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  **سهيال منصوريان
  چكيده

هربرت ماركوزه فيلسوف فرانكفورتي و عضو موسسه مطالعات تحقيقات اجتماعي، تالش كرده است تـا               
خـود بـا اضـافه كـردن        و در نگـاه متفـاوت       ا .مفهوم عقل از منظر هگل را با تعريف جديدي ارائه دهـد           

 پنهـان  هايبخشپرداختن به  بدون  و خودآگاهي شناختةنشان دهد كه مقولتا   درصدد است    يروانكاو
بخش مهم شناخت ميل     كه   پردازدبه اين مسئله مي    يدي فرو ي روانكاو  مدد از  بااو  . شودمي ن سريذهن م 

ريخ سركوب شده است به همين دليل اجازة تغيير بـه           است كه توسط سيستم استبداد و ديكتاتوري در تا        
تـا حـدي بـه عنـوان        (شناسـي و هنـر      براي ماركوزه ساحت زيبايي   . شودسوژه و جامعه عموماً داده نمي     

توان به شـناخت  هايي هستند كه به ناخودآگاه روان مربوط شده و از طريق آنها مي         بخش) عنصري زنانه 
چون اي  مورد مطالعاتي  بررسي. ي پرداخت و به آزادي نزديك شد      هاي مغفول و موقعيت ميلِ فرد     بخش
 ي خـوب اري مثال بسدهدي كه ماركوزه آن را شرح ميياي با توجه به تمام زوا  يراناي فرهنگ از الملككمال
 و برعكس در برابـر آن مقاومـت         كندي نم ريي تغ ، در جهانِ مدرن غرب    ريي تغ دنِي كه با د   هنرمندي. است

موضـع مـاركوزه را بـا        همين مـسئله  . شوداتفاقاً به خودآگاهي مورد نظر ماركوزه نائل نمي       كند و   ي م زين
 نوشـتار   نيـ ا. دانـد فوريد را ضـروري مـي     -كند كه فراروي از نظر ماركوزه     رو مي پيچيدگي جديدي روبه  

 شـده تـه  گف  را با توجه به مثال     ي و روانكاو  ي فلسف يدگاههاي بودن هر كدام از د     ي تا ناكاف  كنديتالش م 
 مصادره شده   كودكي عنفوان در اش بلوغ ة از دور  شتري پ يلي خ ، ناخودآگاه ري درگ ة سوژ لِي م ديبكاود و بگو  

 كه مفهوم عقـل بـه       شودي مشخص م  دي جد تي روا ني در ا  . است ي عقيم و ناتوان    از هرگونه حركت   ي و و
 و  واجهـه بـا ترومـا نيـاز دارد        مدنظر ماركوزه و به نوعي م      شناسيِييباي فراتر از صرف تحقق ز     اييابيباز
تـر بـوده و راه حلـي     تـر و عميـق    پندارنـد جـدي   هگل، ماركوزه و فرويد مي     آن از آنچه كه      هايبستبن

  . كندانضمامي و البته غيرشعاري طلب مي
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  مقدمه
رويكـرد جديـدي    ) ايتحليلي و قاره  (لسفه   و بحث پيرامون آن در ف      1ي ميل   اهميت مقوله 

هـاي  هـا در بـاب ايـن موضـوع سـخن          آليـست گراها و ايده  نيست و از افالطون تا تجربه     
نهد كـه نـه معطـوف بـه         خود افالطون مرتبة ميل را تنها زماني ارج مي        . اندبسياري گفته 

: 1380الطون،  اف(هاي زيبا كه به خود مفهوم زيبا باشد و به ساحت عقل گره بخورد               بدن
در دورة  . خـصوص بـدن بايـد كنتـرل شـوند           نزد فالسفة قرون وسطي، ميل و بـه       ). 434

رنسانس توسط دكارت و هيوم، ميل به بخشي از فرايند شناخت و سـازگار بـا آن اطـالق        
شـود و سـاحتي     شود تا جايي كه ميل به هنر و ادبيات و عرصة رمانتيسيم مربوط مـي              مي

كانت براي ميل محدوديت قائل بود و عاقبت تراژيـك فائوسـت   . كندجداگانه را طلب مي  
ولي بعد از كانت، نزد فالسفة قرن نـوزدهم         . دانستگوته را نتيجة عدم رعايت حد آن مي       

هگـل از ميـل بـه عنـوان نيـروي           . شودمحدوديت ميل، ابزاري براي غلبة بر ديگران مي       
 هگل كـسي اسـت      2.دهدنشان مي كند و راهي به سوي آزادي       كننده استفاده مي  دگرگون

كند و در متمايز كردنِ نگاه او همين جمله         كه به نيروي عجيب ميل براي تغيير اشاره مي        
  ). Pippin, 2011: 12(» خودآگاهي ميل است«: بس كه

اين جملة كوتاه بنيان اصلي فلسفة هربرت ماركوزه، فيلـسوف شـهري فرانكفـورتي و        
ز منظر او ميل است و اين ميل هميـشه و ضـرورتاً             خودآگاهي ا .  است 68پدر جنبش مي    

اي وجود نداشته باشد و توسـط ميـلِ مـن           يعني مادامي كه ديگري   . ميلِ به ديگري است   
در ايـن گـزارة هگلـي دو        . شوددركي دربارة او ايجاد نشود، فرآيند خودآگاهي محقق نمي        

 او، خودآگاهي حاصل    اي كه از طريق   ركن اساسي وجود دارد ابتدا ميلِ من و دوم ديگري         
ميلِ به درك ديگري براي شناخت خويشتن، در عين جذاب بودن بـسيار دشـوار              . شودمي

است چرا كه ديگري بايد موضوعي متمايز از من باشد و الجرم من بايد به فقدان خـودم                  
ام آگاه شـوم    كه در ديگري وجود دارد توجه كنم و توسط آن از طريق ميل و حس دروني               

به زعم ماركوزه، هگل طرحي را ارائه داده است كه در آن ميل، ديگر              ). 243: 1387وال،  (
. كنـد   قابل تقليل نيست و در مفهوم قدرت، قالب خـود را پيـدا مـي                3به جنس و جنسيت   

ميل نيرويي كور و يا نا اميدكننده نيست بلكه نيازي در بنده است كه در صدد دستيابي به               
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هـاي  كنتـرل ميـل در تـاريخ، دعـوي    ). Silverman, 2000: 12(شـود  قدرت، فعال مـي 
اي در سـوژه رخ دهـد       از منظر ماركوزه اگر قرار است آگاهي      . بسياري را ايجاد كرده است    

. ها و در نتيجه، پذيرش آن شكل بگيـرد        ابتدا بايد نگاه به ديگري، سپس احاطه بر نداشته        
 بـودن بـسيار دشـوار اسـت و          به زعم نگارنده تحقق دو مرحلة ابتدايي به دليل ناخودآگاه         

توان رخداد آن را بديهي انگاشت چـرا كـه ايـن            پندارد نمي برخالف آنچه كه ماركوزه مي    
طلبد تـا بـه او يـادآوري        هاي دروني سوژه با پيرامون خود را مي       آگاهي بررسي كشمكش  

و كند كه چطور ناتوان از شناخت ديگري است و يا چطور ميلِ او ناديده گرفته شده است                  
  ! كند؟هاي اطراف خود را چطور تجربه مياو ابژه

شناختي از سه بخش تشكيل شده اسـت،        دغدغة مطرح شده و تحليل به لحاظ روش       
ابتدا نظرية هگل، شرح متفاوت ماركوزه از او و چالشي كه به واسطة ايـن تركيـب بـراي                   

هـا بـه    هـه بـا ابـژه     نگارنده رخ داده تا تالش كند سوژه را از برآيند چنين نگاهي در مواج             
صورت مثالي عيني ببيند تا بتواند ادعاي ماركوزه در مورد سوژة انقالبـي و شـرايط آن را                  

الملـك بـه مثابـة      اي مثالي ايراني چـون كمـال      براي چنين مواجهه  . مورد مداقه قرار دهد   
ناخودآگاه جمعي ما در نظر گرفته شده است تا با چشم نظرية ماركوزه به آن نگاه شـود و                   

فـردي كـه    . تر امكانات فلسفي او را به ما نشان دهد        به صورت عيني امكان بررسي دقيق     
در مقام هنرمند و در تالش براي نشان دادن ميلي وطني سالها در دربار و سيستم قـدرت            

ها است، با داخل و خارج در تعامل است ولـي خـود       كند و شاهد همة دگرگوني    خدمت مي 
فرويدي بررسي  -اي اين نوشتار بر اساس واكاوي ماركوزه      هدف! شوداي دگرگون نمي  ذره

دليل اين رخداد و موانع آن است كه به  ترتيب مطالب مورد طرح بر اساس همـين نظـم                    
  .  متديك مذكور، بسط داده خواهند شد

  
  ميل  عقالنيت سوژة بي. 1

مانـة تغييـر    در ز . الملك را تصور كنيـد    زمينة گفته شده در باال، نقاشي چون كمال       با پيش 
رود يـا بـه       ها و با عزم و هزينة پادشاه وقت به فرنگ مي          سبك نقاشي و ظهور امپرسيون    

فرسـتند تـا شـايد چيزكـي ببينـد، بيـاموزد و بـه        عبارت بهتر، او را با هزار اميد و آرزو مي  
گردد بدون آنكه تغييري در خود احساس    او بازمي . فرهنگ ايراني و كشور خود منتقل كند      
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كنـد و   سپس تابلوي تاالر آيينه را با تردستي و غرور نقاشـي مـي            ). ر اساس شواهد  ب(كند  
اي بـراي ايـن كـه خـود را در           اما در اثر او هيچ سوژه     . گيردمورد ستايش همگان قرار مي    

آينه ببيند و يا در آينه ديده شود وجود ندارد، مگـر پادشـاه كـه بـا تبختـر، روي صـندلي                       
الملك كامالً از سر خودشـيفتگي اثـري را         گويي كه كمال  . كندياعتنا بيرون را تماشا م      بي

آنكه به جهان اطراف و تغييراتش نگاهي بيندازد و يا بخواهد تغييـري             خلق كرده است بي   
  ). 139: 1397عادل، (در آن از طريق اثرش ايجاد كند 

موضوع اين است كه گويي محمد غفاري نتوانسته با وجود به تصوير كـشيدن جهـان    
ارج، با آن ارتباطي برقرار كند و يا به عبارت ديگر نخواسته تا از خويشتن خود عبور كند             خ

و خود يا ديگريِ منعكس در فضاي بيرون از خود را زيست كند تا  تـصويري از آن ارائـه                 
تر به نقاش نگاه كنيم و بتوانيم حـدس         به واسطة مقصود فلسفي ما بايد كمي عميق       . دهد

آگاه او چه اتفاقي افتاده است تا بتوانيم اين پرسش را پاسخ دهيم كه او               بزنيم كه در ناخود   
هايي بوده كه در عمل چنين فضاي خالي از سوژه را بـه تماشـا گذاشـته                 درگير چه فقدان  

رسد كه جهان بيرون براي نقاش امـري واقعـي و         ترين قضاوت به نظر مي    است؟ در ساده  
 است و از منظـر او بـين ايـن مفـاهيم انطبـاقي        تغييرعقالني و در عين حال بديهي و بي       

شود كه هيچ تـضادي رخ ندهـد؛ بـين خـرد فـردي او و                اين انطباق سبب مي   . وجود دارد 
مانـد؛ تاكيـد   فضاي بيرون برخورد يا مالقاتي رخ نداده و تنها دو رويكرد براي او باقي مي             

ها رفتار متفـاوتي    فقدانهاي سرسختانة خود و يا تبديل به نقاشي كه با آگاهي از             بر سنت 
آن چيزي كه در تاريخ رخ داده، مورد اول است كه بـه دليـل               . گيرددر هنر خود پيش مي    

  .انگاري اجازة رفتاري متفاوت از نوع مورد دوم را به او نداده استنوعي جزمي
الملـك  طور فرض كرد كه شور و ميلي الزم است تا خـرد موجـود كمـال               توان اين مي

در واقع عنصر تخيل بـه مثابـة ايجادكننـدة          . نصر ديگري جايگزين آن شود    نفي شود و ع   
تصويري از يك وضعيت متفاوت، به عنوان منـشاء رويكـردي اسـت كـه امـر موجـود را                    

هگـل،  (دهـد   كند و اجبارِ پشت آن را به چيزي ديگـر تغييـر مـي             برنتابيده، آن را نفي مي    
ي در ذهنش ندارد، رفتار متفـاوتي نيـز         پس طبيعتاً چون سوژه تخيل متفاوت     ). 231: 1390

شود كه اين تخيل براي     حال سوال اين است كه چي مي      . خورددر نقاشي او به چشم نمي     
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شود كه امكان تفاوت و تمـايز       دهد؟ چرا عقل او درگير بايد و نبايدهايي مي        سوژه رخ نمي  
 نـوعي مكـر و      رسـد آن چيزي كه به نظر هگل مي      ). 299: 1393بيزر،  (دهد؟را به او نمي   

حيله در عقل است كه نياز به رمزگشايي دارد و تا زماني كه گـره آن بـاز نـشود سـاختار                      
شـود پـس فيلـسوف نقـش جغـد مينروايـي را دارد              ناخودآگاه عقل براي ما مبرهن نمـي      

كه بايد آن چيزي را تحليل كند كه در ظاهر وجود ندارد اما تاثيري              ) 126: 1396ژيژك،  (
گذارد، به عبارت ديگر از منظر هگل اين جبر حركـت           اي شناختي او مي   اصيل بر فراينده  

برد كه براي آن معين شده      امر تاريخي و فرآيند امر مطلق است كه سوژه را به سمتي مي            
اما اگر بخواهيم وفـادار و سرسـپردة     . و او چندان اختياري در اين فرآيند كلي از خود ندارد          

توانيم اين رونـد را تحليـل       ار انساني باز كنيم چطور مي     اين جبر نباشيم و راهي براي اختي      
  كنيم؟

زعم كند زيرا به  ماركوزه به عنوان مفسر انتقادي هگل، فكر را به اين جبر محدود نمي            
شود و در عين حال او عقلي كه در خود عنصر تخيل را ندارد به ناچار محدود و مجبور مي         

مـاركوزه  . اي ناآشكاري از عقل اسـت     هرد شدن از اين محدوديت مساوي شناخت بخش       
هـا گـذر كنـد كـه     تواند فعاالنه از محدوديت  كند كه تنها در صورتي عقل ما مي       اشاره مي 

بتواند به واسطة غريزه، ميل و حواس و ناخودآگاه به تخيل خود راهي بيابد و خردي كـه                  
هـي بـراي    به غريزه و ميل توجه نكند الجرم به شرايط تجربي محدود شده و چنـدان را               

الملـك را تحليـل     حال اگر با ديد ماركوزه بخـواهيم كمـال        . گذاردتحقق آزادي باقي نمي   
تـر ماننـد بـسياري از       كاري هرچه تمام   اين است كه نقاش بزرگ با محافظه       ة نتيج ،كنيم
هاي مؤثر ايراني كالً وارد حيطة تغيير نشده است و تا جاي ممكن سـعي كـرده تـا                   سوژه

گونـه تحليـل    توان اين مي.  را ساليان دراز در كنار پادشاهان حفظ كند        جايگاه موجود خود  
كرد كه او به ناخودآگاه خود دسترسي نداشته و ميل فروخورده در مقابـل جبـر موجـود را                   

مـاركوزه، هـستيِ واقعـي      . گاه در درون خود نتوانسته تا در حد تخيل خود فعال كنـد            هيچ
گويد هنگامي نيـروي گفتـه شـده        داند و مي  ذهن مي سوژه و نيروي برانگيزانندة تاريخ را       

مـاركوزه،  (تواند آزاد شود كه بتواند به ذخيرة ناشناختة خيال خود دسترسي پيـدا كنـد                مي
به همين دليـل اسـت      . اين ذخيرة ناشناخته در ميل و غريزة فرد جزئي است         ). 39: 1392

خـشي از برنامـة عقـل و        كه براي هگل فرد جزئي چندان اهميتي ندارد و در واقع ايـن ب             
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زيركي آن است تا فرد جزئي در يك كل حل شود و به همـين دليـل خـرد او در نهايـت                       
خرد ناشاد و ناخشنودي است كه شادماني فردي را بر اساس مكر عقل به رييس و ملـت                  

به همـين دليـل امكـان نـدارد كـه           ). الملك افتاد اتفاقي كه براي كمال   (كند  او واگذار مي  
هاي شادماني به واقـع صـفحات نانوشـتة         نة شادماني افراد جزئي باشد و دوره      تاريخ، صح 

سوداهاي افراد الجرم بايـد در گـرو        ). 245. همان(واقع ناتمام است    اند و اين رنج به    تاريخ
گيـريم كـه خواسـت      پس نتيجه مي  . يك ايده به جنبش واداشته شوند و در آن حل شوند          

ي در مفهوم ملت وجود دارد و به همين دليـل بـه فـرد     دروني افراد جزئي به صورت پنهان     
مـاركوزه اجبـار    . كندالملك اجازة حضور نداده و او را در كل حل مي          اي چون كمال  جزئي

هـا  هـا و سـركوب    موجود در تن دادن به يك اصل و خرد كلي را دليـل ايـن محـدوديت                
 .  داند مي

تقيم از طريق افـراد جزئـي و        در مقابل از منظر ماركوزه، مسير خرد به صورت غيرمس         
او كـشاندن   . شـود محقـق مـي   ) در ادامه توضيح داده خواهد شد     (بر اساس مفهوم منفيت     

. دانـد عقل به مرز نفي را در گرو عناصري قوي و پنهاني در خيـال و ميـل شـخص مـي                    
بخش ناپيداي انديشه براي ماركوزه چيزي جز ميل فردي نيست، پس بـه گمـان او بايـد          

بار بر اساس اروس و نه لوگوس تعريف        را به روي پا برگردانيم و وجود را اين        فلسفة هگل   
رسـد كـه افـراد يـك جامعـه بـه       با كمك از انديشة فرويد، ماركوزه به اين باور مي  . كنيم

صورتي كامالً ناخودآگاه و به دليل در نظر نگرفتن اهميت تخيل فردي، خرد خـود را بـه                  
اند كه اغلـب بازتـاب      سپرده) پادشاه و يا پادشاهاني   (دست يك پدر نخستين يا يك رهبر        

هاي روحي خود آنها و يا خواست دروني آنها است حتي اگـر از              ها و درگيري  بيروني عقده 
اي بر اساس ميـل خـود در        به همين دليل ديگر حضور فعاالنه     . آن اطالعي نداشته باشند   

بـر اسـاس تفـسير    . كننـد ي ميجمع ندارند و همه چيز را به سمت فردي ديكتاتور فرافكن        
گيرد ولي به دليل حذف ميل      تك افراد شكل مي   ماركوزه مصلحت كل تاريخ از وجود تك      

) برخالف نگاه هگـل   (كند  چيز را مصادره مي   شده و نيروي مطلق، همه    آنها، تعارض ايجاد  
دنيـاي  شدن نيازها و اميال به كار و و درجة آزادي و خودآگاهي يك فرد به ميزان برآورده     

منفيت يا عمـل  . بيرون بستگي دارد و از اين روي مفهوم لذت و غريزه بسيار اهميت دارد         
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ضد جريان موجود، به امري واقعي نياز دارد و اگر فرد نتواند ميل و احساس و غريزة خود                  
گيرد و كليتي استبدادي جاي همـة       را جدي بگيرد در واقع مفهوم منفيت در او شكل نمي          

  .  اشغال خواهد كردموارد جزئي را
دهد كه طي آن، خرد به نيروي فاشيـسم و ارادة           در اين فرايند حذف، تعارضي رخ مي      

ماركوزه به دنبال تحليل چرايـي    . شودعمومي به صرف فاكتوري براي سركوب تبديل مي       
دهنـد بـه صـورت موقـت شـاد          اين رويكرد است كه بر اساس آن افراد جزئي ترجيح مي          

خاطر شده و به ناخودآگاه خود آگاه شوند، پـس          نپذيرند تا اينكه رنجيده   باشند و مسئوليتي    
گر و كـاركرد  شود تا او بيشتر به شكوفايي اين ميل عجيب و طغيان     اين موضوع سبب مي   

  .كندآن بپردازد و همين موضوع  است كه مسير ماركوزه را از هگل متمايز مي
 
مقاومــت فرويــدي اهميــت ميــل بــراي منفيــت از منظــر مــاركوزه و . 2

  الملك  كمال
رسـد كـه يكـي از دو وجـه مهـم            براساس روند گفته شده ماركوزه بـه ايـن نتيجـه مـي            

الملك در امري كلـي حـل       ديالكتيك يعني فرد جزئي و ناخودآگاه او همچون مثال كمال         
شوند و گويي كه با وجود دارابودن نبوغ، مهارت هوش، جسارت ارائـة نظـري فـردي                 مي

مـاركوزه بـراي يـافتن بخـش        . شوند ناكامي مطلق، تسليم سيستم موجود مي      ندارند و در  
كند با جـواب و      و در كتاب اروس و تمدن سعي مي        1955شدة عقل در سال       ناديده گرفته 

تحليلي براساس نظرية فرويد اين بخش مهم از روند عقالنيت و ناديده گرفتـه شـدن آن              
  .را بررسي كند

براي ماركوزه مصادف با رهايي از عقل است؛ رهايي از          ) اروس(رسيدن به مقولة ميل     
درسـت  (گيـرد   سركوب تمدن و عقلي پدرساالرانه و پادشاهي كه جلوي بـروز آن را مـي              

). الملك نـداده اسـت    مانند ميلِ پادشاه كه امكان طور ديگر بودن را به فردي چون كمال            
ود و ايـن حكومـت      رجريان تقدير عمومي يك جامعه بر اساس اميال غريزي پـيش مـي            

مستبد با رهبري پدري ديكتاتور انحصار كامل بروز ميـل و لـذت و جلـوي هـر رويكـرد                    
گيـري مـستبدانه، شـالودة اجتمـاع از         گيرد چراكه به باور او، بدون سخت      ديگرگون را مي  

 آنقدر ميـل و آزادي سـركوب    ،در نتيجه ). 85: 1393ماركوزه،  (يكديگر پاشيده خواهد شد     
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د به صورت ناخودآگاه همة دارايي و اعتبار خود را در وجود يك سوپرايگو و           شود كه فر  مي
بـه  . كنددر وجود مقتدرانة يك پدر فرافكني كرده و از خواست فردي خود صرف نظر مي              

. براي بقـاي حكومـت ضـروري اسـت        ) پادشاه(همين دليل حضور شاه يا پدر و ديكتاتور         
. گيردودان يك فرد و مرگ يك ملت شكل مي        اينجا است كه نزاع ابدي بر سر زندگيِ جا        

ناكـام كـردنِ    . خواهدديكتاتور يا ارباب مرگ را براي بندگان و زندگي را براي خودش مي            
شود كه حضور مرگ را بيش از پيش براي ديگران فـراهم            ميل بقيه در وجود او سبب مي      

 توتـاليتر   پس تمام قدرت منفيت براي وجود يك فرد جزئـي، در وجـود يـك رهبـر                . كند
در اين شرايط امكان هر گونـه فعاليـت بـراي مقاومـت و نفـي از بـين                   . شودخالصه مي 

چـرا كـه    . ماندرود و چيزي از خاطره و يا انگيزه براي جنبش، در وجود افراد باقي نمي                مي
بـر  . يابد كه نفي جزئيت مجزاي او هستند      اش را تنها در روابطي مي     انسان در واقع هويت   

رسـد كـه    شود كه بشريت به جايي مي     فاً گفتة هگل به درستي محقق مي      اين اساس صر  
وجدان معذب خويش را با نفي غرايز و نه با امري ايجابي و يا با طغيان و شـورش، بلكـه                 

  ). 142: 1393ماركوزه، (زند گرايانه پيوند ميهاي سركوببا پذيرش آرمان
اماً در جهت رسيدن به مقولة منفيـت        كند تم نكاتي كه ماركوزه از ابتدا تا انتها طي مي        

شود كه عقل به فعاليتي در درون نيازمند بـوده          است و در نهايت به اين موضوع واقف مي        
و منفيت بعدي دروني و نه بيروني است، يعني رويدادي متفاوت براي يك هنرمند ابتدا از                

سـت خودشناسـي و     او معتقـد ا   . درون او بايد ناشي شود و نه وابستگي او به دنياي بيرون           
مـاركوزه  ). Honneth, 2009: 75(خودآگاهي از سوي سوژه به مثابه نوعي جنگ اسـت  

يابد كه اولين نگاه ما به ميل از طريق ايگو، درست دقيقا در مرحلـة اول شـناخت و                   درمي
اولين ميل ما به مـادر اسـت بـه          . گيرددر تالش براي تمايز بين خود و ديگري شكل مي         

اين اولين عالقه و تضاد بـا ديگـري و   . كنيماز خويشتن جدا احساس نمي طوري كه او را     
گيرد كه ايگو با به خطـر       يا جامعه نيز بر اساس جنگ با پدر براي تصاحب مادر شكل مي            

در ايـن دوره رابطـة      . كند تـا تمـايزات را درك كنـد        انداختن شناخت امنِ خود تالش مي     
 اسـاس نفـيِ ديگـري و بـر اسـاس طبيعـت              اي بـر  آنتاگونيستي با واقعيت يعنـي رابطـه      

مخصوصاً يـك   (اگر نيروي اروسِ فرد     ). 140: 1388ماركوزه،  (گيرد  خودآگاهي شكل مي  
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در اين مرحله شكست بخورد با تسلط غريزة مرگ و هر آن چيزي كه در ايگوي                ) هنرمند
گيرد راه را براي تبديل اروس به صرف يك خاطره و نـوعي غـم و                يك كودك شكل مي   

اي از امر نوآورانه و يـا تغييـر را سـبب نخواهـد     گذارد و چندان تجربه   ساس تالم باز مي   اح
يابد كـه بـراي   گونه براي او، شاني مي  خاطرة ازلي بدون حضور روزني به واقعيت اين       . شد

 ماركوزه بايد براي اين مرحله      4.ها تعيين تكليف خواهد كرد    هرچيزي در آيندة همة هستي    
يج براي مبارزه در اين ساحت راهي بيابد چرا كه در صورت عدم پاسـخ               و ايجاد نوعي تهي   

مناسب به اين ساحت شناختي بين انسان و ديگري رخ نخواهد داد، حـال مـاركوزه ايـن                  
 كند؟ها تحليل ميمقوله را به لحاظ تاريخي چطور بر اساس اسطوره

شق زنانـه و    عـ (آن چيزي كه از منظر ماركوزه در حال وقوع اسـت سـركوب پانـدورا                
. به وسيلة پرومته يعني قهرمان زحمت، مشقت و پيشرفت از طريق سركوب است            ) شادي

شـوند كـه منطـق      بـه دشـمن خـدايي تبـديل مـي          5در اين ميان ارفئوس و نارسيـسوس      
تصوير آنها تـصوير شـادي و تحقـق رضـايت           . كنندگري قلمرو عقل را تصديق مي       سلطه

خوانـد و كـرداري كـه در نهايـت صـلح و             آواز مي دهد بلكه   است، صدايي كه فرمان نمي    
اي و نارسيـستي همـان      تصاوير ارفئـه  ). 190: همان(دهد  آرامش به كارِ چيرگي پايان مي     

الملـك بـه واقـع يافـت        هستند، تصاويري كه در هنر كمال     ) منفيت(تصاوير امتناع بزرگ    
 با اينكه او از آنهـا       شود و عصر او ديده مي   هاي هم هاي امپرسيون شود ولي در نقاشي   نمي

نـشين  اي بـراي تغييـر تـه      گيرد و ايـده   اي در ذهنش شكل نمي    كند ولي خاطره  ديدن مي 
اين دو مفهومِ مبتني بر ميل با برهم زدن نظم سرسخت موجـود، نظمـي از آن                 . شودنمي

 دهند، زبانشان ترانه و آواز و كارشـان نمـايش و  اندازند، رهايي را نويد ميخودشان راه مي 
بدين ترتيب است كه اين دو عنصر بر مـرگ و سـلطة پادشـاهي               . است) نقش هنر (بازي  

انگيز از منظـر مـاركوزه ايـن اسـت كـه بـه واسـطة تمـدن و                   موضوع غم . شوندچيره مي 
پيشرفت، جانب بخشِ سرشار از حس براي نفي وضع موجـود، اصـالت خـود را از دسـت                   

الل سـوژه را تعـين بخـشند و يـك قـوة          تواننـد اسـتق   هاي حسي ديگر نمي   داده. دهدمي
ايـن قـوة سـوم،      . ميانجي بايد وجود داشته باشد تا حوزة نظر را به حوزة عمل مرتبط كند             

ايـن  . قوة حكم و آميخته با احساس لذت زيباشناختي بوده و عرصة كاربردش هنر اسـت              
 نيز  شوند و عنصر تخيل   حد ميانجي جايي است كه در آن حواس و عقل با هم مواجه مي             



ه  16 فت و   1399زمستان ، 64 ، شمارة16سال  ، حک

اي ميـان عقـل و حـس در         حافظه و خيال به عنوان واسطه     . شوددر اين ساحت فعال مي    
توانند به تصويرهايي بـراي آزادي و رهـايي تبـديل شـوند و در               صورت عدم سركوب مي   

شوند كه صرفاً به گذشته مربوط شده و دائـم آن را            صورت سركوب به عواملي تبديل مي     
 بـه  6).هايي بازنمايانه و صرفا رئاليـستي مانند نقاشي (كنند  هاي مختلف بازتوليد مي   در فرم 

در . كند تا رفتارهاي ناعقالني را سركوب كند      همين دليل تا جاي ممكن تمدن تالش مي       
رو شـدن بـا واقعيـت معـضلي         اين روبه . شودرو مي اين موقعيت خودآگاه با ناخودآگاه روبه     

ماننـد وقتـي كـه فـردي ماننـد          . كنـد مي ايجاد   7شود و شوك يا ترومايي را براي فرد       مي
شود و شكافي اساسي بـين ضـمير خودآگـاه و ناخودآگـاه را ايجـاد                الملك تبعيد مي  كمال
در وضعيت تبعيد است كـه      . كند كه اتفاقاً برخالف روال پيشين او كامالً كارگشا است           مي

 نقـد بـه   كنـد و نگـاهش در عـين   خود مجددا ديدار مي) زنانة(نقاش با بخش پنهان خود   
بـار  گفت ايـن  تواند خالف آن چيزي كه هگل مي      و مي (تواند سوي آينده باشد     گذشته مي 

دهـد و   ، البته كه زمان ديگر به او اين اجازه را نمـي           )فرد جزئي نيز شادماني را تجربه كند      
سرشت سوزناك تغيير و دگرگوني در ايران هميشه همين رويه را طي كرده و خودآگاهي               

يان و زماني كه ديگر فرصتي نيست به صـورتي دراماتيـك در لحظـة جـان                 هميشه در پا  
پـردازي، موجبـات    حال اگر بخواهيم  به صـرف نظريـه        . دهددادن يا ستاندنِ جان رخ مي     

رخداد تراژدي خودآگاهي را پيش از نوشدارويي بـراي مـرگ مهيـا كنـيم، بايـد بـه چـه                     
  اي توجه كنيم؟ سويه
  

  ه، حل تروما و تحقق ميلروشدن با آين ضرورت روبه. 4
اي است كـه در     شناسي و هنر براي ماركوزه عرصه     طور كه گفته شد، ساحت زيبايي     همان

آورد و تمام تالش براي غلبه بر جزميت        شده در ضمير ناخودآگاه سربرمي    آن ميل سركوب  
گيـرد، در ايـن ميـان اگـر هنرمنـد بـه عنـوان نمـاد بـه كارگيرنـدة ايـن                       عقل شكل مي  

هي نتواند با ميل و روان و غريزة پنهان خود ارتباط برقرار كنـد عمـالً هـيچ اثـر                    ناخودآگا
ما براي شناخت اين فقدان به ديگران نياز        . تواند ايجاد كند  هنري مهم و تاثيرگذاري نمي    

اي ما ديگران را به وسيله يـا آينـه        . توانيم خود را بشناسيم   داريم و بدون اين شناخت نمي     
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خود را بشناسيم، پس ابتدا محوريت براي ما خودي اسـت كـه در آينـه           دهيم تا   تقليل مي 
شـويم و   بندد و سپس و براي پيدا كردن خود جديد دچار تعارض و پرخاش مـي              نقش مي 

دهيم بپنداريم كه در مركز عالم قرار داريم و         كنيم چون ترجيح مي   ديگري را ابتدا نفي مي    
توانيم از اين مرحله گذر كنيم اين پرخـاش يـا           اي وجود ندارد، ولي اگر ب     به جز ما ديگري   

؛ ميلِ بـه    )31: 1389تاجيك،  (شود  سبب به كار افتادن ميل ما مي      ) منفيت(حركت سلبي   
كنـد كـه    اي در روان ايجـاد مـي      پاسخ ندادن به اين ميل ضربه     . بازشناسي توسط ديگري  

طـع ارتبـاط و شـناخت       اي كه در نهايت بـه ق      ضربه. كندارتباط با ابژه را كامالً منحل مي      
-تواند به مثابة يك تروما باشد، چرا كه تصويري كه در آينه ديده مي             شود و مي  منجر مي 

شود براي سوژه با نوعي خصومت نيز همراه است چون در عين نشان دادن ماهيت، از او                 
 به همين دليـل سـوژه بايـد       ) 24: 1397زاده،  ابراهيم(كند  متمايز بوده و با خود بيگانه مي      
 .بتواند اين مرحله را تاب بياورد

داند و مخالف سرسخت حل     گري چون فرويد تروما را براي فرهنگ ناگزير مي        تحليل
به همين دليل بينش او در برابر افراد جوياي         . داري است عقدة اديپ در مقابل جبر سرمايه     

يـزي  چون به گمان او اين واكـنش هـيچ چ     ). 89: 1382جي،  (لذت، كامالً خصمانه است     
 فرويد در   8.جز رفتارهاي تكانشي عقدة اديپ در مقابل پدر نيست و حتماً بايد كنترل شود             

دهـد كـه جامعـه بـه طـور كلـي تركيبـي از        كاوي و سياست خود توضيح مـي    مقالة روان 
به باور فرويـد جامعـة پدرسـاالر بـين     . هاي غريزي و اساسي و عوامل اجتماعي است     رانه

ها كه بـر اسـاس      ازد؛ برخالف جامعة مادرساالر يا جامعة چپ      اندروح و طبيعت شكاف مي    
  9.عشق و بخشايش و نه ترس و سرسپردگي است

بينـي خـاص    كند آن را با خـوش     كند و سعي مي   اي كه ماركوزه از فرويد اخذ مي      نكته
 ,Fremstad(و يا نوعي لـذت عقالنـي اسـت    » عقل ليبيدويي«خود تركيب كند عبارت 

اي كـه مـاركوزه بـين    فضاي خالي. فراتر از صرف ميل جنسي استذات ما ). 80 :1977
بيند همان فضايي است كه در صدد ارتباط خيال و واقعيـت   لذت از امر ابژكتيو و ذهن مي      

عدم سركوب ميل براي همـة اقـشار و طبقـات اتفـاق             . و پر كردن شكاف بين آنها است      
ريـزة خـود سـرپيچي كننـد و هـيچ           طبقة توده و كارگر به واسطة كار بايـد از غ          . افتدنمي

  .امكان ديگري عمالً براي او وجود ندارد
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روي نزديك كردن مقصود و توقع او از مفهوم ميـل بـر اسـاس نظريـة فرويـد                     از اين 
كند بـه انـسجامي بـراي پيـشبرد         رسد، فرويد تا جاي ممكن تالش مي      دشوار به نظر مي   

پيـشرفت اصـلي     ).59: 1380پـين،   (اهداف مشترك سيستم اقتصادي و سياسـي برسـد          
اين ترسي است كه در نهايت به يكي بودن با          . تمدن براي فرويد پيشرفت در سلطه است      

هگـل از  . دهـد شود و وجود او را با وجود ارباب در يـك وحـدت قـرار مـي      ارباب ختم مي  
بـودگي  كند، از حقيقت آگـاهي حـسي و اينكـه اصـالتش را از نيـست               نيستي صحبت مي  

وفاداري و پايبندي به درك حقيقت اين آگاهي تنها بـا درنظرگـرفتن آن              . دكندريافت مي 
كند تنها از طريـق     لذتي كه ارباب آن را درك مي      . شودبه صورت يك امر منفي درك مي      

  . يك نيستي يا هستيِ ناپديدشونده است
آگـامبن،  (دهد  آگاهي حسي براي هگل زميني است كه بر روي آن ديالكتيك رخ مي            

بيان لذت ارباب ممكن نيست، تنها راه بيان و يا درك لذت ارباب از طريق               ). 148: 1391
هگـل در  . دارداي است كه آن را چونان يك نيستي در كنار وجود و كار خود نگاه مي   بنده

دهد كه آگاهي تا زمـاني كـه        زند و توضيح مي   جايي از آشكارگي و تيرگي شب حرف مي       
بـه  . ور است ه به روشني نيامده است و در شب غوطه        در حواس و خيال است هنوز از ساي       

اي نظر او انسان نيز همين شب بوده و همچنان به هويـت فـردي خـود هـيچ دسترسـي                   
لذت ارباب و بنده صـرفاً  . يابدنيستيِ نابي كه خود را در سياهي چشمان ديگري مي        . ندارد

د بيان يا درك شـود      توانلذت ارباب هرگز نمي   . در گرو درك همين نيستي و منفيت است       
بـر اسـاس ايـن      . اي وجود داشته باشد كه بتواند اين نيستي را ايجـاد كنـد            مگر آنكه بنده  

بر اسـاس   . توضيح هيچ واقعيتي براي پايبند ماندن به فانتزي و يا لذت باقي نخواهد ماند             
شـود كـه   تئوري هراس و يا ترس كل قانون و يا اخـالق بـه امـري مردانـه تبـديل مـي            

ستن آن مساوي بـا قتـل پـدر و از بـين بـردن نظـم و انظبـاط عمـومي اسـت                        شك  درهم
هر انعطافي در اين قانون كلي نشاني از روح زنانه دارد و بـراي              ). 33: 1397زاده،    ابراهيم(

شود به همين دليل آن چيزي كه اهميت دارد اين است كـه       جامعه خطرناك محسوب مي   
و گناهي شبيه آن مانند خروج از دربـار بايـد           زدن نظم و رفتاري چون كشتن پدر        در برهم 

الملك زماني رخ داد كه     از طريق يك حس دروني در فرد القاء شود حسي كه براي كمال            
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ديگر كار از كار گذشته بود و البته ذكر اين نكته الزم است كه در سيستم سـركوب ايـن                    
ايج ديني و باور    داشت لحظات نهايي زندگي امري تكراري است چون حتي عقايد ر          گرامي

تواند پتانسيلي براي تغييـر باشـد       به سرنوشت هدفشان انكار كردن اميدهايي است كه مي        
در چنـين فرهنگـي     . شـود كه عموماً از طريق اميدهاي مذهبي به جهاني ديگر حواله مي          

است كه عشقِ ناكام و نرسيدن به غايت و يـا درك آن در آخـرين مرحلـة زنـدگي و دم                      
د ستايش بـوده اسـت و سـركوب لـذت عاشـقانه، داسـتان هميـشگيِ                 مرگ، هميشه مور  

  ). 119: 1388ماركوزه، (پيشرفت تمدن است 
اي بر اساس آنچه مدنظر فرويد و مـاركوزه اسـت رخ دهـد،              پس اگر قرار باشد آگاهي    

الملك را از زاوية مواجهه با بخش زنانه و غلبه بر عقـدة اديـپ بنگـريم، يعنـي                   بايد كمال 
چـرا كـه    .  خود هم جنبة منفيت ماركوزه و هم نقـش ايجـابي هنـر را دارد               بخشي كه در  
پندارد تاريخ اگرچه گناه است اما مكافات نيـست و خـدايان مـرگ و زنـدگي                 ماركوزه مي 

يعني اروس و تاناتوس در عين اين كه با هم دشمن هستند، عاشق يكديگر نيـز هـستند                  
بخش مرگ و زندگي را بايد بـا خـود بـه            از اين روي هنر هر دو       ). 113: 1394ماركوزه،  (

بخش عمل كند، هم آن چيزي را كه وجود دارد          همراه داشته باشد تا بتواند مؤثر و آگاهي       
  .اي جايگزين براي آن ارائه دهدنفي كند و هم ايده

الملك به مثابة اثري در خود محـصورشده اسـت كـه شـانس               تابلوي تاالر آينة كمال   
سازي چون علي حاتمي به بخش زنانـه و مـؤثر خـود راه           نگاه فيلم  آورد و در هنرِ آينة    مي
در . آورد خودآگـاهي را تجربـه كنـد       يابد تا بتوانـد در خـود ره       يابد و اين فرصت را مي     مي

دهد كه  الملكي را نشان مي   سازي، سعدي سينما در سكانس نهايي كمال      فرآيند فعال فيلم  
پير و ) شده است لب هنر دست زنان محسوب مي     بافي عموماً و اغ   فرش(باف  در كنار فرش  

فرتوتي با حالتي زار نشسته است و با موي سـپيد، احـواالتي نااميدانـه و چـشماني تَـر و                     
اين هنر واقعي است و اسـتاد تـويي و نـه آن    : كند كه سو خطاب به پيرمرد زمزمه مي       كم

 مركزيـت خـويش     سوژة علي حاتمي از نوادري است كه از حصار        . كردمكاري كه من مي   
  ) اي غيرواقعـي كـه جـز خيـال ورودي بـه جهـان واقـع نـدارد                 البته در آينه  (شود  رها مي 

)lacan, 1977: 67 .(هاي بيرون از چرا كه نه در نقاش دربار تغييري رخ داد و نه در سوژه
يادمان نـرود كـه ايـن دگرگـوني در شـرايطي اسـت كـه               . او در تاريخ پر آب چشم ايران      
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رود   گيرد و به جايي مي    جايي كه از خود آشنايش فاصله مي      . تبعيد شده است  الملك    كمال
چيزي كـه در   آن . آيدكه حتي رنگ و بوي يك سيب براي او پديداري تازه به حساب مي  

احتمـاالً  . دهد تخيلي از مسير رسيدن آگاهي به خودآگاهي است        فيلم علي حاتمي رخ مي    
اشت خودش را كنـار آن پيرمـرد در حـالي نقاشـي           داي مي الملك فرصت دوباره  اگر كمال 

 چشم دوخته و هـر دو در حـال فعـل بازشناسـي              ديگريمثابة يك     كرد كه به او به      مي
توان اين ناكـامي    دهد؟ و با تفسير فلسفي چطور مي      اما چرا اين بازشناسي رخ نمي     . باشند

شـود  ص مي و سيكل معيوب را تحليل كرد؟ بر اساس همين مثال ملموس و جزئي مشخ             
كند، بـه   كه به تماشاي آگاهي و تغيير ديگران نشستن، در ما آگاهي و تغييري ايجاد نمي              

تـوانيم وارد مـسير تغييـر       عبارت بهتر، ما از مسيري آگاهانه و شـايد از روي اختيـار نمـي              
اگـر ايـن اتفـاق آگاهانـه بـود          ) ي انقالبي توقـع دارد    طور كه ماركوزه از سوژه    آن(بشويم  
كرد، پس خودآگاهي بايد    هاي نقاشي مدرن را از آنِ خود مي       ملك چيزي از جنبش   الكمال

از طريق ناخودآگاه وارد شود تا بتواند نظم موجود را بر هم زده امر موجود را نفـي كنـد و                     
الملـك بايـد در خـود وجـود يـك ديگـري را زنـده                كمال. دگرديسانه اقدام به كاري كند    

  . و پيش از آنكه مرگ فرا رسد كاري براي تغيير انجام دهدكرد تا از كاخ بيرون بيايد مي
  

  )زندگي(و رسيدن به منفيت ماركوزه ) مرگ(گذر از منفيت فرويد . 5
بخش اساسي از ديدگاه ماركوزه و  فرويد به مقولة منفيـت اختـصاص دارد كـه البتـه تـا                     

مراد فرويـد   . ندشواي با يكديگر اشتراك لفظي دارد اما مكمل يكديگر محسوب مي          اندازه
اي از رشد فردي پس از دوران كودكي مجبور بـه مهـار غرايـز               اين است كه ما در مرحله     

شويم و ناگزير بايد تن به قواعد اجتماعي و اخالقي بدهيم و امري بديهي چـون                خود مي 
از اين به بعد روان ما هر آن چيزي         . ارضاي غرايز را ترك و به ناخودآگاه خويش بسپاريم        

شود هايي دروغين مي  كند و درگير گزاره   به مرحلة ناخودآگاه مربوط شود را نفي مي       را كه   
نفي يـك اعتبـار هيجـاني بـراي دور نگـه            . كه خودش به هيچ عنوان از آن آگاهي ندارد        

از منظـر فرويـد نفـي دروغ    ).  Freud, 1925: 666(داشـتن خودآگـاه از حقيقـت اسـت     
دهد كـه تنهـا در      فرويد توضيح مي  . دهدميشود چون فرد خودش را فريب       محسوب نمي 
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تواند با اطمينان خـاطر محتـواي ذهـن خـود را وارد آگـاهي       پروسة نفي است كه فرد مي     
مهـر زدن بـر     .  بر اين اساس روشن كردن علت نفي، حل سركوب اجتماعي اسـت            10.كند

راي و ب . چيزي به وسيلة نفي در هر قضاوتي و به كار بردن كلمة نه، نشان سركوب است               
ما در واقعيت بر اسـاس ميـلِ سـركوب شـدة درون خـود،               . كاركرد فكر ما ضروري است    

دنبال به دست آوردن واقعيت نيستيم بلكه به دنبال دوباره يافتن آن چيزي هستيم كه در                
يعني ما دنبال تطبيق هستيم به همين دليل سبك رئاليـستي           . ايممان تجربه كرده  كودكي

اينجاسـت  . كنـد شود و تغييري نمي   در ادوار مختلف تكرار مي    نقاشي محمد غفاري صرفاً     
هايي هـستيم كـه     ها و اسطوره  شويم چرا ما در بسياري موارد درگير داستان       كه متوجه مي  

شـود و هـم     اين كودكي هم كودكيِ فردي مـا را شـامل مـي           . ايمدر كودكي تجربه كرده   
ما را به سركوب خود     ... ب و يا  اي چون غر  كودكيِ جامعة ما كه در مواجه شدن با ديگري        

اي از حقيقـت    اگر سركوب مهار نشود، تمام آن چيزي كـه مايـه          . مان واداشته است  واقعي
آميـزي ظـاهر   هاي كالمي، رفتارهاي خشونتدارد به طور غير مستقيم در روياها و لغزش       

  ). Homer, 2005: 124(شود كه ناشي از جريان زندة ناخودآگاه است مي
كه مربوط به ناخودآگاه است و مرز بين خودآگاه و ناخودآگاه و دنياي بيرون              هر امري   

اگـر در ايـن مرحلـه از شـناخت      . شـود  مـشخص مـي    egoو درون موضع فرويد در مورد       
شود و ارتبـاط درسـت بـا واقعيـت          كاركرد درست ليبيدو شكل نگيرد رشد فرد متوقف مي        

كند از غريزة خـود  ه، كودك سعي ميدر اين مرحل). Freud, 1925: 79(گيرد شكل نمي
يعنـي  . مانـد شود و نه در فانتزي خود باقي مـي        گذر كند به طور كامل نه وارد واقعيت مي        

شـود كـه در ذهـن دارد و دچـار فقـدان      فرد درگير تركيبي از ابژة بيروني و آن چيزي مي     
ستي بـا واقعيـت     هر جايي كه اين ليبيدو ذخيره شود و ارتباط در         . شودرابطه با واقعيت مي   

الملـك  ها مانند مورد نقاشي كمال    اي يا ترسيم آينه   پيدا نكند سبب ماندن در وضعيت آينه      
  .شودمي

كنـد  شود و ارتباط درستي با واقعيت پيـدا نمـي         در شرايطي كه انرژي ليبيدو ذخير مي      
كنـد تـا    دهد چرا كه كودك در مراحل ديگر رشد رواني تالش مـي           تعارضي رواني رخ مي   

هاي شخصي به حقيقت دست پيدا كند و فرويد اين مرحله را سـبب             د بر اساس تئوري   خو
هـا،  چـرا كـه نحـوة ارتبـاط فـرد و تـصميم      . داندهاي روحي ميتجزية روان فرد و آسيب   
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به همين دليـل هـيچ      . گيردها و كالً همة مسائل او تحت تأثير اين موضوع قرار مي             هدف
هـا بـاقي    گيرد و زندگي روزمرة او در حد كليـشه         نمي تغيير بنياديني در زندگي فرد شكل     

هـاي  ماند و غرايز فرد همان طور كه گفته شد صرفاً در حاالتي چـون خـشم، لغـزش                 مي
در اين مرحله است كـه فـرد دچـار       11. شوندهاي او دائماً تكرار مي    زباني، روياها و پرخاش   

ني و سكوت در مقابل آشـكار       يعني با نوعي انفعال و يا پرخاش غيرعقال       . شودمقاومت مي 
كنـد يـا در صـورت       ايستد و حقيقت را به شكل ناخودآگـاه مخفـي مـي           شدنِ واقعيت مي  

كند تمدن  همان طور كه ماركوزه ذكر مي     . كندآگاهي نيز جسارتي براي بروز آن پيدا نمي       
فـرد  دهد كه غرايز ما را طرد كند و آنها را با نام انحراف از حيطة عمل روزمرة                  ترجيح مي 
هايي هستند كه براي تمدن ضـروري اسـت و افـرادي كـه        افراد درگير ساحت  . خارج كند 

شـوند و آن را     كجي به تمـدن محـسوب مـي       خارج از اين هنجار حركت كنند نوعي دهن       
داستان خودآگاهي ما در فرايند تمدن شبيه داسـتاني اسـت كـه فرويـد در                . كنندناكام مي 

الدين خود كنجكاوانه منشأ تولد و يا چگـونگي ايجـاد           كند كه از و   مورد كودكي مطرح مي   
كـودك  .دهنـد اصوالً پدر و مادرها در اين رابطه پاسخ صريحي نمي         . كندخود را سوال مي   

اند و رازي وجـود دارد كـه خـود          يابد كه والدين به او دروغ گفته      قطعا پس از مدتي درمي    
رسيم و يـا    شف ناقص حقيقت مي   اي است كه ما به ك     بايد آن را كشفت كند و اينجا نقطه       

به هـر حـال     . رو نشويم گاه به درستي با ابژه روبه     شويم و امكان دارد هيچ    از آن نااميد مي   
اي و يـا بـه تـصوير        دستاورد اين مرحله چيزي جز خودشيفتگي، مانـدن در مرحلـة آينـه            

طي تواند باشد و هـر انتخـابي در چنـين شـراي           كشيدن آينه همچون مثال گفته شده نمي      
اي كـه   چون در ايـن وضـعيت هـر فـرد بـه تنهـا ابـژه               . محصول متفاوتي نخواهد داشت   

پردازد من است و اين ابژة نارسيستيك به جز يك سوژة نوروتيك دستاوردي نخواهـد                 مي
 موضوع اين است كه شخص بايد از وضعيت منفيت فرويدي عبور كند و بـه آن                 12.داشت

  .تچيزي رهنمون شود كه مقصود ماركوزه اس
از اين روي تحقق تمام آن چيزي كه الزمـة تغييـر اسـت بعـد از شكـستن مقاومـت                    

بودن خودش خـالص شـده و بـه           جايي كه رابطة موجود از تراژيك     . دهدفرويدي رخ مي  
نوعي كمدي تن بدهد و از خويشتنِ مانده در حسرت بيـرون آيـد تـا گـذر و خودآگـاهي                     
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همه عظمـت را    الملك با آن  هاي كمال ف فقدان باجايي كه مثالً پيرمرد فرش    . اتفاق بيفتد 
ببيند، نظرش را تغيير بدهد و كار خودش را دست كم نگيرد و خود را وارد بـازي كـرده و                     

قـدر  الملـك رسـيده و آن     موازنة قدرت را برهم بزند و از فيلم حاتمي بـه واقعيـت كمـال              
لك پادشاه را از تاالر آينـه       المفرصت بيابد كه بتواند چيزي را در خود تغيير بدهد، يا كمال           

وفايي كنـد و ميـلِ خويـشتن را بـه           دهد بي اش رخ مي  حذف كند و به آنچه كه در بيرون       
  .زندگي دريابد

كنـد امـا بـا او بـه پايـان           هگل به روايت ماركوزه بازي قدرت را با بـرده شـروع مـي             
ه هيجـان   دهد ك هگل نشان نمي  . كندرساند و تكليف فعل او را چندان مشخص نمي          نمي

شود و بـه يقـين حـسي متأسـفانه          و خروش يك برده از كجاي اگزيستانس او سرريز مي         
نيرنگ تاريخ اين است كه برده بر اربابش غلبه كند و جاي او را بگيـرد                . كنداعتنايي نمي 

اي نيست كه در وجود همه      و حتي بر بايد و نبايدهاي اخالق نيز غلبه كند ولي اين وديعه            
ها تنها در يك مثال ساده بايد ايـن انگيـزه را بـراي مـا                تمام اين چالش  . دنهاده شده باش  

هـا را در  بار ديگـر ايـن پرسـش    روشن كند تا تكليف خود را با تغيير مشخص كنيم و يك     
چـه كـه      الملك آيا واقعا امكاناتي دروني براي نفي هـر آن         مقابل خود قرار دهيم كه كمال     
توانـست معنـادار   معناي مد زمانه شـدن بـراي او مـي        به   بود را در اختيار داشت؟ آيا تغيير      

شد تا به هيچِ درونش بپـردازد تـا بتوانـد از بازنمـايي     باشد؟ آيا بايد شوري در او ايجاد مي     
تمام اين  . صادقانة اطرافش دست بكشد و تغيير و انقالبي مورد نظر ماركوزه را ايجاد كند             

تر ايجاد كند كه تغيير آگاهانـه       الش را عميق  بحث مطرح شده در نهايت بايد بتواند اين چ        
نيست، حس و شهود پيش از عقيم شدن بايد حركت كنند، بايد از واقعيت موجود فاصـله                 

اي چنين بايد با ديگري در كنش قـرار بگيـرد، از اخـالق              سوژه. بگيرند و آن را نفي كنند     
هـايش  كند و فقدان  گذر كند، درگير ايدئولوژي نشود، تكليف خودش با تقدير را مشخص            

جـايي كـه      تمام اين نوشتار در پي آن است تا نـشان دهـد كـه تغييـر از آن                 . را فرياد بزند  
نظـر    پنداريم و يا بـه    چه كه مي    شود و يا تغيير از آن     كرديم آغاز نمي  هميشه فكرش را مي   

  .گاه بديهي نيسترسد از ما دورتر است و هيچمي
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  نتيجه
از آنچه كه تقريبا در روان سوژة ايراني و در          ) عياره لزوماً تمام  ن(اي است   الملك آينه كمال

كار بـا همـة    يك سوژة محافظه  . هاي اخير براي او رخ داده است      روند مدرن شدن در دهه    
هايي كه فاقد گذشته است؛ باورهايي دارد، ولي به آنچه كه بـر او گذشـته     ها و سنت  ترس

اي ناآگاهانه به تركيب آنچـه      ه دليل خودشيفتگي  است توجه نقادانه ندارد و در عين حال ب        
. پنـدارد زند و آنچه كـه موجـود اسـت را هميـشگي و جـاودان مـي                كه هست دست نمي   

هاي غايـب خـود و چيزهـايي كـه نـدارد يـا              الملك مدلولي است كه سراغي از دال        كمال
ـ         . گيردمقوالت مضمر ناپيداي روان خود نمي      ا در  خودشيفتگي بـراي او مقـاومتي اسـت ت

دهد كه واقعيت را طور ديگـري تجربـه         مركز قرار بگيرد و به همين دليل به او اجازه نمي          
توانـد  اي نمي كند و يا شناخت متفاوتي نسبت به آن پيدا كند به عبارت ديگر چنين سوژه              

البته رسيدن به  واقعيت به      . تواند جاودان نباشد  پا ببيند كه اتفاقا مي    واقعيت را خيالي گريز   
رت مستقيم همچون نگريستن در آفتاب، ناممكن است بـه همـين دليـل اثـر هنـري              صو

بـراي تحليـل    . امري نمادين است كه ساحت ناخودآگاه سوژه در آن متجلي شـده اسـت             
اي نقادانـه بـه كمـك       بخش پنهان روان در اثر هنري و شـناخت نـسبت بـه آن فلـسفه               

هـا و   در آن خلق شده با همة نداشـته    روانكاوي بايد مسائل را تحليل كنند تا متني كه اثر         
  .ها شناخته شودفقدان

به همين دليل ماركوزه به عنوان فيلسوفي انتقادي و معاصر بـه تاسـي از هگـل و بـا          
كند تا با بررسي مقولـة ذكرشـده نـشان دهـد            اضافه كردن روانكاوي فرويدي تالش مي     

 از طريق همان اثر امكـان       شود و چطور  تغيير اجتماعي چطور از طريق اثر هنري ديده مي        
به گمان او تكرار يك رويه در روح و رواني كه انتظار انقـالب              . شودتغيير جامعه ايجاد مي   

كند پس سوژه نياز بـه گسـست        رود همة اميدهاي اجتماعي را نا اميد مي       و تغيير از او مي    
و مقاومت خـود    دارد، نياز دارد تا از ناخودآگاه خود جدا شده و به واقعيت موجود شك كند                

اين تنها راه وارد شـدن بـه قواعـد اديـپ و شكـستن آن و                 . را در مقابل آن تضعيف كند     
اي كـه   خروج از تكرار تروماتيك استبدادي است كه كل دغدغة مـاركوزه اسـت، مرحلـه              

به سوي لذت رفتن به معنـاي       . بيش و پيش از شناخت به درگيري حواس سوژه نياز دارد          
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 نتيجة ليبيدويي است كه به انحصار سيستم استبدادي درنيامـده و            كلي آن براي ماركوزه،   
كند تا نظم موجـود جامعـه را        رود، لذتي كه براي سوژه گشايشي ايجاد مي       از آن فراتر مي   

اما نكتة مهم اين است كه اتفاقـا وحـدت اجبـاري ذهـن              . برهم زده و طرحي نو دراندازد     
شود چـرا   از ايجاد چنين شكاف و تغييري مي      مانع  ) كندكه جامعه به او تحميل مي     (سوژه  

شود كه هر شـك و عـدم   كه ناخودآگاه او توسط نظم موجود ضبط شده و به او تلقين مي    
گردد، اما اين فريب صرفاً براي حفظ نظم ظاهري         شدن ذهن او مي   اطميناني سبب دوپاره  

ت، ايـن   ضد جريـان موجـود بـودن يعنـي منفيـ          . تمدن و جلوگيري از آگاهي سوژه است      
سـوژه بايـد    . تواند به بهترين شـكل دريابـد و آن را ارائـه دهـد             منفيت را تنها هنرمند مي    

خودش را گم كند، خودش را اتفاقا دوپاره ببيند و خود را از جايي كه هست به جايي كـه                    
شود يا به عبـارت بهتـر       در طي اين از دست رفتن زخمي ايجاد مي        . شناسد تبعيد كند  نمي

مـسئله  . شـوند هاي روان به اين ترتيب شناسانده مي      كند و فقدان  رباز مي زخمي قديمي س  
دهـد و   رو شدن با اين تروما را و چگونگي آن را توضيح نمي           همين است كه ماركوزه روبه    

تـوانيم  انگـارد، در صـورتي كـه بـه سـختي مـي            انقالبي بودن سوژه را امري بديهي مـي       
بايـد  . مرحلة بازشناخت خويشتن رسيده باشـند     هاي وطني بيابيم كه به      تصاويري از سوژه  

الملك اين فرصت تنها در بازتاب فيلم حاتمي رخ داد كه باز            ماركوزه بداند كه براي كمال    
ما به گسست، شك، ديدنِ ديگري      . به مثابة آينة تروماتيك از ما چندان قابل تمايز نيست         

آنكه به اجبـار تبعيـد شـويم و يـا           ها نياز داريم تا تغيير كنيم، ما پيش از          و پذيرش نداشته  
شده در دستان ديگري ببينيم بايد خود دست به كار شـويم و             مان را امري مصادره   انقالب

  .امكان تغيير را پيش از هرچيز فراهم كنيم
  
  ها نوشت پي
 

1. desire 
  .كندراهي كه در ماركس از آن در جنبش كارگري استفاده مي. 2

3. sexuality 
كند و عدم تحقق آن را باعـث سـايكوز يـا پـسيكوزشدن افـراد                اي كه فرويد از آن به نام انتقال ياد مي         مرحله. 4

  .در ادامه اين موضوع شرح داده خواهد شد. داند مي
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اي كه سپس در تحليل تفاوت نگاه ماركوزه و فرويد و براي پيشبرد بحث بدان باز خـواهيم گـشت و                     كليدواژه .5

  .براساس آن تفاوت را توضيح خواهيم داد
  ). 22: 1392جي، (» آينده آبستن گذشته است«: طور كه فرويد نقل كرده استهمان. 6
 . دهدهاي اطرافش همچنان تاثيرگذار ادامه ميبژهاين تروما تا انتهاي شناخت فرد از جامعه و ا. 7

كمتر پـيش آمـده كـه افـراد در چنـين وضـعيتي              . شدن و عدم پويايي افراد است       هاي مدرنيته منفعل  از ويژگي  .8
  . توليدي به معناي دقيق داشته باشد

  .گيرد  ميطور كه گفته شد توسط كودك نسبت به مادر شكلاولين عشقي كه در فرآيند شناخت همان. 9
كننـده بـه نفـي رهاكننـده چگونـه      تواند بر اساس اين موضوع نشان دهد گذر از نفي سركوب          آيا ماركوزه مي  . 10

  گيرد؟شكل مي
خشم فروخوردة هر ملتي و شرايط بحراني زيست آنها ازاين موضوع و غرايز فروخورده وانتقال نيافتـه شـكل                  . 11

  . گيردمي
  . و نيز نوع آگاه شدن ما از مدرنيته دقيقا به اين صورت اتفاق افتاده استواكنش ما در مورد تمدن غربي . 12
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