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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺎ ﭘﺪ&ﺪار ﺷﺪن ﺳﺎ&ﻪی ﻣﻬﯿﺐ ﺟﻨﮓ ﺗﺎزهای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺎ&ﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎرهی اﻧﺴﺎنﺑﺎوریِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ ار&ﺶ ﻓﺮوم اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ ا&ﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮی ،درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻮی اﻧﺴﺎنﺑﺎوری ﺑﺎ اﻧﺪ&ﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی راد&ﮑﺎل ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ درک ﻓﺮوم از اﻧﺴﺎنﺑﺎوری ﻣﺎرﮐﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ&ﺎﺑﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ&ﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮی و ﺗﺎر&ﺨﯽ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ&ﺸﻪورزی و ﺳﯿﺎﺳﺖورزیِ راد&ﮑﺎل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ&ﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺿﺮورت رو&ﺎرو&ﯽ ﺑﺎ روﻧﺪی ﮐﻪ ﲢﺖ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداراﻧﻪ از »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« را دﺳﺘﺎو&ﺰ ﺗﺪاوم ﺟﻨﺎ&ﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪِ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺳﺎزد ،ا&ﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ د&ﺪی ژرفﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻧﺴﺎنﺑﺎوری ﺑﻨﮕﺮ&ﻢ .در دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻓﺮوم &ﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ار&ﺶ ﻓﺮوم اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎد&ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ز&ﺮا اﻧﺴﺎنﺑﺎوریِ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی او ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﮑﺎل اﻧﺪ&ﺸﻪی راد&ﮑﺎلِ ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ در ا&ﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ا&ﻦ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﯽ و روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺮ&ﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮو&ﺪیﻫﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از روانﮐﺎوی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ا&ﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻌﺎً ﺟﺎ&ﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوم ]در ا&ﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ[ ﺑﺎﻗﯽ ﳕﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ا&ﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮاﻧﺪنِ
ﻓﺮوم در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ز&ﺎدی از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن آﻣﺮ&ﮑﺎ و آﳌﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ا&ﻦ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آﺛﺎر او در&ﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری ]از ﻣﺪرﺳﯿﻦ[ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوم ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺳﺎلﻫﺎ از ﮐﺘﺎب ﮔﺮ&ﺰ از آزادی ) (١۱٩۹۴١۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺪر&ﺲ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام .داﻧﺸﺠﻮ&ﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا&ﻦ ﮐﺘﺎب
داﺷﺘﻨﺪ ،در ا&ﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻦ و ﮔﯿﺮا&ﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ز&ﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ :ﻧﻈﺮ&ﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺎرﮐﺲ ،وﺑﺮ و ﻓﺮو&ﺪ( ،ﮔﺬار از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداری در اروﭘﺎ ،ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﲤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا&ﯽ ،و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ
اﲤﯿﺰه ﺷﺪن ﲤﺪن ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداری ﻣﺪرن و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن.

ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ&ﯽِ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ار&ﺶ ﻓﺮوم ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮوم از ﺳﻮی ﻋﺪهای از ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ اداﻣﻪ &ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ داﮔﻼس ﮐﻠﻨﺮ در ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮ&ﻪی اﻧﺘﻘﺎدی،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ« ) (١۱٩۹٨۸٩۹و اﺳﺘﻔﻦ ار&ﮏ ﺑﺮوﻧﺮ در ﮐﺘﺎب »درﺑﺎرهی ﻧﻈﺮ&ﻪی اﻧﺘﻘﺎدی و ﻧﻈﺮ&ﻪﭘﺮدازان آن« ) ،(١۱٩۹٩۹۴ﺟﺎ&ﮕﺎه ﺷﺎ&ﺴﺘﻪی ﻓﺮوم را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻮری ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت &ﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرش ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﻻرﻧﺲ وا&ﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ار&ﺶ ﻓﺮوم و ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻓﺮوم را ،ﺑﻪ ﺟﺎی رواﻧﮑﺎوی او ،در ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﺮوژهی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪی وی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﯿﻞ ﻣﮏﻻﻓﻠﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از ﮐﺎر ﻓﺮوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﻮل ﻋﻼﻗﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ &ﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﺪل ﺷﺪ؟« ،ﻓﻮرومِ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،[١۱٩۹٩۹٨۸] ١۱٣۳:٢۲ ،ص .( ٢۲١۱۴-٢۲۴۶ .را&ﻨﺮ ﻓﻮﻧﮏ ،ﺑﺎ&ﮕﺎنِ آﺛﺎر ﻓﺮوم ،در &ﺎدﻣﺎن ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮوم ﻣﺠﻠﺪی ﺑﺎ ا&ﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :ار&ﺶ ﻓﺮوم :زﻧﺪﮔﯽ وآرای
او؛ &ﮏ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺮوح« ) .(Continuum Books, 2000ﻓﻮﻧﮏ در ا&ﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﻓﺮوم را ،از ﻋﻼﻗﻪی آﻏﺎز&ﻦ ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺎت &ﻬﻮدی ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮو&ﺪ در آﳌﺎن ﺑﺤﺮانزدهی
ﭘﯿﺸﺎﻫﯿﺘﻠﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻮﻧﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪ&ﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮوم و ﺳﺎ&ﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ،ﺑﻪ و&ﮋه ﺗﺌﻮدور آدورﻧﻮ )ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻼش ﻓﺮوم ﺑﺮای ﻓﺮاروی از ارﺗﺪوﮐﺲ ﻓﺮو&ﺪی ﺑﻮد(
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮوم در ﺳﺎل  ١۱٩۹٣۳۶ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪی دروﻧﯽ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،د&ﺎﻟﮑﺘﯿﮏِ درﻫﻢﺗﺎﻓﺘﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎر&ﺨﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮو&ﺪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ را &ﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ« )ص(٩۹۴ .؛ آدورﻧﻮ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ »رو&ﺰ&ﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻓﺮوم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ا&ﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ اﺻﻼً ﻓﺮوم را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ… او ﻣﺮا در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰِ دﻓﺎع از ﻓﺮو&ﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ« )ص .(٩۹٧۷ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻮﻧﮏ آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻤﺎ&ﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوم اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻮﻧﻚ را ﺑﭙﺬﻳﺮﱘ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﮑﺮر آدورﻧﻮ و ﻣﺎﮐﺲ ﻫﻮرﮐﻬﺎ&ﻤﺮ و ﻫﺮﺑﺮت ﻣﺎرﮐﻮزه و ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﯿﺮوان آﻧﻬﺎ در ﺑﻪﺗﺼﻮ&ﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرﺗﺮِ ]ﺣﻠﻘﻪی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت[ و &ﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدنِ د&ﺪﮔﺎهﻫﺎی وی ،ﺗﺎر&ﺦ ﭼﭗ را ﲢﺮ&ﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﱳ ا&ﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺳﻮ&ﻪﻫﺎ&ﯽ از ارﺗﺒﺎط ﻓﺮوم ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﺮوﯾﺪی
ﮐﺴﯽ اﻧﮑﺎر ﳕﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ا&ﻦ ﻓﺮوم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت را ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﺮو&ﺪی آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ر&ﺸﻪی ﻫﻤﻪی ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻈﺮ&ﻪﭘﺮدازی »ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا« ﺑﻮد.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮآﻣﺪه از ﻻ&ﻪﻫﺎی ﭘﺎ&ﯿﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺗﮑﺮ&ﻢ و اﻃﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮدآزاراﻧﻪ از اﻗﺘﺪار ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰشﻫﺎی دﮔﺮآزاراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎنوﻧﺪﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن اﺑﻮﻏﺮ&ﺐ اﻣﺘﺪاد &ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ& ،ﺎ آﻧﻬﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم راد&ﮑﺎل ،ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮوم ا&ﻦ ﻣﻘﻮﻻت را
در ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪﺗﺮ در ﮐﺘﺎب ﮔﺮ&ﺰ از آزادی ) (١۱٩۹۴١۱ﮔﺮد آورده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﲢﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮو از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺮد&ﺪﻫﺎ ]و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽﻫﺎ[ و اﲤﯿﺰه ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداری ﻣﺪرن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺪکﺷﻤﺎری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوم در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖِ ﺟﻨﺎ&ﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻧﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺎ&ﺮ آن .ﻓﺮوم در &ﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاش
)در ﺳﺎل
 (١۱٩۹٣۳٠۰ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺎ&ﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ]ﺣﺘﯽ[ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎرِ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻟﯿﺒﺮال ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪان و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
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ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﺩدﺭرﺑﺎﺭرﻩهﯼی ﺍاﺭرﻳﯾﺶ ﻓﺮﻭوﻡم ﻭو ﻣﺎﺭرﮐﺴﻴﯿﺴﻢ  /ﮐﻮﻳﯾﻦ ﺍاﻧﺪﺭرﺳﻮﻥن  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍاﻣﻴﯿﻦ ﺣﺼﻮﺭرﯼی | ﻧﻘﺪ ﺍاﻗﺘﺼﺎﺩد ﺳﻴﯿﺎﺳﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻨﺎ&ﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮوم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ »ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽِ« ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺎ&ﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاه در ﻣﺠﺎزات و ﺧﻮاه در ﳕﺎ&ﺶِ ﺑﺨﺸﺶ» ،ﺣﮑﻮﻣﺖْ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﺎن &ﮏ ﺗﺼﻮ&ﺮ ﭘﺪری ﺑﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﻮدهﻫﺎ ﲢﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«؛ ﺗﺼﻮ&ﺮی ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ د&ﮕﺮِ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺎ&ﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮا&ﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮ&ﺶ را از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﺮم و ﺟﻨﺎ&ﺘﮑﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ا&ﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻮردهی ﺧﻮد را »ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮوم
ﻣﯽاﻓﺰا&ﺪ :ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) «.ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪه ،در ﮐﺘﺎب :ار&ﺶ ﻓﺮوم و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ،و&ﺮاﺳﺘﻪی ﮐﻮ&ﻦ اﻧﺪرﺳﻮن و ر&ﭽﺎرد ﮐﻮﺋﯿﻨﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ا&ﻠﯽﻧﻮ&ﺰ ،٢۲٠۰٠۰٠۰ ،ص .(١۱٢۲۶ .ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺬ&ﺮش ﺳﺎدهی ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮو&ﺪی ﻓﺮوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در&ﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ]در ا&ﻦﺟﺎ[ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎ&ﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺟﻨﺎ&ﺖْ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﳒﯽ آنﻫﺎ
اﺑﻌﺎدی ا&ﺪﺋﻮﻟﻮژ&ﮏ ﻣﯽ&ﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداراﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻔﺴﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻏﺎز&ﻦ ﻓﺮوم را ﺑﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎ&ﻞ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ا&ﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪی د&ﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ا&ﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎ&ﻞ ﺑﻪ آدورﻧﻮ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ]اﻧﺪ&ﺸﻪﮔﯽ[ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺧﻼف ا&ﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮ&ﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوم در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ& ،ﻌﻨﯽ در دورهای ﮐﻪ او در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﺮ&ﮑﺎ از &ﮏ د&ﺪﮔﺎه و&ﮋهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﺴﺎنﺑﺎور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎس راد&ﮑﺎل ،ﺟﻮﺋﻞ ﮐﻮﺋﻞ ) (Joel Kovelﺑﺎ ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﻮر ﻓﺮوم از ﻓﺮو&ﺪﮔﺮا&ﯽ ارﺗﺪوﮐﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »ورود او ﺑﻪ اﻧﺴ
اﻧﺴﺎنﺑﺎوریِ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴ـ ﮐﻪ ﺟﺎ&ﮕﺰ&ﻦِ ﻧﻈﺮ&ﻪی ﻓﺮو&ﺪی ﻏﺮا&ﺰ ﻧﺰد وی ﺷﺪ«؛ و ا&ﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﺮوم را از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی روانﮐﺎو ﻫﻢﻋﺼﺮ او ﻣﺘﻤﺎ&ﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .«.ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎرِ ﮐﺘﺎب »ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ار&ﺶ ﻓﺮوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،١۱٩۹٩۹۴ ،ص .(xi .ﻓﺮوم در ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺳﻮی زﳒﯿﺮﻫﺎی ﭘﻨﺪار :ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮو&ﺪ ) (١۱٩۹۶٢۲ﺗﺼﺪ&ﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ا&ﻦ دو اﻧﺪ&ﺸﻤﻨﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای او
ﭼﻬﺮهی ﻣﻬﻢﺗﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهای در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪی د&ﮕﺮی از ﲡﺪ&ﺪ ﻋﻼﻗﻪی ﻓﺮوم ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﺮای ﻧﻮﺷﱳ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪِ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١۱٩۹۵٨۸اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﺷﺎ&ﺪ ﻓﺮوم ﻣﺎ&ﻞ ﺑﻮد ا&ﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در ﻧﺸﺮ&ﻪی ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪهی  Saturday Reviewﮐﻪ در ا&ﻦ دوره ]ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ[ در آن ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮوم در ا&ﻦ ﻣﺮورِ ﺧﻮد »اﻧﮕﺎرهی را&ﺠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و &ﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ رﺳﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪهی آن روز را ﻋﯿﻦِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و &ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اداﻣﻪی آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ« ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪو&ﮋه ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن »ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ« ﺑﻪ »ﻗﺎﺗﻞ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی
ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و &ﺎ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐِ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﭼﻮن ﺧﺮوﺷﭽﻒ« را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار داد .ﻓﺮوم درﺑﺎرهی ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

آﻧﻬﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﯽ ﻣﺼﺎﳊﻪﻧﺎﭘﺬ&ﺮ در ﻗﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﻪ در ﺟﻮﻫﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽ آنﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺬب ﺳﻄﺢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮ&ﺒﻨﺪهی اﻣﻮر ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻧﺴﺎنﻫﺎ&ﯽ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و درﺳﺘﯽِ ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬ&ﺮ و ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪی
ﻋﻤﯿﻖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺮای ]ﻧﻮع[ ﺑﺸﺮ و آ&ﻨﺪهی او؛ ]اﻧﺴﺎنﻫﺎ&ﯽ[ ﻏﯿﺮﺧﻮدﺧﻮاه و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺷﻬﻮت ﺑﺮای ﻗﺪرت.
ﻓﺮوم ﻧﻮﺷﺘﻪاش را ا&ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ&ﺎن ﻣﯽﺑﺮد» :درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ… ،دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻓﻬﻢ و ادراک و ﻫﻤﺪﻟﯽ &ﮏ اﻧﺴﺎنِ ﻋﻤﯿﻘﺎً دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ… از ﺧﻼل ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﳕﺎ&ﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﺎ ا&ﻦ ﺣﺎل ،در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﱳ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهی اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد از ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،ﻓﺮوم ﻗﻮ&ﺎً ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ا&ﻦﮐﻪ در ﻓﺮازی از ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ا&ﻦ ﮐﺘﺎب از »ﺗﻌﺼﺐ و
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽِ ﺿﻤﻨﯽِ« ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻌﻢ ،دﻓﺎع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﯿﭻ &ﮏ از د&ﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب» :ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻧﻮ&ﺎﻓﺘﻪای از ار&ﺶ ﻓﺮوم درﺑﺎرهی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ« ،ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،[٢۲٠۰٠۰٢۲] ۶۶:٢۲ ،ﺻﺺ.(٢۲٧۷٣۳-٢۲۶۶ .

اﻧﺴﺎنﺑﺎوری ﻣﺎرﮐﺲ

ﻓﺮوم ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ) (١۱٩۹۶١۱اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻓﺮد د&ﮕﺮی در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻣﺎرﮐﺲ ) (١۱٨۸۴۴ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آﻣﺮ&ﮑﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم
اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺎﻣﻞ &ﮏ ﺑﺤﺚ  ٩۹٠۰ﺻﻔﺤﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﺮوم ،ﺗﺮﺟﻤﻪی  ١۱١۱٠۰ﺻﻔﺤﻪایِ ﺗﺎم ﺑﺎﺗﺎﻣﻮر از ﻣﻘﺎﻻت  ١۱٨۸۴۴ﻣﺎرﮐﺲ ٢۲٣۳ ،ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎ&ﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ )ﻋﻤﺪﺗﺎً از ا&ﺪﺋﻮﻟﻮژی آﳌﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،و  ۴٠۰ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﮑﺘﻮبِ اﻓﺮاد ﻧﺰد&ﮏ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ا&ﻦﮐﻪ ﻓﺮوم در ﻣﻌﺮﻓﯽ ا&ﻦ اﺛﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ]دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻠﺴﻔﯽ[ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان را ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺲِ
»ﺑﺎﻟﻎِ« ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻣﺮﺟﺢ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﻣﱳ ا&ﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎ&ﯽ را ﺗﺄ&ﯿﺪ ﳕﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻓﺮوم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرهی دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴ﻣﺎرﮐﺲ در آﻣﺮ&ﮑﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎرﮐﻮزه در ﮐﺘﺎب ﺧﺮد و اﻧﻘﻼب ) (١۱٩۹۴١۱ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ا&ﻦ ﺑﺤﺚ را ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ،و را&ﺎ دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ،
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖِ اﻧﺴﺎنﺑﺎور ،ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﻬﻤﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ وآزادی ) (١۱٩۹۵٨۸ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ا&ﻦ ﮐﺘﺎب دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽِ دو ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻬﻢ از
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و »ﻧﻘﺪ د&ﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ«] .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎل  ١۱٩۹۵٩۹در ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوﮔﺮس در
ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ا&ﻦ ﺣﺎل ،ا&ﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی را ]در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ[ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان &ﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﯿﻮهی ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺎم او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎ&ﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮ درﺑﺎرهی ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان در ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان درﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻮزهی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﯿﻮزو&ﮏ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺼﺪ&ﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﻄﻮرهای و ﻣﺎرﮐﺲ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد«.
ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻓﺮوم در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ وی ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او »ﲢﺮ&ﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯽ« در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر دارد .او ﻣﯽاﻓﺰا&ﺪ ﮐﻪ »ا&ﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﲢﺮ&ﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ ،در آﻣﺮ&ﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ« )ص .(١۱.ﻓﺮوم ]در ا&ﻦﺑﺎره[ ﻣﯽﻧﻮ&ﺴﺪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان &ﮏ ﻣﺎﺗﺮ&ﺎﻟﯿﺴﺖ زﻣﺨﺖ
ﺗﺼﻮ&ﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮد را ﻧﺎد&ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« )ص .(٢۲.و ﺳﭙﺲ ا&ﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ا&ﻦ دﺳﺖ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮ&ﻦ ﻫﺪف ﻣﺎرﮐﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ﮐﻨﺪ،
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ« )ص.(۵ .
آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮوم دوﻣﯿﻦ »ﲢﺮ&ﻒ« ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ و ا&ﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از &ﮑﺴﺎن اﻧﮕﺎریِ ﲢﻤﯿﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﲤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا&ﯽِ
ﺗﮏﺣﺰﺑﯽِ اﲢﺎد ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ .ا&ﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺣﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭙﮕﺮا ،ﺑﺮای دﻓﺎع از آنﭼﻪ ﮐﻪ »ﺷﺮ ﮐﻤﺘﺮ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ& ،ﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮک Sidney
 (Hookو &ﺎ ﺟﺎﻧﺐ اردوﮔﺎه رﺳﻤﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ( .ﻓﺮوم ﻫﯿﭻ &ﮏ از ا&ﻦ دو راه را ﺑﺮ ﳕﯽﮔﺰ&ﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﮐﺪ و روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺎن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺴﺎنﺑﺎور ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« در &ﮏ ﺳﻮ ،و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﲤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا« در ﺳﻮی د&ﮕﺮ ﲤﺎ&ﺰ ﻣﯽﮔﺬارد )ص (viii .و دوﻣﯽ را در ﭘﻬﻨﻪی واﻗﻌﯿﺖ» ،ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداری دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر« ﻣﯽداﻧﺪ )ص.(vii .
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﲢﺎد ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﻣﺮگ« ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎر د&ﮕﺮ در ﻣﯽ&ﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ا&ﻦ ﻧﻘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوم ﻃﺮح ﮐﺮده ،ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻓﺮوم در ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﺎه ﺷﯿﻮهی اﻧﺴﺎنﺑﺎوری اﻟﺘﻘﺎﻃﯽِ ) (eclecticﺧﻮد را ﺑﺮ درک ﻣﺎرﮐﺲ از ا&ﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﲢﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮ&ﺴﺪ» :ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺎرﮐﺲ &ﮏ
اﮔﺰ&ﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« و ا&ﻦﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ر&ﺸﻪ در »ﻫﺰارهﺑﺎوریِ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ« ) (prophetic Messianismدارد )ص .(۵ .ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪ&ﺸﻤﻨﺪان ﭼﭙﮕﺮا ﮐﻪ ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ]ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از[ ﻏﺮب را »اﻧﺘﺨﺎب« ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ا&ﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮوم درآو&ﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوم ،ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ از زرداﺧﺎﻧﻪی ﻫﺴﺘﻪای آﻣﺮ&ﮑﺎ از او
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﮕﺮش ﺗﺎزهای ﮐﻪ وی از ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻪﺳﺎن &ﮏ اﻧﺴﺎنﺑﺎور راد&ﮑﺎل ،اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻓﺮوم در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺘﺎب آ&ﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟را در ﻧﻘﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺪت و داﻣﻨﻪی ا&ﻦ اﻧﺘﻘﺎدات اﻓﺰا&ﺶ &ﺎﻓﺖ(.
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ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺟﻮان ،ر&ﭽﺎرد ﺑﺮﻧﺸﺘﺎ&ﻦ ) (Richard Bernsteinدر ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴ﻣﺎرﮐﺲ را ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از &ﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺘﺎبزده« از دور ﺧﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺸﺘﺎ&ﻦ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنِ ﻧﻘﺪﻫﺎی آﺗﯽِ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺳﯽﻫﺎ و ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا&ﺎن ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮوم درﺑﺎرهی »ﺧﻮد -ﲢﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽِ« اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ،
ﺷﮑﻠﯽ »ﺧﻄﺮﻧﺎک« از »اﻧﺴﺎنﺑﺎوری ﻣﻄﻠﻖ« اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺎر&ﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ… ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرهای ﺗﻐﯿﯿﺮات ز&ﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ &ﮏ ﲤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا&ﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﺪ&ﻞ ﺷﻮد« )دوم اﮐﺘﺒﺮ.(New Leader, ١۱٩۹۶١۱
ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮک& ،ﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ »ﻫﮕﻞ و ﲤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا&ﯽ« ﮐﻪ ]ﭘﯿﺶ از آن[ در ﮐﺘﺎب از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻫﮕﻞ ) ،(١۱٩۹٣۳۶دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴ﻣﺎرﮐﺲ را ﻧﺎد&ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﺮور ﺧﺼﻤﺎﻧﻪی د&ﮕﺮی ]ﺑﺮ ﮐﺘﺎب
ﻓﺮوم[ ا&ﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای و&ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ و ﻣﺘﻤﺎ&ﺰ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺎرﮐﺲ در دورهای ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﻨﺪاﻗﯽ ﻫﮕﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ… ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آزﻣﻮده و
ﭘﺬ&ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎر&ﺨﯽ را ز&ﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬار&ﻢ« )&ﺎزدﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ .(New Leader, ١۱٩۹۶١۱ﺑﺎ ا&ﻦ وﺟﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ ]ی ﺗﺎر&ﺨﯽ[ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ارج ﻧﻬﺎدنِ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖِ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ا&ﻦ اﻣﺮ
ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای از راد&ﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻓﺮوم و دوﻧﺎﯾﻔﺴﮑﺎﯾﺎ
در ﺣﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺎ دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه &ﮑﺪ&ﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از &ﮑﺼﺪ ﻧﺎﻣﻪ از ]ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ[ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آ&ﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ا&ﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﯿﮑﺮو ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ و ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ار&ﺶ ﻓﺮوم – در آﳌﺎن – ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ(& .ﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪهی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت آنﻫﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و ﺑﻪو&ﮋه ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮا&ﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﳒﯽ آن دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺴﺎنﺑﺎور ) (١۱٩۹۶۵در &ﮏ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ و&ﺮاﺳﺘﺎری آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻓﺮوم ﺑﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮد؛ و &ﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮوم ﻧﺎﺷﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﻘﻼب دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ )& (١۱٩۹٧۷٣۳ﺎﻓﺖ .در ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
 ،١۱٩۹۶١۱دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ &ﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی  ١۱٨۸۴۴ﻣﺎرﮐﺲ را در ﺳﺎل  ١۱٩۹٣۳٩۹ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﻫﻮك اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم
ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻓﻜﺮ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﺑﻮد .ا&ﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ از ﺣﻤﻼت ﺗﻨﺪ آﺗﯽِ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮک ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺮد و اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﻮزه در ﺳﺎل  ١۱٩۹۴١۱ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ از ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی او ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﺰد
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺳﺎ&ﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،درﺑﺮدارﻧﺪهی ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﻓﺮوم و دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ از اﻋﻀﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت )آدورﻧﻮ ،ﻣﺎﮐﻮزه و ﻫﻮرﮐﻬﺎ&ﻤﺮ( و ﻧﯿﺰ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻓﺮوم و دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺸﺮوح درﺑﺎره ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١۱٩۹٧۷۶دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،رﻫﺎ&ﯽ زﻧﺎن ,و ﻓﻠﺴﻔﻪی اﻧﻘﻼبِ ﻣﺎرﮐﺲ ،در
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻓﺮوم درﺑﺎرهی »ﻓﻘﺪان رﻓﺎﻗﺖ ) (camaraderieﻣﯿﺎن ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ« ﻣﯽﻧﻮ&ﺴﺪ .او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آ&ﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻪ &ﮏ ﺷﻮو&ﻨﯿﺴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ ]ﺑﻪ ﭘﺎ&ﯿﻦ[
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از زن ﺑﻮدنِ وی ﺑﻮد؟«& .ﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪی ﻓﻮق در&ﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر د&ﮕﺮ ]در ﻧﺎﻣﻪای[ ﺑﻪ ﻓﺮوم درﺑﺎرهی
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﻮ&ﺴﺪ و ا&ﻦ ﺑﺎر ارﺟﺎع ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪی آﻣﺎزون ،ﭘﻨﺘﺴﯿﻼ ) (Penthesileaرا &ﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .ا&ﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪی ﻗﻠﺒﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮدان ]ﺳﻨﺖ[ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان &ﮏ زن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻔﻮذی ﻣﺘﻨﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎ&ﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛
و ﻣﺮدان ﻗﺎدر ﺑﻪ ا&ﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮیِ ﻣﺮداﻧﻪ ،ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﻻﺟﺮم ﺳﻠﻄﻪﺟﻮ&ﺎﻧﻪی ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ) «.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ا&ﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮوم در ﮐﺘﺎﺑﯽ از دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان رزا
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،رﻫﺎ&ﯽ زﻧﺎن و د&ﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼب ]اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ا&ﺎﻟﺘﯽ وا&ﻦ [١۱٩۹٩۹۶ ،در ﺻﻔﺤﻪی  ٢۲۴٢۲اﻧﺘﺸﺎر &ﺎﻓﺖ(.
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮوم ﺑﺮ ا&ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖِ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ،و او ا&ﻦ ﮐﺎر را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﻮﻻت روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮوم در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای &ﺎﻓﱳ ﮔﺮ&ﺰﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽِ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎ&ﻪداری ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢِ اﻧﺴﺎنﺑﺎور ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ا&ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ا&ﻔﺎ
ﮐﺮد.
***
* ﮐﻮﯾﻦ اﻧﺪرﺳﻮن اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه  Purdueاﺳﺖ .ﺗﺎرهﺗﺮ&ﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﻮﮐﻮ و اﻧﻘﻼب ا&ﺮان )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ژاﻧﺖ آﻓﺎری ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ (٢۲٠۰٠۰۵ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪهی رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯿﺘﺮ ﻫﯿﻮد&ﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ ر&ﻮ&ﻮ] .(٢۲٠۰٠۰۴ ،ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
»ﮔﺰﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ از رزا ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ« را ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻧﺸﺮ ﻧﯿﮑﺎ ) (١۱٣۳٨۸۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .م[.
ﻣﱳ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺟﻤﻪایﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪی ز&ﺮ:
.Thinking About Fromm and Marxism, Kevin B. Anderson, June 2007
ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی درون ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنِ ][ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روانﺗﺮ ﺷﺪنِ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﱳ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﻮﻳﯾﻦ ﺍاﻧﺪﺭرﺳﻦ

ا&ﻦ و&ﻮدی در  21/09/2013ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ,ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ,ﮐﻮ&ﻦ اﻧﺪرﺳﻮن ,اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری ,اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ,
ار&ﺶ ﻓﺮوم ,را&ﺎ دوﻧﺎ&ﻔﺴﮑﺎ&ﺎ ,ز&ﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮو&ﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮرده.
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