۀ 

نیست، ولی ) پاتولوژیک( دیگر سامانه ھای دفاعی، فی نفسه بیماری زا 
. می تواند در حفظ تعادل روانی فرد شرکت داشته باشد  

واپس زدگی عبارت است از منع ورود بازنمایی ھا و خاطرات ناخوشایند و غیر 
.ناخود آگاهقابل تحمل در ضمیر آگاه و انباشت آن در ضمیر   

و ) یا واپس زدگی ابتدایی(واپس زدگی اولیه : واپس زدگی بر نوع است 
واپس زدگی ابتدایی عبارت است از بازنمایی . واپس زدگی معمولی یا ثانوی

ھایی که ھرگز به خودآگاه راه پیدا نمی کنند و در ناخودآگاه نقطۀ تثبیتی به 
از بازنمایی ھایی که به واپس زدگی ثانوی عبارت است . وجود می آورند

.شکل مابعدی توسط من نفسانی و یا فرامن به ناخودآگاه رانده می شوند  
 

ماتریالیسم تاریخی و «در ) 15(به عنوان مثال طرز تلقی ویلھلم رایش  -14
رایش تصور می کند که ویژگی ) 16...) (بحران جنسی«در (» روانکاوی

ادعایی ). 190و  158صفحات ( ستانقالبی و عینی روانکاوی را پیدا کرده ا
اختالطی مغشوش که در سطوح : اشتباه و ادعایی متناقض به ھمان دلیل 

البته انقالب سوسیالیستی قاعدتا در زندگی . کامال متفاوتی مطرح ھستند
به عنوان مثال تحول در ( جنسی افراد تأثیرات مستقیمی خواھد داشت 

و در عین حال تأثیرات غیر .) رهروابط اجتماعی، حقوقی، خانوادگی، و غی
به علت تحوالت عمیق در ساختار شخصیت و (مستقیم نیز خواھد داشت 

ولی از انقالب . که به طور کلی در جھت آزادی تحقق می پذیرد) روابط آنھا
جنسی حرف زدن و آن را به جای انقالب اجتماعی قلمداد کردن تنھا به 

. مخدوش ساختن موضوع می انجامد  
 
 

W.Reich 15 -  
La crise sexuelle, E.S.1.1934. L’article cité date de 1929 16-  

Jouissance 17-  
. این مفھومی ست که بیشتر توسط ژاک لکان به کار برده شده است. لذت

با این . البته لذت در معنای جاری و ساری عبارت است از نتیجۀ ارضای تمّنا
از عوارض بیماری خود لذت می برد،  وجود می توانیم بگوییم که فرد نوروتیک

به عبارتی تحقق ) عکس العمل ناشی از بیماری(از این جھت که عارضه 
به ھمین دلیل بین مفھوم عادی لذت و مفھوم . آرزومندی ناخودآگاه است

روانکاوانۀ آن فاصله ایجاد می شود، لذا لذت در معنای روانکاوانه می تواند 
از این جھت که اساسا عارضه یک تشکل  –منشأ درد و رنج نیز باشد 

.سازش کارانه با خود بیماری ست  
 

 
 
 
 

 
 
 
 


