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روانکاوی و شیزوکاوی
گتاری فلیکس 

یدی هــای چپگــرا بــرای زمــاین دراز مبــارزه  یــدی و فرو آرنــو مونســتر: مارکسیســت های فرو
کارگــری بــه رمسیــت شــناخته شــود، در نبــرد ســیایس  کرده  انــد تــا روانــکاوی از طــرف جنبــش 
یالیســم دیالکتیکــی و روانــکاوی ســنتزی بــه وجــود بیایــد. پــس  گــردد، و بــ�ن ماتر ادغــام 
ــی از نقدتــان را خــود  کــه دســت کم بن از شکســت ایــن تالش هــا نبایــد از ایــن بترســید 
کــه مدت هــا  ــان راسیت ســت  ی کننــد؟ منظــورم مهــان جر راســت ها علیــه روانــکاوی اســتفاده 
کاری جامعــه در  یــا یالیســم آن و نیــز بابــت نقشــش در نابــودی ر ید یســم بــر ســر ماتر بــا فرو

ــود.  ــه سکســوالیته جنگیــده ب بــوط ب موضوعــات مر

ــش دارد. اول، وقــیت جنبــش کمونیســیت در   هنایــت  گتــاری: پرســش مشــا دو بن فلیکــس 
کنــد، وقــیت توافــی چنــ�ن عظــم  گاه و سکســوالیته توجــه  کــه بــه مســائل ضمیــر نــاآ می پذیــرد 
کــه کل قضیــه را بــه هــم بزنــم؟ دوم، بازگشــت و  بــه  دســت آمــده، آیــا قصــد مــا ایــن اســت 
ــن  ــد از ای ــه مهــه ی نتیجه گیری هــا را بای ک ــاورم  ــن ب ــر ای  ب

ً
ــا ــورد اول، دقیق ترمــم راســت. در م

واقعیــت بیــرون کشــید: جنبــش کمونیســیت، جنبــش سوسیالیســیت، جنبش هــای چپ گــرا، 
کــه اقتصــاد میــل ورز را در نســبتش بــا فعالیــت  و ماننــد این هــا هرگــز از تــه قلــب نپذیرفته انــد 
انقالیب هــا در نظــر بگیرنــد. کایف ســت بــه   مهــان گفت و گــوی معــروف میــان لنــ�ن و کالرا زتکــ�ن 

کنــم. اشــاره 

امــروز میــزان مشــخیص مــدارا بــ�ن جنبــش کارگــری و روانــکاوی وجــود دارد. بــه دو روش 
کــرد: از یــک طــرف، مقاومت هــایی از ســوی جنبــش انقــالیب و جنبــش  می تــوان بــه آن نــگاه 
می. کامــاًل مشــخص  کارگــری وجــود دارد و از طــرف دیگــر اقتضائــات جنبــش روانکاوانــه را دار
اســت کــه جنبــش کارگــری و جنبــش انقــالیب در ســرکوب میــل مشــارکت دارنــد؛ پــس چنــدان 
ــر هــم  ــه تعــادل بوروکراتیــک دروین شــان را ب ک ــا پرســش هایی مواجــه شــوند  ــل نیســتند ب مای
 
ً
یعا می زنــد. بــه ایــن معنــا، پرســش مشــا توجیــه خــاص خــودش را دارد. بااین حــال، بایــد ســر

یــادی در بــروز ایــن مقاومت هــا  کــرد کــه جنبــش روانکاوانــه هــم به نوبه ی خــود ســهم ز اضافــه 
دارد؛ در واقــع، مــدام آن هــا را برانگیختــه اســت. جنبــش روانکاوانــه خــودش را بــر پایــه ی 
ــه در نبردهــای ســیایس و اجتماعــی  ــان هنــاده: جــدایی آنچ ــز بنی ــ�ن دو چی ــل ب کام ــک  تفکی
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ــه و غیــره اتفــاق می افتــد. روانــکاوی  ــه در زندگــی خصــویص زوج هــا و بچ رخ می دهــد بــا آنچ
کــه  بــه موضوعــات اجتماعــی یب توجــه اســت و سیاســتمداران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
گــروه بــا مهدســیت  بطــی بــه آن هــا نــدارد. دســت آخر به نظــر می رســد هــر دو  اقتصــاد میــل ورز ر
یدیســم از ورود احترام آمیزشــان  یکدیگــر عمــل می کننــد. چنــ�ن توافــی میــان مارکسیســم و فرو
بــه دانشــگاه جدایی ناپذیــر می شــود. قــدم اول اخته کــردن مارکسیســم بــود. پــس ضــرورت 
ید یســم یک بــار بــرای مهیشــه از خاســتگاه هایش بــه مســت  کــه از یــک طــرف فرو داشــت 
یــک ایدئولــوژی ادیــی و دال حمــور رهســپار شــود و مارکسیســم هــم از طــرف دیگــر خــودش 
را بــه مشــغولییت در فعالیــت متــی تقلیــل دهــد تــا جوش خــوردن آن دو میســر شــود. در مــورد 
کــه از هــر  کــه دیگــر هیچ چیــز از آن بــایق منانــده جــز تفالــه ای ناتــوان  گفــت  مــ�ن هــم بایــد 

گشــودگی انقــالیب دور افتــاده اســت. 

ــل ســروکار  ــا می ــواده و ب ــا خان ــه ب ک ــد  کرده ان ــری موافقــت  کارگ ــش  ــان جنب ــون نگهبان کن ا
کــه موضــوع مربوطــه بــه ابژه هــای هنادینــه ی ســترون حمــدود  داشــته باشــند، البتــه تــا جــایی 
ــا به حمــض آنکــه دیگــر  ــی« و دیگــر چیزهــای یب معــی. ام ــت زندگ باشــد: یعــی   مهــان »کیفی
ــره(  ، و غی ابژه هــا، آن حامــالِن دینامیــت )مهچــون مهجنســگرایی، بزهــکاری، ســقط جنــ�ن
بــوط بــه زوج هــا،  پدیــدار شــوند، بــه پلیــس زنــگ می زننــد! آن هــا می خواهنــد معضــالت مر
ــدوی  ــه مســائل لیبی ک ــد  ــی ندارن  متای

ً
ــا ــد ویل واقع کنن ــان، مســکن و مســتاجران را حلــاظ  زن

صورت بندی هــای  بــرریس  بــرای  روانــکاوان  دیگــر،  طــرف  از  بگیرنــد.  جــدی  را   انقــالیب 
کــه هیچ کــس شــأن خانــواده، مدرســه، و  اجتماعــی مشــکی ندارنــد، امــا تهنــا بــه ایــن شــرط 

الــخ را بــه پرســش نکشــد. 

واهــد دیگــر مهدســت نباشــد و گسســیت  گــر بن مونســتر: یــک روانــکاو چــه بایــد بکنــد ا
ایــن  بــه  پاســخی  ضدادیــپ  کتاب تــان  زدیــد؟  حــرف  آن  از  مشــا  کــه  شــود  موجــب  را 
ــش: بایــد »ادیــپ« را از روانــکاوی  کامــاًل رضایت بن ســئوال می دهــد ــــ البتــه نــه پاســخی 
کــه تالیش ســت جهــت شــکاندن  ــرد  ک یــن  ــا فعالیــت هنــادی دیگــری جایگز ــرا ب »زدود« و آن
خانواده گــرایی روانــکاوی ســنیت و خلــق عمــل روانکاوانــه ای کامــاًل متفــاوت. امــا آیــا در بســتر 
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بــور کایف ســت تــا از کمــک بــه اقتــدار و ســرکوب ســر بــاز زد؟ آیــا ایــن »ادیــپ زدایی«  نظــام مز
از روانــکاوی ممکــن اســت؟ آیــا بــدون انقــالیب تام ومتــام در روانــکاوی و چارچــوب هنادینــه ی 
کــه  روانپزشــکی چنــ�ن چیــزی می توانــد اتفــاق بیافتــد؟ چــون ایــن چارچــوب )مهان طــور 
ــا  ــد( ب کرده ان کــِت روان« به درســیت اشــاره  ــا موضــوع »فال مولفــاِن کورس بــوخ مشــاره ی ۲۸ ب
ســرکوب بیمــاران بــه مبــارزه بــا بیمــاری رواین می پــردازد. چطــور ضد ادیــپ در ایــن مســیر 

کاری از دســتش برمی آیــد؟  عمــل می کنــد و »شــیزوکاوی« چــه 

گتــاری: معضــل بــار دیگــر در دوری از مالحظــه ی هنادهــای روانپزشــکی و روانــکاوی 
به عنــوان عرصه هــای حمــدود اســت. مــا در یک جــور »عینیــِت اجتماعــی« فــرو مانــده امی، 
کارخانــه و نبــردی دیگــر در بیمارســتان ها مهــراه  کارگــران  انــگار نبــردی خــاص مهــراه بــا 
یان و غیــره وجــود داشــته  بــا بیمــاران و یکــی دیگــر هــم در دانشــگاه ها مهــراه بــا دانشــجو
ــه پرســش  ــر از مــردم شــوند ب ــرار اســت پ ــه ق ک یکــرِد »مشــول« هناد هــا را  ــن رو ــد ای باشــد. بای
یان یــا اســاتید  یافتــم  بــه دانشــجو  کشــید. مســأله ی دانشــگاه   کــه آنــرا به خــویب در مــه ۶۸ در
دانــش،  انتقــال  بــ�ن  رابطــه ی  چــون  اســت،  جامعــه  کل  مســأله ی  بلکــه  نــدارد  بطــی  ر
آمــوزش مدیــران، میــل توده هــا، نیازمندی هــای صنعــت، و در   هنایــت متــام آن چیزهــایی را 
کــه می تواننــد در زمینــه ی دانشــگاه بــا هــم آمیختــه شــوند. پاســخ فوق العــاده ی  دربرمی گیــرد 
رفرمیســت های حکومــیت چــه بــود؟ مترکــز دوبــاره بــر خــود مســأله ی ابــژه، منحصرکردنــش بــه 
ســاختار و ســازمان یایب دانشــگاه. مهــ�ن موضــوع در مــورد روانپزشــکی و تداعی هــا بــرای 
روانــکاوان صــادق اســت؛ امــروز مســأله ایــن نیســت کــه ســعی کنــم تغییرنقــش روانپزشــک یــا 
کنــم، بلکــه به طــور بنیادی تــر بایــد بفهمــم  گروه هــایی از بیمــاران را روشــن  گرایــش  روانــکاو یــا 
کــه چگونــه جامعــه در راســتای خلــق چنــ�ن موقعیــیت کار می کنــد. مارکسیســم مهــ�ن پرســش 
بــاره ی ماهیــت  بــاره ی فهــم نــوه ی هببــود اردوگاه هــای مــرگ، بلکــه در را مطــرح می کنــد: نــه در
امیــد. مــا ادعــا می کنــم کــه یــک جامعــه، کــه تولیــد را از راه  فراینــدی کــه بــه ایــن اردوگاه هــا انج
کاپیتالیســیت فرارمزگــذاری می کنــد، مایــل اســت تــا شــکایف پرنشــدین بــ�ن تولیــد  قانــون ســود 
کنــد. میــل بــه ســاحت زندگــی خصــویص پرتــاب می شــود  ــاد  میــل ورز و تولیــد اجتماعــی ایج

ــد.  ــه می زن کار ســودآور تکی ــه  ــه جامعــه ب درحایل ک
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پیــای انضمامی(  یــا، عاطفه، یــا اتو پرســش واقعــی ایــن اســت کــه آیــا تولیــد میــل )یــک رو
دســت آخر می توانــد به عنــوان ســازنده ی ماشــ�ن ها یــا اشــتیاق ها بــه شــأن وجــودی یکســاین 
کــه تولیــد را می تــوان بــه  در زندگــی اجتماعــی دســت یابــد یــا نــه. ایــن فکــر خام دالنــه اســت 
کار و ســرمایه ی ثابــت ابزارهــای فــی  ــر نیروهــای  ضدیــت صــرف و ســاده ی ســرمایه ی متغی
تقلیــل داد. در کنــه کل ایــن مســأله مهــان داســتان تقســم کار هنفتــه اســت کــه تعیــ�ن می کنــد 
ــاوت  ــه ماشــ�ن های متف ــا رد شــوند. ســرمایه دار تهنــا ب ــه و کدام ه ــل پذیرفت ــدام اجــزای می ک
گــر یــک  تولیــد عالقــه دارد کــه او را بــا ماشــ�ن های اســتثمارش پیونــد می زنــد: بازوهــای مشــا ا
ــر یــک مــدل روی  گ ــر یــک مهندس ایــد؛ نگاه هــای مشــا ا گ فــراش مدرســه اید؛ مغزهــای مشــا ا
له ایــد؛ و ماننــد این هــا. نــه تهنــا او هیــچ توجهــی بــه بقیــه منی کنــد بلکــه هرگــز کلمــه ای هــم از  حمج
آن هــا منی  شــنود. حــرف زدن بــه نــام دیگــران فراینــد هبنجــار تولیــد وی را بــر هــم می زنــد و تهنــا 
کانــون ماشــ�ن های صنعــیت ماشــ�ن های میــل ورزی وجــود دارنــد  می توانــد بــر هــم بزنــد. در 
کــه به واســطه ی سیســم مســلط جــدا می شــوند، تقســم می شــوند، و مــورد هبره بــرداری قــرار 
ــرض می شــود انســاین و  ــه ف ــن تقســم  ک ــا ای ــن اســت: آی ــورد بــث ای ــد. مســأله ی م می گیرن
کــه قــرار اســت دســتریس را  مشــروع اســت ، ایــن زخــِم اخته کننــده به دســت ماشــ�ن هایی 
ــا  کــه می دانــد واالیــش منــزه چیســت، می توانــد مســلط شــود ی در اختیــار کــی قــرار دهنــد 
کــه مــردم  منی توانــد. آیــا انقالیب  هــا هرگــز بــا ایــن تقســم مشــکی داشــته اند، بــا ایــن اختگــی 
 علیــه اش بــه پــا می خیزنــد، بــا ایــن اســترداد به واســطه ی خانــواده، مدرســه، و غیــره؟ 

ً
مداومــا

کامــاًل موافــق ام! حــیت  ــش دوم پرســش مشــا ــــ اســترداد از ســوی راســت .  و در مــورد بن
کــدام  کــه ضدادیــپ پاســخ های بســیاری را بیــرون کشــیده اســت. مــا هیــچ  حیــرت آور اســت 
را پیش بیــی نکــرده بــودمی. بــه بــاورم توجیــه ایــن مســأله تــا حــد معیــی می توانــد در آمیــزه ای 
کــه از فرارمزگذاری شــدن از طــرف مهــه ی  یــاین انقــالیب  از عناصــر متعــدد یافــت شــود: جر
اعــی داشــته و  پــا از راســت ارتج ایــن مفاهــم روانکاوانــه خســته شــده و شــاید تنفــری دیر
کــه می توانســتند  کــه عاقبــت توانســته کســاین را بیابــد  اعــی هــم خوشــحال شــده  راســت ارتج
اعــی منی توانســت رهبــری  کــه خــود راســت ارتج محلــه ای علیــه روانــکاوی ترتیــب ببیننــد 
 امهیــیت نــدارد. هرچیــزی را می تــوان مهیشــه 

ً
کنــد. امــا در  هنایــت چنــ�ن ســوء فهمی ابــدا
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گــر از چارچــوب نوشــتار، کتاب  هــا، دانشــگاه، و غیــره جــدا نشــده باشــد، حــیت  اســترداد کــرد ا
یــن فلســفه. ین تولیــد هنــری، نابه هنگام تر جســورانه تر

ــی از میــراث  گو° بــه بن پرا مونســتر: امــا بــا محلــه بــه تعلق خاطــر روانــکاوی بــه ادیــپ و ســو
ــدی  ی ــه ی فرو ی ــا نظر ــاره ی شــیزوفرین ب ب ــه ی مشــا در ی ــد. نظر ــه می کنی ــد هــم محل ی نظــری فرو

مغایــرت دارد. 

یــادی از شــیزوفرین منی دانســت. بســیاری از مبــارزات دروین در  یــد چیــز ز گتــاری: فرو
ید از روان نژندی  جنبش روانکاوی را تهنا در صوریت می شد درک کرد که انزجار بنیادی فرو
عاقبــت شــناخته می شــد. روان نژنــدی و انقــالب مهــواره تابــو بوده انــد. به هنجــاری یکــی بــود 
یدیســم از   مهــان ابتــدا بــر چشــم انداز مــرد خانــواده اتــکا  بــا پذیــرش زندگــی خانواده گرایانــه. فرو
ــان هــم  ــت شــربر! او از زن یدن ــاًل هذیان هــای پرز ــرد: مث ــر می ک ــان را تقی ــد هذی ی داشــت. فرو
بــدش می آمــد. بــه قــول جنبش هــای آزادســازی زنــان، بازمنــایی او از سکســوالیته و جامعــه 
 »فالوس حمــور« اســت. در کاوش متام شــدین و متام نشــدین )۱۹۳۷( مســأله ی اختگــی 

ً
اساســا

بــه می زنــد: مــرد از اختگــی ضــروری  به منزلــه ی مانعــی سســت ظاهــر شــد کــه تلیــل بــه آن ضر
ســرباز می زنــد چــون »منی خواهــد شــبیه زنــان شــود«، درحایل کــه زن هــم فقــدان قضیــب 
کــه ایــن »مقاومــت«  یــد به هیچ وجــه عنصــر مبــارزه ی ســیایس را  را منی  پذیــرد، و غیــره. فرو
یح منی کنــد. زنــان نیــز بــه   مهــان انــدازه ی مــردان از اختگــی ســرباز  بــر آن مبتی ســت تشــر
گوســت.  پرا کلیــدی   مهــان سو کار را بکننــد. اصطــالح  گــر مــردان بتواننــد ایــن  می زننــد، البتــه ا
گو یــک صورت بنــدی نــایش از حمیــط اجتماعی ســت و بــه  پرا کــه آیــا ســو پرســش ایــن اســت 
کــه فــرد به واســطه اش بــه ســرکوب میــل مــی ورزد و  ــواده انتقــال می یابــد  شــیوه ای از راه خان
کــه بــا پــدرش آغــاز  یــره ای طــوالین می بینــد  انقیــاد خــود را به منزلــه ی اتصــایل بنیــادی در زنج
گو قــرار اســت درمقــام شــکایف ضــروری در هســته ی مکان شــناخیت روان  پرا می شــود، یــا ســو
ــش و تضمیــی  کــه بــه تعــادیل رضایت بن ــال می دهــد  کــه تهنــا بــه ســوژه حمج پذیرفتــه شــود 
یــر  گــو بــا واقعیــت دســت یابــد. از ایــن چشــم انداز، اقتــدار پــدر و تصاو بــرای تطابــق مطلــوب ا
سلســله مراتب اجتماعــی تهنــا متعلقــات ایــن اختگــی ضروری انــد. مهه چیــز بــه ایــن بدیل هــا 
تقلیــل می یابــد: یــا میــل بــه ســرکوب میــل می رســد و فعاالنــه از اهدافــش پشــتیباین می کنــد، 
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یــا میــل علیــه ســرکوب شــورش می کنــد و خــودش را در مقــام یــک میــل از دســت می دهــد. 
چــه مکانیــزِم هومشنــدی! 

کــه بیانگــر ظرفیــت یــک هنــاد  کــردم  گذرندگــی را معــریف  حــدود ده ســال پیــش مفهــوم ترا
گو می گــذارد تــا  پرا کــه در اختیــار ســو اســت بــرای مدل کــردن دوبــاره ی راه هــای دســتریس ای 
ــذری° وجــوِد  گ ــِب حمــِی ترا ی ــوِد ضر هبب ــد. تغییرو ــ�ن برون ــا از ب برخــی مسپتوم هــا و ممنوعیت ه
گر شــده جزیئ ( با ســوژه ای  نقطه ای کانوین، ارویس گروهی، و تســخیِر سیاســِت حمی )حیت ا
ــت«  ــد »علی ــدی اجتماعــی می توان ــک صورت بن ــد. ی ــاب می کن گروه  ســوژه را ایج ــا  گروهــی ی
هببــوِد شــیوه های  گو را موجــب شــود. ایــن تغییرو پرا اروتیــک را تغییــر دهــد تــا فعالیــت ســو
امــد.  کل مکان شــنایس روان می انج یشــه ای در  گو° بــه تــویل ر پرا تطبیق یافــ�ن آن بــا ســو
کامــاًل متفــاوت بــه خــود می گیرنــد. روانــکاوی  تــت ایــن شــرایط، ســرکوب و منفیــت معنــایی 
می دهــد  رخ  غیــره  و  ارتــش،  خانــواده،  مدرســه،  در  ــه  آنچ بــر  وقــیت  اعی ســت  ارتج  

ً
صرفــا

پوش می گــذارد. هیــچ زخــم وجــودی ای ، هیــچ قطعه شــدن خــودی، هیــچ فقــداین، هیــچ  ســر
کنــد. بــه شــکی  یک ســوم ســرکوبگر را توجیــه  اختگــی ای منی  توانــد مداخلــه ی یــک شــر
 
ً
ــه واقعــا کــه آنچ کــه دیگــر نبایــد بــا پــدر واقعــی ســروکار داشــته باشــم،  یب معنــا بــه مــا گفته انــد 
کــه ســوژه بــدون آن منی توانــد خــودش را درمقــام میــل  مهــم اســت منطــی ساختاری ســت 
کــه مــا بایــد بــه هــر قیمــیت شــده لذت هــای خیــایل  کنــد،  لــیت مســتقر  یــره ی دال درون زنج
 چرند اســت 

ً
ـــ امــا امــر منادیــن صرفــا میـ  الینفــک را بــرای رســیدن بــه نظــم »منادیــن« کنــار بگــذار

ــا هســتند تــا  !(. مهــه ی ایــن ضمــامئ هــرز و زائــد آنج یــدش؛ فقــط مهــ�ن یــدش یــا ندار )یــا دار
ــا  ــرود، م ــه راه خــود ب ــد جامعــه ب ــد. اجــازه دهی کنن ــکاو حفاظــت  ــت روان فقــط از راحــیت تن
صیــص  ــل تن ــه می ــکاو را ب ــت روان ــود تن ــه ی کوچــک و رازآل ــا دامن ــل می رســم؛ م کار می ــه  ب
ــکاوی خیــی خیــی خــوب جــواب می دهــد. مهــ�ن  ــن جــواب می دهــد! روان می دهــم. و ای
کاپیتالیسیت ســت. افشــاء و  ــدر  یــن حمن کــرده! روانــکاوی هبتر کــش  ــه بســیار خطرنا اســت آنچ

کــرد!  یــی اش پیــدا  تقبیحــش کایف نیســت؛ بایــد چیــزی بــرای جایگز

مونســتر: مبــارزه ی روانکاوانــه بایــد بــه ســاحت اجتماعــی کشــانده شــود. مــا به جــای 
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کــه  کنــم، کاری  محلــه بــه چارچــوب هنــادی روانــکاوی ســنیت بایــد در بســتر سیاســت مبــارزه 
کــه »ادیــپ اجتماعــی« ازشــان  کنــم  ــود  ــا شــرایطی را ناب ــه مــا فرصــت خواهــد داد ت روزی ب

ــه را از هــم بگســلم و....  ــی خانواده گرایان ــا زندگ ــرون زده اســت، ت بی

کاماًل موافق ام.  گتاری: 

یح نشده...  مونستر: بله، اما این نکته به طور کامل در کتاب تان تشر

ــی  ــا شــرایط انضمام ــالت( ب ــزار ف ــش دوِم کاپیتالیســم و شــیزوفرین )یعــی ه ــاری: بن گت
مبــارزه ی شــیزوکاوانه ســروکار خواهــد داشــت ــــ یــا بــه بیــان دیگــر، بــا یک جــور مبــارزه ی 
یت ســاخ�ن بــرای مبــارزه در حــوزه ای  ســیایس در متــام جهبه هــای تولیــد میــل ورز. بایــد از مرکز
ــم. مســأله ی شــیزوکاوی مســأله ی جنبــش انقالیب ســت؛ مســأله ی  کن ــاب  مشــخص اجتن
ینــش هنری ســت.  جنبــش انقــالیب مســأله ی جنــون اســت؛ مســأله ی جنــون مســأله ی آفر
گاه در وهلــه ی اول  کوچگــری نیســت... ضمیــر نــاآ  چیــزی جــز مهــ�ن 

ً
گذرندگــی اساســا ترا

گزاره هــایی مهچــون  اســت.  گفته هــای هنفتــه  یع کــردِن مجعــِی  توز و  اجتماعــی  وضع کــردِن 
گاه  »ایــن مــال توســت و آن مــال مــن« تهنــا در وهلــه ی دوم از هــم ســوا می شــوند. ضمیــر نــاآ
کــه مالکیــت خصــویص  گزاره هــا را بــه رمسیــت  می شناســد  مهان قــدر مالکیــت خصــویص 
پایــ�ن  بــاال و  از  را. میــل مهــواره فراقلمرومند ــ  قلمروزدوده ــ قلمروزداینــده اســت: میــل  میــل 
گرچــه روانــکاوی مفاهــم میــل را از نــو تنظــم می کنــد و آن هــا  متــام موانــع عبــور می کنــد. ا
بان شــناخیت، منطــی و انسان شــناخیت عبــور می دهــد، امــا بــاز هــم  بــایل ز را از خــالل غر
کنــد. روانــکاوی دیــِن  کاپیتالیســم و خانواده گــرایی را تــرک  منی توانــد خانــه اش را، یعــی 
ــردِن ســرکوب و اعطــاِی حــی شــخیص  کاپیتالیســم اســت. عملکــردش به روزک ــِن  ی جایگز
ــام  ــا پالی مــوث داســتر انج ــرای فــورد پینتــو ی کــه ب کاری  ــرود ــــ  ــا هبتــر فــروش ب بــه آن اســت ت
کار منی کننــد: بایــد بــه میــل  گنــاه و اعتــراف در روانــکاوی دیگــر بــه شــیوه ی قــدمی  شــده. 
آزادی اش را بدهنــد، ابزار هــا و وســایل کایف نیســتند، بــه چیــزی خراب نشــدین، ضــدآب، 
و نپوســیدین نیــاز اســت، بــه یــک هرزگــی ســوبژکتیو، یــک آیــ�ن متام نشــدین. مه�ن کــه روی 
ــدر روانکاوانــه نشــئه شــدی، دیگــر دلیــی نــدارد از ســرمایه گذاری راســت�ن انــرژی  ایــن حمن
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ســوژه در مبــارزه ی اجتماعــی بتــریس. واقعیــت بایــد پشــت درهــای اتــاق مشــاوره بــایق مبانــد. 
 تظاهــر بــه یب اطالعــی 

ً
کاپیتالیســم بلکــه صرفــا هــدف روانــکاوی نــه حمافظــت از ارزش هــای 

کار  از آن هاســت. مبــارزه ی انقــالیب بایــد در برابــر ایــن ســنخ بازمنــایی عــام تولیــد اجتماعــی و 
ــایی حمــل مترکــز کــه اشــاره کردیــد بایــد در متــام مکان هــایی کــه  دســت بــه عمــل بزنــد. ایــن جابج
ــدر، الکی هــا، مهجنســگراها، و  ســرکوب خانوادگــی بــر میــل، زنــان، کــودکان، معتــادان مــواد حمن
غیــره اعمــال شــود دســت بــه عمــل بزنــد. ایــن »مبــارزه ی طبقــایِت ُخــرد« منی توانــد در صــرِف 
ــد از  ــز نبای ــم، هرگ کن ــاذ  ــه اتن ک ــم  ــی ه ــر مرجــع مفهوم ــد. ه ــه اجــرا درآی ــکاوی ب ــروی روان قلم
اطــرات راســت�ن و ابژه هــای واقعــی هنادینــه ی ایــن مبــارزه ی طبقــایت غافــل  موضوعــات و حمن
یانــاِت چپگــرا بــر ایده هــا اســتوار اســت و نــه هرگــز بــر عمــل.  شــومی. مهدســیِت روانــکاوی و جر
گروه هــای کوچــک یــا احــزاب انقــالیب مــورد پرســش قــرار می گیرنــد  وقــیت امــروز مبــارزان در 
کــه بوروکرات هــا  کــودکان، مهجنســگراها و غیــره چیســت،  گرایــش واقعی شــان نســبت بــه  کــه 
نــون می کنــد... هیــچ پاســخی  بــا چــه نشــئه می کننــد یــا چــه چیــز رفقایشــان را افســرده یــا حمج
منی آیــد. وقــیت امــور از دســت خــارج شــوند، روانــکاو یــا روانشــناس فراخوانــده خواهــد شــد. 

 می تــوان آن را از »مبــارزه ی 
ً
گفتیــد »مبــارزه ی طبقــایت خــرد«. آیــا واقعــا مونســتر: مشــا 

کــرد؟  کالن« جــدا 

گتاری: مهان قدر که می توانم شیمی امتی را از شیمی مویل جدا کنم. 

ید یکی از مقاالت مشا پس از مه ۶۸ اســت که در آن اعالم کردید  مونســتر: این نکته مو
یایل ســازی«  یــده شــوند و مبــارزه بایــد علیــه »سر تــا جــای ممکــن بایــد »گروه  ســوژه ها« آفر
ــاد ســکون و رخــوت  ــه قــول ســار تر مســئول اصــی ایج ــه ب ک ــا »تسلســل« ی هدایــت شــود  ی
ــاره  گروه هــا، احــزاب، اتادیــه و غیــره اســت. خالصــه، کنــش ســیایس بایــد دوب موجــود در 
کــه جایــگاه بیمــار  ــار هــم قــرار می گیرنــد. جــایی  کن ــارز  ــو آغــاز شــود. اینجــا روانــکاو و مب از ن
و جایــگاه روانــکاو در یــک اســتراتژی یکســان قــرار دارد، آیــا مشــا ایــن روانــکاوی رادیــکال را 

»شــیزوکاوی« می خوانیــد؟ 

گتــاری: جایــگاه روانــکاوی معاصــر در مبــارزه ی انقــالیب؟ مــن هیــچ جایگاهــی برایــش 
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کــه مهــه ی اعمــال روانــکاوی از مجلــه تلیــل »دوگانــه« بایــد  منی بیــم! البتــه نــه بــه ایــن معنــا 
کانــون تلیــل بــه مســت  حمکــوم شــود. امــا ایــن پرســش دو ســطح دارد: از یــک طــرف تغییــر 
»گروه ســوژه « های مشــغول بــا واقعیــت ســیایس یــا درگیــر در یک جــور فعالیــِت خــود کاوِی 
یــق دوبــاره و موذیانــه ی الگوهــای اجتماعی  خــالق و از طــرف دیگــر مبــارزه ای مــدام علیــه تزر
یح نشــود، آن وقــت  گــر عملکــرد واقعــی قطب هــای والدیــن روشــن و تشــر ســرکوبگر. مثــاًل ا
کــه تلیــی  یــل می توانــد مهان قــدر مضــر باشــد  گروهــی از نــوع اسالوســون یــا ازر یــک تلیــل 
ورانــه دخالــت می کننــد؟ آیــا پــدر  »دوگانــه«؛ چــه عناصــری از پــدر و مــادر در نســبیت روان رنج
ــک   ســِر خانگــِی ی

ً
ــا ــا او، به رغــم خــودش، صرف ــن یکپارچه ســاز اســت ی نوعــی قطــب منادی

یــد. عکس هــا یکــی از  کافــکا را در نظــر بگیر هزارســِر اجتماعی ســت؟ بــرای مثــال منونــه ی 
عناصــِر موضوعــِی ثابــِت آثــارش هســتند. راه هــای بســیاری بــرای نــگاه بــه ایــن مســأله وجــود 
دارد. می توانــم ایــن عنصــر موضوعــی را بــا تفســیرش تقلیــل بدهــم: عکــس می توانــد نشــانگر 
نوعــی تبلــوِر امــر خیــایل، یــا موضــوع امــر دوگانــه، نارسیسیســم، و از ایــن دســت چیز هــا باشــد. 
یــه در چنــ�ن تفســیری شــرح داده می شــوند... امــا آیــا هبتــر نیســت بگــردمی و ببینــم  هــزاران نظر
 چگونــه در ایــن اثــر کار می کننــد، چــه کارکــردی دارنــد، 

ً
عکس هــا وقــیت ظاهــر می شــوند واقعــا

یــر  موعه تصاو کمــه حمج ش هــای حما چــه شــبکه هایی را تغییــر می دهنــد، و غیــره؟ در یکــی از بن
یــن« حلظــات اثــر اســت، حلظــه ای بــراین  یکســاین ظاهــر می شــوند: ایــن یکــی از »داغ تر
یــب در  کا دیگــر از بنــد فراینــد ادیــی خــالص می شــود. »هــی، چیز هــا چــه غر کــه ژوزف 
مهاننــدی حــل می شــوند، مهیشــه یــک نســخه ی برابــر وجــود دارد، الــخ...« امــا شــیزوکاوی 
یشــه دارنــد خواهــد یافــت. یــک پــدر به طــور کی  کــه در آن جــا ر آن مســیرهای متایز گــذاری را 
کار می کنــد،  کار می کنــد، در کارخانــه  کــه در بانــک   پــدری وجــود دارد 

ً
وجــود دارد. صرفــا

بیــکار اســت، الکی ســت: پــدر فقــط عنصــر یــک ماشــ�ن اجتماعــی خــاص اســت. از منظــر 
ـــ مهیشــه مثلــی یکســان  روانــکاوی ســنیت، مهیشــه یــک پــدر و مهیشــه یــک مــادر وجــود داردـ 
کــه موقعیت هــای ادیــی تفاوت هــای  کنــد  می. امــا چــه کــی می توانــد ایــن واقعیــت را رد  دار
ــک  ــا ی زایری ســت ی ــک انقــالیب احلج ــدر ی ــه پ ــه این ک ــد و وابســته اند ب ــا هــم دارن عمــده ای ب
یقــا یــا در شــهری صنعــیت در آملــان مرگــی یکســان در  مدیرعامــل مرفــه؟ در زاغــه ای در آفر
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گــره ی ادیــپ واحــد یــا بــا مهجنســگرایی  واهــد بــود؛ در ایــن دو جــا بــا یــک  انتظــار پدرتــان نن
ــان  ب ــه ز گزاره هــای بدهیــی را ب ــه ایــن  ک ــه به نظــر برســد  یکســاین طــرف نیســتم. شــاید ابلهان
یب هــا و کاله برداری هــا را  ــوی فر ــد به شــکی خســتگی ناپذیر جل ــا با این مهــه بای ــاوری، ام بی

گرفــت؛ ذهــن انســان هیــچ نــوع ســاختار کی ای نــدارد! 

کــه می خواهــد تلیــل اقتصــاد اجتماعــی و اقتصــاد  مونســتر: پــس آیــا شــیزوکاو کی ســت 
لیبیــدویئ را در ایــن جامعــه بــه یــک ســنتز برســاند؟ 

ــه صــرِف چارچــویب منطــی  کلمــه ی گزایف ســت! به جــای تقلیــل چیز هــا ب گتــاری: ســنتز 
بایــد غی شــان کــرد، بایــد توایل هــا، خط ســیرهای واقعــی، و معناهــای ضمــی اجتماعــی را یپ 
یشــه دارد. تکــرار° قانــون، یــا غایتمنــدی چیــزی نیســت؛ برعکــس،  گرفــت. تفــاوت در تکــرار ر
عناصــری  کافــکا  آثــار  در  اســت.  میل ورزانــه  تــویل  نشــانگِر  و  »قلمــروزدایی«  آســتانه ی 
کنــش بــه پرخاشــگری، عکس هــای گروهــی،  مهچــون بازمنــایی انســدادها، کاتاتونیــا درمقــام وا
ــد.  ــام منی دهن کار واحــد را انج ــاور، یــک  ــا فلیســه ب ــره، پیــش و پــس از مالقــات وی ب و غی
کمــه« اســت. تنفــر و  کافــکا تبلــور انزجــار ضدادیــی اش از دوران »حما یــر خانوادگــی  تصو
شــیفتگی. بــرای منونــه، کافــکا در مقــام یــک مدیــر رده بــاال و نــه هرگــز یــک بوروکــراِت دون پایــه 
یــارو  بــایب بــر دیگــران در سلســه مراتب بوروکراتیــک رو نیــز بــا میــل فاشیســیت خــودش بــرای ار
تثبیــت شــده، در یک جــور  کــه در عکــس  راه دور. دیگــری،  از  بــایب  ار می شــود. نوعــی 
ــازی  ــک فلیســه از راه دور و از خــالل ب ــرای متل ــالش ب ــد. ت ــور می یاب ــرداری تبل ــ�نِ فرمانب آی
فیمابــ�ن نامه هــای عاشــقانه° بــه عمــی بســیار بزرگتــر از مالکیــت از راه دور وارد می شــود 
یــن و عملکرد هــا مبتی ســت. پــس مــا هــر چــه بیشــتر و بیشــتر بــه مســت  ــر قــدرت عناو کــه ب
کافــکا را »نگــه« داشــته بودنــد؛  کــه فلیســه و  آن پیوندهــای اجتماعــی نزدیــک می شــومی 
کافــکا  ــذوب قــدرت بوروکــرایس بودنــد. عیب جویی هــای  هــر دو آن هــا بوروکرات هــایی حمج
فقــط یک جــور انــکار اســت. تلیــِل »منحرفانــه« در نامــه، ایــن انــراِف بوروکراتیــک، او را 
کــه اروِس  یش ـ هلســتان و آشــویب فرهنگــی کشــاند  بــه تلیــِل بوروکــرایِس در حــاِل زواِل اتر
گــر رایض  کــرد. امــا ا نــازی از درونــش ســربرخواهد آورد. تلیــل در ایــن راســتا حرکــت خواهــد 
یــایِی  کنــم، آن وقــت پو کافــکا بــا پــدر مغــازه دارش فکــر  کــه بــه هم ذات پنــداری حمــال  باشــم 
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گفتــه  کــه  کافــکا به رغــم متــام چیزهــایی  گرفتــه امی.  کامــاًل نادیــده  اجتماعــِی انــرژِی میــل ورز را 
کــه  یمکی ســت  قرن بیست و یســنده ای  نو او  نیســت.  قرن نوزدمهــی  یســنده ای  نو شــده 
کــه هنــوز فهمیدنــش را آغــاز  فراینــدی میــل ورز را در نطفــه اش توصیــف می کنــد، مقیــایس 

هــم نکــرده امی. 

کتــاب مشــا، پیــش از هــر چیــز، فراخــواین بــه آزادســازی میــل یــا شــوریش علیــه  مونســتر: 
یــد  کاپیتالیســم اســت. امــا بــاز هــم جلوتــر می رو یان هــای  فرارمزگــذاری افــراد به واســطه ی جر
 چــه معنــایی 

ً
یــض، و مبــارز فراخــوان می دهیــد. ایــن دقیقــا و در جهــِت یکی کــردِن تلیلگــر، مر

دارد؟ 

یــض، و مبــارز«.  کــه مــا هرگــز نگفتــم »یکی کــردن روانــکاو، مر گتــاری: خــب، اول بگــومی 
یســنده یــا هــر کــس دیگــری، کمابیــش در یک جــور  یــم روانــکاو، مهچــون مبــارز، نو مــا می گو
کــه  کــه بایــد آنــرا از شــیزوفرن های حمبــوس در تیمارســتان  »فراینــد شــیزویی« درگیــر اســت 
یــم انقالیب هــا  یــان دارد یــا انســداد یافتــه متیــز داد. منی گو »فراینــد شیزویی«شــان یب منظــور جر
یــم آن هــا بایــد الگــوی کنش شــان را  یــد، می گو ام گســیخته یکــی بگیر را بــا دیوانه هــای حلج
کــه حــاال بــه هــر دلیــی در متــاس بــا  »فراینــد شــیزویی« قــرار دهنــد. شــیزوفرن کی ســت 
ــه ای یب واســطه  ــد. مداخل ــد می کن ــه نظــم اجتماعــی را هتدی ک ــه  گرفت ــرار  ــل ورز ق ــاین می ی جر
بــرای دفــع ایــن هتدیــد وجــود دارد. موضــوع مهــم انرژی لیبیــدویی در فرایند »قلمــروزدایی « اش 
اســت و نــه انقطــاع ایــن فراینــد. روانــکاو مهچــون مبــارز بایــد خــود را بــه دســت فراینــد 
ــل مهجنســگرایانه ی  ــه »مهــه ی مشــا نتیجــه ی یــک می ک ــن حــرف  ــان ای ــا بی ــه ب بســپارد و ن
ــا این طــور  ــد. )آن ه کن ــه ســرکوِب اجتماعــِی »ادیی ســازی« خدمــت  غیرعــادی هســتید« ب
کــه  بر را تفســیر می کننــد(. یــا از ایــن دســت حرف هــا  یدنــت شــر کــه اوهــام پرز مدعی انــد 
یــزه ی مــرگ و زندگــی به طــور مناســی در رابطــه  »این طوری ســت، چــون در مــورد مشــا غر
ــا مبــارزه ی انقــالیب مواجــه  ــا آن جــا ب ــا هــم قــرار نگرفته انــد.« از ســوی دیگــر، شــیزوکاوی ت ب
ــرای زدودن  کنــد ــــ یعــی ب یر هــا تــالش  یان هــا و زدودن غل وزنج ــرای آزادی جر کــه ب می شــود 
کــه  گو، قابلیت هــای قلمروگــذاری بــدوی  پرا کاپیتالیســم، فرارمزگــذاری ســو اصول متعارفــه ی 
ــا بــا هــم  به نــوی ســاختگی بازســازی می شــوند. فعالیــِت روانــکاو، انقــالیب، و هنرمنــد تــا آنج
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کــه ســوژه  یــب می کننــد، نظام هــایی  ر  تن
ً
کــه نظام هــای یش واره کــردِن میــل را دامئــا تطابــق دارد 

را بــه انقیــاد امــر خانواده گــرا و سلســله مراتب اجتماعــی درمی آورنــد )مــن یــک زمن، مــن یــک 
مــردم، مــن یــک پســرم، مــن یــک بــرادرم، و غیــره...(. میــل درســت   مهــان وقــیت خفــه می شــود 

یــد »مــن ایــن یــا آن هســم«.  کــه کــی بگو

ــام  ــو. فعالیت هــای مشــا در مق ــدن ن ی کاو ــن عمــل  ــاره ی ای ب ــن پرســش در ی مونســتر: آخر
یــک روانــکاو پیونــد نزدیکــی بــا کلینیــک بــورد در کــور شــورین دارنــد، جــایی کــه بــه روانــکاوی 
کلینیــک( امهیــت خــایص بــرای  هنادینــه عمــل می شــود. آیــا فکــر می  کنیــد ایــن هنــاد )یــا 
ــا متــام خصایــص رفرمیســیت  ــرا راه حــی سازشــکارانه ب ــا آن پروژه تــان جهــت رهاســازی دارد، ی
در  عمومــی  جامعه شــناخیت  چارچــوب  تع�ن هــای  آیــا  می دانیــد؟  روانــکاوی  در  معاصــر 

ــد؟  ــه شکســت حمکومــش می کنن ــت ب   هنای

گتــاری: هــم بلــه و هــم نــه! ایــن فعالیت هــا عمــاًل در رفرمیســم مشــارکت دارنــد؛ شــیوه ای 
سلســله مراتب  پزشــکی،  ایدئولــوژی  کل  می  کننــد،  درک  را  بیماری شــان  بیمــاران  کــه 
اجتماعــی، پــول، و غیــره بــا »امنیــت اجتماعــی« حماصــره شــده اند. پــس از ایــن منظــر یــک 
کــه به ســادگی ســرکوب و حــیت تصاحــب می شــود.  آزمونگــری در مقیــاس کوچــک اســت 
ــی  ــا ابزارهــای مفهوم ــه هســت ت ــه ی جامعــه بیگان ــه بقی ــه حــد کایف نســبت ب بااین حــال، ب
بــور بــودم به عنــوان یــک روانــکاو یــا اســتاد  گــر حمج جدیــدی را بــه تعــدادی از آدم هــا بدهــد. ا
دانشــگاه فعالیــت خصــویص داشــته باشــم بــرامی بســیار دشــوار تر بــود تــا جزمیــات روانــکاوی 
کــه  کار تیمــی مــا، به رغــم این کــه طعمــه ی مهــه ی مکانیزم هایی ســت  را بــه چالــش بکشــم. 
بــه آن هــا ارجــاع دادیــد، بــه مــا اجــازه می دهــد تــا بــه نــوی از انــاء یــک آزمونگــری مجعــی 
ــایب را بــا حــزب کمونیســت فرانســه، »گروه هــای کوچــک« رادیــکال، و جنبــش ۲۲ مــارس  ایج
گــر در بیمارســتاین ســنیت کار کــرده بــودمی، ایــن عمــل غیرممکــن بــود. مهــم اســت  دنبــال کنــم. ا
کــه بــه مــا اجــازه می دهــد تــا از ایــن انــزوای  کنــم  تــا تعــدادی رفیــق، یعــی شــبکه ای را حفــظ 

یــزمی.  یش می کشــاند  بگر کاپیتالیســیت مــا را بــه ســو کــه جامعــه ی  منزجرکننــده 

پــس هــم بلــه و هــم نــه. نــه، ایــن مشــغولییت پیشــرو نیســت؛ با این حــال فقــط بــا تغییــر 
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کــه می تــوان ماشــ�ن های انقــالیب  پیشــرونده ی قیدوبندهــای تمیل شــده بــر میــل اســت 
گام بــه گام جامعــه، بــا  آن  کــه بــا توهــم تــول  کــرد. مهان قــدر  گونــه ای جدیــد را برقــرار  از 
ــن  ــر ای ــاز درع�ن حــال ب ــف ام، ب ال ــد« حمن ینن ــه تــوالت عظــم می آفر ک »اصالحــات کوچکــی 
گروه هــای  ینــش اجتماع هــا، برقــراری  کــه تالش هــای میکروســکویپ در راســتای آفر بــاورم 
یســیت در یــک دانشــگاه و الــخ،  روانــکاوی میــان مبــارزان، ســازماندهی مرکــز مراقبت هــای هبز
کــه در یــک روز خــوب و  کوچــک اســت  متام شــان حیایت انــد. از دل مهــ�ن تالش هــای 
ــارس از    ــرد. جنبــش ۲۲ م ک ــاد خواهــم  ــه ۶۸ ایج ــردایب عظــم مهچــون م گ ــاره  مناســب دوب
مهــان آغــاز یــک شــوخی بــود! مــن بــه اصــالِح دامئــِی ســازماندهِی انقــالیب بــاور دارم. هبتــر 
ــر  ــا هبــت در براب ــه ب ــا این ک ــی یب امهیــت داشــته باشــم ت ــا نتایج ــوایل ب اســت ده شکســت مت

یــایب منفعــل بــایق مبانــم. مکانیزم هــای باز

ترمجه ی امیان گنجی
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