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 مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی وصلت 

 بوکوایت لجو

 زهرا نعیمی-رضا احمدی وند

در واقع جایگاهی برای -را جدی گرفتند  ماعی بودند که روانکاویاز فیلسوفان و نظریه پردازان اجت های اجتماعی اولین گروهیپژوهش موسسهاعضای 

ریه نظ ایرشتهبرنامه میان ی برایوبر، فروید به یکی از سنگ بناهای. علاوه بر هگل، مارکس و است غولهای سنت فلسفی جایگاهکه عموما  فروید قائل شدند

هایی که در نظریه مارکسی وجود انتقادی برای جبران کاستیپردازان  هیکه نظر می شوداغلب مشاهده . که آنها ساخته بودندتبدیل شد  اجتماعی-انتقادی

 .بردچندان راه به جایی نمی، تفاسیرمی آورند. هر چند این  یرو یبه روانکاو اجتماعی و اقتصادی،  هایشاخصهروانشناسانه به  تقلیل مسائلدارد، یعنی 

آنها را به دلیل انحطاط بورژوایی  و حتی بدتر از آن،، علاقه چندانی نداشته به غیر از چند مورد خاص، ن گذشتهن چپ به جنبشهای فرهنگی مدرنِ قرجریا

آدورنو ، درصدد ادغام مدرنیسم فرهنگی با سیاست چپ  از  متاثر مکتب فرانکفورت، عمدتا، در صورت اثبات ناممکن بودن این پروسهکرد. حتی تقبیح می

 روانکاوی،یعنی  اش، مخلوق او؛کاری زیباشناسانهمحافظه فروید و خنثیِرغم سبک زندگی زیرا علی .یافت ینقش مهم یکه روانکاوچنین بود  نیو ابود. 

ن قماش همیاز  اولیسو  تفسیر رویا های کتاب .1فرهنگ اروپا را متحول کرد وجب به وجبدارد که تقریبا  رادیکال جریان آوانگارددر   انکارناپذیریسهم 

 اند.

نقش مهمی در  -مارکسنیچه و  پایهم –اما نقد او به فلسفه  عموم مردم داشت ،میان  یترگسترده ریتأث سکسوالیته در رابطه با  دیفرو  دگاهیاگرچه د

گذشته به  توان با همان سیاقفه عقلانیت غربی دیگر نمیتاریخ فلسبه فروید  ورودپس از  شناسانه و ظهور تفکر پسامتافیزیکی ایفا کرد.مرگ سنت هستی

سوی که آنها این تصور . -درَخِ به طور کلیارکت سیاسی، اقتدار، اخلاق، سوبژکتیویته، مش -فلسفه وارد شد (  topoi)موضوعات مهمترین بسیاری از اصلی

                                                             
1 . See An Unmastered Past: The Autobiographical Reflections of Leo Loewenthal, ed. M. Jay (Berkeley: University of California Press, 198 

 درونی است. از واقعیت این است که لازمه  امنیت و ثبات خانگی فروید، کشف ترسناک و انقلابی او "انقلابیبورژوا به مثابه  "منظور پیتر گی از عبارت 

, Jews and Other Germans (Oxford: Oxford University Press, 1978), pp. 60–1. 
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( elan)نظر نقطهلیه مکتب فرانکفورت  میان خود به یک سبب شد که اعضای او اندایستاده( kulturhistorisch) تاریخ فرهنگی ندیباین تقسیم دیگر

 یرسند.مشترک 

مشترک ساختمان  کیفرانکفورت  یروانکاو موسسهو  یاجتماع هایپژوهش موسسه .بود کیتئور فراتر از جنبه یفرانکفورت و روانکاو مکتب نیب نزدیکی

با حمایت  تحلیلگران برجسته ای مانند آنا فروید، پل فدرن، هانس ساش و زیگفرید برنفیلد کردند.میبرگزار  جارا در همان  ییهاو کلاس بودند فراهم کرده

عضو هیئت مدیره  تحقیقات اجتماعی، همچنین  موسسه. ماکس هورکهایمر، مدیر دادندارائه می درسگفتارهایی برای عموم مردم پردازان انتقادینظریه

زمینه عملکردهای نظریه به نظریه پردازان انتقادی کمک کرد تا در  -موسسهو عضو هر دو  دیدهآموزش تحلیلگر –فروم  کیو ار.  شدروانکاوی  موسسه

بود  یارشته نیب یتجرب قیتحق نیکار اول نیا 3کمک کرد. اقتدار و خانوادهدرباب  موسسه مطالعات مبتکرانهبه  همکاریاین  2اندوزی کنند.روانکاوی دانش

 استفاده کرد. -تیشخص هیمورد نظر نیدر ا- سانهروانشنا یهادهیو پد سانهتحولات جامعه شنا نیرابطه ب یبررس یبرا یروانکاو یکه از تئور

موسسه  تاسیسخود را از  تیآنها حما و آدورنو به آلمان دوباره برقرار شد. مریبا بازگشت هورکها یمکتب فرانکفورت و روانکاو یپس از جنگ ، روابط کار

،    نازیسم[] تقریبی همه تحلیلگران با تجربه منتهی به جلای وطن  ای که پس از آن رسواییِاعلام کردند، موسسه چیرلیشالکساندر متوسط  دیفرو گموندیز

شرلیچ و مجادلات یورگن هابرماس با می ، 0691و در دهه  .هم هورکهایمر به عضویت هیئت مدیره موسسه روانکاوی درآمد . بازکرداحیا می روانکاوی را

 یها بخشدر واقع ،  .داشت از نظریه روانکاوی اناسانه فیلسوفشندر بازتفسیر زبانای آلفرد لورنزر ؛ عضو برجسته موسسه زیگموند فروید، نقش عمده

 بودند. مجادلات نیمحصول هم حدیتا  یانسان علایقو  دانشدر  دیفرو رگذاریتأث

 هورکهایمر و آدورنو
                                                             

دهد به بررسی است. محدودیت ظرفیت اجازه نمیآوری شدهجمع ew York: Holt Reinhart, Wilson, 1970)The crisis of psychoanalysis (Nدر کتاب  0391های فروم از دهه . بسیاری از یادداشت2 

 چاپ شد، و جدایی نهایی او از مکتب فرانکفورت، بپردازم. برای اطلاع از این پیشینه مرجعه شود به:   Dissentدر  0311و  0311مباحثه مهم فروم با مارکوزه، که در سال 
Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950 (New York: Little, Brown, 1973), pp. 
86–106; Rolf Wiggershaus, The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance, trans. M. Robertson (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994), pp. 
265–73. 

 
 
3 . Studien u¨ ber Authorita¨ t und Familie: Forshungberichte aus dem Institute for Sozialforschung (Paris, 1936). 
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مدل خود را از  اساسا جنگ اول جهانی باعث شد که فروید  ناشی از جربه تروماتیک نمی تواند تفکر آدمی را آشفته سازد. شوکهیچ چیز همچون یک ت

خود عمر اواخر  یآثار فرهنگ تیو درنها - رانه مرگ است شامل ]نظریه[ اکنونکه  – دکن یمعرفرا  غریزه رهدربا شدیجد هینظرو   بازسازیدستگاه روانی 

قرن  سودازدهمتفکران  یهاگوییشیپترین سوداییاز  یحت تلریه تیکه بربر تیواقع نیدرک ا"و  نیامیوالتر بن ی، خبر خودکش در همان راستا .دیسیرا بنو

مطمئنا تفکر آنها همواره  کنند. یپروژه خود را مجددا بررس یتا مفروضات اصلاشت و آدورنو را واد مریهورکها 4"فراتر رفته است زین ستمیب

مانده  یباق یسنت روشنگر متعاقباو  ی، هرچند ناهمگن ، کار آنها اساسًا در چارچوب مارکس 0691از دهه  شیاما پاست.  ه( بودidiosyncratic)نامتعارف

 از منظر شرایط مادی توضیح دهند، ]شرایطی که[کردند آنها را و تلاش می،  ندبود یمورد بررس یاهدهیاز پد عقلانی اتیدر صدد ارائه روا که جاییبود ، تا 

 است.شان ظهورعامل  شدتصور میعموما 

یک  مثابهبه  درَخِاعتبار  بنابراین .داشتنقش  کرد ریکه اروپا را درگ یدر فاجعه ا -یت و سوژه عقلانیعقلان–ی روشنگرخود رسد که یاما اکنون به نظر م 

باید   "عقلانیضد"نظریه  درمقابل "غیرعقلانی"نظریه  یک شود. فرض تلقیپیش کیتواند به عنوان  ینم گریتجربه د نیا فهم  یبرا ( organum)ابزاردانش

جدید نظریه و نوشتار  یهاهورکهایمر و آدورنو برای جعل این گونه 5.بزندمحک پیدایش  آنها را  و قرار گیرد عقلانیت و سوژه پَسِکه  ،پدید آید ایبه گونه

 " (chronicling سرگذشت) واروپا  (UNDERGROUND HISTORY)"ممنوعهتاریخ "د و سوژه؛ که به معنای نوشتن رَ( خUrgeschicteِ) "پیشاتارخِ "

جدید باعث شد تا  ماهیت رادیکال این وظیفه ( به روانکاوی روی آوردند.DE 231) "تبعید و تحریف شده اند ،تقدیر غرایز و شور انسانی که توسط تمدن

 فرهنگ و تمدن، مورد توجه قرار گیرد. درباباو  انسانشناسانه-های روانهای آثار فروید، یعنی نظریهترین جنبهترین و نظرورزانهبرخی از جنجالی

                                                             
4 . Anson Rabinbach, “The Cunning of Unreason: Mimesis and the Construction of Anti-Semitism in Horkheimer and Adorno’s Dialectic of Enlightenment,” in In 
the Shadow of Catastrophe: German Intellectuals between Apocalypse and Enlightenment (Berkeley: University of California Press, 1997), p. 167. 
 

 5   .unning of Unreason, p.85Rabinbach, “c ها باید تاکید کرد هورکهایمر و آدرنو با غیرعقلانیت به همان میزان دشمن بودند که با دلایل ابزاری. نگاه شود به برای پیشگیری از اشتباه رایج پست مدرن

Rush Chapter I کاملا... معتقد بودند که آزادی اجتماعی از تفکرات روشنگری جدایی "ن نظریه پردازان همچنان کند، هر دو ایویی میر دچار تناقض گها متوجه شدند که این مسئله آنان را ددر منبع بالا. هرچند آن
 . Jay, Dialectical Imagination, ch. 8, Wiggershaus, Frankfurt school,pp. 302-49. همچنین نگاه شود (DE xiii) "ناپذیر است
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 از شرحی با ( یو جمع ی)فرد رشد یخود را از گزارش روانکاو برداشتو آدورنو  مریهورکهای،  روشنگر کیالکتید؛ مکتب فرانکفورت شاهکار کلاسیکدر 

 محوریتز   نقطه عزیمت در نظر گرفتند.به عنوان ،  آن را 6سازیدرونیدرباره  نیچه و فروید مرتبطِ هایو با بهره گیری از نظریه هارائه داد سهیاد یسرگردان

قانون  یعنی،  یتفکر اسطوره ا مرکزیاصل  کیاز  قربانی کردن آداب(. DE 55)به وجود می آید "درونی کردن قربانی"از طریق  7آنها این است که سوژه

-عطا میانسان به  انیکه خدا یشرفتیهر پ و نعمتهر   .است عقلانیمبادله  ییمنشأ جادونشانگر  و آدورنو  مریهورکها یکه براگیرد نشئت می،  یارزهم

از  انیکه خدا دیام نیبه ا؛ انیبه خدا قربانی پیشکشتا با  سعی کرد هیاصل ، بشر اول نیاپرداخت شود. متعاقب  قدر ارزشمندهمانباید با چیزی  ،ندنک

  بگذارد. ریتأث یعیو طب یانسان رخدادهایبر روند  ؛به میدان بیایندها جانب آن

 یمحاکمات و ماجراها ارزی خلاصی یابد.و بدین وسیله از قانون هم بخشدای پیشاعقلانی و پیشافردی رهایی ش بود تا خود را از دنیای اسطورهدرتلاادیسه 

درحال گذار بود، جایی میان  شمایلی ،از پیشادیسه  دهد.ی، شرح م آن روشنگرانه یمعنادر و هدفمند را ،  وحدت یافته، ی فردانیسوژه ظهورمراحل  ،او

 تیماه دن آشفتگییپیش کشکه با پنداشت می او ای را انجام دهد.تواند محاسبات پایهبود که ب کرده رشداش تا جایی ، زیرا اگو اولیهاسطوره و روشنگری

از خطرات  جان سالم و غلبه کند ارزیهمقانون  بر دتوان یم -ناخودآگاه غریزی  یسرکوب زندگ ه وسیلهب، یعنی - منسجم اگوتحت کنترل  ،خود یدرون

هر موجوِد  ارضاء هایفرم– گرایانه جهان باستان استهای واپسلذتگر این خطرات نشان بود. شبه خانه منتظر بازگشتراه در   ی به دربرد کهشماریب

محقق می در مسیر ماندن تنها با حفاظت از خود،  یعنیوظیفه اصلی اگو،  کند.می را به انحراف از مقاصد رشد تهدید نسبتا نابالغ که اگوِ  -رشدمرحله از 

ی حامل عقلانیت سوژه استراتژیکِبدیل به و فراتر از این، آن را ت به قدرت و ثبیت اگو در واقعیت ختم می شود.  شود. اگرچه هر عمل اضافی برای انصراف،

 دهد.تغییر شکل می ،ی مناسب برای سلطهیابد، به ماده جسمیتتا جایی که طبیعت بیرون و  تواند زمام جهان بیرون را به دست بگیرد.کند که میمی

عقل ابزاری و تسلط فنی به عنوان پیشگام – "اسطوره هادر هم شکستن تفکریست به قدر کافی محکم برای  "که - افسانه ادیسه را مکر هورکهایمر و آدورنو

  .قلمداد کردندبر طبیعت 

                                                             
6 . See Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. M. Clark and A. Swensen (Indianapolis: Hackett, 1988), pp. 56–57; Sigmund Freud, Civilization 
and its Discontents, in The Standard Edition of the Complete Psychological works of Sigmund Freud, trans. J. Strachey (London: Hogarth Press, 1975), xxi, ch. 7 
(hereafter SE). 
 
 

 ها تفاوت قائل شدبرم، هرچند باید میان آنرا کمابیش در معنای هم به کار می Subject, self, egoبرای نیل به اهداف این فصل اصطلاحات  7 .
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 (DE 54) .شود می (germ cell) "سلول جنسی"سازد بدل به یک چه دیالکتیک روشنگری برملا میبا آن دارد، و نقطه ضعفیبا این حال استراتژی ادیسه 

 دست کمی  ،کردن قربانیبه لحاظ عمل  "به اجرا میگذاردخود  انسان بر "ن چیزی که آ یعنیطبیعت درونی،  انکاریابد، ولی هر چند که نمود خارجی نمی

اودیسه ادا شود، بهای پیروزی بر خطرات طبیعت  باید بهای زنده ماندن .ماندمیباقی ارزی قانون هم یسوژه. به عنوان قربانی، ندارد آیین سربریدن بره از

رابطه ، از جهتی، ردیگ یناخودآگاه فاصله م و غریزی یی پیشاتاریخباستان یاز زندگ اگوکه به هر میزان  است. (SELFخود) شیءگشتگی ،این بها بیرون.

مجسمی که به آن  ن، تقلید، برای عینیت بخشیدن خودتقلیدی جهان، شاید در معنای انحرافی آبه تعبیر دیگر از دست می دهد.را با جهان تقلیدی خود 

  شود.عینیت بخشیده است، حفظ می

یکی  اگورا با  خودکامه اگوآنها  ،دهدیرا نشان م اگو صورتبندی الگوی ، تنها  کنندمی میکه آنها ترس یندیفراپنداشتند که میو آدورنو  مریهورکها چون

رهای وحشتناکی با کاو هویت هدفمندش   (SELF) گیری خودپیش از شکل بایدانسان  " است: بارخشونتذاتاً  (self)خود انسجامآنها  یبرا می انگارند.

،  نیعلاوه بر ا 33DE  ).8.("شوددر دوران کودکی تکرار میهمواره طبیعت قدرتمند انسان شکل گرفت، و چیزی از آن، و اینگونه ، باشدخویشتن کرده

 خود را یمرزها یاریبا هوش دیبا اگوخود ،  تیهوو  یکپارچگی حفظ یبرا .همراه اگو باقی خواهد ماند آن در تمام مراحل رشد اگو تکویناز  یخشونت ناش

 9 حفظ کند. یرونیب عتیو طب یدرون عتیدر دو جبهه ، در برابر طب پایاپای

 هورکهایمر و آدورنو،هرچند از نظر  .ممکن سازد، تحقق آن را  عتیبر طب سلطهو  خردرشد بخشد و با  ییرها نابالغیرا از ترس و  تیبشر یقرار بود روشنگر

تفکر امکان دستیابی به هدف خود را از بین می برد.  مندبه صورت نظامو  ناکام است. درخود  ،  یپروژه روشنگر پس آن، و از  اگو یریشکل گ ندیکل فرآ

 عتیطبشدن  قربانیو   -( در معنای ارسطویی آنmereزندگی صرف)" -دهدتقلیل می خود حفظِ یِکیولوژیب یتهایرا به فعال اگوعملکرد  انهروشنگر

ونه که بسیاری از طرفداران مارکوزه و گ، آنممکن است به خودی خود آزادی را شکل ندهد "میل"رهایی  کند.یم ناممکنرا رضایتمندانه  یزندگ ،یدرون

خواهد  بربریت، در واقع منجر به  لیتر متیره یهاسویهبا توجه به )باور داشتند. 96پس از  سرمستانهروزهای  ( French d´esirants) فرانسویورزان میل

این امر نه تنها سرزندگی و   خوب است. یزندگ همبسته ذاتی ،یزیغر ناخودآگاه یبا زندگ محدودو نا یمیرابطه صم کیحال  نیاما در ع (شد.
                                                             
8 . See also Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, trans. K. Blamey (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987), pp. 300–1. 

 
9 . . See The Ego and the Id, in SE xix, ch. 5. 
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 تر با جهان راتقلیدیای رابطهو از این طریق  کرده تجربه روزمره را پربار ،با فانتزیسازد تا یفرد را قادر م برد، بلکهخودانگیختگی زندگی روانی را بالا می

 10"باعث می شود فرد احساس کند زندگی ارزش زیستن دارد. که"، "این بیش از هر چیز ادارکی خلاق است"  میگویددونالد وینیکات  تقویت کند.

، به  یمنف  آشکارا با اصطلاحاترا  اگوکه  داشت لی، تماقرار دارد تیدکار سوژهانتقاد او از  ژهیبه و ،دگریها ریتحت تأث قاًیفرانسه ، که عم یسنت روانکاو

-هم اگوانتقادات مربوط به  نیاز هم یاریبسبا  ،  دگریبا ها یدشمن رغمیعل، و آدورنو مریهورکها 11.بنگرد میلو مخالف  ندهبیخود فر تیعنوان عامل عقلان

با آگاهی کامل نسبت به  آنان .است یاسیملاحظات س جهینت یتا حدود نی. ابودتر دهیچیآنها پ موضع، اما  یرابطه با مسئله سازگار ، به خصوص دررای اند

 به نوبه خود نشانگرمدرن  سوژه یریشکل گهمچنان معتقد بودند که  ،ظهور اگو، یعنی قربانی کردن طبیعت درونی و فقدان رابطه تقلیدی با طبیعت بهای

) گمنشافت( پیشامدرن توجه شود و از فرورفتن در باتلاق  جوهر شبه طبیعی جماعتِ فرد این مسئله سبب شد تا به رهایی است. انکار رقابلیغ یشرفتیپ

 شده بود. محققهایی از آن در مدرنیته شد که باید اذعان کرد تنها بخش خودبنیادی به رسمیت شناختن هنجار جدید یعنیهمچنین سبب 

، "تربیت شده بود ،بازار" به وسیلهآن  "یوینگاه دن" بگوییم اگر یحت های آن، به دلایل سیاسی دفاع شود.، با تمام کاستیباید از ایده خودبنیادی فردی  

و آدورنو در  مریهورکها ." آوردتفکر انتقادی را پدید می لحظه" متعاقبااست و  "پیشداوریو  فکریکوتهاز جزم ،  یآزاد"از  یدرجه ا یدارا ییبورژوا تیفرد

 یداور تیظرف دارای که  "یتفکر انتقاد لحظه "که باید از  معتقد بودند، جهان تحت کنترل ملایم سمیتاریو توتال سمیفاشخشن  سمیتاریمواجهه با توتال

 12پرداختند.به فردانیت خودبنیاد  گستردهرغم میل خود، به شکلی علی هابنابراین آن  .، پاسداری شود، استمستقل ، هرچند محدود یاسیس

                                                             
10 . D. W. Winnicott, “Creativity and its Origins,” in Playing and Reality (New York: Tavistock, 1986), p. 65; see also Hans Loewald, “Psychoanalysis as an Art and 

the Fantasy Character of the Psychoanalytic Situation,” in Papers on Psychoanalysis (New Haven: Yale University Press, 1980), p. 352. 
 
11 . For the locus classicus of French poststructuralist psychoanalytic theory, see Jacques Lacan, The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of 

Psychoanalysis (1954–1955), vol. ii of Seminars of Jacques Lacan, trans. S. Tomaselli (New York: Norton, 1988). 
 

 "تجدید نظرطلبان نئوفرویدی"جویی های تفکرات فروید پیوند زدند.در حقیقت این دو فیلسوف چپ منتقد ترقیسویهترین در حرکتی خلاف عقل هورکهایمر و آدرنو دفاع خود از سوژه مستقل آن را به بیولوژیکی .12 

ها بسیار ساده لوحانه است. آورند که ترقی خواهی آنیها دلیل مها و تاکید بر اجتماعی بودن انسان، مبارزه کنند. نظریه پردازان انتقادی عیله آنشناسی بدبینانه فروید با رد اهمیت رانهبودند که سعی داشتند با  انسان

انکار کردند.در همین راستا، ترقی خواهان  -ای ضداجتماعی است، بلکه محافظ آزادی فردی در مقابل جمع نیز هستکه نه تنها پدیده -هویتی میان فرد و جامعه راهای ویگی، لحظه اساسی بیهمچون بسیار از چپ

تواند مانعی مقابل آن کنند که میها هسته بیولوژیکی نامتجانس در فرد ایجاد میبه خطر نیروهای بکپارچه در کار در جامعه سنتی بپردازند. هورکهایمر و آدرنو در مقابل معتقد بودند که رانه نتوانستند به درستی
 نیروهای یکپارچه باشد.
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تواند از  یم گسست یوتوپیایینوعی از درون وجود ندارد. فقط  یروشنگر کیالکتید نقض یبرا یراه چیو آدورنو ، ه مریهورکها هایلیبر اساس تحل

ضرورت رستگاری برای برملا کردن ناراستی جهان  منظری از که باور داشتندو آدورنو  مریهورکها هرچندو  کند. یریآن جلوگ بی وقفهظاهراً  شرفتیپ

هرگز نتوانستند از آن شدند که  یزندان تئوریک تنگنایی، آنها در  جهیدر نت 247MM ).13.(بودند موجود ییایاتوپ استیس روی ازدنباله، اما مخالف داشت

پس از جنگ ،  .تر شدپررنگ با گذشت زمان تنها بود ، تگنا نیا جهینت یکه تا حدود - انهمحافظه کار سکوتی در واقع -آنها  یاسیسکوت سبگریزند. 

، در کتاب دیالکتیک روشنگری آغاز کرده بودند، دنبال کرد ،تحلیل روانکاوی را که این دوفاصله گرفت ، اما آدورنو همچنان  یاز روانکاو شیکماب مریهورکها

 را محکوم کرد (self)خودمفهوم شده شئیغیر، روانکاوی را برای اهداف صرفًا انتقادی به کار گرفت، و هرگونه تلاش برای تصور دیالکتیک منفی او، در روح 

، هرگونه تلاش  می گفتاو  .مثبتی محروم ساختهای ورزینظر لذت چنین  را از او،  است کذب قتیکل حق نکهیبر ا یاو مبن گزاره نی، اکیتئور نظراز . 

هر تصوری از انسان جز تصور منفی، " ،شود منتهی "متخاصم یایدن در ای دروغینمصالحه" یتواند به تلاش برا ی، فقط م "تریانسان یوجود"تصور  یبرا

بر تعارض  دیفرو دیاز تأک ینیعقب نشسبب ، یسلامت روان حد اعلای ه مثابهباگو  انطباق  در انروانشناس اقبالاو ،  ی، برا نیعلاوه بر ا  14."ایدئولوژی است

 .ختم شداجتماعی تصنعی   به مثابه نظریه رشد به اصولی برای سازگاریِ ()این انطباق در حقیقت .15بود

 ییبایز هیرنظ : درکنار می نهد یوتوپیا نظرورزی نفیو  دروغین  مصالحهخود را درباره  هراسآدورنو تنها یک جا  اشاره می کند همانطور که آلبرشت ولمر

از هنر  کلی است؛ قبلا در آثار ترازیشیئی شده بین خاص و عام، جزئی و ارتباط غیر شامل سنتز، که تازه ای از اشکالآدورنو مدعی است که  . یشناس

،  هویداستآثار  نیکه در ا یشناخت ییبایز انسجام نوعیداشت  بیان او،  نیعلاوه بر ا .شکل گرفته است پیشرو به ویژه در موسیقی شونبرگ و تئاتر بکت

 دیرینهتعصب  کی دیشا - یلیاما بنا به دلا .ابدیتحقق  ندهیکه ممکن است در جامعه آ ،باشد یسنتز اجتماع ای  ازیک حالت پساشیءواره حاکی ازتواند  یم

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
13 . See also Jay, Dialectical Imagination, pp. 3–40 and my Perversion and Utopia: A Study in Pychoanalysis and Critical Theory (Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1995), pp. 75–89. 
 
14 . Theodor W. Adorno, “Sociology and Psychology,” trans. I. Wohlfatrth, New Left Review 47 (1968): 83, 86. 

 
15 . For the locus classicus see Heinz Hartmann, Ego Psychology and the Problem of Adaptation, trans. D. Rapport, Journal of the American Psychoanalytic 
Association Monograph Series, no. 1 (New York: International Universities Press, 1964). 
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 اشکالنکرد  یاو هرگز سع یعنی ( آزادانه نظرورزی کند.selfخود) این اجازه را به خود نداد تا در رابطه با سنتزآدورنو هرگز  - یروانشناس هیعل یستیمارکس

کنار هم گذاشتن غیر "از که   [اَشکالیکند، ] استنباط را ( self)خود انسجام (اتوپیایی است نیز اصطلاحیغیر سرکوبگرانه )و کمتر سرکوبگرانه دیجد

 یروان انسجام متفاوتِ اشکالی دهیا نیاما ا 16.یافته است یهنر پیشرودر آثار   ها راپنداشت که آنشوند و او میحاصل می "خشونت آمیز امور چندجانبه

 فراهم کند. یروشنگر کیالکتیخروج از د یبرا یتوانست راه یم

اشاره  راهی ممکن و شبه اتوپیایی، به برای خروج از این تنگنا و آدورنو مرینکته وجود دارد که هورکها نی، چند یروشنگر کیالکتیددرون خود در حقیقت 

به  سوژه شئ وارگیو  یدرون عتیبر طب تفوقتواند به عنوان پادزهر  ی، که م است ( (DE 40"سوژهدر  عتیطب هیِآگانذه"اشاره به  نی. مطرح ترکنند یم

 نیا یبرا نوعی محتوا می توانست ایدو  اگو نیب ارتباطنظر در  دیتجد .بسط بیشتری نیافتنو وهورکهایمر و آدراین مفهوم توسط  متأسفانه . کار گرفته شود

 17 جذاب فراهم کند. دهیا

از  یکینه تنها  یانتقاد نیچن. شودمطرح میبد است، مستبه خودی خود یعنی اینکه اگو  و آدورنو، مریهورکها یفرض مرکز یانتقاد یمرحله، بررس نیدر ا

دهد به ما اجازه میعلاوه بر آن،  کند.یم دیتول نیز یدرون ماهیتاز مراقبت انگاره یبرامحتوایی  بلکه گذارد ،یپا م ریرا ز یروشنگر کیالکتیمهم د یمحورها

و  ینظر یدر روانکاو ریاخ تحولات روانی را تصور کنیم. انسجامای از  "کمتر سرکوبگرانه"اتوپیایی شویم، شکل های نظرورزیبی آن که دست به دامان 

                                                             
16 . See Albrecht Wellmer, “Truth, Semblance and Reconciliation” and “The Dialectic of Modernity.” Both essays can be found in his The Persistence of 

Modernity: Essays on Aesthetics, Ethics and Postmodernism, trans. D. Midgley (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991). See also my Perversion and Utopia: A Study 
in Psychoanalysis and Critical Theory (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), pp. 152–63. 
 

فرافکنی "به مثابه  -ک روشنگری استکه نهایت دیالکتی -اند، که ممکن است راه گریزی را برای دیالکتیک روشنگری باشد. آنان فاشیسم راستیزی نظرات دیگری نیز داده -هورکهایمر و آدرنو در فصل سامی .17 

هم به نظر ، که آن(DE188)پردازند نیز می "فرافکنی اشتباه "کند و همچنین در همان فصل به را طرحریزی می "فرافکنی غیر آسیب شناسانه "رسد این تشخیص، ایده تلقی کردند. به نظر می "شناسانهآسیب

شود. این بررسی به لزوم کنکاش فرافکنی به نقطه بسیار مهم و در عین حال ناشناخته در حوزه تحقیقات در تئوری انتقادی ختم می "غیر آسیبشناسانه"ضمنی شکل  است. مفهوم "فرافکنی صحیح "پیشفرض مفهوم 

 .Honeth, chapter 13شود. نگاه شود در مفاهیم کلیدی در کتاب دیالکتیک منفی آدرنو ختم می
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در مورد  گرید ینگرشیعنی . . .  یالیو عملکرد خ روشن بینی نیو ناخودآگاه ، ب خودآگاه نیب گریرابطه د"طرح پیش یبرامنابعی شایان توجه  ،ینیبال

 18" .دهدارائه می خود)زن( ای خود)مرد( نیموضوع ب

 هیاول وظیفهبود که  نی، ا 0691 دههتا  ل، حداقدیفرو "یرسم موضع" های فروید به وضوح قابل استناد است.مفهوم اگو نزد هورکهایمر و آدرنو در نوشته

 "خلاص شدن از "یعنی ، می کنداستفاده فکنی بیرونبرای  فرافکنی، انزوا و از سرکوب اگو .بودکاهش تنش  ،دستگاه روان یاصل کارکردو  ،یاگو دفاع

، آن شود قلمرو به ناخودآگاهی زیغر یزندگ یمحرکهانفوذ   مانعو  ندمحکم خود را حفظ ک یکه مرزهاتا جایی  اگو 19.یدرون ماهیتاز  یناش یختگیبرانگ

فردی که تفکر  - ای عقلانیسوژه یعنی، "انسان علمی"ه هرچند نظر فروید در مورد اگو کاملا وابسته به این اعتقاد بود ک .می شودقلمداد  یو منطق رومندین

پذیرش  .را نمایان می کندانسانی  پیشروترین شکل تحول" -بری است ( سوبژکتیو تاثر و فانتزیEntsellungenهای) جادویی را کنار گذاشته و از تحریف

 20 ی نقد آنان از اگو شد.رنو، انگیزهوهورکهایمر و آد توسط این رویکرد اشتباه

سواس نوروتیک و بخش اعظم تجربه و با به دست گرفتن  سهوا "، روانکاوی با اتخاذ این دیدگاهکند که خاطرنشان میدر ادعایی جنجالی هانس لووالد 

شکل گیری اگو ، یعنی  شناسانهآسیبحالت یک  ،گرانبه بیان دیگر ، تحلیل 21."استمفروض گرفته   "واقعیت ابژکتیو" را برای ]اگو[...  ومفهوم واقعیت 

اما ، همانطور  است. ها به اگو شدهی نادرست سبب نقد آنهورکهایمر و آدرنو از این معادلهپذیرش  و .اندفرض کرده یکساناگو  خود برانگیزی را باوسواس

معناست که در واقع  بدین این و – "بوده یقو شدر دفاع خود"، در واقع فقط  شودمحسوب می "یقو"معنا  نیکه به ا ییاگو،  کندبیان می زیکه لووالد ن

همان  نی، و ا ردک دایپ دیدر تفکر فرو (unofficial)"رسمی ریغ"یعنی  تلویحی یتوان موضع یاز مباحث ، م یاریحال ، در بس نیبا ا 22است. "ناتوان"

                                                             
18 . Castoriadis, Imaginary Institution of Society, p. 104. 
19 . Hans Loewald, “On Motivation and Instinct Theory,” in Papers on Psychoanalysis, p. 119. On the critique of exclusion from a different direction, see Michel 

Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, trans. R. Howard (New York: Pantheon Books, 1965), especially ch. 2. 
 
20 . Hans Loewald, “On the Therapeutic Action of Psychoanalysis,” in Papers on Psychoanalysis, p. 228. See Sigmund Freud, Totem and Taboo: Some Points of 

Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics, in SE xiii, 88–90. 
 
21 . Hans Loewald, “The Problem of Defense and the Neurotic Interpretation of Reality,” in Papers on Psychoanalysis, p. 30. 

 
22 . Loewald, “Therapeutic Action of Psychoanalysis,” p. 241. See also Sigmund Freud, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, in SE xx, 97. 
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، تجربه  0699پس از سال  برای جایگزینی اگو دارد. ساختاری متاخر فروید برداشت جامعاز نظریه او  دهد. یانجام م اگوبه  ارجاعاست که لووالد با  یکار

 ، ضروری دانست- رهایی از شر چیزهاچگونگی  -علاوه بر توضیح دفاع  او سوق داد. دیجد مسئله کی سوی، او را به  دیفرو هینظر شرفتیپ نفوذ  و ینیبال

ارتباط "، تیبا مدل محروم میدر تقابل مستق 23محفوظ می مانند. "هنذدر قلمرو "چیزها در کنار هم نگه داشته می شوند و  هکه چگونروشن کند 

،  رومندیواقعاً ن اگو کی .بود یختشنا بیآس اینشانه  گریکدیاز  میانجیدو  انزوایو  دشتلقی می یاز سلامت یااکنون به عنوان نشانه ایدو  اگو نیب 24"بهینه

 سنتتیک یسازمان ها"در  "آن یو سازمانده مجرا"و  یدرون عتیطب "اضافی -قلمروسازی "درها را به رویتواند یاست ، مجامع  ییاگو یکه به معنا

 25 .بگشاید "دیجد

، بلکه مجسم کند "دروغین" یایرا در دن (self) مثبت از خود یتا برداشت کوشدمینه تنها او  البته آدورنو برای این اکتشاف بردباری چندانی نشان نداد.

 اما او بود. بدگمان  "امر ناهمسان" یبرا اشبالقوه  دیتهد لیبه دل بخشیوحدتبه روند  نسبت شهیهمآدورنو  کند.یم انسجامبر مفهوم  یقابل توجه دیتأک

، او در بحث خود در مورد قتیدر حقآشنا باشد.  وحدتمایزیافته و تمایز نیافته ت اشکال با تفاوت میانو بر همین اساس باید  به فلسفه هگلی نیز متکی بود

 تیمحروم قیاز طر یعنی، محروم است اگوو تا آنجا که  را به کار برد. تمایزیافتهکل  کی، مفهوم هنری های ترازنمودیافته در نمونهسنتز  دیجد اشکال

،  بیترت اینبه  است. افتهین زیوحدت تما کی واقع اگوشود ، در یم یکپارچهاست ،  یزیغر-ناخودآگاه یدر درون سوژه که زندگ یگریو سرکوب د یاجبار

کند یاو استدلال م .اگو است لیاز تشک سانهشنا بیآس فرم کنشانگر ی ،تیمحروم یاست که الگو نیاما نکته لووالد ا .شودمی پذیرهیآدورنو توج مخالفتهای

 بیترت نیکند و بدیرشد ماش درونی یدیگر انسجامکه با  یافتگی و تمایزیافتن کلی ساخته می شودمایزت درون ،اگو قدرمتندِ حقیقتا وحدت که

  شود.یم جادیا یتردهیچیتر و پقیتر ، عمیغن سنتتیک یساختارها

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 23 Civilization and its Discontents, in SE xxi, 69. کرده بود.  در روند کار خود بر هیستری، کشف -های تفکیک شده در تنیدگی روانی مجامعجذب مجدد ایده -در مرحله کلینیکی اهمیت ادغام را  دفروی

کند تا یکپارچگی خود را توسط جذب و ادغام ماده ها طول کشید تا اهمیت عملکرد سنتتیک اگو را جدی بگیرد. فعالیت سنتتیک به اگو کمک میولی به دلایل پیچیده که در این جا مجال آن نیست، ولی دهه
 غریزی در ساختار، بسط و ادغام شود. -ناخودآگاه

24 . . Loewald, “On Motivation and Instinct Theory,” p. 108. 

 
25 . Loewald, Sublimation: Inquiries into Theoretical Psychoanalysis (New Haven: Yale University Press, 1988), pp. 5, 13. 
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 در یاز آزاد یابه درجه بودممکن ، دیدیم یهنر پیشروکه در آثار بود   دیجد  یسنتز یهااز حالتروان  انسجامامکانات به استخراج  لیاگر آدورنو ما

ی آن چیزیست که فروید از ابتدا ارائه که همه– یدر رشد بشر یجزئ یهاشرفتیپ نی، چن رستگاری نظرماما ، دوباره ، از  .ابدیدست  یروشنگر کیالکتید

 .آمدبه شمار میناچیز   -داده است 

 

 مارکوزه

دو دست از کار کشیدند، او مایل بود تا ورق  جا که آناما آن، را پذیرفتدیالکتیک روشنگری به عیوب وارد شده از سوی هورکهایمر و آدورنو مارکوزه 

 .دادتمایل بیشتری به کنشگری نشان میو نسبت به دو همکار ارشد خود  داشت نآلما 0606در انقلاب حضوری مختصر مارکوزه  26.یوتوپیایی را رو کند

نسبت به جنبش  شهیهم یروشنگر کیالکتید سندگانینو- شد همراه نوچپ و با  ماندمتحده  الاتیکه او پس از جنگ در ا تیواقع نی، ا نیعلاوه بر ا

 0696ت ساز در واقع ، مارکوزه که در سال سرنوش .کردکمک کنشگرانه مارکوزه بیشتر  تمایلات، به  -دشمنی داشتندبا آن حتی و بدگمان  ییدانشجو

فکری سنت فلسفی آلمان از هم پربار او در دفاع از دانشجویان رسید سخنان سنجیده و. به نظر میشد  ارشد چپ نو یه سخنگوتبدیل ب، ال داشتهفتاد س

-یکی از دلایلی بود که او میو این  .همراه بود  ینظر ها در قیودتیمحدودبرخی با  زیمارکوزه ن کنشگریحال ،  نیبا اآمد. ها میبر رادیکالیسم وطنی آن

مارکوزه غالباً به  شود ، کنشتواند منجر به فراخوان  ینم یحتملآدورنو ، که  ی دقیقکیالکتیدسنجی نکته برخلاف . توانست حرکت یوتوپیایی را شکل دهد

 .اخلاق صغیراست تا  فوئرباخ تزهایی دربارهبه  کینزد جان کلام که از لحاظ شتنو یم تاثیرگذاریسبک 

چپ و جناح  سمیتاریو ظهور توتال یجنبش کارگر ی، فروپاش عظیم که شاهد رکود یاو چهل اتفاق افتاد ، دوره یدر دهه س کیکلاس یانتقاد نظریهتوسعه 

 عمیقا یستیتحولات باعث شد که آنها نسبت به پروژه مارکس نیجامعه ، ا نیادیبن دگرگونی بهو آدورنو  مریمداوم هورکها اشاره های رغمیعل راست بود.

خود را با  شاخص، مارکوزه دو اثر در مقابل .دیدندی باکونینی میبا پروژه ههمرای چون شکل دیگری از سلطهمون آن را هاکنکه ای( )پروژه، شوند بدبین

                                                             
26 . See Ju¨ rgen Habermas, “Psychic Thermidor and the Rebirth of Rebellious Subjectivity,” in Habermas and Modernity, ed. R. J. Bernstein (Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 1985), pp. 74ff. 
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 داشت،در اوج خود قرار  "ییصنعتگراجامعه پسا"که هایی سال،  نوشت رونق پس از جنگ یدر سالها "ساحتی تکانسان "و  "اروس و تمدن"عنوان 

کاملًا گرای فرهنگ مصرف  کیو  ستادغام شده ا ستمیس نیدر ارسید که به نظر می یبه سرعت در حال گسترش بود ، جنبش کارگر یدار هیاقتصاد سرما

در . فتادیاتفاق ن نیاما ارسید که همین روند مارکوزه را نیز به ترک مارکسیسم بکشاند، شاید به نظر می .کردمی استعماررا  هاحومه ،شده زداییسیاست

منعکس  استدلال کردتوان  یکه م -او  لیتحل های موجود درو تنش استفاده کرد. یاز مقولات نومارکس یخیتار دیجد منظومه توضیح ی، او برا عوض

 بود. وضعیتبه  اشینومارکس رهیافتاز  یناش - ستاو لیتحل موضوعتمایل به کننده 

در توضیح خود به جای ارائه یک روایت فراتاریخی از سلطه بر با این وجود او  ارائه داد.را  یروشنگر کیالکتیخود از د شرح ه، مارکوز انسان تک ساحتیدر 

 01یعنی جهان پیشرفته سرمایه داری، آنگونه که در دهه  - از جهان مدیریت شدهمنسجم سیاسی -طبیعت و تفوق عقلانیت ابزاری، یک تحلیل اقتصادی

 یاعضا بررا  یمصرف "کاذب" یازهاین ستمی، تا آنجا که س یاسیسرادیکال  عملو  "یمنف" اهمیت اندیشه ، تمام اوبه گفته . ارائه داد -برایش هویدا بود

انقلاب  کیفقط  د.شویبرآورده م زائد یمداوم کالاها دیتول قیهمچنان از طر [این فرآیند] شدند و یخنثبه صورت چشمگیری  ،  کندتحمیل میخود 

در  شرفتیپ لیاما به دل .توان برهم زدن این نظم را دارد کند فیتضع -کیکدام  ستیمشخص ن -را  یبحران اقتصاد ایکاذب  یازهاین نیکه ا یفرهنگ

ها و ماند، محدود به کولیکه در جامعه باقی می عناصری از منفیت .شود منحرف نامعلومی صورتتواند به یم ییهابحران نی، چنکیتکنوکرات تیریمد

 .سازدمی بی اهمیت یاسیبودن آنها را از نظر س هیحاش، شود و ها میاقلیت

جنگ اپسهای کشمکشمارکوزه به  - در این باره سکوت اختیار کردند اآشکارمکتب فرانکفورت ، که  یاعضا ریو برخلاف سا -درون روح چپ نو آن زمان 

در ه دغدغه اصلی ما چه بآن. را مختل کند یالملل نیب یاقتصاد ستمیتواند س یاشاره کرد که منیز  منفیت یاحتمال بیرونی منشاءبه عنوان  سمیالیامپر هیعل

به ستایش طغیان غرایز پرداخت،  استدلال می کند که سکسوالیته بازنمای  ، مارکوزه؛ که بعدهاساحتیانسان تک، در این است که  شوداین جا مربوط می

 زداییوالایش" . کمک کند یرشد اقتصاد شبردیپبلکه درست بر خلاف آن کاملا تحت کنترل قرار گرفته است تا به  یک منبع بالقوه مخالفت سیاسی نیست.

  فراهم کرد. زائدنسبتاً  یکالاها یابیبازار یقدرتمند برا یابزار، غاتیاز صنعت تبلبرداری از طریق بهره ( سکسوالیته، (O 56 ی"سرکوبگرانه

 را نیز یفلسف شهیاندتجربه  یک نوشت، ،آن رهیت یاسیس ینیب شی، با پ "یروشنگر کیالکتید"خود را از خوانش در همان زمان که  باًی، تقرمارکوزه اما 

تمدن را با  اینهمانی، تلاش کرد تا  دیاز فروهمه جانبه با انتقاد  یو .ردیمورد استفاده قرار گ ییایاتوپ استیبرنامه سیک از   ست در دفاعتوانکه می ارائه داد
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اند کرده شرفتیپ یتا حد یکه علم و فناور( او ادعا کرد .(EC 35 بودممکن  اصلحداقل در  "سرکوبگر ریغ"جامعه  کیکند و ثابت کند که  نقضسرکوب 

فقط پس از گذار از  "یقلمرو آزاد"،  کیکلاس یخیتار سمیالیماتر براساس .تجهیز کنندرا  یستیجامعه کمون کی یبرا یماد یتوانند مبنایم، در اصل، که

بلوغ  نیحال ، مارکوزه اظهار داشت که ا نیبا ا (.FL 99-69) رسندمی رشد خودبه حداکثر  دیتول یروهایآن ن یشود ، که ط محققتواند  یم سمیالیسوس

 گی برایبالقوهو (  (EC 35 یضرور ریغ "یسرکوب اضاف" نی، تنش ب هیکار و سرما نیتعارض ب یبه جا .محقق گشته است یدار هیسرما مرحلهدر  قبلاً 

 هیسرما شرفتهیرا در جامعه پ یاسیعمل س زهیتواند انگیم( nausea as a way of life)-"زندگی ای ازشیوهانزجار به مثابه "– سرکوب رادیکالکاهش 

که  یی، جا نیعلاوه بر ا .گیردمیقرار  یاسیدر قلب عمل س (  impoverishmentیی)فقر زدا یبه جا ( abundanceی)فراوان یعنی فراهم کند. یدار

 مربوط به مضامیناز  یارائه برخ یبرا یروانکاو میکرد ، مارکوزه از مفاهیم یخوددار "یقلمرو آزاد" آتی تیدرباره ماه نظرورزیاز  ییایضد اتوپ مارکسِ

دانست و می ینظر شهیاند شیآزما کی همچونها را استدلال نی، مارکوزه ا اروس و تمدنکه در  یدر حال(. see EC 5استفاده کرد ) یوتوپیاییمفهوم  نیا

 ( .(L 1 مشهود است آن روزها کالیراد یتحولات واقعاً در جنبش ها نیداشت که ا باور 0691، در دهه گرفتجدی نمی آن را

 یروانکاو (   historicize) تاریخی کردنکردند ، یم یرویکه از او پشد ( ی)و لاکان یدیفرو یاز چپ ها یاریبس یبرا ی اولیهنمونه که مارکوزه ، یاستراتژ

 را هدایت ه عملکرد روان انسان، ک "برنامه اصل لذت" استدلال کرده بود دیفرو .بود یادیبن رییدر مورد احتمال تغ دیفرو شکاکیت را به منظور مبارزه با 

 لیدلا نیاز مهمتر یکی - تعارض نی، اظهار داشت که ا نیعلاوه بر ا او 27.است "(loggerheadsناسازگار)"متمدن  یاجتماع یزندگ، با الزامات میکند

 – تیبشر یکیولوژیب هایودیعهدر  شهی، ربلکه .جایگزین شود یاسیبا عمل س ممکن استکه  ستین یمشروط اجتماع ترتیبات جهینت -انسان  ناخرسندی

 است. تغییرناپذیر فراتاریخی تیواقع کیدارد و  -و پرخاشگرانه آن  یجنس رانه های

-یمشروط است و م یخیگرفت ، از نظر تارمیدر نظر  یاجتماع یبه عنوان اصل حاکم بر زندگ او، که تی، مارکوزه نشان داد اصل واقعدیفرو یدر برابر ادعا 

و اصل لذت  تیاصل واقع نیب تعارض شهیهم که قرار داد  پیشفرض مبنا را بر این او  .خود بگیرد به یمختلف اشکال ی،مختلف اجتماع هایوضعیتتواند در 

خود را به  یاز زندگ اعظمیانسانها را مجبور کرده است که بخش  ،( Lebensnot)اقتصادی کمبودجوامع شناخته شده ،  در همه باًیتقر وجود داشته است.

                                                             
27 . Freud, Civilization and its Discontents, in SE xxi, 76. 
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به عبارت . استشده "ارضای کامل" بیاز تعق امتناع  وسبب سرکوب زندگی غریزی توسط آنان به نوبه خود مسئله  نیا د.نبقا اختصاص ده یبرامنازعه 

، مارکوزه معتقد است ،  اینکاما  .، منطبق استنامدمی "قلمرو ضرورت"، با آنچه مارکس وجود داشته  یخیلحاظ تار بهکه  همچنانکه،  تی، اصل واقع گرید

 کیالکتید نقض یبرا لازم یوتوپیاییز جهش سانهیزم تواندو میاست  از وفوری دیجد یفیسطح ک مولد یدار هیشده توسط سرما جادیا یآورعلم و فن

  باشد. یروشنگر

،  هیاول دیفرو یبرا و مفهوم سرکوب بود. هیاول دیبه فرو یمتکنیز مارکوزه  ]نظریه[کنند ، یاستفاده م یکه از روانکاو یجنس خواهانیاکثر آزاد همچون

و  اندرفتهیرا پذ ریتصو نیامختلف،  انحاء، به یجنسخواهان آزادیاکثر  .شودآغاز می یزیغر یهاتکانه سانسورِ یبرا یاجتماع یتقاضاهمراه با  ،سرکوب

  .اندکردهتلقی  یسرکوب اجتماع مشروط یخیاز الزامات تار -میل ای - یزیغر ناخودآگاه یزندگ رستگاریرا به عنوان  یآزاد

باقی  اصل لذت تابعو تنها  رها می سازد  از آزمون واقعیتخود را  . . . کندراه خود را جدا می تفکر تیفعالنوعی ،  تیاصل واقع آغاز ازبا "داشت:  بیان دیفرو

 ریالیاز سازمانده پیشروان  گرایشات"که  یفانتز ،کندمارکوزه این چنین برداشت می "است. 28(phantasyzing) فانتزی سازی تیفعال نی. اماندمی

 یتهایو فعال یفانتز است. یاز نظم اجتماع یگرید پالودگی نشانگر نیو بنابرا جلوگیری کرده تیاصل واقع نفوذ، از  (EC 142) "کندیخود را حفظ م

( در یفانتز ای) اتوپیایی نظرورزی یبرا یمتینقطه عز تواندیمبه این ترتیب ، یهنر نشیآفر یو حت ی، انحراف جنس اسطوره شناسی یعنیبه آن ،  وابسته

 یهاتیها و فعالدهیا نیو ا یفانتز رها شود. یخیسرکوب مفرط تاراز قید  یزیغر یزندگ که در آن فراهم کند(  (EC 143 "یگرید تیاصل واقع"مورد 

 تیاصل واقع سویفرادر  دتوانیمکه  کنندیم ینیب شیرا پ یاز زندگ فرمی ، ( خود prelapsarianخلوص پیشاهبوطی) لیبه دل، یبه فانتز وابسته

 شود. جادیا یخیتار

 ییآنها ، او آماده بود تا از تمرکززدا دوپهلویاما بر خلاف سازش  ذاتًا سرکوبگر است. (self)خود وحدتو آدورنو ، مارکوزه معتقد بود که  مریهورکها همچون

مورد ، او تلاش  نی)در ا دفاع کند. یدرون عتیطب در "(polymorphous perversenessانحرافات چندگانه ) " نامزیر  سوژه کالیراد

 29(آن بود. بخشیوحدت زیخشونت آم الزاماً تیمشابه در مورد ماه اتیبر فرض یکه مبتن، کرد ینیب شیپ سوژه یساختارشکن یرا برا انهیپساساختارگرا

                                                             
28 . Freud, “Formulations on the Two Principles of Mental Functioning,” in SE xii, 222 (emphasis in original). 

 
 "سرکوب نیست، باید به چالش کشید که هویت چیزی جز انواع را این فرض "های پروژه پساساختاری، یعنیترین شکافکند که برای نقد یکی از اساسیستدلال میپیتر دوس ا .29 
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 [یعنی بحث] دیفرو متاخر یهایتئور ازآنها اما اشاره نکردند ،  "ایدو  اگو"و  "ماخولیاو  ماتم" ژهیبه متون مربوطه ، به و ماًیو آدورنو مستق مریهورکها بااینکه

ابتدئا   است ، هیاول دیبر فرومتکی  اما از آنجا که مارکوزه .، استفاده کردندسوژهسرکوبگر  یکپارچگی برای استدلال در مورد اگو یریگو شکل یسازیدرون

 لیبیدوییاستدلال کرد که هدف از توسعه  دی، فرو 0610در سال . می فهدنظریه رشد جنسی ( را  در عوض شکل گیری اگو مبتنی بر selfانسجام خود )

از  نیهمچن دیفرو 30شد.ینظر گرفته مدر  و سلامت  یجنس-یبلوغ روان مقیاسبه عنوان  یتناسل کامیابی .است یتناسل سلطه ریز یجزئ هایرانه قرار دادنِ

 یزندگ سکسوالیته پیشاتناسلی در "نامناسب"امتداد  نشانگرکه آنها  معتقد بودو  استفاده کرد، یانحرافات جنس یسازمفهوم یبرا رشد یهمان تئور

از  باز هم کنند ، یمتعارف خوددار یاخلاق یهایبمانند و از داور طرفبی یاند از نظر علمکرده یسع لگرانیتحل ریو سا دیهر چقدر فروو  .است یلبزرگسا

 31کرد.شناسانه بندی آسیبطبقه دیکه انحرافات را با گیری می شودجهینت هینظر نیا

 زیخشونت آم بخشیوحدت ینوع مثابهبه  یتناسل تفوقتحت عنوان  -بدن کودک افتهی میتعم سمیاروت یعنی - "چندگانهانحراف " شمولیتمارکوزه از 

مراحل رشد  تابعیتگفته بود ،  دی، مطابق آنچه فرو از طرف دیگر داشت. دیفرو ی کردن موضعخیدر تار یخود ، سع یکل یاستراتژپیرو او  انتقاد کرد. سوژه

، که است وحدت یافتهافراد هدفمند خلق  اجتماعی-یضرورت اقتصاد محصول،  جهینت نیا  .ستین فطری یکیولوژیبرنامه ب کی نمایانگر،  یجنس-یروان

 .کند یم الاجرالازمرا  "یجنس لیم زمانمند تقلیل" ،یاقتصاد یهابایسته انجام دهند. دیتول ندیمحوله خود را در فرا تکالیفتوانند  یهستند و م پذیرکنترل

به  . -خواه اشراف و خواه لمپن پرولتاریا -قرار بگیرد فرآیند تولیدمگر آن که کسی خارج از به چند بازه زمانی در هفته محدود شود  دیبا یجنس تیفعال

 تمرکزو  "بدن ضرورت اجتماعی غیرجنسی کردنِ  " یعنی - لیبیدو است "مندمکان تقلیل" مستلزم زین پذیرکنترل هایسوژه جادی، ا بیترت نیهم

 ( .(EC 48.تناسل در سکسوالیته

                                                                                                                                                                                                                                                                               
The Logics of Disintegration: Post-Structuralist Thought and the Claims of Critical Theory (London and New York: Verso, 1987), p. 170. 

 
30 . See Freud, Three Essays on the Theory of Sexuality, in SE vii passim. 

است. نگاه شود هنجارهای معیار لحاظ شده و در نتیجه قضاوتی هنجارمند حاصل شده "انحراف "رسد که در این مورد خاص گذاری موضوعات، به نظر میطرفی در ارزشرغم تلاش فروید برای علمی  بودن و بیعلی .31 

برای فروید  این بدان معنی نیست که  J.Laplanche and J- B. Pontails, The language of psychoanalysis, trans. D. Nicholson- Smith (new York: Norton, 1973) PP. 306-7به 

ها در آمیزش برای مثال در معاشقه. ولی اگر افراط در لذت پیشا تناسلی از مدت زمانی مشخص در معاشقه فراتر رود، یا اگر زوج -ناسلی جنسیجایگاه قابل قبول خود را در زندگی جنسی فرد بالغ نداردمرحله پیشات

 رود.تناسلی به ارضا دست نیابند، آن زمان فعالیت جنسی به سمت انحراف جنسی می
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 صورتبه که تنها  -شناسانهآسیب تیوضع کی جامعه سرکوبگر ما یدر چارچوب هنجار یکه انحرافات جنس مدعی استملاحظات ، مارکوزه  نیبا توجه به ا

سرکوب  هیعل انیعص"بیان به مثابهتوان آنها را  ی، مدیگرنقطه نظری  از د.شوفرض می -گشتهپدیدار  (]اشاره به کتاب بودلر[fleurs du malگلهای رنج )

، انحرافات دارد یکی، که با آنها ارتباط نزدیفانتز همچون .دیده شود هایشبنیانتمام  علیهدر واقع ، بر شود ،یم طلب نامنتظرکه توسط جامعه  "یجنس

}در فرانسه به معنای وعده  promesse de Bonheurکی دارای ، بیترت نیبه هم .ستوفادار مانده ا رشددوره  کی، به  تیقبل از استقرار اصل واقع

 حاصل شود. گوناگون طیکه ممکن است در شرا یخوشبختای از جلوه ،خوشبختی{ است

متون  یانسان قیدانش و علاو  یروشنگر کیالکتید. مترین اقبال در تاثیرگذاری بر جریانات زمان را داشتمارکوزه کنظریه ،  یمورد بررس هیسه نظر انیاز م

جایگاه خود را حفظ  ،ای خاصبه عنوان سندی از دوره از سوی دیگر اروس و تمدن .حرفی برای گفتن دارندمعاصر  لسوفانیف میان هستند که هنوز یازنده

-را نمی،  دیفرومانند وبر و  "یبورژواز ‘ کیتار‘ سندگانینو"که  داشت باور، مکتب فرانکفورت ی آنهانظر یکپارچگیو  مبیّن ییواقع گرا لیبه دل . کندمی

مواجه  یچالش هولناکواسطه با باید بی 32.(106PD) استکرده تولیدشانکه  هستند یاطبقه هایوردهفرآ که عنوان توان به سادگی حذف کرد، تنها با این

اروس و  کتاب  نفوذ یوقت .کردتلاش میبرای آن  دیاست که مارکوزه با انتقاد از فرو یزیهمان چ نیو ا .قرار داده بودند یپروژه مترقشدند که مقابل می

 نانهیبدب یشناس، که با کمک انسان یروشنگر کیالکتیاگر د .است ضربه شستی آنچنانی نشان داده که مارکوزه دیرس یدر اوج خود بود ، به نظر م تمدن

 ،تا به سادگی نکرد  یاو سع بود. دیخود فرو یهاهینظر ریتفس قیطرمارکوزه در صدد ارائه آن از  ، داشت ازین اتوپیاییراه حل  کی، به  بود شده نیتدو دیفرو

 در عوض او در انجام آن داشتند. یسعنظرورز اما کمتر نقدهای معتبر از  یاریرد کند ، همانطور که بس ینعقلا یهااستدلال ضدرا با  دیفرو یاستدلال ها

را  ییایضد اتوپ قایعم روانکاوِطریق یک باژگونی دیالکتیکی، که از  استفاده کند ماندگاردروننقد یعنی مورد علاقه مکتب فرانکفورت ،  یاز استراتژ تلاش کرد

 .ه ستایش استشایستمارکوزه  رهیافت ، جسارت اقص هم باشد . هرچه نکردمی لیتبد ییایاتوپ اندیشمند کیبه 

 ای -مارکوزه  "سمِ یمارکس دِ یفرو"در  یمغالطه اصلرسد. به نظر می  کل تدبیر او اشتباه است، بلکهمارکوزه کار آسانی  خطاهایامروزه نه تنها آشکار کردن  

 ی، براکه منکر آن نیستیم ضرورت( است. ای تیواقع:  Anank ) هنکنااز  دیبا تصور فرو یکمبود ماد دهیا خلط - دیفرو "شدن زهیمارکس"تر قیدق دیشا
                                                             
32 . See also Max Horkheimer, “The Authoritarian State,” in The Essential Frankfurt School Reader, ed. A. Arato and E. Gebhardt (New York:Continuum, 1978), 

pp. 95–117. 
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تر گستردهاریبس Ananke یمعناهرچند دامنه  است. یزندگدر  ناهنجاری یبرا یمهم لیدل ،عتیطب ازبرخواسته  یماد یبقا کشمکش، ضرورت دیفرو

و  درماندگی"خواهد کرد و  امیق "ما  هیبر عل رام نشدنیرحمانه و  یبا شکوه ، ب" شهیهم عتی، طبو مرگ ی، درد جسم ریناپذاجتناب فقدانوجود با  .است

ر و رفاه مادی شوخی بردا -مهم نیست چه میزان از وفور حاصل شود 33.آوردبه یادمان می "تمدن از آن فرار کنیم خواستیم با کمککه می مان راضعف

   به عزت نفس ما خواهد بود. ینیتوه شهیهم و این مواجه می شود 34"ناپذیرامر چاره"باز هم انسان با  -نیست

 ناهنجارای و ی ما که آنچان ذرههمچون جامعه یادر جامعهو استدلال کند  کردهرد  یوجود مشتی یاوهملاحظات را به عنوان  نیا یممکن است کس

 این]با این وجود  ادعا وجود دارد. نیا مصادیق دیو بدون ترد آور مواجه شد.ای کمتر دلهرهبه گونه  های اجتناب ناپذیر زندگیبا بحران می تواناست،  نشده

 گیرد. سیاسی نکات عمیقی  را نادیده می بلکه از لحاظ ماهیتنه تنها از لحاظ فلسفی دیدگاه[ 

 از اساسرا  وتوپیاگراییا، بلکه ،شودیمربوط م یانسان عتیطبخوبی آن در مورد فرضیات  کردن یزهآلدهیابه  نه تنها وتوپیاگراییا اب یروانکاو مخالفت

و  هارانه انیم یریکه در اثر درگ است یبشر یتنها نگران موانع خوشبخت نه دیغافل است که فرو تیواقع نیغالباً از ا یدیچپ فرو داند.ینامطلوب م

با تمام توان که  حساس شد ی، نسبت به خطرات کرد یفتگیخودشبه  معطوفتوجه خود را  نکهیبعد از ا ]بلکه در ادامه[ شود.یم جادیتمدن ا یهاخواست

زدایی از محوریت کودک نیز وه بر حل کردن مسئله ادیپ، تمرکزعلا شوند.یخطرات فقط با گذشت زمان آشکارتر م نیو ا .کندایجاد میوجود انسان  برای

انسان را  یزندگ ماهیت فانیِو  یگریدکه وجود  رندیبگ ادی دیکودکان با ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند(. )البته این دو یک مسئولیت تکوینی انتقادی است.

 نیا.  شکل گرفته است ناهمگونای که از اکثریت افراد شود، جامعهایجاد می محوردادن جایگاه شخص در جامعه قانون بخشی از این روند با قرار .رندیبپذ

چه چپ و چه  ،یروانکاو یاسیس نظریهوجود داشته باشد که  زیچ کیاگر  .دردناک است اریبس که ما تمام عمر با آن درگیر خواهیم بودکشمکش تکوینی 

جامعه  کیاکنون کاملاً آشکار است که  است. (omnipotence) مطلق قدرتخطر  آن چیز، باشدما آموخته  ، بهتهیناکام مدرن یهاوتوپیاا در احیای ،راست

                                                             
33 . Freud, The Future of an Illusion, in SE xxi, 16. 

 
 
34 . Paul Ricoeur, Freud and Philosophy: An Essay in Interpretation, trans. D. Savage (New Haven: Yale University Press, 1970), p. 332. 
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 یٍفتگیخودش نکهیبر ا یمارکوزه مبن شنهادیملاحظات ، پ نیبا توجه به ا است. گریخودمحدود رشیو پذ مطلق قدرتکنار گذاشتن  نیازمند کیدموکرات

 دیو اورفئوس با نارسیسوس نکهی( ، و اEC 107  ،016اشاره دارد ) "یاز هست یگریحالت د"است ، که به  "یشناخت یهست پیامدهای یحاو" نخستین

 یعیبا جهان طب وسیئروابط کمتر پرومت ترویجو  روبرو شدن،  اکولوژیمطمئناً ، با توجه به بحران  شوند ، نگران کننده است. یفرهنگ دیقهرمانان جد

قدرت  تثبیت، ما را به ردیگیم دهیوجود انسان را ناد متعارضناقص و  تیکه ماه(  (EC 11 "کامل ارضای"به  یابیاما دست است. رگ و زندگیم موضوع

 برد.یرا بالا م سمیتاریتوتالشبح  ظهور[]کار موجبات  نیدهد و با ا یسوق م مطلق

 

 هابرماس

 یریجلوگ - شدر واقع وسواس - اش ی، نگران کار خوددر طول دوران  .دیرس بلوغ به  یاسیو س یدوم از نظر فلسف یپس از جنگ جهان یهابرماس در سالها

 جایگزینآدورنو  یاسیو سکوت سگرایی زیبایی شناسانه نخبه، آن نسل یجوان آلمان کی یبرا .ا از به خود آمدن بازمی داشت که آلمان ر ی بودجنوناز 

از اصلاح  یریدر عوض ، او مس انقلاب محتاط بود. نهیگز نسبت به شهی، هابرماس هم 0691پرشور دهه دانشجویان و برخلاف مارکوزه و  نبود. یمناسب

، آدورنو و دگری، هارا که توسط وبر علمی شده درَاجنگ خِشیاو نقد پ .برای ایجاد تئوری مناسبی برای توجیه آن کوشیدو  پی گرفت را  کالیراد یطلب

 سمیالیسوس نویدکه  یبا گذشت سالها ، هنگام در نظر گرفت. تیتر عقلانجامع نظریه کیتوسعه  یبرا متی، به عنوان نقطه عزبندی شده بودصورت گرانید

 35 خورد. وندیپ یبا دفاع از دموکراس یاندهیبه طور فزا ییاز خردگرا  هابرماس ، دفاع به حاشیه رانده شد

اظهار داشت که  او در وهله اول رد کرد. صورتبندی آن رااو نحوه  رای، ز نبود برای رهایی از دیالکتیک روشنگری آنچنان دست و پا بزند هابرماس مجبور

او معتقد اندخت. از روشنگری سوق داد که خود پروژه روشنگری را به خطر می ژرفانتقاد آنچنان  به سوی ها را، آنرنووهورکهایمر و آد تِیوضع ترومای

-هیتر نظر، سطح مرسوم گری، به عبارت د میبرگرد یترمعقول ژرفایبه  میتوان یم ،"میستین سهیم گرید" دکنندهیناام تیوضع نیا ما در از آنجا که است

 یتلاش آنها برا یعنیآنها بود ،  ینظر)یکتاگرایی( سم یاز مون یو آدورنو ناش مریهورکها ، بن بستِ  اوبه گفته  (.PD 106  ،009) را اجرا کنیم یپرداز

 ینوآور نیو ا - آنها سمیمقابله با مون یهابرماس برا(. .(PD Ch. 5؛ TCA i.4بود.  یابزار تیعقلان به عبارت دیگر،  عدیک بُاز  یخیتوسعه تار یمفهوم ساز

                                                             
35 . See Baynes, chapter 8 below. 
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 یو هنجار ینظر یمبان پالایش، یو ارتباط یابزار تیعقلان نیب زی، با تما یاز نظر فلسف .دومی را معرفی کرد با عنوان عقلانیت ارتباطیعد بُ –او بود  مهم

 یبه جا هابرماس معتقد است که یاسیو از نظر س .دادن نشان نمیتوجهی به آ انتقادیپردازان  هیکه نسل اول نظر یشد ، کار ریپذپروژه فرانکفورت امکان

و  یمترق یهاجنبهتواند و می ، آوردیامکان را فراهم م نیتر اظریف یانهیگرادوگانه لیشود ، تحلیحاصل م یروشنگر کیالکتیکه از دسکونی رسیدن به 

 .باشد مکنمدر آن   یاسیمداخله س که  دهدرا می یکینقاط استراتژ ییبه نوبه خود به او امکان شناسا نیا کند.روشن را  تهیمدرن روندهپس نیهمچن

خود در  اولیه هایبینش، به با سرسختی مثال زدنیطولانی و پربار خود  زندگی کاریهای مختلف این تئوری در طول هابرماس علیرغم اختلاف در نسخه

ما  یبرا تیاستقلال و مسئول"داشت که ساختار خود زبان  بیاندر دانشگاه فرانکفورت ،  مقدماتی خود   یسخنرانهمان  در .پایبند بوده است مورد ارتباط 

 نیگرچه ممکن است ا (.TP 142-69؛  KHI 314) "کندیم انیرا ب مقیدو  عمومیاجماع صراحتا نیت " ،"نخستین جمله ما " او میگوید ."ایجاد می کند

بر ، هابرماس تا به امروز. است کارهای او بوده گرهایی همیشه هدایتچنین بصیرت ولی، باشد ها را تعدیل کردهو او بعدا آن ،حکم احتیاط باشدادعا فراتر از 

 د.نک یگذار هیرا پا مندی، هنجار کیزیو متاف اتیاله مرگتوان بعد از  یاست که م مکانیزبان تنها  ،آن است

 نیاو معتقد بود که ا 36بود. یدر درجه اول روش شناخت یهابرماس به روانکاو رویکرد،  یانسان علایقدانش و کتاب مارکوزه در  بلاغیِ نشستهای ته رغمیعل

، نقد خود شناسانهبرنامه زبانزمان با همهابرماس  باشد. یانتقاد ینظریه یبرا ییتواند الگویم نیموفق است و بنابرا یعلم انتقاد کیاز  یواقعای نمونه

 فیارتباطات تحر" نظریه کیبه عنوان  - 37آن بودغسل تعمید در همان زمان مشغول باًیتقر کوریر همانگونه که، "سوء ظن کیهرمنوت" ای - آگاهی کاذب

 باشد. کیستماتیشده س فیتحر طارتبا هینظر دیبا یانتقاد یعلم واقع کیبه عنوان  یاست که روانکاو یبدان معن نیا 38.کرد ریتفسباز "کیستماتیشده س

یک اشتباه ساده احتمالی  – هاپریشیکنشو  نشانگان، اهایرو یمحتوا ظاهر تحریف شدهمثلاً  -است  دفع آندر صدد  انهکاذب که نقد روانکاو یآگاه نیا

،  ندیفرآ نیا کیستماتیس تیماه لی، به دل نیعلاوه بر اآید. لاش فرد برای خودفهمی به میان میبا تاست که  سازیمبهم ندیفرا جهینتبلکه نیست. 

                                                             
36 .  . See Thomas McCarthy, The Critical Theory of Ju¨ rgen Habermas (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1978), p. 195. 
37 . Ricoeur, Freud and Philosophy, pp. 32–5. 

 
38 . For a programmatic statement, see Ju¨ rgen Habermas, “Toward a Theory of Communicative Competence,” in Recent Sociology, No. 2: Patterns of Human 

Communication, ed. H. P. Dreizel (New York: Macmillan, 1970), pp. 115–30. 
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غلبه  ی، صرف نظر از شدت آن ، معمولاً برامحضاعمال اراده  .ممکن استغیر ،ظاهری یمحتوا های میان لایهنهفته در  یواقع یبه معناروشمند  یدسترس

 لازم است. - کیتکن -صرف  ریاز تفس شیب یزیرفع موانع ، چ یبرا .ستین یبر بن بست کاف

شده  فیتحر یارتباط ینظریه رسد کهیبه نظر م .که آشکارا نقش مهمی در سیر نظریه هابرماس دارد ،است مشکلی این جا در کمین نشستهاما  

ریزی پی هنجار نیا تیروشن شدن ماه یو تلاش برا .ها صرفا تحریف محسوب شوندتحریفدارد تا آن نشده فیتحر یارتباط یبه مفهومنیاز سیستماتیک 

 .به ستوه آوردخود  کاراز هر طرف، تا پایان عمر ، هابرماس را بنیادگرایی سقوط به بدون  ی او،شده در نظریه

 .( ارائه دهدself)از خود یبود تصور مثبت لیبرخلاف آدورنو ، او ما .بازمانداز برآوردن آن فاصله گرفت ،  یاز روانکاو یداشت ، اما وقت یهابرماس برنامه درست

 فراگیر یبه الگو کینزد قابل توجهی میزانبه  یکرد که به طور کل هعرضرا  یماندهزاز خودسا یاوهی، شخود یارتباط کردی، او با استفاده از روقتیدر حق

 کیکه کودکان وارد  گیردشکل می یهنگاماین رشد  .ردیگیزبان صورت م فراگیری قیاز طر اگو تجلیهابرماس معتقد است ،  بود. یروان انسجاماز  لووالد

-هبیشین اگو، هدف از رشد کنداشاره می لوواید )و فروید متاخر( همان طور کهو  .کنندیم یرا درون روزمرهارتباط زبان  یشوند و ساختارهایم یجامعه زبان

 و یا ؛ اش درونی یگریادغام د قیاز طر (self)خودغنابخشی به و  بسطبه منظور ، یغریز زندگی ناخودآگاه در مواجهه با است پذیرا بودن ارتباطی اگو سازی

 39 .می نامد"درونی بیگانه قلمرو" آن را  دیآن چنان که فرو

کرد شرح  یسع یروانکاو انگذاریبن یوقت رایز .های او رجوع کردو نه گفته از روانکاوی دیفرواعمال به  دیبا یروانکاو فهم یکرد که برا شنهادیهابرماس پ

،  یانرژبا عبارتی چون  شیروشها حیتوض یتلاش او برا یعنی- (  (KHI 246 او "باورانهعلمسوء تفاهم " داد ارائه کند ، یاز آنچه انجام م یشناختروش

فروید تنها مقصر  به لاکان است ، هابرماس اظهار داشت که کیکه نزد موضعیدر  .را اشتباه تعبیر کندکار خود  باعث شد  -رهیو غ هی، تخل یی، جابجا روهاین

لازم ،  یبه منابع نظر یبه سادگ دیفرو .کردممکن میکار او را غیر حی، توض شناسیزبان هینظر ابتدایی تیمعاصر و وضع یشناسعصب ناپخته تیوضع .نیست

بازسازی  زبان نظریه با کمک دیبا دیفرو یعلم یمفهوم سازخلاصه آن که  نداشت. یدسترسمیسر شد،  ستمیزبان در اواسط قرن ب هیکه فقط با بلوغ نظر

 .شود

                                                             
39 . Freud, “New Introductory Lectures to Psychoanalysis,” in SE xxii, 57. 
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، شود یتلق یکیصرفاً هرمنوت عمل کیبه عنوان  دیکه با ستین یمعن نی، به ادربرداشته باشدرا  یزبان لیتحل یروشها دیبا یروانکاوکه نیحال ، ا نیبا ا 

 صرفا یکردیرو و روشن از حی، هابرماس نقد صر یانسان قیدانش و علاهمزمان با  باًیتقر 40.اندپیشنهاد کرده "یزبان گراناصلاح"از  یاریکه بس آنگونه

 یزبانمنحصرا  یریتفس برایرا  نقد نیو اکنون او ا ((see LSS chs. 7–9دنوشته بو یدر علوم اجتماع یستیویتیصرفاً پوز یکردیرو نیو همچن یکیهرمنوت

که در این  -را متن کیفهم خلاءهای موجود در قصد دارند  ان، روانکاو هشناسانلغت همچون نقدهای صرفا هرمونتیکی ،کرد حیتصر او .بستبکار  یاز روانکاو

اما بر خلاف  است.( یگرید مسئله،  درنظرگرفتمتن  مثابهبه  دیرا با یزندگ چهخیتار نکهی)ا .پر کنند  -فرد است کی یزندگ خیمتن تارهمان  ،مورد تحلیلی

، که ممکن ستندیمهم ن روسِیپاپ کی پوسیدگی همچون هاییبدشانسی جهیآنها نت .ندارنداعتقادی به تصادفی بودن خلاهای مذکور ، روانکاوان شناسانلغت

در وهله اول  است که یدفاع هایسازوکارخاص و  یدفاع یسمهایفرد محصول مکان یزندگ خیدر متون تار خلاءها رخ دهد. کیمتن کلاس کیانتقال است در 

که همان مقاومت  ،کنندهمچون موانع عمل می یدفاعسازوکارهای ، پر شود یدر روند روانکاو خلاءهاشود آن  یتلاش مکه  یهنگام .اندها را پدید آوردهآن

  باید درون خود فهمیده شود. که ای هستندیحاوی معانبه عبارت دیگر، ، گیردکه از رشد فرد نشئت می فهمموانع  است.

که  ایپو یروهاین تعدیلبه منظور  .ستین یکاف برای درمان خود یسرکوب شده به خود وغیرقابل دسترس از اطلاعات  یکه درک شناخت اشتتاکید د دیفرو

 دیتأک دیبا. ممکن در هر شکل آن استراه تغییر درمانی تنها  ایپو کردیرو نی، ادیفرو یبرا .ها نیز کار شودباید بر روی مقاومت کرده است دیرا تول هامقاومت

ها و صرفاً ارائه اطلاعات با دور زدن مقاومت، داشت بیان دیفرو کند.ینقل م دیاستناد مربوطه را از فرو یو حت دیتأک ایپو نقطه نظر، بر لزوم هابرماس، کرد که

 41."یبر گرسنگ یدر زمان قحط غداصورت  عیکه توز گذاردیم ریتأث عصبی یماری، بر علائم بهمان میزان"،  شانناخودآگاه یدر مورد زندگ مارانیمرتبط با ب

 همچون یعنی،  نیروواراست که ما  نیمستلزم ا -ها مقابله با آن یبرا تلاشو ضرورت  -کند که وجود دفاع و مقاومت یم دیی، هابرماس تأ نیعلاوه بر ا

 میاز مفاه دیبا ی، روانکاوهادهیپد نیا یدرک نظر یو برا .میعمل کن ،کند یکه در روان انسان کار م (naturwu¨ schig) گونهعتیو طب ایپو ییها دهیپد

 استفاده کند که مشابه آن در علوم طبیعی به کار رفته است. یحیتوض-یعل

                                                             
40 . See Paul Ricoeur, “Image and Language in Psychoanalysis,” in vol. iii of Psychoanalysis and Language, Psychoanalysis and the Humanities, ed. J. Smith (New 

Haven: Yale University Press, 1978). 
 
41 . Freud, “‘Wild’ Psychoanalysis,” in SE xi, 225. 
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 کیستماتیس فاتیو منابع آن تحر تیتواند ماه ی، که م( (KHI 120 "شود تیهدا ینظر یبا گزاره ها" بایستمی لگری، تحل کاذب یآگاه یلیدر نقد تحل

به  دنیرس یبرا - محل شک است نیا که –است  یکیهرمنوت تیدر نها یهدف روانکاو میاگر فرض کن یحت .بگیرد سبقتکند تا از آنها  ییرا رمز گشا

که  ردیکند و بپذ تعدیل دیفروعلیه خود را گرایانه علمشود که هابرماس اتهام یملاحظات باعث م نیا حذف شود. ،فهم نزد ینیع موانع دیبا بصیرت

 ،کندی، استدلال میخود در علوم اجتماع یکل تیموقع یهابرماس در راستا KHI 214)).42نبوده است  "اساس یکاملاً ب" نهایی ]فروید[ یعلم یفهمخود

فراتر  یحت کوریر( .(KHI 217یک جا جمع کند "تیعل یوندهایپ یروانشناخت پژوهشرا با  شناسانهزبان لیتحل"است که  یمستلزم روانکاو ینیتجربه بال

 بیرا با زبان معنا ترک یکه زبان انرژآورد بدست می "مختلط گفتار" قیرا از طر خود (raison d’ ˆ etre) علت وجودی یکند که روانکاویرود و استدلال میم

 کند.یم

 یهاگفتمان بی، بر لزوم ترک رکویر همچونکه ،  یحالدر  .کندروانشناختی جبران میشود، آن را در سطح فراتسلیم میدر سطح بالینی هرچقدر هابرماس 

 لغزد.یم فرو یزبان سمیمون کیخود در مورد سرکوب ، به  ینظر گزارش، در  کندپافشاری می ینیتجربه بال ساختنروشن  یبرا یکیو هرمنوت یحیتوض

که بیان آرزوهای احساس  که کودک ییهاتیدر موقع یعنی -گیردشکل می خطرناک طیدر شرا ،، سرکوب رشدیکند که از نظر یهابرماس استدلال م

زبان بیناذهنِی زبان روزمره است.) این روش او برای نزد هابرماس به معنای دستور "عمومی"امر و  .آمیز استاش به صورت عمومی بسیار مخاطرهاصلی

ممنوعه را از حوزه  یخواسته ها نیندارند که ا یچاره ا ، کودک نیوالدهیبت آنها و قدرت برتر اگو ضعیف با توجه به بازتفسیر فرآیندهای ثانویه است.( 

دستورزبان " از طریق یساز یخصوص کنند. انیب یشده و خصوص فیتحر یو آنها را به شکل کردهمنع  یآگاهخود درونی در یاز جمله حوزه عموم یعموم

 یعنی پیشازبانی،حوزه  کیبه طردشان و  روزمرهآنها از دستور زبان  ابرازبا حذف  یعنیشود ، یها انجام مخواسته "(degrammaticizing) زدایی

 کودک بیترت نیبه ا( .را بیان میکند هیاول یندهایفرآ (alogical)گریزمنطق شهیاند ریتفس یروش هابرماس برا ،زداییاین دستورزبان) ناخودآگاه.

 انگریشود ، بیم دهید فردیک  یزندگ خیکه در تار خلاءهایی ند.کیم یمخفنیز   بلکه از خودش گرانیخود را نه تنها از د "پذیرش رقابلیغ" بخشهای

 .را مختل کرده است تیروا ،هاسرکوب نیاست که در آن ا مراحلی

                                                             
 اند.نهاده شدهفروید درست بنا  "طبیعت گرایی"و  "عینیت گرایی"بخشد تا از خود پنهان شود، ها تئوریک، پل ریکور اذعان داشت برای آن که روان خود را عینیت میتقریبا همزمان و تحت همان انگیزه .42 
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تلاش اثبات شده  است. روزمرهزبان نی هاذنیممنوعه از قلمرو ب یهادهیا "ردط"شود و شامل یمطرح م ازبانینیامر کاملاً ب کی، سرکوب به عنوان  نیبنابرا

 یم جهینت( ، گفتگو درمان کرد کرد )در یتوان در زبان خنث یکه سرکوب را م تیواقع نیاز ا او :می شودمحدود  گوییهماننکته با  نیهابرماس در مورد ا

کردن سرکوب نه تنها  یخنث یکرد ، تلاش برا قیهابرماس تصد میدیطور که د اما همان  است. برای آغاز کردن یزبان ندیفرآ کی عملا که سرکوب ردیگ

ارزیابی  وسوسه .با آن مبارزه کرد ینیبال تمرینقدرتمند در  ایمواجهه با دیشود که بایمقاومت مواجه م وارنیرو یهادهی، بلکه با پداست یزبان ندیفرآ کی

 نیا43 کند.یفراموش مگادامر   یم زبانیانتقاد خود را به مونس نیو همچن است که مشاهدات  شدیدچنان در هابرماس  یاصطلاحات زبان با زیهمه چکردن 

مسئله ساز  " "، نینماد یهادهیو ا صورتها-واژه نیب زیتما" به نظر هابرماس را انکار کند: یدیفرو یدر روانکاو یاساس زیتما کیشود که او یامر باعث م

و  صورتها-واژهن ( اما تمایز بی.(KHI 241 "ستیبخش ن تی، رضا" روندپیش می "از زبان منفکها دهیا نی، که در آن ا یزبانریفرض بستر غ"و  ،"است

ذهنی عملکرد "متفاوت از  اساسا یو شکل خودآگاه یعقلان اندیشه نیتفاوت بو برای جدا ساختن نقص فرویدی است. بی ارساخت شاخصه صورتها-چیز

کند ، بلکه باعث یم تعدیلرا  حوزهدو  نیب ینه تنها ناهمگون زیتما نیا . انکارساخته شده بود -( selfهمان تقسیم اساسی از خود)عنی ی - 44"باستانی

 شود.یم زین اگو "نهفته بیگانهقلمرو " بیگانگی ریچشمگ تقلیل

( Auseinadersetzung) نزاع کیمؤسسه بود ،  نیا یبرنامه درس برای معیار سندهینو دیکه فرو ییخود در فرانکفورت ، جا یدر دوران کارآموز هابرماس

قید داد ،  گسترشخود را  تیو موقع دور کرد –از آدورنو  ژهیو به – انتقادیپردازان  هیخود را از نسل اول نظراو که  جاآناما . رقم زدرا با روانکاوی  قیعم

 کردند. ارائه شان رامقتضی ییاگرضد روشن ی، آنها مطمئناً ادعاها این راهاما ، در ، هستند یروشنگر یهاچهره دی، آدورنو و فرو روانکاوی را نیز زد. درنهایت

توانست نمی که بود قیعمآنچنان  یضد روشنگر دیهابرماس ، تهد یبراهرچند  45.بخشیدمیتفکر آنها  ، جانی تازه بهدو موضع نیب یشگیهم نزاعدر واقع ، 

توان نتیجه را می از ابتدا شهی، هم دایدر ای دگری، ها چهیدر مورد ناو در مباحثات .  ها در موقعیت خود باشندتا بهترین نمونهسخنگویان آن را رها کند 

                                                             
43 . In fact Habermas’s position is, in the final analysis, virtually indistinguishable from Gadamer’s. See my Perversion and Utopia, pp. 205–15. 

 
44 . Jonathan Lear, Love and its Place in Nature (New York: Farrar, Straus, & Giroux, 1990), p. 37. 

 
45 . See my “‘Slow Magic’: Psychoanalysis and the Disenchantment of the World,” Journal of the American Psychoanalytic Association 50 (2003): 1197–218. 
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بود ، انسان  همراه -قلانیت، خودبنیادی و منتقد بت سازیقهرمان ع–( Aufklärerپیشاهنگ) دِیکه هابرماس در خانه با فرو ی، در حالنیبنابرا .حدس زد

 نامطبوع می دانست. امر غیر عقلانی را بر  دیفروتاکید و  نانهیبدب یشناس

نیز  یکنش ارتباط هینظر ینطفه .نهایی او از فروید را کاشت جداییبذر ،  سیستماتیک شده فیارتباطات تحر یبه عنوان تئور یهابرماس از روانکاو ریتفس

که دفاع از  ی، هنگام نیعلاوه بر ا شد. لیمزاحم تبد کیبلکه به  ،زائد یاندهینه تنها به طور فزا ی، روانکاوبا ادامه این تئوری ومنعقد شد از همین جا 

با  دیفرو در مقایسه با، آنها رشدی مترقی یهایو کوهلبرگ ، با تئور اژهیپ یشناخت ی، روانشناس شد تبدیلبه محور برنامه هابرماس  "تهیپروژه مدرن"

رنج ملموس  یاز نقد عمل یعنی -گرفته تا کانت  دیبود ، از مارکس و فرو شرطپیشتحول  نیدر ا نقد تیماه ریی، تغ نیافزون بر ا .تر بوداهداف او هماهنگ

توجیه مبانی دموکراسی لیبرال بود. با ضدیت علیه  آرامی در حال تبدیل به تلاشی برای ظن به سوءهرمونتیک  ارتباط. ممکن طیشرا یانسان تا نقد فلسف

اعتماد  به عنوان میانجی روشنگری یمبارزات عمل رات ناگهانییتغیبه  گریهابرماس د ، سمیمدرنو ظهور مبهم پست نوچپ افول با اصلاحات تاچر و ریگان، 

 46 .است "سوبژکتیوبراَ یریادگی یهاستمیس"به دنبال  "تهیپروژه مدرن" یاجرا یاو اکنون برانداشت. 

خود را  یعنی - آن شیءگشتگی چیدنبر یبرا یبه عنوان راه اش یگریدبا  خِرد رویاروییدر اصل ، او از  .کردآسان  اریبس خود یرا برا اوضاعاما هابرماس 

 خود را خِردمقابل کدام که است  اییگرید گوناگونی هببسته  ندیفرآ نیا کامیابی زانیاما م کند.یدفاع م - کردن ترریتر و انعطاف پذ قی، عمتوانگرتر

 بیگانگی ،در نسبت با اگو، به ناخودآگاه "ختیشنازبانامر " مقوله بسط  شود.یرشد م لیپتانس تحلیل بردن منجر به بودگیگرید  تحلیل بردن . بگشاید

،  سطحدر همان  .کندیمقابله م اگوکه با  است کپارچهیکار  اهمیتو  سوژه وندر خلاء کاهش دهندهبه نوبه خود ،  نیا دهد. یرا کاهش م اگو درونیقلمرو 

  یگریدبا  اگوبرخورد درباره توان یفوکو گفت ، م ]آراء[در  "خردییگفت و گو با ب"درباره  دایآنچه در دهد.یکاهش م نیز را اگورشد  لیپتانس نیهمچن

این  .کندخود تماس برقرار نمی دیگریبا  در هیچ شکل آن هرگزلوگوس  است. 47"درونی ،لوگوس برای" ندیکل فرآ .تکرار کرد زیهابرماس ن نزددرونی 

 (.(CES 93کند ینم شنهادیرا پ اگو "شدن یزیغر"، اما  است یدرون عتیطب "شدن شناسانهزبان"تار اساگرچه هابرماس خو بیانگر آن است که

                                                             
46 . See Axel Honneth, The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory, trans. K. Baynes (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1973), p. 284. 

 
47 . Jacques Derrida, “Cogito and the History of Madness,” Writing and Difference, trans. A. Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1978), p. 38. 
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 نکات پایانی

 اتیجزئ ریدرگ او انی، هابرماس و اطراف "تهیپروژه مدرن"در دفاع از  48.ای برای خود گزیدندجداگانه مسیرهای یو روانکاو یانتقاد نظریه 0691اواسط دهه 

 هینظربود،  یروانشناسنیازمند جامعه  یارتباط یریهنظکه  جایی تا شدند. راولزی شیباکم طریقیبه  سمیبرالیل یو مبان حقوق، فلسفه  یارتباط هینظر یفن

ی مترقی فکری او گرایی مستحکم و سویهبه عقلانیت این نظریه هابرماس معتقد بود که .قرار می گرفت این سیاهه در تناسب باکوهلبرگ  یاخلاق شناخت

در  او پروژه  هدایتگر پیشانظری هایبصیرت – دیبه فرو او یعلاقه قبل رغمیعل -، آشکار شد که با بلوغ کامل نظریه هابرماس،  قتیدر حق. اعتبار بخشید

، مربوط به درمان  ی تکنیکیمحدود شده اریدر سؤالات مهم اما بس نا، روانکاودرهمان زمان بود. گانهیب یروانکاورفاییِ ژ یبا روح روانشناس قتیحق

 بسط یدانش و منافع انسان یهافصل نیتا آخر دیفرو توتم و تابوکه از  -روانکاوانه  یاجتماع هیسنت نظر .درگیر بودند، یو مرز تهفیخودش یهاتیشخص

 .گی مهجور ماندهمه –بود  افتهی

واکنش به ظهور فاشیسم  ارنامه اعضای قدیمی مکتب فرانکفورت نتیجهک ؟داردوجود  یو روانکاو یانتقاد نظریه به هم رسیدن  یبراموثر  یامروز راهآیا 

 نیو خطرناک تر نیامروز ، مهمتر .کرده استرا فراهم  یپردازان انتقاد هینظر ینسل بعد اجتماعی- یاقتصاد نهیزم "متاخر یدار هیجامعه سرما"بود. 

 یهر دو از فوئرباخ و روشنگر یانتقاد هیو نظر یاز آنجا که روانکاو .یهودیو  ی، اسلام یحیشرق و غرب ، مس؛ است ییادگرایبن با آن روبروییمکه  یمسئله ا

به  ونیزاسیتز سکولار نادرستی وهای جدی مواجه شده با بدبینی شرفتیبه عقل و پ مانیاکنون که ا .از دین بسیار جای کار داردها ، درک آن اندعبور کرده

ک محک کمتر ی خواهد شد( نید تنرف نیمنجر به از ب جیبه تدر یگسترش فرهنگ علم نداعتقاد داشت 0691و  0601که در دهه )است  دهیاثبات رس

ایگاه مذهب بی چون و این بدان معنا نیست که ج) (DE137) ( فراهم کند. "حدود روشنگری"تواند مبحث مفیدی را برای کاوش در از دین میپیشداورانه 

-یم یانتقاد نظریهاگر ( تر از آن است که بتوان نادیده گرفتشانو ژرف تربسیار فراگیر کندبدین معناست مسائلی که مطرح میبلکه فقط  است،چرا معتبر 

عقلانی بودن ریو غ یبدو خشمدر برخورد با فاشیسم، همانطور که  .به روانکاوی بازگردد گریبار د دیرا مطرح کند ، با بنیادگراییموضوع  به هر روشی خواهد

 .وجود نداردجایگزین دیگری  .انه را روشن کردروانکاو ژرفایی یروانشناس نیاز به استفاده از منابع دهیپداین 

 

                                                             
 تر دارند.های روانکاوی در تئوری اجتماعی گستردهاسثنائاتی هستند که هنوز هم سعی در ادغام یافته Axel Honnethآثار اکسل هانت  .48 


