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  3خود -ضد

لم دهیدد و سد ی کنیدد ار هدر درف حدری . نیددک روانکداو          است  که روانکاو فراهم کرده راحتی در صندلیِ» 

ری یدککککچده رار   گیرید .ه جید  او ودوم مدی    اف که وقت اش را می حوصله و وقت کافی داردک .ه اراف هر دقیقه

ک گدوش عیدیم  یدک    او ید  دهددک  او گوش مدی   اشک .ری ید  دعا یا نفرین کنید  . نید  ناله کنید  التماس کنید

کنید وولی که  اگر فکر می ک  حقیقت .ه خصوصنماید هر چی ف نفوذناوذیر مینسبت .ه سیستم همدلی استک او 

تواند .ده   کنید که او می اش است وس گوم اش . نیدک .ارنده کیست؟ اگر فکر می وردارید .راف گوم ردن .ه او می
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 (621::914) میلدر   « سفت .ده او .سسدبید تدا گندد . نیددک     توانید وس  شما کمک کند در حالی که خودتان نمی

اف کده .ده عقددد ادید ِ      گیرد .ا ژیل دلور و فلدیکس گتدارف در حملده    می سکسوساف که هنرف میلر در  نتیجه

  هدا  تقد و. ضدی  کده  اف  کنندد توافدق .سدیارف دارد  حملده     من( می -مامان –خانوادد مقدس: .ا.ا روانکاوف  )

البته در .یشدتر  و است و سرشارِ عشقی عمیق .ه رندگی  مشفقانه ها نی  . ضی وقتو  ترحم رحمانه و فارغ ار .ی

اف .ه تحلیل  حمله  .ه خود  .ه همۀ آنسه در نوع .شر ریادف انسانی استاست اف  حملهک  اندار غلط.سیار  موارد

  رندگیک 6نژند روانشده و ادیپی کننده و همۀ حاالت  ادیپی

شدبیه    هدایسدتا  فرار آنکه انسان .ر اف ادیپی قل ۀو در نهایت سرنگونی ادی  .راف مواجه  کشی ضدّنتیجۀ لشکر

ضدد  مسدی،  مسدیحیت و قبیلده در     جنگ نیسه .ا  اش .ه دست آمده است مشا.ه جنگی.راف است که  اف نتیجه

 ؛کندد کده   یضد ادی  .ا ایدن انگداره آغدار مد     :ممکن است این فحوا را نپذیرندکسانی که  محض اطالع کمسی،

اف درمان  ساخت و گونه کلیسایی خوش  روانکاوف ار رمان ودیدارف تا .ه امرور و .ه احتمام فراوان در آینده نی 

توانند .ه آن وفادار .ماننددک .ده    اف ار عقاید استوار است که تنها افراد .سیار مومن می است که .ر اساس مجموعه

د که تا.ع گم شدن در قبیله است و .ر اساس اهدای خارجی و مشدترک  عنوان مثام آنانی که .ه امنیتی .اور دارن

شوند؟ .ر کدام اساس اند؟ در حالی که اندیشیدن .ر وایدۀ   چنان .اورهایی ار کجا ناشی میاما ت ریف شده است 

حتدا   انسانی که .ه دنبام امنیت .اشد»کند:  .یان میسکسوس همانگونه که میلر در  کاین امنیت کامأل .یهوده است

اش  کند تا واهایی مصنوعی .ه خود متصل کندد کده .دراف    قطع می اش را در ذهن  همانند انسانی است که واهاف

ایدن اسدت رویداف انسدان      -.ددون درد  .ددون مشدکل    ک(624همان ص « )ا مشکلی .ه دنبام نداشته .اشددرد ی

 کفارغ ار رنجار وجودف تسکین یافته و  نژند روان

رندد  .در اسداس میدلِ .ده      اف دا چنینی  عقایدف که ریشه در غری د قبیلده  این دهند عقاید ینشان مدلور و گتارف 

ای ی آشکار در اروودا  .ودن شخص دیگرف شکل گرفته استک حالت شدت یافتۀ این میل منجر .ه فجگذار قانون

خدوی  ما را دچار  دید آوردند؛ میلی که امرور هنور در کار است و همۀرا وو موسولینی و فاشیسم  شد که هیتلر

کند:  خاستن فاشیسم .ود آغار میهاف کامالً جدف رایش که توام .ا احترام .ه .ر .ا مرور ورسش ضد ادی کندک  می
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ایدن ورسشدی اسدت کده آمریکدا و      « وررندد؟  شوند که .ه سرکوب خویش میل می هایی ساخته می چگونه توده»

 ودیددد »: دهندد  واسد   .ددان راغ  اند که .یشتر چندین   انگلیس دوست ندارند .ه شکل مستقیم .ه آن .پردارند و

 آندان  مشدکل  ایدن  مدا   .راف نه افتد  اتفاق تواند می دیگران .راف تنها که چی ف کداد رخ دیگرف جاف در فاشیسم

 .دا  انقال.دی  هداف  گدروه  حتا .پردارند؟ .دان ]آنان] .اید و است چالش دیگران .راف تنها فاشیسم واق اً آیا «کاست

 داراف ها آن حام این .ا کنند می .رخورد احتیاط .ا دارند وجود ما همۀ در .طیء صورت .ه که فاشیستی عناصرف

کینده   در نیسده  انسدان  همانند که فراخودفک است شده  ورداخته .دان کم .سیار که اند غال  جم ی «فراخود» یک

 خدود  آنهدا  .اورشدان   همین مبناف .ر و !(کاویتالیست !کمونیست! فاشیست) کوندارد می شیطان را دیگران  :تورف

 اسدت  اف وندارانده  خوددرست انداره ار .یش عقالنیت و توجیه یک  4وسین فکر یک مثا.ه .ه نتیجه این !اند نیک

 دم و دود سراسر هواف ا.رِ نارک هاف الیه همسون  کنند می لوچ رندگی در را آدم که است هایی سیاست .نیان که

 .ده » دهدد  مدی  شدر   نیسده  کده  چندان  .ید ارف  انسانک دهند می لو را اش ایمن هاف دنج و سرف مالقات مکان که

 اش  جهدان  مثا.ده  .ده  را او چید ف  هدر  گاهِوناه وررد  می عشق .سته درهاف و مخفی هاف مسیر ونهان  هاف مکان

 .ماندد   یرمنت چگونه نکند  فراموش چگونه کند  سکوت چگونه داند می او: کند می اغوا اش طراوت اش  امنیت

 انسدانی  چندین  گیدرد  می نتیجه نیسه( 9141:94نیسه ) «کدارد خوار و کند  سررنش را خود موقتی طور .ه چگونه

 و 7تاییددف  -خدود  غرید د  اتالقائ تحت که چرا است مستقل و طری .ی( خود) اف سوژه .ه .اور نیارمند سخت

 هدر  هدا  آن در» کده  غرای ف دارند رندگی .ه تنسب را ورهی ف و تایید کمترین که غرای ف است 4ورهی ف – خود

 .سدتۀ  درهاف وشت اندرونی  اتاقهاف این در کخاموش اکثریت قلمرو است این ک«دشو می ونداشته  مقدس دروغی

 اصرار نیسه مانند .ه و سارند می را شانراه گتارف و دلور که است ادیپی تئاترهاف راهروهاف در  ها روانکاو دفتر

 هدواف  در کشدیدن  نفس هست  نیار .دان سخت که چه آن و رسد می مشام .ه گندف .وف جا ینا در که کنند می

 کاست .یرون دنیاف .ا ارتباط و تاره
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 1تشخیصدی  اکیداً که دهد می توس ه را رویکردف ادی  ضدّ واکنشی  انسان صحنۀ وشت سوژه  مسألۀ آرمون در

 .ده  کندد  مدی  تالش ادی  ضدّ آنسهک نماید می .خش امالتی عمیقاً و( ماست؟ ناخوشی موج  چی ف چه امروره )

 کده  نامندد  مدی  90شدی وکاوف  را خود رویکرد این گتارف و دلور کاست درمان خودِ کند عرضه ما .ه درمان عنوان

 اختگدی  و رنجدورف  روان .دا  تقا.دل  در را هرچی ف روانکاوف که حالی درک است روانکاوانه رویکرد هر م ارض

 کنندد  مدی  تاکید ها آن جهت این .ه ککند می آغار اش 99هاف شکای و ها فروواشی  و شی و .ا شی وکاوف سنجد می

 روانکداو  صدندلی  .در  نژندد  روان یک دادن لم ار را .هترف امکان  آراد هواف در اسکی وفرنیک یک ردن قدم»که 

( ح ب ملت  مدرسه  لیسا ک خانواده ) روانکاوف یگرای ادیپی ه و ادیپی قلمروگرایی .ا که اف رویه «کند می فراهم

 نمایدد   کشدف  را میل قلمروردافِ هاف 92سیالن کوشد می ادی  ضدّ کدارد ستی  سر فرد قلمروگرایی .خصوص و

 رها را کدهایی کهورر  میل هاف ماشین اند  نیافته تقلیل رده نوروتیک قلمروگراییِ و ادیپی کدهایی .ه که هایی شار

 ککنند ویشرویی جا همه .ه رها کدهاف شارِ ار سیرف در تا کنند می

 هداف  خصوصیت ار اف واره ار گرایانه تجر.ه و گرا ماده تحلیلی خواهند می گتارف و دلور  99الیینگکدفکآر .ا مشا.ه

 و دلدور  کاندد خو مدی  اسدکی وفرنیک  را ها  آن درمانی  روان که دهند توس ه آدمی روانی فها شکای و ها فروواشی

 تدالش  .بیندد   ها رمنُ منیر ار را -96کننده میل هاف تولید همۀ – میل هاف تولید و ها نشآفری که این جاف .ه گتارف

 ار و انقدالب  تا فاشیسم ار اسکی وفرنی  تا وارانویا ارک دهند قرار دوحد .ین فضاف در را شان هاف تحلیل کنند می

 است دیگرف حد .ه حد یک ار گیرند هاف شار نوسان گیرد می قرار مطال ه مورد آنسهک ها شکای تا ها فروواشی

ککک .یایم دنیا .ه ام نخواسته وقت هیچ من) صفرِ شدت ار و افتد می اتفاق :9شدت ار متفاوتی هاف درجه روف .ر که

 در کده  هدایی  نام همۀ رید  می هرچه ام من)  امِ n شدت .ه و شروع اندام  .دون .دن( .گذارید خودم حامِ .ه مرا

کشود می ختم میل  وفرنیکاسکی فرآیند 94(هست تاری 
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هذیانیهتجرب

 هدر  ار دور سرخوشدیِ  .دا  مختلدف  متفکدران  و نویسندگان آراف ار . رگ  هدی این .ه رسیدن .راف ادی  ضدّ

 همدۀ  کندار  در و هدم  کندار  در شدان  تصورهاف یافتنِ جریان که آنان ار دسته آن ویژه .هک .رد می استفاده ت صبی 

 ورداخدتِ  و اجدرا  صدورت  .ه را آن توان می که دهند می شکل چی ف .ه  دارد ودوج کتاب در که دیگرف عناصر

 ک نمود توصیف  هذیان تجر.ۀ دقیقِ

 تالشدی  را ادید   ضدّ که است اشتباه اما دهند می ارجاع 97مارکس و فروید آراف .ه .ارها اینکه .ا گتارف و دلور

 و سرمایه شار) سیاسی اقتصاد .ا مفسران ها تالش این ار .سیارف درک دانست دو این آراف تشری، جهت در دیگر

 تدا  کده  94ریش کارهاف ویژه  .ه اند  کرده .رخورد هم ار جدا اقتصاد دو همسون( میل شار)لیبیدو اقتصاد و( سود

 گرفتندد   فدرض  را اقتصداد  یدک  تنها گتارف و دلور که حالی در ککرد وافشارف مسیر این .ر داشت جا که جا آن

ک شدود  دیده اجتماعی تولیدهاف ناخودآگاهِ مثا.ه .ه تواند می ساده .سیار که میل هاف تولید و ارهاشک شارها اقتصاد

 و اسدت  نهفتده  میدل  گدذارف  سدرمایه  یدک   سرمایه و سود و رمان در گذارف سرمایه نوع هر وشت آنان رعم .ه

 ک.رعکس

 جدایی  مدارکس  انقالب و فروید ارف.ورژو کالسیکِ آورد نهک .ود نیار جدیدف آوردف .ه هدی این .ه نیل .راف

 این نتیجهک دیوانه نیسۀ و انقال.ی مارکس میان آوردف تر  ستیهنده مرات  .ه آوردف .لکه .ود آن .ارندد فروید که

 کده  اسدت  این دهند می نشان اف کننده متقاعد شکل .ه -ادی  ضدّ-کتاب این نویسندگان که آنگونه جدید  آورد

ک91اند شده ناممکن( است دووهلو الکان  مورد در آنان گیرف جهت هرچند الکان حتا شاید و)روانکاوف و فروید

 کده  درحدالی ک کندد  اعتدراض  شکل این .ه تواند می شخصی «است التقاط یک .راستی این چرا؟ نیسه و مارکس»

 ایدن  در .دانندد  وقتدی  شوند می خوشحام مارکس خوانندگان ار .سیارفک ندارد وجود کردن اعتراض .راف دلیلی
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 ویراسته مارکس مبانی .رگ و شاخ که کند ادعا کسی است ممکن حتا کاست .وده یار کلی مارکس .ا .خت  آورد

 کسدی  اگدر  چراکه .ود ناوذیر اجتناب  آورد این گتارف و دلور دید راویۀ ارک است شده .هینه کار.ردف منیر ار و

 مارکس ار .هتر چی ف ستتوان نمی دهد انجام اعیاجتم مدار در سرمایه و ووم شار رمینۀ در تحلیلی خواست می

 هدا   تدرس   میدل  شدار  ی در رمیندۀ تحلیل خواست می کسی اگر و .ه همین شکل  .یا.د ووم مارکسیستیِ نیریۀ و

 کده  را( لیبیددو  شدار : مثدام  طدور  .ده ) اند رندگی رمینۀ وس ار ژری .ارنمودف که - ها میل و ها عشق ها  اضطراب

 هداف  حدوره در هدایی   هنیرید  .ه اف نداشت ج  این که ارایه دهد چاره  ویمایند می را ماعیاجت مختلف هاف رمینه

 همدۀ  فروکاسدتن  در اش گرایانده  تقلیل روش و روانکاوف .ودن ناکارآمد که رمانی ار ویژه .هک نماید رجوع دیگر

 جهت – ادی  ضدّ ند؟ک رو تواند می سو کدام .ه وس تحلیلگر کشد آشکار خانوادگی عقدد .ه میل ظهور اشکام

 تبارشناسی در خصوص .ه و جا این درک کند می ویشنهاد را اف نیسه شدت و تاثیر نیریۀ و نیسه -خالء این جبران

 .ه را میل مستقیماً که دارد وجود ناخودآگاه و خودآگاه نیروهاف در.ارد خواستن  و میل .ارد در اف نیریه اخالق

 آراف و آمدورد  مدی  مدا  .ده  نیسده  آنسده ک دهد می ر.ط سوددهی  .ر مبتنی لیوو هاف سیستم و اجتماعی هاف رمینه

 کاسدت  20شددن -واکنشی تاری  .شر نوع تاری  که است نکته این کند می تکمیل را ارخود.یگانگی در.ارد مارکس

 و مدارکس  کده  درحدالی  اسدت  داده نشدان  را .شر شد .رون راه این  .ر عالوه نیسه اندیشه که کنند می تاکید ها آن

  کنده ایارید دست اش نقد .ه که فرهنگی در اند کرده ریشه .سیار فروید

 .ده : انقدالب  و تفکدر  سیاست  و فلسفه مارکس  و نیسه .ین تنش ج  چی ف خواهد نمی ادی  ضدّ که هرچقدر

 کبیندد . اف نیسه کامل طور .ه را آن تواند نمی کسی .ار .اشد جنگجو گتارف و فیلسوی دلور میان تنش موج  .یان

 سده  ار اف .افته هم .ه -تحلیلی ماشین و انقال.ی ماشین هنرف  ماشین آمیختگی .ه منجر و نماید می .دیع تنش این

 کده  شدوند  مدی  ترکی  چنان هم .ا که 29ان کاسی دانش و 22عملی دانش  29شهودف دانش شود؛ می -دانش گونه

 .طیء فاشیست و خود آماج حمله اش  که آیند میدر  استراتژیک ماشینِ یک ار اف قط ه یا ءج  مثا.ه .ه هرکدام

 نه کاست تجر.ۀ آنان  سیاستِ انقالب  نقطۀ .ه عمل و جنون نقطه .ه تفکر کشاندن  حقیقت درک ماست ار هرکدام
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: اسدت  انسدان  همدراه  .طدیء  شدکل  .ده  که انسانی غیر تجر.ۀ آن .لکه ندارد انسان ار .یشتر قدمتی که تجر.ه آن

 که است 26قهرمانی و فخود فچی ها تمام تقا.ل .ا در درست که میل سیاست یک کاش هاف ونیر و اش  هاف میل

 کنهفته اند انسان درون

  27.کدت  و 24کافکدا  و :2الورنس و میلر .ه: سپارند گوش نی  دیگران .ه دیدند خود را مل م ها آن نیسه  .ر عالوه

 سیاسدت  .یمارف  و جنون .ه متفاوتی نگاه که هرکسی و  99.رگگین  و90ر.ارو .ه  21فوکو و ریش و 24وروست .ه

 روش در یافتندد  کده  را چید ف  رهد  و یا.ند دست .دان توانستند کردند ویدا نیار هرچی ف .ه ها آن کداشت میل و

 .سدیار  کده  روشدی ک گردآوردندد   فرویدد  و مارکس تا است تر ن دیک میلر هنرف .ه .سیار که اف التقاطی نگارش

 کاست تر جذاب .سیار البته و تر شاعرانه

 روش یک که کنند می د .سیاراستفاد  شان نگارشی روش در نویسندگان آراف و مفاهیم ار گتارف و دلور  درحالی

 هدا  نام این ار ها آن موج تر  .یان .ه کدکن نمی را کار این گاه هیچ  خوانندگان اقبام ار .رخوردار دانشگاهیِ نگارش

 را جدیدد  آثدارف    این امدر اینکه تر .یش و کنند می استفاده دن.ر می ویش را انش تحلیل که آثارف مثا.ه .ه ها ایده و

 را شدد  .درون  نقداط  و اند شدت نقاطمضافاً  و روند می شمار .ه مرجع نقاط حقیقت در که آثارف آورد  می ودید

 فدرآهم  ندو  تِسیاسد  .دراف  متنوعی هاف گیرف جهت و چندگانه هایی حل راه که هایی نشانه-نقاط  :دهند می نشان

 و کنندد  مدی  همراه خود .ا شان سیالن طوم در را دست این ار .سیارف هاف ایده اینسنینی هایی رهیافت کآورند می

 سدریع  جریدان  ایدن  .ا توانند نمی که فروید و مارکس ار هایی .خشک کنند می رها سر وشت نی  را ها ایده .سیارف

 ار .خشدی  هدر  کده  اسدت  حالی در اینک شوند می سپرده خاک .ه یا شده فراموش ماند  خواهند جا شوند همراه

 ماشدین  .ده  و شدوند  مدی  داشدته  نگه .یا.ند شار ها میل و ها آدم و اشیاء همسون .توانند که فروید و مارکس آراف

 .ده  جایی در  اسکی وکاوف این میل  ار سیاسی تحلیل اینک شوند می منضم رفت اش ذکر فوق در که اف جهنمی
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 فرجدام  نقطدۀ  و انسدداد  نقطۀ مثا.ه .ه اسکی ف  فرآیندِ عنوان .ه اسکی وفرنیا که شود می تبدیل آسا غوم اف وسیله

 .ه تشویق را انسان جا این در وف  ار تر ویشروانه .سیار البته و الیینگ .ا مشا.ه گتارف و دلور کگردد میظاهر نهایی

 حصدارهاف  تمام ار را خود که کنند می تشویق را انسان ها آن کخود گمگشتگیِ میان ار سفرف کنند می کردن سفر

 در آنسده  .توانندد  تا کنند رها اگ یستانسیالیسم هاف گونه همۀ و تراژدف و  اسطوره   شناسی انسان و  انگارف انسان

 و انسدانی  علدوم  ککنندد  درک را اش هداف  تحدوم  و هدا  تبددیل  و اش نیروهاف و ها خواست است  ناانسانی  انسان

 کده  همانگونهک .بینیم اجتماعی هاف رخداد وشت تنها را انسانی  ژست که اند داده عادت اف گونه .ه را ما اجتماعی

 شدده  خیدره  مدا  .ده  کده  حالی در .بینیم سرمان .االف را مسی، هاف چشم که است داده عادت را ما مسیحی تفکر

  هدا  ژسدت  هدا  آنک اندد  کدرده  واق یدت  خود جایگ ین را واق یت ار تصورف دانش ار اینسنینی هایی شکلک است

 هدا  واق یدت  سدایر  دیدن ار را ما ها آن کاند ناتوان شارها و نیروها درک ار اما خوانند فرامی را ها نشانه و ها شمایل

 و اسدت  کردن رام .راف ها آن کار.ردک کند می مطیع را ما که قدرت واق یتِ ار شکلی آن ویژه .ه سارند می ناتوان

 کاست راه سر.ه و رام هایی سوژه آفریدن نتیجه؛

 

امرکلّیوشیزوکاوی

 و فروکاهندده  روانکداوفِ  هرچده  .ده  تاخدت  میل کمام .ا و .ود انسان ضدّ خود  ضدّ .اید .ودن ادی  ضدّ .راف

 و نژنددف  روان مهلکدۀ  ار را میدل  چندگانگی تا مانند .ارمی یگانه و امرکلی محدودد در که اف سیاسی هاف تحلیل

 نشده ساخته ادی  مبناف .ر صری روانکاوف تنها که دهند می شر  گتارف و دلور ک.خشید هاییر ادیپی  اسارت

 اف گونه .ه درونی  کامالً است مارف است مار  ار دیگر اف گونه است امپریالیسم  کشتیِ .االف تندیس وسادیپ کاند

 دینده انه ایدن ک مدان  است مارفِ آمورشی سیستم کردن نهادینه است این ک.ینیم می مان هاف خانه در حتا را آن ما که

 اف تداره  رنگمایدۀ  و دروندی  رندج  آفریند  می رنج ار اف تاره م نی  کردن ادیپی ه این انسان  وسیله .ه انسان کردن

 جمدع  در نه و گیرد می را ریبا رور یک گریبان مالم نه دهد  ادامه ادی  ضدّ اگر کآور مالم رندگیِ رندگی؛ .راف

 و مدالم ک سدت ا خانواده جمع در ماندن رهایی راه تنها که کند القاء را حس این آنان .ه تا شود یم ظاهر خانواده
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 ادید  ک اند شده خانواده .راف هایی واسطه ها این ار ویشتر خیلی اما اند قدرت و وارانویا طبقه  هاف واسطه ادی  

 کهست جا همه ادی  م کنی فرض .رافراد قدرت اعمام نتیجۀ را نژندف روان اگر است قدرت ستژ

 تحلیلدی  و سیاسدی  نیروهاف کردن متحد .ا .اید ما که است چی هایی ار .خشی ادیپوس .ا مشا.ه ادی  ضدّ خود

 .خشدد  می ایمان ما .ه که است چی ف این است  شده ت ریق ما ناخودآگاه .ه که است اف عقیده ادیپوسک .رچینیم

ک .ورریم میل خویش سرکوب .ه چگونه که آمورد می ما .ه که است فچی  این کر.اید می قدرت ار را ما که نآنسنا

 فاشیسدت  یدک  کده  خواهد می هرکسیک است شده نژند روان و ادیپی ه کارش محیط و مدرسه من م  در کسی هر

 در .اورهدا  ایدن  لیبیددو   تولیدد  ماشدین  سدکوت  موجد   .ده  چگونده  که .دانند خواهند می گتارف و دلورک .اشد

 موجد   را چید ف  چده  متضداد  موق یدت  کده  .دانند خواهند می ها آن . الوهک شوند می کامیاب ام .دن هاف لکنت

 و نژنددف  روان فرویددفِ  تضداد  کدردن  واژگدون  .دا ک کندد  مدی  رایدل  را قددرت  تأثیر .دن گفتار که جایی شود می

 ردِ که است کسی نژند روان: گیرد می نتیجه ادی  ضدّ سنجد  می نژندف روان م یار .ر را چی  همه که وریشی روان

 .ده  نددارد  را شددن  ادیپید ه  ودذیرش  ظرفیدت  کده  اسدت  کسی وریش روان که حالی در است افتاده وف .ر ادی 

 .ده  کده  است مسأله این شدن  انقال.ی گام اولین کنند می تاکید ها آن کروانکاوف تایید .ا و راویۀ دید ار خصوص

 و ادیپدی  اسدارت  ار چگونده  .یامورندد  روانپدریش  فدرد  ار هدا   مج  تمام ار رها میلی سیاستِ فکندن .نیان منیور

 شدار  - سدطو   تمدام  در ادیپیضددّ  نیروهداف  .درانگیختن  .دا  دست این ار سیاستی کیا.ند رهایی قدرت تأثیرات

 تمدام  در و .خشند می رهایی را ها رم گان که ف-ادی  ضدّ نیروهاف  کنند می ردایی افسون قدرت ار -اسکی وها

 نده ) هدا  ایلیداتی  و (عقایددف  نه)نام تقدها ( منی نه مادرف  نه ودرف  نه) ها یتیم: آورند می در حرکت .ه ها جهت

 ک (قلمرویی نه مأوایی 

 انقال.ی .هبود و جدید جم ی ذهنیتِ یک در وژوهش نهادن .نیان و قدرت .ندهاف شکستن منیور .ه شی وکاوف

 کمان ارخودهاف  .یمار .سیار .یماریم  ما چراکه ککند می اسکی وفرنی ه .شر نوع

 کده  گونده  آن چراکده  دهندد  می توس ه را شی وکاوف رویکرد گتارف و دلور .گوییم که نیست درست حقیقت در

 شددت  اساس .ر گرفته وا تفکرف کاند .وده نوشتن کار در همیشه آنها آرتو  و نیسه و میلر .ه شبیه اند داده نشان

 کوسند عامه اف فلسفه: ریسته تجر.ۀ
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ک «کندد  مدی  فرامدوش  را خود ویرامون که اف لحیه در .اشد شفادهنده تواند می هرکسی»میلر رعم .ه ساده  .یان .ه

 را آن ندور   ان کداس  .واسدطۀ  چشدم  و درخشد می که هرجایی است  اکنون و اینجا واق یت»: دهد می ادامه میلر

ایدن   اگدر  روانکداو   یدا  شدفادهنده   کرن نآخری و مرد آخرین حتا است نژند روان یک هرکسی ککککند می مشاهده

 کفدن  و .رخی یم مان گورهاف ار .اید  .ودن شفادهنده .رافککککاست نژند سوورروان یک تنها  وسندید عنوان را می

 کده  اسدت  خصوصدی  امدر  یدک  این کدهد انجام دیگرف .راف را کار این تواند نمی کس هیچ ک.رکنیم تن ار را ها

 شدود  می ممکن رمانی نژند ناروان سیاستِ (:62::914میلر )   «کاست جم ی ورتص .ه اش انجام کلش .هترین

 .رخورداراند ترف.یش شانس ار اند .اهم وقتی جم ی امر و فردف امر که جایی کنیم  فراموش را خود ویرامون که

 ادارد راددا گرفتن دست .ه خواهان دست این ار سیاستی کشوند می ممکن میل جم ی هاف .یانِ که است جایی و

 کردن فردگرایانه ضد و کردن نرمالی ه ضد خواهان .لکه نیست ها رمنُ خواهانۀ تمامیت هاف سیستم اساسِ .ر افراد

 .ده  انسدانی  روا.دط  تبدیل آن هدیک است قدرت ضد .ر جدید چندگانۀ و جم ی دهی سارمان اف گونه طریق ار

تحدت فشدا قدرار    تک تدک   فردها را نی   ستیهنده هاف گروهعالوه .ر  راه این در واست  قدرت ضد .ر مخالفتی

 در کده  انقال.دی  گروهدی » :کشدد  .ه .ند می را ها آن که .پردارند اثرهایی ار قدرت .ا مبارره و تحلیل .ه تا دهد می

 اگدر آن  آورد دسدت  .ده  را قددرت  اگدر  حتدا  ماند  خواهد .اقی درآمده انقیاد .ه گروهی است ویشآگاهی مرحلۀ

 درککک کندد  مدی  لده  و کشد می .ردگی .ه را کننده میل تولید که نیرو ماشکا ار یکی .ه .اشد اعیارج خودش قدرت

 .اعث گروه-سوژه این اند  انقال.ی اش  روانی هاف گذارف سرمایه خودِ که است گروهی  گروه -سوژه یک مقا.ل 

 د؛آور مدی  در مایدل  تولیدد  تخدم .ه را قدرت اشکام و اجتماعیت و دشو می اجتماعی رمینه .ه میل کردن رخنه

 مدانع  کده  دکند  مدی  گذارف سرمایه اف وولی هاف شکلبندف در گروه -سوژه کند  می تولید که ف-میل و میل تولید

 قدرار  انقیداد  نمدادینِ  هاف ت یین مقا.ل در را اری  واق ی ضریبهاف سوژه -گروه شوند؛ آن در مرگ غری د نشت

 کده  جدایی  در .ندا.راین  گیدرد  می نتیجه ادی  ضد «ک92فراخود گروهِ و مرات  سلسله .دون هایی ضری  دهد  می

 ها گروهک .اشد انقال.ی اعمام ار عارف تواند می  است تب یض و محرومیت .ین روا.ط  ها گروه و ها آدم .ین روا.ط

 .توانند تا نندک رها قلمروگرایی قید ار را خود و نمایند .رقرار ارتباط جدیدف مسیر هر .ا و .اشند وذیر تنوع .اید

 کدار  کده  اف تولیددف  ا.د ار  شدود   درک ا. ار ج به مثا.ه .ه .اید نیریه .نا.راینک .یآفرینند اجتماعی جدید هاف نیم
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 superego 
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 طدرب  ا.د ار  مدان  تحقیقدات  .درگِ  تده  ار .یداموریم  .ایدد  مدا »: گویدد  مدی  ایلدیچ  ایدوان  کده  آنسندان  یدا  دکند  می

 مایدل  انقالبِ ار گتارف و دلور انگارد .ه رند می حری طرب فِ.ارسار ار که هنگامی ایلیچ( 9179ایلیچ )«.ساریم

 ها ماشین یا ا. ار و افراد .ین روا.ط در رادیکام دگرگونی خواهانِ نی  ایلیچ وگتارف  دلور مشا.ه کشود می ن دیک

 اولویدت  کده  اف سیاسی سیستم دهد  می را سیاسی سیستم و رندگی سبک جایگشت اجارد دگرگونی این»: است

 شدده  تقسدیم  یکسدان  صدورت  .ه همه میان در که است منب ی .ه شدن ملحق و استفاده .یشترین محافیت  اش

 چندین  کده  اندد  راف هدم  نویسدنده  سده  هدر ( 99و92 همدان ص ) «شخصدی  کنترم تحت شخصی انرژف :است

ک سیاسی گاننخب و اف حرفه سیاستمداران توسط نه شود اداره جم ی هاف سیاست فرآیند توسط .اید اف   دگرگونی

 یدا  گروه (9171ایلیچ ) کاست متقا.ل خودورستارف متخصصین .ه نژندف روان هاف الحمایگی تحت .ه غایی واس 

 .ده  را آن تواندد  نمدی  همسندین  ک.گیدرد  نادیده را میل مسأله تواند نمی روانکاوف قید ار رها حتا سیاسی جم یت

 درسدایر  چده  جم یدت  یدا  گدروه  خدود  در چده  کندد  تحلیل را میل کارکرد .اید .لکه ک.سپارد جدید متخصصین

 ودس  نیسدت   سدارنده  هداف  اتصدام  ار یکدی  میل کارکرد اگر ورسد؛ می ادی  ضد  کشود می شامل که هایی گروه

 در ناشددنی  حدل  .حراندی  مشاهدد است  موجود شان .خش رهایی نمونه که هایی نیم در ماندن گرفتار چیست؟

 گتدارف  و دلدور  چنانکده  آن وک اسدت  نژنددف  روان ار ناشدی  احتمداالً  ندد دار وجدود  جانشین هاف گ ینه که جایی

 ک«است نژندف روان ناوذیر عالج .یمارفِ تنها که شود مشخص رورف شاید»: نویسند می

 دفداع  مان خویشتنِ خودِ هاف تجر.ه محدودیتِ ار کارانه محافیه .سیار ما کند؛ می .یان تجر.ه سیاست در الیینگ

 ار 99خدود  فقدان کردنِ تجر.ه ایدد ار که هایی آدم اف ایش دیدن ندارد ت ج  جاف خیلی دلیل همین .ه کنیم  می

 ار اف صددمه  هدیچ  کده  حدالی  در گیرندد  می تداف ی حالت آن .ه نسبت یا ترسند می جم ی  تجر.ۀ یا دارو طریق

 ار» است  .شر نوع همۀ .هتجر  خود فقدان .رعکس؛ دقیقاً اف اید؛ می الیینگ کرند نمی آدم .ه شناسی آسی  لحاظ

 الییندگ ( 9179:924الییندگ  )  «م دادن  و گیاهدان  و حیواندات  این  ار فراتر حتا تا گرفته آدم ار انسان  نخستین

 خواهدد  می گتارف و دلور شی وکاوف رویکردک ندارد سنی  شفا.خش فرآیند این محوِ .سیار لمس گیرد  می نتیجه

 و نژندد  روان فدرد  هداف  الحمایگی تحت انهدامِ فرآیند این .خش ترین صلیاک کند آغار را شفا.خشی فرآیند چنین

ک اسدت  ف-ادید   ضد سوژد -فاشیست غیر دسوژ -.ا وتک جم ی سوژد یک .ه دادن شکل طریق ار شده ادیپی ه
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 آیدد   مدی  .شر نوع ساختن رها .راف  کند دیگر .ر اساس عقاید عمل نمی که است گروهی یا فرد یک ادی  ضد

ار تب دات   .لکده »  اندد  رمینگیدرش کدرده   که هایی  آرمان ار تنها نه .شر ساختن رها کشید  فریاد نیسه که آنسنان

 یید کبرا تصدمیم  ناقوس و نیمرورف ناقوساین  کنیهیلیسم و نَهستی خواستن تهوع . رگ  ارها  ناگ یر این آرمان

 کنددک  ید آن را .ه سوف انسان م طوی می.خشد و هدی آن را .ه سوف رمین و ام اراده را .ار دیگر رهایی می که

 (9141:14نیسه )  «آمد خواهد رورفاو   نیهیلیستضد  مسی، ضد این

ک نیسدت  است ال یکک نیست ا.رانسان کنیست تنها گتارف و دلور ادی  ضد انسان نیسه  نیهیلیستِ انسان خالی .ر

 و اعمدام  دنبدام  .ده  گتدارف  و دلدور  شدید  ک جنون .ه کارش تا اف ود اش ان واف .ر تدریج .ه نیسه که حالی در

 ارتبداط  قطدع  شدکل  در قددرت  ار رادیکدام  .ریدن نوعی جنونک اکنون و اینجا رفتند  جم ی طبی ت احساساتِ

 ار کندد  مدی  گذر آن ار سپس اما شود می فراگرفته جنون ار گتارف و دلور اندیشۀ چارچوب در ستیهندگی کاست

 .ده  انسان اگر: است چنین ادیپی ضدّ هیافتر کیا.د دست نو ارتباطی .ه تا دکن می گذر قلمروردایی و ارتباط قطع

 مدورد  در اش نگراندی »سدد   .ر اطمینان .ه اگر و گیرد قرار اش میل .ا هماهنگی در راگ  شود متصل جهان ماشین

 انسدان  ریشدۀ  گدر اک نهدد  می کنارف .ه را .یداد و داد و دروغ و راست .االدستان  و ریر رفتار اشیاء  میان مناسبت

 وککککمیوه موعد ار رودتر و داد خواهد شکوفه و شد خواهد ناورش آ.ی نیلوفر مثل .اشد ریستن ریانج در درست

 فرآیند این (627::914میلر )  «کاست چی  همه سیالن کداشت خواهد ارلی سیالنی و .ود خواهد وویا اش رندگی

 گتدارف  و دلدور  شدود   مدی  سدرکوب  جام ه در میل ککند می اش تحلیل ادی  ضدّ که -مایل تولید فرآیند -است

 مسأله که حالی در شود سرکوب .اید و است ودر مرگ .ه میل و مادر .ه میلِ این که چرا! وجه هیچ .ه اند م تقد

 کککرند می صورت .ه ماسکی همسون را آن میل کشود سرکوب که شود می میل رمانی تنها میل است  وارونه کامالً

 مهدم  – ف-میدل  موق یدت  هدر  که است خاطر این .ه شود می سرکوب میل اگر کاست دیگرف جاف یواق  خطر

 ضددّ  میدل  اینکده  نده : داراسدت  را مسدتقر  اجتمداعی  نیم کشیدن ورسش .ه توان -.اشد ج یی چقدر که نیست

 تمدام  مانهددا  .ددون  تواند نمی ف-مایل ماشین هیچک دارد فراگیرف قا.لیت .لکه .رعکس  درست است  اجتماعی

 کشود .ندف سرهم اجتماعی هاف رمینه
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 ار نیروهدایی  گونداگون  عناصدر  ار .افتی سرهم همیشه ف-مایل ماشین هر میل  که گیرند می نتیجه گتارف و دلور

 حقیقتداً  تدوان  مدی  چگونده  .دانندد  خواهندد  می که کسانی تمام .لکه انقال.یون تنها نه دلیل این .ه کاست نوع همه

 دانندد  مدی  ها آن: صری عینیتک شوند عینی اند راضی ویشگویان و هنرمندان انقال.یون »:شنوند. .اید یافت عینیت

 چراکده  کندد  می .ارتولید .یشترف شدت در را آن و شود می قالب رندگی .ه آفریدن قدرتمندِ وذیرش در میل که

 .یش اینکه یا است  آسان ریح این گفتن کنند می تصور دهند .راف آنهایی که اهمیتی نمی و کدارد کمی نیار میل

  «ککرد ویدا شود می ها ایده جور این کتا.ی هر در کم و
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