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  يکاو روانشناختی هاي جامعهجنبه: فروید و آلتوسر
 
 

  *آرش حیدري
 )17/08/91، تاریخ پذیرش17/03/91تاریخ دریافت (

  
 ةهدف از این مقاله بررسی نظرات فروید در مورد سوبژکتیویته و نسبت آن با سوژ: چکیده

در این مقاله ابتدا نگاه فروید، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، به . ایدئولوژیک آلتوسر است
ع نگاه آلتوسر به سوژه مورد مقایسه قرار او با نوهاي س اندیشهپشود و س میسوژه بررسی 

 1ایگو. ناختی را داردش جامعه -ایگو در کار فروید جایگاه سوژه در مباحث فلسفی. گیرد  می
هاي دفاعی دست به تحریف واقعیت انه با کمک مکانیسمکاو رواناز منظري  )سوژه یا همان(

 ۀبه همین نسبت در اندیش. داندهاي خود میزند و به صورتی خیالی خود را مؤلف کنشمی
از منظر آلتوسر به  سوژه. خیالی افراد با واقعیت است ۀایدئولوژي بازنمایی رابط ،آلتوسر

داند و تنها ذیل استیضاح ایدئولوژي است ش میخود هايخود را مؤلف کنششکلی خیالی 
یابد اما این مکانیسم استیضاح در سطحی ناخودآگاه عمل سامان سخن گفتن می سوژه که
ناختی این ش جامعههاي فروید در مورد سوژه و وجوه با مرور اندیشه در این مقاله. کندمی

اند و از فاعی ایگو واجد خصلتی ایدئولوژیکهاي دمکانیسم برآنیم که نشان دهیم ها،اندیشه

 
   arash.heydari83@gmail.com                               ناسی دانشگاه عالمه طباطباییش جامعهدانشجوي دکتري  *

کاوي پیرامون ساختار دستگاه روان، اید، ایگو و سوپرایگو هستند که به  هاي فارسی واژگان معروف ادبیات روانمعادل  ١.
خود "، "من برتر"و براي سوپرایگو معادل  "این و آن نفسانی"، "نهاد"؛ براي اید  "خود"و  "من"فارسی براي ایگو، معادل 

د توجه کرد این معادل ها چندان دقیق نیستند چرا که اید، ایگو و سوپرایگو سه پاره از بای. اندآورده شده "فرا خود"و  "برتر
و  "فرامن"و به همین نسبت  "خود"و  "من"هاي مانند  یا همان خود هستند و به کارگیري معادل  selfکلیتی به نام 

و غرایز است   ها رانه  ها فروید مخزن تکانهدر تعریف  "اید"همچنین . براي این دو اصطالح چندان موضوعیت ندارد "فراخود"
فهمی با این اوصاف براي پرهیز از کج. نامیم ندارد لذا این معادل نیز دقیق نیست می "نهاد"و نسبتی با آنچه که در فارسی 

  .گیریمرا به کار می "سوپرایگو"و  "ایگو"، "اید"در مورد این اصطالحات همان واژگان 
1 .Fellman 
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در تحریف واقعیت بهره  در بیان اکتوسربی جویند که ایدئولوژيهایی بهره میهمان مکانیسم
    .جویدمی

  .هاي دفاعی ایگوسوژه، ایدئولوژي، ناخودآگاه، استیضاح، مکانیسم: مفاهیم کلیدي

  
 قدمهم

 کاو روان هاي زیگموند فرویدشناختی و فلسفی  اندیشههاي جامعههرگبررسی هدف از این مقاله 
در این مقاله سعی  .ناس فرانسوي استش جامعهآلتوسر  فیلسوف رویکرد اتریشی  و مقایسه آن با 

هاي فروید در مورد ناخودآگاه و چگونگی اثرگذاري آن بر مجادالت شود اندیشه می 
  . شناختی و فلسفی پیرامون سوبژکتیویته مورد واکاوي قرار گیرد جامعه

. علوم انسانی اثرگذار بوده است هاي مختلففکري فروید در حوزه باید دانست که میراث
شناسی اجتماعی، روان ،اي براي فهم شخصیتالعاده پیچیدهفروید نظام فوق«شود  گفته می

ه  چو  حیات او، چه در  زمان طالحات و مفاهیم فرویداص. م آوردفرهنگ و سازمان اجتماعی فراه
شناسی تحلیل ادبی، تاریخ، روان دمشناسی،هاي درمان، مرقوي بر  حوزه او، تاثیريمرگ  بعد از 

  ).80-81 :2007، 1فلمن(» شناسی گذاشتینی، مذهب و اسطورهبال
عدم توجه به ابعاد فلسفی هایی کامال روان شناختی و هاي فروید به اندیشهکاهش دادن اندیشه

چندان که باید و شاید در قالب بررسی  اوهاي و اجتماعی کار فروید باعث شده است که اندیشه
  . توجه شود کاو روانطرح نشوند و صرفا به فروید بیولوژیست و فروید » سوبژکتیویته«

تبیین وتفسیر نهادهاي اجتماعی، تفسیر و معنا، مانند زبان،  وضوعاتیاجتماعی به م ۀنظری
ها و فرایندهاي اجتماعی، پرسش از ماهیت تغییرات و تحوالت اجتماعی و موضوعاتی از کنش

اما باید توجه داشت که حیات اجتماعی و بازتولید آن فقط موضوع  .پردازداین قبیل می
 ها نیز فرایندهاي غیر شخصی و ساختارها نیست بلکه حاصل حیات درونی و ذهنی و روانی انسان

هاي موجود تواند شکافکند که میي دانشی از این حیات درونی به ما عرضه میکاو روان. هست
  ).2004، 2الیوت(هاي اجتماعی را در تبیین کنش پر کند در نظریه

معتقد است که روانکاوي  کوتاهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ۀاریک فروم در مقال
کند که او بیان می. کار گرفته شوده ناسی بش جامعهین مسائل پتانسیل فراوانی دارد که در تبی

ناسی بدین معنا نیست که بخواهیم به مسائل اجتماعی، اقتصادي، ش جامعهاستفاده از روانکاوي در 
شناسی بدین معناست که استفاده از روانکاوي در جامعه. مپاسخ هاي روانکاوانه دهی... سیاسی و
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بشر   ها آنها تشکیل شده است و یعنی جامعه، از انسان ناسی،ش جامعهتوجه داشته باشیم موضوع 
تواند به آنچه روانکاوي می بنابراین. هااي انتزاعی از اعمال و کنشاند نه مجموعهزنده

بنمایاند، دستگاهی که  شناسیجامعهناسی بدهد این است که دستگاه ذهنی بشر را به ش جامعه
ي اصلی هر دو دانش روانشناسی و ۀاز نظر فروم وظیف. شودیین میعوامل اجتماعی تع واسطۀ هب

شناسی این است که تعیین کنند تا چه حد دستگاه روانی بشر بر فرایندهاي اجتماعی  جامعه
فروم، (گذارند می اثرگذار است، و بالعکس  فرایندهاي اجتماعی تا چه حد بر روان بشر اثر

1929.(  
سازد تا یک بیشتر یک فیلسوف اجتماعی میفروید  از، گرددبرجسته می حاضر ۀمقال نچه درآ

ناخودآگاه توسط فروید و تحلیل او از ساختار شخصیت انسان و  ةکشف قار. روانشناس علمی
اجتماعی فرد حائز اهمیت -هاي روانیهمچنین نظرات او در مورد جایگاه آگاهی انسان در کنش

  .استبشر معاصر  عی هاي اجتمافراوانی براي اندیشه
فروپاشیده و مرکز  ةژاي ما حائز اهمیت است که  بر سوخوانشی از فروید در این مقاله بر

پردازیم که خود را در کنار کوپرنیک و در واقع در این بحث به فرویدي می. زدوده تآکید دارد
یک با کوپرن: بشر خط بطالن کشیده اند يهداند که بر ساحت خودشیفتداروین سومین فردي می

فروید با نشان دادن خاستگاه  ،، داروین با نشان دادن تبار انسانحذف مرکزیت زمین در کائنات
  .خودشیفتگی تاریخی بشر را به چالش کشیدند ،عقالنی اًهاي ظاهر غیرعقالنی کنش

و  شناسیامعههاي فروید براي جپردازیم که اندیشههایی میبه همین منظور در ابتدا به زمینه
 گاه واکاوي شود و آنسوبژکتیویته از نگاه فروید  شود که کوشش می، سپس فلسفه کارکرد دارند

  .پردازیمهاي آلتوسر و فروید در مورد سوبژکتیویته میي اندیشهبه مقایسه در ادامه 
  

  ي فرویدکاو روانهاي اثرپذیري علوم اجتماعی از زمینه
که به نوعی سرخوردگی تفکر  1968می  در دانشجویی - سرخوردگی جنبش کارگري بعد از

تفکر ساختارگرایی در فضایی که روشنفکري  ،ژه بودنسیالیستی در مورد خود مختاري سواگزیستا
ناکامی این جنبش در واقع به . آرام آرام جان گرفت بودنگه داشته  سارتر ةزیر سیطر را فرانسه

 ۀهاي جبرگرایانبه جنبه بود و باعث شد که متفکران گرایی اگزیستانسیالیستین ارادهدچالش طلبی
در همین فضا بود که بسیاري از افرادي که به کردارهاي سیاسی . نمایندکنش بشري توجه بیشتري 

 هايجنبه هم به ي نظري وهاجنبه به ، همدادند ي نشانکاو روان، توجه خاصی به بودندمشغول 
هاي زنان  ي به یک عمل سیاسی پر اهمیت در جنبشکاو روانبه این ترتیب  .و عملی آن درمانی
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به را ها در فرانسه و ایتالیا مبدل گشت و این حوزه هاي مشابه آنجنبشدر فرانسه و بریتانیا و 
 تبدیل شناسی با جامعه -ي فرویدکاو روان خصوصًا –ي کاو روانترین وجوه پیوند عمده صورت

ناسی خانواده و انحرافات ش جامعهی از جمله سشناف جامعههاي مختلحوزه اي که به گونه کرد
باکاك . ( نشان دادند مسائل مربوط به آني در مورد جنسیت و کاو روانتوجه خاصی به مباحث 

 یها افزایش یابد نوعي در این حوزهکاو رواندر واقع آنچه که موجب شد توجه به  .) 8:  2002، 1
 ساختار –گانگی عاملیت سوبژکتیویته و نگاه جدیدي بود که به دو ۀبه مسئل انهکاو رواننگاه 

   .معطوف شده بود
ی اصلی علوم اجتماعی و انسان ةي فرویدي در سه حوزکاو روان معتقد است که 2آنتونی الیوت

وعات مشان مجموعه مسائل و موضهایی که هرکداداراي اهمیت منحصر به فردي است، حوزه
، تحلیل اجتماعی، و بشري ۀتئوري سوبژکتیویتدر تفسیر الیوت  . گیرندمیاي را در بر گسترده
کار گرفته ه ها بتواند در این حوزهي میکاو روانپر اهمیتی هستند که  ةشناسی سه حوزمعرفت

  .شود
، بلکه در درون نیروهاي مکانیکی تعین نیافته استفروید معتقد است که جهان از پیش توسط  

و اي خلق شده طور فعاالنه ه، باي روانی و از طریق همین تولیداتهها و داللتییبازنما ،تولیدات
کنند، و همان طور که فروید  ها در آن معنا را خلق میروان جایگاهی است که انسان. شودمی
ناخودآگاه شکاف خورده است ي اهآگاهی و بازنماییدر حد فاصل معنا  این گوید تثبیت می

  ).21: 2004، الیوت(
اما ناخودآگاه تنها . ان معناي مقبول بین االذهانی استهمدر دسترس آگاهی است  معنایی که

ي ضمنی را به معناي صریح و در دسترس نهایت معناکند و بی اکتفا نمیدر دسترس  به این معناي
آگاهی دورند اما در عین حال بر ه گاهی بآاین معانی ناخوداگاه از دسترس . زندآگاهی پیوند می

دال این پتانسیل را دارد که بی نهایت معنا بپذیرد چراکه  ر این معنا یکد .اثري تعیین کننده دارند
صورتی  ناخوداگاه به .حتمی و جبري بین دال و مدلول وجود ندارد ۀقول سوسور هیچ رابط هب

در خود هایی که یک دال ممکن است برانگیزد به عنوان معنایی ضمنی خودسر تمامی خط تداعی
رس آگاهی دستاما در  ،پریشی است رنجوري و روان این معناي ضمنی علت بروز روان .دارد

تاب «نی ناخودآگاه این معا . عانی دست یافتماي از این توان به پارهي میکاو رواننیست و تنها با 
هاي زبانی خود را به آگاهی مانند رؤیا و لغزش هاي ناخودآگاهو از طریق فرایند» مستوري ندارند
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» تعین چند جانبه« شود معانی واجدگفته می اًجا همان جایی است که اصطالح این. کنندتحمیل می
توانند  پردازش چه در یک لحظه به لحاظ روانی می اي بیش از آنها معانیانسان«: یعنی ،هستند

  . )21:همان( »ندنمای لید میکنند، تو
که  یک شیء دانست، چنان ۀتوان به مثابواقعیت اجتماعی را دیگر نمی ضیحاتوتبا این 

نوع  چراکه مطابق. ندکگاهی ناب به سوي تحلیل آن حرکت میآپنداشت،  که فرد با دورکیم می
 ۀواسط هآگاهی هرگز یک امر از پیش داده شده نیست  بلکه باید ب ي  اوالَ،کاو رواننگاه 
 اًو ثانی). 1982, 1گلدینگ( » کسب شود ]با دیگران[و همانند سازي ]از امیال[پوشی   چشم

جهان چیزها و بلکه  پذیر و قواعد اثبات شده نیستاي از امور مشاهدهواقعیت دیگر مجموعه
  .نمایاندها و اصل لذت میخود را در آرزومندي  ها ناانس

؛ بخش در نظر گرفترهایی لب یک نقدتوان در قاشناختی تفکر فروید را میدر بعد معرفت 
این  ۀواسط هب. تابرماس قرار گرفیورگن هویژه  هیاران مکتب فرانکفورت بچیزي که مورد توجه 

اعمال وسواسی که در قالب  ۀتواند با بازاندیشی در خود از سلطبیمار می ةژسو نقد رهایی بخش 
 همچنین ).1968 هابرماس،(شود اي خود مختار ژهو سو شوند رهایی یافتهر او تحمیل میتکرار ب

 ، شاملعالوه بر فروید در نظر گرفت که 2گمانیتوان بخشی از هرمنیوتیک بدا میروان کاوي ر
چه خود به عنوان آگاهی فریبنده در نظر  این سه متفکر وراي آن. شودمارکس و نیچه نیز می  حال
زیرین در کار  ۀاین الی.معرفی کردند تر و ناخوشایند یا شرم آورتر را عمیق ۀگرفتند یک الیمی

را تشکیل  معطوف به قدرت ةدر کار مارکس عالئق اقتصادي و در کار نیچه اراد ،فروید  لیبیدو
( دهدمی هاي اجتماعی را در آثار ي به اندیشهکاو روانشاید بتوان ورود . )2006 ،3کالرك. 

  .شناس کارکردگراي آمریکایی ردگیري کرد پارسونز جامعه
در بین نظریه پردازان معاصر آمریکایی تالکوت پارسونز بیش از هر فرد دیگري تفکرات 

ي کاو روانبراي پارسونز عناصر . فروید را در تئوري اجتماعی خود مورد استفاده قرار داده است
چگونه » جامعه« : پرسد که دورکیم مفید است که بر مبناي آن می ةفرویدي براي تکمیل این گزار

پارسونز در پی ). 2003  4،کاي(کند  اهی در حال رشد اعضاي خود رسوخ میدر آگ
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ین این ي را براي تبکاو روانشوند و  میافراد اجتماعی   ها آنبه واسطه که هایی است  مکانیسم
  ). 1982، 1گلدینگ(د گیر ها به کار می مکانیسم
به همین   .شود میبرقرار که نظم چگونه  این ، یعنیهابزي بود ۀاصلی پارسونز یک مسئل ۀمسئل

هاي نظم در نظریه ۀمتفکران بزرگی همچون وبر، دورکیم و فروید براي حل مسئل ۀمنظور از اندیش
از نظر پارسونز ). 52:1962پارسونز، ( دانستمی  ها آندار  کرد و خود را واماجتماعی استفاده می

فروید  ۀاو معتقد است که اندیش. شناختی داردجامعه هايباالیی براي بینشتوانایی فروید  ۀاندیش
فرد  ۀیک نظام و رابط ۀشخصیت به مثاب سازمان«. مهم نگریست ۀتوان از دو جنبرا از این حیث می

پارسونز به دو ). 1958:78پارسونز، (» با محیط اجتماعِی خود، خصوصًا در فرایند رشد شخصیت
هاي فرد را کی در تئوري کنش که مطابق آن انگیزهي فروید بهره گرفت، یکاو روانشکل از 

در آن به که » اجتماعی شدن« ۀدانست و دیگري در نظریبراي فهم ساختار اجتماعی پر اهمیت می
ریتزر، (کنند  هاي فرهنگی را درونی میپرداخت که افراد چگونه نمادها و ارزشمی این مسئله

دورکیم  ۀشناسی خود به مقایسي به جامعهکاو روانپارسونز براي وارد کردن مفاهیم  ).610: 2005
ها و  درونی کردن ارزش ۀاو معتقد است که هر دو متفکر درگیر مسئل. زندو فروید دست می
دورکیم به این . هایی وجود دارداند و از این حیث بین دو متفکر همپوشانیهنجارهاي اخالقی

د که فرد در جامعه آزاد نیست که مطابق امیال و تصمیمات اخالقی خود عمل کند پردازمسیله می
کند این اي است که از جانب جامعه احساس میهاي او متأثر از فشار اخالقیگیريبلکه جهت

نه  از یک طرف فشار اخالقی حاصل یک اقتدار اخالقی است و. فشار اخالقی دو وجهی است
که کارایی این اقتدار اخالقی منوط به درونی شدن الگوهاي  دوم این یک زور و اجبار بیرونی و

گیرد که جامعه تنها در له دورکیم نتیجه میئبا توجه به همین مس. ارزشی در شخصیت فرد است
ها و هنجارهاي اخالقی به از سوي دیگر فروید معتقد است که ارزش. ذهن افراد وجود دارد

شوند و بخشی از ساختار شخصیتی او را تشکیل فرد تعبیه میدر  2فکنیمکانیسم درون ۀواسط
اما در . فروید از فرد و ساختار شخصیتی او و کنددورکیم از رفتار جمعی آغاز می. دهند می

این همپوشانی، از دو منظر مستقل و مجزا از هم، را باید به راستی یکی از نقاط بنیادي «مجموع 
  ). 104- 5: 1952پارسونز، (» دانستتحول  و رشد علوم اجتماعی مدرن 

یا در (و به عبارت دیگر از سوژه  "خود هم نیست ۀآقاي خان "فروید معتقد بود که ایگو 
مورد توجه طیفی از نظریه پردازان مزبور  مرکز زدایی . مرکززدایی کرد) انه ایگوکاو روانمعناي 
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شناسی سنت دیگري در جامعهاین مکتب بیش از هر . تب فرانکفورتاز جمله مکقرار گرفت 
مامی اعضاي این مکتب به فروید تلفیق ایجاد نماید و تقریباً تسعی نموده است بین نگاه مارکس و 

   .ثراندأي فروید متکاو روانشکلی از 
داري سرمایه ۀهاي موجود در جامعمرگ، یا تاناتوس، تظاهرات تکانه ۀران هایمراز نظر هورک

هاي اجتماعی که نقش اصلی فروید در نظریه او معتقد بود. کند وه میمدرن است که در افراد جل
ناخودآگاه از دسترس نیروهاي تمامیت خواه . باید جستجو کرد» ناخودآگاه«را در مفهوم 

ناخودآگاه فرویدي در واقع سنگري تئوریک است علیه این ادعا که بشر . دور استه اجتماعی ب
 و 1920هاي اي که در سرتاسر دههبه شکست است، مسئلهدر مقابل نیروهاي اجتماعی محکوم 

تواند ناخودآگاه فردي می. هاي بشري را براي مقاومت پایمال کرده بودتمامی  ظرفیت 1930
  ). 608  :2005، 1ریتزر(اجتماعی باشد  ۀآخرین خط دفاعی علیه نظام تمامیت خواه سلط

م و ویلهلم رایش متاثر بود، این دو تالش اریک فرو ۀانکاو روانهاي آدورنو نیز از نوشته 
آدورنو با انتشار شخصیت اقتدارگرا اثر  ؛اي از فاشیسم را تبیین کنندتودهداشتند که حمایت 

کند که اقتدارگرایی پیامد عمومیت پذیري خود را از فروید نشان داد؛ او در این اثر بحث می
گیرد، این ار شخصیتی متعارض قرار مییافتن شکلی از  ایدئولوژي است که مورد قبول ساخت

ساختار شخصیتی حاصل فرزندپروري مبتنی برتنبیه و دوسوگرایی در عواطف والد نسبت به 
  .)1950، آدورنو( کودك است

اي هاي تودهکند که جنبشمطرح می» فرویدي و الگوي تبلیغات فاشیستی ۀنظری«آدورنو در 
که چگونه این  این :انداز آسیب شناسی فردياز چشمباید از پایین به باال فهم شوند یعنی 

که فرد در همانندسازي با رهبر و  طوري هکند بشناسی به پرورش اقتدارگرایی کمک می آسیب
  ). 1382 ،آدورنو( شودفاشیستی همسو می ۀگروه با تبلیغات جامع

اب معروف خود او در کت. جاد کندمارکوزه نیز قصد داشت که بین مارکس و فروید تلفیقی ای
کند شرطی مادي و فنی تولید میپیش –زندگی  ۀران - کند که اروسبحث می» اروس و تمدن«

آن  ۀصنعتی که مشخص ۀپیشرفت ۀاما جامع. ها نقائص جامعه را برطرف کردتوان با آنکه می
از نظر . اندبیگانههایی را تولید کرده است که از طبیعت سروري انسان بر جهان طبیعی است انسان

مارکوزه معتقد است که با . دهدمرگ این شکل از خود بیگانگی را نشان می ةمارکوزه غریز
ن براین از خود تواها و همچنین بین انسان و طبیعت میورود مجدد اروس به روابط بین انسان
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 90 :1387، 1مک اینتایر( که در کار بیشترین جلوه را دارد اي ، از خود بیگانگیبیگانگی غلبه کرد
-67 .(  

او  ،ري باالیی داردهابرماس از متفکران نسل دوم مکتب انتقادي نیز از فروید اثر پذی
او توجه خاصی به ماهیت رهایی بخش کردار . داندمی» ارتباط تحریف نشده«ي را کاو روان
ي کاو وانراو به بخشی از . دهدانه در درمان و گفتگوي بین درمانگر و بیمار نشان میکاو روان

ي را کاو روانهابرماس . و تعارضات ناخودآگاه تاکید دارد دهد که بر کشف خودتوجه نشان می
کند و آن را در ناسی فلسفی خود استفاده میش جامعهبه عنوان یک رویکرد هرمنیوتیکی در 

کند این می "در بند"از نظر هابرماس آنچه ما را . گیردکار می هایدئولوژیک ب ۀبررسی اشکال سلط
ها آگاه نیستیم نیروي  شویم که از آنتوسط نیروهاي درونی و بیرونی هدایت می است که ما

  .)1968هابرماس، ( شود و نیروي بیرونی با ایدئولوژيدرونی با سرکوب پوشیده می
ي و مباحث او پیرامون کاو رواني و برجسته کردن وجوه فلسفی کاو روانالکان از  خوانش

ماهیت کید الکان بر خیالی بودن، اصیل نبودن و أمحذوف و ت ةمرکز زدوده و سوژ ةسوژ
ایگو پساساختارگرایی و پسامدرنیسم را به شدت تحت تاثیر قرار داد و طیف وسیعی از  ةیدفروپاش
. کرد ...ي و نسبت آن با تحلیل قدرت، فرهنگ، جنسیت، وکاو روانپردازان را درگیر در  نظریه

هاي مرکز زدوده و نظریه ة، دریدا، کریستوا، دلوز و باتلر براي تبیین مفوم سوژمانند اندیشمندانی
ي ژیژك نیز با واسالو. اندي متأثر بودهکاو روانل، عمیقًا از چولیت میجفمینیستی، مانند 

ي را براي نقد ایدئولوژي و کاو روان ،هاي هگلکارگیري مضامین الکانی و تلفیق آن با اندیشه هب
  . کار گرفت ههاي فرهنگی بتحلیل پدیده

، او که یک شودمی ل مشاهدهچولیت میجکارهاي ي در فمینیسم  در کاو روانبیشترین اثر 
د است که فروید اگرچه ل معتقچمی. از الکان وآلتوسر متاثر است واست سوسیالیست بریتانیایی 

ها فراهم نظري براي فهم این پرسش را پرورش داد اما با این وجود بنیادي» زن ستیز«یک تئوري 
آورد که چگونه زنانگی، مردانگی، دگرجنس خواهی و جنسیت  عمیقا در روان افراد تعبیه 

  . شوند می
ي کاو رواناو با کمک . ل بنیاد فرهنگی پدر ساالري را نشان دادي از نظر میچکاو روان
  ) 611: همان  ،ریتزر. ( پردازدفمینیستی خود می ۀالکانی به بسط نظری –فرویدي 

اجتماعی  ةنظم و شیو ۀایست که عناصري از آن که به مسئلفروید به گونه ۀاندیشدر مجموع  
اند و کارکردگرایانی چون پارسونز، گیدنز و اسملسر قرار گرفته ةپردازند مورد استفادشدن می
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تحلیل مفهوم سلطه عمیقاً مورد هاي انتقادي آن در مکتب انتقادي از آدورنو تا هابرماس براي  جنبه
-توان از منظري محافظهي فروید را هم میکاو روان ۀتوان گفت نظریمی .توجه قرار گرفته است

کارانه، مانند پارسونز، قرائت کرد و هم از منظري رادیکال، مانند آدورنو و مارکوزه، و هم 
  .خوانشی پسامدرن، مانند لیوتار، از آن داشت

  
  ز نگاه فرویدسوبژکتیویته  ا

 ة، اما واژروندکار می هبل تحویل به یکدیگر بژه غالبا به شکلی قاو سو 1»خود«اگرچه دو اصطالح 
براي » ژهسو«ة اللت دارد در حالی که واژکمتر بر درگیري در امور فرهنگی و اجتماعی د» خود«

  ) 2 – 3 :2000، 2منسفیلد( تر استاین منظور مناسب
را به » هاخود«دن ما از دیگر اصل عام و انتزاعی اشاره دارد که جدا بوسوبژکتیویته به یک 

 ةچرا زندگی روزمر هکند تا به درکی از این مسئله نائل شویم کد و به ما کمک میطلبچالش می
 ،و حتی در موضوعات مربوط به تجارب مشترك ،ئقامیال و عالما در مسائل مربوط به نیازها، 

 –همواره با چیزي بیرون ازخودش پیوند دارد » ژهسو«بنابراین . ر افراد استدیگ همواره آمیخته با
 :همان. (ژه بر این پیوندها داللت داردسو ةواژ –ها ژهتماع دیگرسویا اج یک ایده یا یک اصل و

یک هستی مجزا و جدا نیست » خود«شود که ژه  این مسئله طرح میسو ةدر پس معناي واژ. )3
ماهیت این حقایق واصول  .افتدبرخورد حقایق کلی و اصول مشترك اتفاق میبلکه در محل 

یا تعیین اند ، تعیین کنندهو حقایق براي ما، به عنوان یک شخصکند که آیا این اصول تعیین می
» سوبژکتیویته«ي فروید  بهکاو روانتوان گفت که چه گذشت می با توجه به آن. )4 :همان. (شونده

  .  تک افتاده» خود«یک  به پردازد نهمی
مند آگاهی ناب و نیت،اراده ورز اگزیستانسیالیسم سارتر، انسان دکارتیخود مختار » من«

اصیل هایدگري را اگر با ادبیات فرویدي مورد تامل قرار دهیم بیشتر به » دازاین« هوسرل وحتی
فروید  .سوبژکتیویته شبیه هستندهایی ایدئولوژیک از روایت به –به زبان آلتوسري  –اسطوره یا 

النوع آزادي و اختیار و این عامل سروري بر گاهی مورد ستایش عصر روشنگري ، این ربآ
اعظم آن زیر  کند که قسمتکوه یخی تشبیه می ۀرا تنها به قل هاي سنتبت ةجهان و خردکنند

  که خود بداند بی آن ،فتهاین آگاهی مغرور و خود شی. آب قرار دارد و تنها نوك آن بیرون است
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این آگاهی خود . که زیر آب قرار دارد عظیم کوه یخ ناخودآگاه ۀبر تن طفیلی کوچکی است تنها
  .سوار است بر اسب چموش ناخودآگاه که صلی استأ کار مستسوارمختار 

مهلکی بر  ۀچرا که ضرب ،نمایدمی يها امر بسیار دشوارالبته پذیرش ناخودآگاه از جانب انسان
هاي درون ، آگاهی که خود را سلطان بال منازع سرزمینآورد آگاهی وارد می ۀخود شیفت ساخت

مدام در حال شکاف خوردن است  ،ناخودآگاه یورشاگرچه با  ،داندو بیرون از روان آدمی می
همچنان ساحت » یاؤر«و » لغزش زبانی«ستن رویدادهاي ناخودآگاه مانند پا افتاده داناما با پیش

براي اغلب کسانی که به «: گوید فروید می .کندخود را به صورت خیالی حفظ می ۀخودشیفت
که امري ذهنی و در عین حال خودآگاه نباشد، چنان ناممکن  اند، تصور اینتحصیل فلسفه پرداخته

عتقاد من علت این به ا .کننداست که آن را محال و از نظر منطقی، به سهولت ابطال پذیر تلقی می
، یعنی خواب مصنوعی و رویا را مورد بررسی هاي مربوطست که آنان هرگز پدیدهموضوع آن ا

وجود ناخودآگاه : گویدآگاه میاو در ضرورت وجود ناخود). 230 :1373،فروید( »اندقرار نداده
شکاف و هاي آگاهی در درون خودشان داراي شمار بسیاري از آن رو ضروري است که داده«

دانیم کنند که نمیهایی مواجه میمان مارا با ایدههاي روزمرهترین تجربهشخصی.... اند فاصله
آنچه اثبات شده «البته باید توجه داشت که ) .  134 :الف1386 ،فروید( »ایمها رسیدهچگونه به آن

ه  فاقد است کهایی روانی است وجود نوعی آگاهی ثانوي در ما نیست بلکه وجود کنش
  ).138:  همان(» اند آگاهی
شوند که رویدادها به این خاطر سرکوب می. ودآگاه حاوي عناصر سرکوب شده استناخ

سرکوب در . شوددست و اخالقی آن می ها در آگاهی باعث برهم خوردن کلیت یکحضور آن
باید . کندممکن میژه از ابژه را تواند همان چیزي باشد که تمیز سوواقع شکلی از دفاع است و می

شود بلکه تنها مجال بروز در آگاهی را توجه داشت که امر سرکوب شده محو و نابود نمی
ماهیت فرایند سرکوب در پایان دادن و محو کردن ایده یا فکري که امري غریزي را « .یابد نمی

» ه است دهد نهفته نیست بلکه ماهیت این فرایند جلوگیري از آگاهانه شدن آن ایدنشان می
  ).133 :همان(

نیرویی  «است و » وضع تصورات ناخودآگاه پیش از ورود به ضمیر آگاه« ،در واقع سرکوب
شود مشخص می» کند ، در تحلیل روان با نام مقاومتکه سرکوب را بنیان نهاده است وحفظ می

د امر ده که سوژه به صورتی ناخودآگاه اجازه نمی مقاومت یعنی این ).231 :1373،فروید(
  .سرکوب شده وارد آگاهی شود
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خود  ناخوشایند ةخواهد وارد آگاهی شود اما اگر با چهرمحتواي سرکوب شده همواره می
دردناك مواجه  ةژه با یک ناسازسو. زنددستی آگاهی را برهم می کشود ی آگاهی ةحوز وارد

گیرد و از نمی ژه شکلاختاري است که تا اتفاق نیفتد سواست از سویی سرکوب یک ضرورت س
براي » ایگو«بازي شعبده. سوي دیگر امر سرکوب شده میل به ورود به ساحت آگاهی را دارد

امر سرکوب شده با گذر از سانسور تغییر کند، جلوه می» سانسور« ةر  پدیدحفظ یکدستی خود د
آگاه  تحقق خودنا امیالاي از شود تا هم درجهدهد و با لباس مبدل به آگاهی وارد میشکل می

پا افتاده به  امر سرکوب شده با اشکالی که بسیار پیش. دستی آگاهی به هم نخورد د و هم یکیاب
ترین این دهد، عمدهخود را نشان می -البته از نگاهی عقالنی یا به عبارتی آگاهانه  –د رسن نظر می

سرکوب شده به اشکال  البته امر. هاي زبانیرویاها و لغزش: تند ازعبار ظهور خارجیهاي راه
هاي ، تلقیناندنجوري که حاوي معنایی نمادینرروان نشانگان: نمایاند ماننددیگري نیز خود را می

  .آینددست می هي بکاو روانو مطالبی که از فنون تداعی آزاد در حین درمان  حاصل از هیپنوتیزم
تمام عیار که  ۀیک سوبژکتیویتتوان گفت که از نظر فروید ما با با توجه به آنچه گذشت می

ي افرادي که هاما با بدن ۀمواجه ۀ، سوبژکتیویته در نتیجشویم در عوضق به ماست متولد نمیمتعل
این . شودقطره قطره در ما چکانده می –خصوصا والدینمان  –در محیط خانوادگی ما هستند 

ساختار روانی پویا ، پیچیده و غالبا ن یک آزند که بر طبق ي بحرانی را میدردناك جرقه ۀمواجه
خودآگاه و ناخودآگاه ت ژه را به دوساحطور خالصه این مواجهه سو ه، بگیردمبهم شکل می

  ).8: 2000، منسفیلد( دهدشکاف می
- اند و تکانهژه بین فرایندهاي منسجم فرهنگی و اجتماعی که مربوط به ذهن آگاهدر واقع سو

خورد و آگاهی امیدوار است که امیال ناخودآگاه را با ناخودآگاه شکاف میهاي غیر قابل بیان 
» سوپرایگو«و  »ایگو«، »اید«هاي روانی کارگزاران این کنش.سرکوب در جاي خود نگه دارد

مطابق اصل واقعیت و سوپرایگو در پی کمال » ایگو«، کنداید مطابق اصل لذت عمل می. هستند
جدالی بین شهوت، عقل و اخالق در ساختار روان آدمی وجود توان گفت می. اخالقی است

  .دارد
واقعیت طلبی بر را مهار کند و  ]اید[ "نهاد"باید می ]ایگو[ "من " ،در جریان ایجاد تمدن«

هاي کاري و ارزش جا که جایگاه احساس گنه از آن ]سوپرایگو[منابرویی چیره شود، لذت ج
] سوپرایگو["ابرمن "نماید که ، از یک نظر چنین میشودی پدر است وارد این تنازع میدرون
هربار بیش از گذشته به  ]ایگو[»من«که  باشد و براي این بایست محرك اصلی ایجاد تمدن بوده می

  ).130: 1373، هیوز. (»ه گوشمالی و تادیب او کوشیده استمحرومیت کشیدن وادار شود دائما ب
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سوپرایگو،  ري باید مهار شود و این کار به سرکردگیبراي ایجاد تمدن پرخاشگري و ویرانگ 
سوپرایگو با ایجاد . گیردتام االختیار فرهنگ در قالب قانون پدراست صورت می ةکه نمایند
فرهنگ بر «: کندباز تولید فرهنگی و حفظ تمدن را ممکن می ،»عذاب وجدان«و » گناه«احساس 

کند و شود که آن را تضعیف و خلع سالح میلذت پرخاشگري خطرناك فرد از این راه چیره می
مرجعی در درون فرد که مانند نیرویی نظامی در شهري اشغال شده است آن را تحت نظر  ۀوسیل به

  .)96: 1383، فروید. (»دهدقرار می
اي از فضاي روانی از بخش عمده کردني صرف نظرادر این معنا بر ساخته شدن تمدن بر پایه

توان نادیده گرفت که تمدن نمی« :ترین استراتژي آن استو سرکوب عمده گیردیشکل مآدمی 
حد  بنا شده است و پیش شرط آن تا چه ]هارانه[ هاتا چه اندازه بر خودداري از ارضاي سائق

» باشدنیرومند می ]هارانه[هايسائق) ، فراموش کردن و غیرهسرکوب کردن(درست ارضا نکردن 
را بر  1ي»ونپانوپتیک«ها در انسان» جار سازبهن ةنگاه خیر«یک  ۀتمدن با تعبی ). 60.:1383، فروید(

  .مالمتگر است سوپرایگوياین پانوپتیگون همان  گمارد،ها میآن
مورد توجه دیگران  "تشخیص این کنشگر روانی امکان فهم این توهم را که به اصطالح « 
توهم یادشده از . کند برایمان فراهم می "ظر دارنددیگران مارا زیر ن"تر یا به تعبیر درست "هستیم

تواند به صورت یک بیماري مجزا و یا هاي پارانویایی است و میهاي بارز بیماريجمله نشانه
 ۀکند که دیگران همبیمار مبتال به این توهم شکوه می. رنجوري انتقال رخ بدهدهمراه با روان

با ضمیر سوم از صداهایی که مشخصاً . تند اعمالش هسدانند و ناظر و مراقب  افکار او را می
این شکوه موجه و مبین  .برداو به کارکرد این کنشگر پی می.... کنندشخص با بیمار صحبت می

 ۀهم کند و چنین نهاد قدرتمندي که ما را زیر نظر دارد، افکارمان را کشف می ؛یک حقیقت است
در واقع ، این نهاد به طور معمول در تک . اقعا وجود داردگیرد ومقصودهایمان را به باد انتقاد می

  ).   175 – 6:  ب1386فروید ، (تک ما وجود دارد  

 
1. Panopticon  گیردکار می براي جامعه سراسر بین بهبرج همه بین جرمی بنتام است که میشل فوکو این اصطالح را .

تواند ببیند که نگهبان در فرد محبوس نمی« . دیدن و دیده نشدن . پذیر کردن مستمر زندانی استکاربرد این برج، رویت

 دریفوس و( » درون برج است یا نه، بنابراین باید چنان رفتار کند که گویی مراقبت، مستمر، پایان ناپذیر و سراسري است 

  ). 317:  1384رابینو ، 
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، یا به زبان آلتوسري بازتولید خودبدین سان ایدئولوژي و فرهنگ براي تضمین خود و 
مجازات  –هاي سوپر ایگو مالمت ۀواسط هب –هرگونه تخطی فرد از قواعد را با تولید احساس گناه 

هاي سوپر ایگو  کند که براي فرار از مالمتتولید میرا هاي سربه راهی ژهکند و سومی
را » سوپر ایگو«هاي پارانوییدي که نهیب ژهسویعنی . کنندبه مو اجرا می فرهنگی را مو هايدستور

   .کنندهمواره باالي سر خود حس می
فهمی تفسیري و  که بر پایۀ فروید یک تئوري و عمل جدید را بنا نهاد 1از نگاه یان کرایب

ي یک کاو روانکرد که فروید در تمام زندگی خود ادعا می.  هرمنوتیکی از روان بشر قرار داشت
هاي اي از جانب سنتعلم است و به همین ترتیب خود را در معرض انتقادات گسترده

کند که خوانش هرمنیوتیکی فروید کرایب بحث می. ر دادشناختی ، فلسفی و پزشکی قرا جامعه
گوید  می او با استفاده از کارهاي پل ریکور و هابرماس ،گشایدروي ما میپیش يامکانات جدید
بگیرند از او بیاموزند و این کار زمانی ممکن  که به فروید خرده توانند به جاي اینکه فالسفه می

ي دست نزنند بلکه سعی کنند با خوانشی دیگرگون به کاو وانرها به ویران کردن است که آن
 ).2006کالرك ، (وراي آن دست یابند 

  
  فروید و آلتوسر

ي عقل آلتوسر معتقد است که فروید را در کنار نیچه و مارکس باید فرزندي نامشروع برا
اثر پذیرفته، پردازي از چه کسی مشخص نبود که فروید در نظریهروشنگري دانست، چراکه دقیقًا 

فروید مجبور شد براي تئوري خود پدري کند . استو یا به عبارتی دیگر، پدر نظري او چه کسی
  ).195: 1971آلتوسر،(مهري قرار گرفت و به خاطر در هم شکستن عرف عقل غربی نیز مورد بی

ء آلتوسر معتقد است که فروید ساختار یک علم را به ما عرضه کرده است که داراي سه جز
یک تکنیک یا روش درمان که شرح )2یک کردار که همان درمان تحلیلی است )1اصلی است 

از نظر آلتوسر . اي که با کردار و تکنیک رابطه داردنظریه) 3شود آن سبب ظهور یک نظریه می
ي است، علمی که کاو روانریخت که همان فروید یک علم جدید را با موضوعی جدید پی

آنچه براي آلتوسر واجد اهمیت است یکی ). 197 :همان(اخودآگاه است موضوع آن بررسی  ن
مل در مورد سوبژکتیویته و مطالعات اولیه در باب هیستري و تأسیر فکري فروید، گسست او از 

سی قرائت الکان از فروید و پاالیش آراي فروید از رمرکززدایی از آن است، و دیگري بر
کار  ۀرا سرلوح "بازگشت به فروید"همانند الکان که شعار آلتوسر . محور "ایگو"شناسی  روان

 
1 . craib 



3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه  

 

١٦ 
 

بیند، بازگشتی که درصدد زدودن خویش قرار داده بود، کار خود را بازگشت به مارکس می
  .تلقیات اومانیستی و ایدئولوژیک از کار مارکس است

ت ها پیش کشیدن موضوعاگیري گسست و انقالب در نظریهاز نظر او یکی از بسترهاي شکل
باید با موضوع پیشین که ذیل ایدئولوژي قرار گرفته در ارتباط موضوع جدید می. جدید است

باشد، یعنی عناصر موضوع جدید به موضوع پیشین تعلق داشته باشند اما معناي این عناصر با طرح 
 این انقالب علمی، علم. کنندیک ساختار جدید بالکل تغییر کرده و قرائتی دیگرگون را طلب می

هاي تواند موضوع بررسیاي در موضوع میچنین دگردیسی. کندجدید را از ایدئولوژي جدا می
دگرگونی در موضوع خواه ناخواه پروبلماتیک حاکم بر آن موضوع را . شناسانه گرددمعرفت

موضوع . بیندها در این زمینه را در آراي فروید میآلتوسر یکی از بهترین مثال. دهدتغییر می
فروید این موضوع را از پیشینیان خود به عاریت گرفت اما آن را . ناخودآگاه بود ،فروید ۀعمطال

آلتوسر، (دیگرگون قرائت کرد و معنایی به آن بخشید که با پیشینیان خود کامال متفاوت بود 
1970 :158-157 .(  

کشد که می اي قرار دارد و موضوعی را پیشاز نظر آلتوسر مارکس نیز دقیقا در چنین نقطه
بخشد و تحلیلی که از آن ارائه اگرچه در آراي پیشینیانش وجود دارد اما در معنایی که به آن می

طوري که از گسست بین آراي مارکس و  دهد با پیشینیان خود تفاوتی بنیادین دارد؛ بهمی
مارکس، تشابه بین آراي فروید و  آلتوسر، به عنوان یک نمونۀ. ن گفتتوان سخپیشینیانش می

کند که  ها و غرایز مقایسه میتحلیل نیروهاي تولیدي در اندیشه مارکس را با تحلیل فروید از رانه
  اي ههاي ایدئولوژیک پیشین فاصلهر دو تحلیل از تبیین. به لحاظ روشی در یک راستا هستند

  ).247: همان(کنند ریزي میجدي دارند و علمی جدید را پایه
روشی و چه به لحاظ  ظهاي فروید و مارکس در آراي آلتوسر چه به لحااز این حیث اندیشه

آلتوسر، با تلفیق  ۀترین دغدغشوند تا ایدئولوژي، به عنوان اصلیمضمون به خدمت گرفته می
  . انه و مارکسیستی تحلیل شودکاو روانهاي اندیشه

با ادبیات . ي فروید و الکان متاثر بودکاو روانعمیقا از  مانیستی لویی آلتوسر وموضع ضد ا
- در واقع دکترین. چرخندمی» ایگو«مانیستی بر محور وهاي اتوان گفت که دکترین ي میکاو روان

هاي این در حالی است که آلتوسر تلقیات و خوانش. شوندگرایی متمایل میدهاهاي امانیستی به ار
او . ها رها شددانست که باید از شر آنیک میهایی ایدئولوژمانیستی از مارکسیسم را خوانشوا

بازگشتی به فروید طور که الکان  کرد و معتقد بود همانکار خود را باکار ژاك الکان مقایسه می
انی که بر کاو روانالکان علیه (و یک رویکرد ضد اومانیستی به فروید را بنیانگذاري کرد  داشت
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ي مارکس نیز در صدد خوانش دوباره آلتوسر) فتد داشتند موضع گرکیایگو در کار فروید تأ
براي این مهم  .تا مارکس راستین و ضد اومانیست را از تلقیات ایدئولوژیک بیرون بکشد برآمد

 ي فروید و الکان کاو رواناو براي این کار از . کردباید از سوژه مرکززدایی میآلتوسر می
آلتوسر از این  ةهاي نوع نگاه فروید به سوژه و استفاددر ادامه به شباهت. ي فراوانی کرداستفاده

  .)1388د به ایگلتون، ي آلتوسر و الکان نگاه کنیبراي نسبت اندیشه( پردازیمنوع نگاه می
» ایگو« شد کهگمان می» فراسوي اصل لذت«همچنین » ایگو و اید« شاید قبل از انتشار مقاالت

  .اندیشدآگاه دکارتی است که می ةژواقع همان سو در مختار روان است وبخش آگاهانه و خود 
ماهیتی » ایگو«خود نشان داد که بخش بزرگی از  1920فروید خاصه در کارهاي بعد از 

، در نظر ما ایگو دهد کهخود و نهاد این موضوع را بسط می ۀفروید در مقال. ناخودآگاه دارد
کننده است اما این نمود گمراه گرددر میچیزهاي دیگر نمودا ۀپارچه و متمایز از هم مستقل، یک

یابد نامیم ادامه میمی "اید"بدون مرزهاي دقیق تا درون موجودیت ذهنی ناهشیار که آن را  ایگو
 ،هاي سرکوب شدهسوژه بین آگاهی و خواست .دهدنماي خارجی آن را تشکیل می " ایگو"و 

  .شکاف خورده است
که پیرو اصل لذت است ، » اید«روان از نگاه فروید از  طور که قبال نیز گفتیم ساختار همان

کند که مطابق اصل کمال عمل می»سوپر ایگو«کند و  که مطابق اصل واقعیت عمل می» ایگو«
غریزه  ةکه نمایند نهاد ۀرا از خرد شدن در برابر فشارهاي دوگان» ایگو«چه  آن .تشکیل شده است

هاي دفاعی کند مکانیسم، حفظ میاقتدار بیرونی است ةکه نمایند ،و طبیعت است، و سوپرایگو
در واقع همان سازوکارهایی هستند  کنند وهاي دفاعی براي سازگاري عمل میمکانیسم. هستند

فرد ها این مکانیسم ۀواسط هب .دهندورز بودن میو ارادهدست بودن  که به فرد احساسی از یک
دفاعی دو ویژگی پر اهمیت دارند یکی تحریف هاي مکانیسم. کنددست بودن می احساس یک

ها ایگو است و باید توجه داشت که عامل این مکانیسم. دیگري عمل در سطح ناهشیار قعیت ووا
: هاي دفاعی عبارتند از ترین مکانیسمعمده .دهداین کار را در سطح ناخود آگاه انجام می

، 7، دلیل تراشی6جایی، جابه5واپس روي، 4فرافکنی ،3بندي واکنش، صورت2، انکار1سرکوبی
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هاي دفاعی است که مین مکانیسمه ۀواسط هب. 4و جبران ،3سازي، همانند2فکنی ، درون1واالیش
هاي دفاعی با تحریف واقعیت و عمل در سطح ناهشیار ساخت این مکانیسم. یردگ ژه شکل میسو

ات مارکسیستی کارکردي کنند و از این حیث مطابق ادبیرا حفظ می» ایگو« ۀخود شیفت
  .ایدئولوژیک دارند

ایدئولوژي در حامالن خود  –خاصه کارهاي مارکس و انگلس  –مطابق ادبیات مارکسیستی 
ژه از ها آگاهی سواند چرا که آنکاذب ي ایدئولوژیک ها ناگفتم. کندتولید میآگاهی کاذب 

هاي اصلی مربوط به روندهاي  واقعیتها آن. کنند واقعیت نظم و ساختار اجتماعی را تحریف می
کنند وسعی دارند با این بازنمایی کاذب شرایط موجود را بهترین سیاسی را به غلط باز نمایی می

را که وضعیت و جایگاه مسلط است چ ۀاین سازوکار در خدمت طبق. جهان ممکن جلوه دهند
  .دهدها را به عنوان جایگاه مسلط  مشروع جلوه میآن

-ژهاند و سوهایی ایدئولوژیک، مکانیسمهاي دفاعی ایگومکانیسم ارچوبچ در این
ژه هاست که سوهمین مکانیسم ۀاسطو هب. اندضروري امورياما   ؛سازندایدئولوژیک را برمی اي

از این حیث با واژگان . داندکند و این مسئله را بدیهی می هاي خود تلقی میلف کنشؤخود را م
خصلت ایدئولوژي این است که امور «: زیرا اندیکایدئولوژ اموري ي دفاعیهاآلتوسري مکانیسم

، زیرا دهدسد دارد این کار را انجام میآنکه به نظر بربی (به مثابه امور بدیهی حقنه کند  بدیهی را
در برابر  توانیم بازشناسیم و بپذیریم وبدیهیاتی که ما تنها می). در میان است» بدیهی«پاي امور 

با صداي بلند در (طبیعی و اجتناب ناپذیري را بروز دهیم که همانا صوت تحسین  ها واکنشآن
  ). 68- 9:  1387، آلتوسر(» !درست است! ن استهمی! واضح است«: است) »یک سکوت درونی«

شرایط هستی خود را کنند تا با تحریف تخیلی واقعیت، یهاي دفاعی به ایگو کمک ممکانیسم
 1 ةشود، آلتوسر در تز شماراین نوع نگاه در عبارات آلتوسر به وضوح مشاهده میبازنمایی کند 

شان تخیلی افراد را با شرایط واقعی هستی ۀایدئولوژي رابط«: گویدخود در باب ایدئولوژي می
  ).57: 1387آلتوسر، (» کندبازنمایی می

-اي برساخته نمیژهسو هاي دفاعی ناخودآگاه هرگزیسمباید توجه داشت که بدون این مکان
کند در مقابل کشف تناقضات مراجعه می کاو روانکه زمانی که فرد در قالب بیمار به  چنان. شود

یمار ابراز زبانی یا مخالفت رفتاري که از جانب ب ۀهرگونه گالی«. کنددرونی خود مقاومت می
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.  )630 :2007 ،لپینگ( »اند به عنوان مقاومت تعبیر شودتوشود میمی شده و مانع کار درمان
، ها که در خدمت این کارکرد استسممقاومت نه در مقابل کارکرد ایدئولوژیک این مکانی
تواند آسیبی جدي بر ساحت ایگو بزند؛ تناقضی که نباید کشف شود چرا که کشف آن می

ایگو  هاي دفاعیداري، مکانیسمسرمایه ۀطور که ایدئولوژي سرپوشی است برتناقضات جامع همان
  .وشی هستند بر تناقضات درونی سوژههم سرپ

این مقاومت در حالی  .در قبال کشف تناقضات مقاومتی ایدئولوژیک است ژهمقاومت سو
است که بیمار از یک سو میل دارد در کشف تناقضات درونی خود با درمانگر همکاري کند اما 

شود این مقاومت بیشتر می شود مقاومتاز سوي دیگر هرچه به کشف تناقضات نزدیک تر می
). 632: همان (» گرددمنسجم برمی ۀمقاومت به تمایل به حفظ یک سوبژکتیویت« نیاز به تفسیر دارد 

هاي سوبژکتیویته جدا کند که مقاومت را نباید از دیگر جنبهفروید در کارهاي آخر خود بیان می
فروید معتقد است که . ا علم ممکن استغلبه بر این مقاومت کلید درمان است و این تنها ب. دانست

گذارد تا با نگاهی علمی وراي این مقاومت مان میي راهی را پیش روي طرفین درکاو روانعلم 
 امیالوب و تشفی قرار گیرند و بر آن غلبه کنند غلبه بر مقاومت در واقع رهایی از سرک

واست سرکوب شده آوردن خ گاهیآجو بیشترین مقاومت را براي به  درمان .سوبژکتیویته است
آورد و ایگو با فرمانی تی که بیشترین فشار را براي ورود به آگاهی به ایگو میدهد خواسنشان می

هاي خواست سرکوب دهد تا جلوهکند حداکثر مقاومت را نشان میکه از سوپر ایگو دریافت می
اما درمانی . دار نکندایگو را خدشه -یا به عبارتی دیگر ایدئولوژیک -شده ساحت اخالقی

از  .گیرد مگر غلبه بر این مقاومت که در واقع شناخت غلط و آگاهی کاذب است صورت نمی
همین نوع نگاه را در کارهاي آلتوسر . توان بر مقاومت غلبه کردنگاه فروید با یک نگاه علمی می

به  -مارکسیسم –  توان با نگاه علمیجایی که آلتوسر معتقد است می. توان مشاهده کردمی
یک جایی که فروید با ژشناخت ایدئولو، شناخت درست در مقابل دژ شناخت درست رسید

کند بر دژ شناخت مقاومت و تحریف واقعیت غلبه می -نامدکه آن را علم می –ي کاو روان
ه ژه بسو. کندشناخت ایدئولوژي غلبه میبر دژ  - داند که آن را علم می -با مارکسیسم آلتوسر

خواهد بگوید که من واجد تعارضی بودم چرا که کشف این گاه نمی صورت ناخودآگاه هیچ
ژه را به این شناخت توان سوي میکاو روانتنها با علم برد، می» ایگو«اي اضطرابی به تعارض حمله

باید بیرون از  "من ایدئولوژیک هستم":گویدگاه نمی ایدئولوژي هیچ« :رساند در این معنا
افراد بسیار کمی ( "من در ایدئولوژي هستم"توان گفت ایدئولوژي یعنی در شناخت علمی بود تا ب
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» "من در ایدئولوژي بودم") گویندیاین حرفی است که غالبا م(که  ، یا این)زننداین حرف را می
  ) . 72 :آلتوسر ، همان(

علم که : داري دخیل استدر جوامع سرمایهاز نگاه آلتوسر، دو شکل اساسا متمایز گفتمان «
ایدئولوژي  نزد آلتوسر. کنددهد و ایدئولوژي که چنین نمیمعرفتی از کارکردي اجتماعی می

» ت وضعیت تاریخی واقعی جامعه نیست، تولید معرفردي اجتماعی دارد اما این کارکردکارک
در ادبیات مارکسیستی خاصه دیگر که در مورد نسبت ایدئولوژي  ۀنکت). 105: 1386، فرتر(

فروید ضمیر . ابدي بودن ناخودآگاه و ایدئولوژي است ۀآلتوسر با کارهاي فروید وجود دارد مسئل
به این معنا که فرایندهاي ناخودآگاه داراي  ، )الف1386،فروید( داندناخودآگاه  را بی زمان می

دوران کودکی با مواد  ةرکوب شدمواد س. کنندترتیب زمانی نیستند و با گذر زمان تغییر نمی
  . آمیزند جدیدتر در هم می ةسرکوب شد

ایگو مدام  هرروزهدر امور . خودآگاه مدام در حال بسط خود استباید توجه داشت که نا
شوند یعنی ناخودآگاه مدام در حال گسترش زا تلقی می درحال سرکوب موادي است که آسیب

از سوي دیگر باید توجه داشت که از درون همین ناخودآگاه است که آگاهی خیالی ایگو  .است
  .گیردایگو شکل نمی آورد یعنی ناخودآگاه بر ایگو اولویت دارد و بدون آن اساساًسر برمی

که   اي هژسو .ر قالب سرپوشی بر ناخودآگاهژه شکل نخواهد گرفت مگر دبه عبارت دیگر سو
، در از ناخودآگاه گسترده و آشفته استکند در واقع برشی بر خود حمل می آگاهی خیالی را

صورتی حتی  و بهبنابراین تا برشی در آن ایجاد شود  .جا هر دال واجد بی نهایت تداعی است آن
خودآگاه سر قله کوه یخی نا ،ها و مدلولشان برقرار نشودمنطقی بین دال سست ارتباطی اصطالحاَ

ناخودآگاه  .اي که هر آن در معرض فرو رفتن در قعر ناخودآگاه استقله .آورد از آب بیرون نمی
، ناخودآگاه سوي کشف آن برداشته شود  هرگام که به. شودهمیشه هست و همیشه بازتولید می

ناخوداگاه ابدي است یا با واژگان . ابدینشیند خود را باز میچندین گام عقب می
» داللت ةایان سوژه در طول زنجیرپاز ردپایی از فروپاشی بیناخوداگاه متشکل است «الکانی

   .)162 :فرتر همان(
در واقع نظامی از باز ایدئولوژي «ایدئولوژي از نگاه آلتوسر ماهیتی ناخودآگاه دارد

تصاویر  ها اکثرَااین. گاهی نداردآها هیچ ربطی به ، اما در اکثر موارد این بازنماییهاست نمایی
ها ها ساختارهایی وجود دارند که بر اکثریت عظیم انسان هستند و گاه مفاهیم، اما در وراي این

اند و از درك شده  –شده هاي فرهنگی پذیرفتهها ابژهاین. شود اما نه از طریق آگاهیشانیاعمال م
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: ، همان، به نقل از فرترآلتوسر(» شوندمی ها بر آنان اعمالطریق فرایندهاي دور از دسترس انسان
106 .(  

ژه را از دژ شناخت تواند سوکه به زعم آلتوسر می رسد حتی علمیجاست که به نظر می این
به همین ترتیب . تواند بر این ایدئولوژي ابدي غلبه کند نمی  -مارکسیسم -ایدئولوژي رها کند

ایگو است تا همیشه در جبر ناخودآگاه شکاف  ةي که محصول اسطورکاو روان ةفروپاشید» خود«
براي رهایی تکاپو . دانداین نوع نگاه سرنوشت بشر را سرنوشتی تراژیک می. ماندخورده باقی می

  .و سقوط در قفسی دیگر
جال هاي دفاعی و تحریف واقعیت مژگی است از طریق فریب مکانیسمکه سمبل سو» ایگو«

ز بیرون ا. که ایدئولوژیک باشدوجود نخواهد داشت مگر اینژه یابد در این معنا سوبروز می
: لتوسرآاز نگاه  - یا با زبان الکانی ساحت واقعی - ژگیمحض است و نا سو ایدئولوژي خأل

ي تاریخی نیست بلکه در عوض تمایل درونی ذهن انسان است که به نظر ایدئولوژي یک پدیده«
 در این معنا ایدئولوژي. )119:  1996 ،هاوکز(» شودا متحمل تواند واقعیت زیادي ررسد نمیمی

  .ژه استاست و از سویی دیگر علت وجودي سوژه آوار مانند ناخودآگاه همیشه بر سر سو
بار در ، اینگرد به مثال رویاک منبع تئوریک، یا عقبجا براي تعین بخشیدن به ی در این«

تواند و باید بالفاصله با ریخ ندارد، میگویم که دیدگاه ایدئولوژي تامفهوم فرویدي کلمه می
واین ارتباط (مرتبط گردد  یعنی تاریخ ندارد گاه ابدي استکه ناخودآدیدگاه فروید مبتنی بر این

از ضرورتی تئوریک فرمان  کامال ،خواهانه نبوده بلکه عکس و روش دلبه هیچ وجه متکی به راه 
 :1387، آلتوسر(» ) وجود دارد ) ارگانیک (اندام وار ، زیرا میان این دو دیدگاه نسبتی گیرد می
56 .(  

  
 گیرينتیجه

به عنوان رویکردي درمانی براي  ي صرفَاکاو روانشاید طور که پیشتر نیز اشاره کردیم،  همان 
ي بسیار بیشتر از  کاو روانشناختی  هاي فلسفی و جامعهمایه اختالالت روانی نگریسته شود اما بن

. که طیف وسیعی از علوم انسانی معاصر را تحت تاثیر قرار داده است طوريبهحد تصورند 
هاي بسیاري در مورد نهادهاي شناسی و درمان فردي نیست بلکه گزارهي تنها یک روانکاو روان«

هاي انتقادي و خاصه رسد اندیشهدر این بین به نظر می ).47: 2002باکاك، (» اجتماعی دارد
. اندي را به خدمت گرفتهکاو رواناند و ي توجه نشان دادهکاو روانبه مارکسیستی بیشتر 

 ةمفقود ۀتواند حلقي میکاو روان... شناختی الحاقی است هاي روانمارکسیسم محتاج بصیرت«
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تواند ي میکاو روانسخن کوتاه . اجتماعی باشد –میان روبناي ایدئولوژیک و زیربناي  اقتصادي 
  ).83 :همان ،جی(» سرشت ماهوي انسان را غنا بخشدبرداشت ماتریالیستی از 

کند، عالوه بر روش تحلیلی متمایل به ي را براي آلتوسر جذاب میکاو روانچیزي که 
مارکس  ،آلتوسر. هاي پیشین استساختارگرایی، پیش کشیدن موضوع جدید و گسست از اندیشه

  . داندقیاس می و فروید را از این حیث قابل
دست کردن  در مقاله حاضر نشان دادیم که مرکز زدایی از سوژه و جایگاه ایدئولوژي در یک

این در حالی است که به . آلتوسر و فروید هستند ۀخیالی سوژه چگونه فصل مشترك بین اندیش
توان  حاضر نشان داد که چگونه می ۀآلتوسر کمتر توجه شده است و مقال ۀوجوه فرویدي اندیش

هاي دفاعی ایگو انه و با کمک مکانیسمکاو رواناز منظري  را ایدئولوژیک آلتوسري ةمفهوم سوژ
  . کرد بازخوانی

هاي واره مبحثی چالش برانگیز بوده است و اندیشهمآگاهی و جایگاه کنشگر ه وضوعم
توسر از این و آل اندها براي مرکز زدایی از آگاهی بودهمایهي یکی از بهترین دستکاو روان

ایم به آلتوسر معتقد است که از فروید به این سو شروع کرده. گیرداندیشه به بهترین نحو بهره می
آالیش گفتارها و کردارهاي روزمره ما چه که در پس ظاهر به نظر بی اندیشیدن در مورد آن

 - گفتار دیگري یا به قول الکان –همانا گفتار ناخوداگاه ، از نظر آلتوسر، این عمق. جاریست
هاي به به همین ترتیب در پس گزاره). 16: 1970آلتوسر، ( است که سزاوار نقد و سرزنش است

. پردازدظاهر بی آالیش ایدئولوژیک نیز ساختاري قابل نقد وجود دارد که آلتوسر بدان می
یز زمان را ن مسئلۀدن مفهوم ناخودآگاه ر معتقد است که فروید با پیش کشیهمچنین آلتوس

بدین ترتیب که ناخودآگاه سیر زمانی و تاریخی خود را دارد که لزوما با زمان . کنددگرگون می
رود و تاریخی که در اعماق آگاهی راه خود را می .نویسی همسو نیستزندگینامه ۀو سیر پیوست

کمک این  به همین ترتیب و با. باید از نو نوشته شودکه می تاریخ خود را دارد، تاریخ ناخودآگاه
هاي تاریخی متفاوتی، که در وضوح خیالی و باید مفهوم زمانمضمون آلتوسر معتقد است که می

آلتوسر کارهاي فوکو در  .شوند را از نو بررسی کردپیوستگی ظاهري ایدئولوژي، نمایان نمی
. )103: 1970آلتوسر، (داند اي از چنین تالشی میتولد درمانگاه و تاریخ جنون را نمونه

این مکانیسم انکار . کندهایی را انکار میایدئولوژي، مانند ایگو، وجود چنین تاریخ و چنین حفره
  .تا تاریخ واقعی خود را بنمایاندباید از کار بیفتد با علم می

پردازي ي ایدئولوژیک نقطه عطفی در نظریهتحلیل درخشان آلتوسر از ایدئولوژي و سوژه
شود و اثري چشمگیر بر آراي افرادي مانند فوکو،  ایدئولوژي محسوب می وپیرامون سوژه 
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که باید و ي او چنداناندیشه ۀانکاو روانهاي مایهاما بن. ژیژك، رانسیر، الکالو و موفه گذاشت
مستقلی در مورد  ۀکه، تا حد اطالع نویسنده، هیچ مقال طوري هب. اندشاید مورد توجه قرار نگرفته

این در حالی است که آلتوسر در آثار . آلتوسر نوشته نشده است ۀي در اندیشکاو نرواجایگاه 
  . ها اشاره کردیمکند که در مقاله حاضر به برخی از آنخود بارها به این تاثیرپذیري اعتراف می
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