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  چكيده

اين بدان معنا  ،با اين حال. ددارنعلوم بشري ة چنداني در حيطة سابق يا رشته مفهوم ميان
اي به  رشته پژوهش ميانة سابق. اري نوظهور استكاي نيز  رشته نيست كه پژوهش ميان

مند انسان دربارة  هاي انديشه و تفكر قاعده به خاستگاه ،گردد و در واقع ها پيش بازمي قرن
تواند ما  اي مي رشته نفكري مياسابقة بررسي و تحليل اين . اي كه با آن دارد هستي و رابطه

اريك فروم از . رهنمون شودجديد تري از اين پارادايم معرفتي  را به فهم جامع و مناسب
مدرن، تحليل و درك اين ة با مشاهدة بحران جامع ،متفكراني است كه در قرن بيستم هجمل

مألوف  اي يافت و بر اين اساس، با درنورديدن مرزهاي رشته بحران را مستلزم مطالعة ميان
حل بحران و   سياسي، به عنوان راه ـ   را چونان امر روان» كار خالقانه«و » عشق«اي،  رشته

دهد كه پرداختن به  مطالعة آثار وي نشان مي. دكرحركت به سوي جامعة سالم معرفي 
  . اي و فراگير ممكن نيست رشته مسائل جامعة معاصر جز با رهيافتي ميان

  
   .بحران جامعة مدرن، عشق، كار خالقانه ،سياسي   ـ        روانامر : كليدي ناگواژ
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  مقدمه

شده  رسد نخستين آثار منتشر به نظر مي .ي نداردچندانة اي سابق رشته ميانمربوط به بحث  هاي نوشته
. گردد هاي پاياني قرن بيستم ميالدي بازمي به حدود دو دهة پيش و سال ،دربارة اين مفهوم

ها و  تامپسون كالين، ويليام نيوويل و ليسا التوكا با بررسي انگيزه. ون جيچهمنويسندگاني 
اي و گذار به دنيايي تازه وجود دارد،  هاي متصلب رشته از محدوده عبورهاي متنوعي كه براي  ظرفيت
شناختي نوين را پي نهادند كه در آن، مرزهاي سنتي و مألوف  هاي آغازين نوعي پارادايم معرفت جرقه
به مثابة امري » پژوهش«حد و مرز براي تعيين گونه  هردر  .شد هاي علمي درنورديده مي ن رشتهميا

   1.دكنتواند ما را از فهم مناسب پديدة بررسي محروم  كه مي شد مي تشكيك
جانماية اين رويكرد فكري در ميان متفكراني مضمر بوده باشد بگوييم اما اين مانع از آن نيست كه     

در واقع، . ندبود  اجتماعي پرداختهو هاي مختلف انساني، طبيعي،  به تأمل در پديده ،از آنكه پيش 
دهد كه  ، چه در دوران كالسيك و چه در دوران مدرن، نشان ميمشهوربررسي ژرف آثار متفكران 

و است كه خود را در تحليل و فهم جامع پديدارها  »يپژوه رشته ميان« نهاي اصلي آنا يكي از ويژگي
به  »يا هرشت ميان« كه مفهوم توان گفت مي ،به بيان ديگر. دهد سازي وجوه مختلف آنها نشان مي روشن

اي  از ديرينه ،پژوهشي »روية«به مثابة يك  اما علمي، تاريخ طوالني چنداني ندارد، »مفهوم«مثابة يك 
يد اين ؤريخ انديشه مدر تا »پژوهان رشته ميان«هاي متعدد  نمونه. به قدمت پژوهش برخوردار است

  .ادعاست
پارمنيدس، پيوند عميق ميان توسط ) تفكر( »فلسفه«و ) شعر( »ادبيات«برقراري پيوند ميان     
كه در آثار (در آتن  »مطالعة طبيعت«تنيدگي آنها با  و همچنين درهم »فلسفه«، و »سياست«، »اخالق«

چون همورزي حقوقي متفكران رومي  سفه، فل)چون افالطون و ارسطو تجلي يافته استهمفيلسوفاني 
آگوستين و توماس  چون سنتهمسيسرو و سنكا، الهيات فيلسوفانه و حتي سياسي متفكران مسيحي 

تنيدگي علم سياست با  آكويناس، پيوند ميان امر سياسي و امر اجتماعي در طليعة دوران مدرن و درهم
در دوران معاصر، پيوند عميق ميان  ،و در نهايتچون ماكياولي و هابز، همعلم مديريت در آثار كساني 

شناسي، در نگاه متفكران مكتب فرانكفورت و همچنين  و روان ،فلسفة اجتماعي، فلسفة سياسي
دعوي شهادت اين هايي است كه بر درستي  و فروم از جمله مثال ،چون يونگ، آدلرهمشناساني  روان
  . دهند مي
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حضور وي در اجتماع و تعامل با ديگران، ويژگي مهمي است كه تنيدگي زندگي انسان با  درهم    
انديشمندان مختلفي كه به . دكن ناممكن مي هاي فردي و جمعي بشر را از يكديگر تقريباً تفكيك جلوه

. يابند شده ناگزير مي اند، در مطالعاتشان خود را از پرداختن به هر دو وجه ذكر اين نكته توجه داشته
اجتماعي و همچنين تحوالت فردي، پيوند ـ  هاي سياسي بررسي فرايندها و بحران آنان در تحليل و

  . برند كنند و كار خود را نيز با ابتنا بر همين تصريح پيش مي تصريح ميرا اين دو وجه 
تواند  وي مي هاي ديدگاهاز جملة اين متفكران است كه بررسي آرا و  ،شناس آلماني روان »اريك فروم«

وي در . اي در تاريخ انديشة انساني عرضه كند رشته روشني را از پيشينة پژوهش ميانانداز  چشم
زندگي بشر را تحت سيطرة خويش  »هيليسمين«كرد كه به تعبير معروف نيچه،  دوراني زندگي مي

ه در كپرداخت چيزي  آنبررسي به تأمل در ساختار رواني انسان و  او در همين دوران،. درآورده بود
به اين نتيجه  دوي در مطالعات و تأمالت خو. شود رهنمون مي »گرايي پوچ«وي را به اين  ،نساندرون ا

سياسي عصر حاضر است و از ـ  مخدوش اجتماعي اوضاعناشي از  يي،سو رسيد كه اين وضعيت از 
از . هاي متنوع است بحراني در شكل اوضاعكنندة همين  بخش و بازتوليد مسبب و تداوم ،سوي ديگر

سياسي تأثيرگذار بر فرايندهاي رواني عصر حاضر و ـ  بررسي همزمان عوامل اجتماعي فقط ،رو  ينا
تواند ما را به فهمي جامع از بحران عصر مدرن  شخصيتي انسان است كه ميـ  هاي رواني ويژگي

  .رهنمون شود و راه رهايي از آن را به ما نشان دهد
به آن  ،كند كه در عصر حاضر ين زمينه معرفي ميوي دو ويژگي محوري براي انسان در ا    
كننده در زمينة  هاي خيره رغم پيشرفت ، به دوران ما را و همين غفلت از آنهاتوجهي شده است  بي

و   خشونت  و به عصر جنگ ،هاي اميدبخش به آزادي و عدالت تكنولوژي و همچنين پس از انقالب
ثر نوع بشر از نظر فروم است كه ؤدو ويژگي م »كار خالقانه«و  »عشق«. است  دهكرفاشيسم تبديل 

و مخدوش شدن اين دو ويژگي در دوران ما، زمينه  ،منحرف، سركوب. دكن شكوفايي وي را محقق مي
كه فروم  چنانـ  هاي بيمارگون سوق داده است و و گرايش »گريز از آزادي«ها به  را براي گرايش انسان

تواند انسان و جامعة معاصر  سازي براي تحقق اصيل آنها مي ه اين دو و زمينهبازگشت ب ـ معتقد است
  . رهنمون شود »جامعة سالم«را از وضعيت كنوني رهايي بخشد و ما را به 

  
  اجتماعي در جامعة مدرنـ  بحران رواني

دي كاوي فروي شناساني است كه كار خود را در سنت روان از جملة روان) 1980ـ1900(اريك فروم 
البته او هرگز نپذيرفت كه از اين سنت . گرفتآن  در برابر اي انهموضع منتقد ،ولي بعدها ،دكرآغاز 

 رويكرد كامالً« :توان مدعي شد چنان از نظرية فرويدي دور شد كه مي ،ولي در واقع ،خارج شده است
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نظرية دترمينيستي  او بر خالف). 194: 1379شولتز و شولتز ( »متفاوتي به شخصيت را به وجود آورد
دانست، معتقد بود كه انسان عالوه بر  دهندة انسان مي  هاي زيستي را عوامل شكل فرويد كه سائق

از فرهنگ و وضعيت خويش در اجتماع متأثر است و با پرورش احساس  نيازها و غرايز فردي، كامالً
پنداشت كه  يت انسان را چيزي ميماه«او . تواند معنا را در زندگي بيابد تعلق و همبستگي اجتماعي مي

  ). 79: 1382جي ( »شود از طريق نسبتش با جهان و تعاملش با ديگران خلق مي
هاي   هاي تعارض خود را بر يافتن ريشه سعيزيست،  او كه در دوران نازيسم و وحشت جنگ مي    

را در جامعة مدرن  هاي انسان رفت از رنج و راه برون مصروف كردها  شخصيتي موجود در ميان انسان
گيري فكري  و فرويد بر او، جهت ،چون هگل، ماركسهمتأثير  همزمان انديشة متفكراني . جست مي

او معتقد بود كه . تغيير دادوي را به سمت انتقاد از وضعيت انسان مدرن و فردگرايي ضداجتماعي آن 
فروم جامعه . بين بود ايي از رنج خوشها بالذات نه خوبند و نه بد، اما به توانايي انسان براي ره انسان

نگريست و معتقد بود كه در روند تكامل بشري انحرافي رخ  گرايانه مي در چارچوب تكامل را اساساً
و متعاقب آن از طبيعت و ديگران  دآن بيگانه شدن انسان از حاصل دسترنج خونتيجة داده است و 

اند، چون اين آزادي  بيشترين آزادي دست يافته ها به در واقع، در دوران مدرن، اگرچه انسان. است
د، امنيت را از كن گيرد و او را از احساس تعلق و همبستگي جدا مي وجه منفي رهايي را دربرمي فقط

  . دكن تشويش و اضطراب دچار ميبه ستاند و او را  انسان مي
كه اين با  ـ يشامدرن نيستراه رهايي از اين تشويش و اضطراب، البته بازگشت به الگوي توليدي پ    

بلكه بايد به پرورش و غناي وجه ديگر آزادي پرداخت كه  ـ گراي انسان در تعارض است طبع تكامل
وجه مثبت آزادي، بر خودانگيختگي انسان تأكيد دارد و كار خالقانه و عشق در . آن است »مثبت«وجه 

گيرد، همزمان احساس  ر معشوق تعلق مييافته د  عشقي كه به تمام انسانيت تجلي. آن محوريت دارد
احساس امنيت و  ،رو  تعلق و همبستگي با ديگران و حفظ فرديت و يكتايي را به همراه دارد و از اين

 و آورد آورد و زمينه را براي كار خالقانه و تكامل و پيشرفت فراهم مي تعلق را براي فرد به ارمغان مي
  . انجامد به از خود بيگانگي نيز نمي

رود و در  هاي مياني قرن بيستم به شمار مي ر دههمؤث هاي اريك فروم از جمله آثار آثار و انديشه    
اين كتاب كه . دارداو جايگاه خاصي ) 1956( 2هنر عشق ورزيدناين ميان، كتاب مشهور 

حاصل تكميل نظرية او در باب   المللي بوده است، بين عرصةدر  1956ترين كتاب سال  پرفروش
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. The Art of Loving 
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 4انسان براي خويشتن، )1941( 3گريز از آزاديدر  ،سرشت انسان و موقعيت اوست كه پيش از آن
موقعيت محوري عشق و كار در اين آثار تكرار شده . مطرح شده بود) 1955( 5جامعة سالمو ) 1947(

  . دازيمپر در ادامه به بررسي آنها مي كه است
. هاي بنيادين فروم در نوجواني و جواني بود المللي از جمله دغدغه مفهوم صلح جهاني و تفاهم بين    

من مرد جوان ] در دوران جنگ[«: گويد ها چنين مي خود او در بيان تأثرش از بروز جنگ ميان انسان
ين آرزو كه نامعقولي رفتار شود، با ا غمگيني بودم كه ذهنش به اين سؤال مشغول بود كه چرا جنگ مي
شولتز و شولتز : ازنقل به ( »المللي تودة مردم را درك كنم، با اشتياقي پرشور براي صلح و تفاهم بين

 ،البته اين ديدگاه در تمايالت مذهبي شديد او در دوران نوجواني ريشه داشت كه قوياً). 193: 1379
اگرچه خود وي ). 78: 1382 جي(دلبسته  »مانپايان ز«مجذوب موعودگرايي يهودي بود و به وعدة 

هاي ديني در او  عمل به شعائر ديني را كنار گذاشت، تأثير  انديشه ،كاوي پس از روان ،1926در سال 
به عنوان نمونه . پايدار ماند و به خصوص خود را در تحليل او از رابطة انسان با طبيعت نشان داد

 ،هنر عشق ورزيدند كه در آثار او، به ويژه در كرزمين اشاره  توان به تمثيل هبوط آدم و حوا به مي
بر تمايز ديرينة خوبي و بدي صحه  ،بر اين اساس، او با بررسي اين داستان، اوالً. اي دارد جايگاه ويژه

پيروي از در شود و  خود انسان متذكر مي توسطلزوم تبيين فضايل نيك و رذايل را  ،گذارد و ثانياً مي
همچنين، اين داستان بعد ديگري نيز دربردارد و . كند ترديد ميهاي مسلط در شناخت فضايل  قدرت

 هممنوعميوة  پس از خوردن از نآنا. آن آگاه شدن آدم و حوا از نسبت دوگانة خويش با طبيعت است
اما . امل بشر استبينند و همين ادراك، سرآغاز تك ي از آن ميئخود را همزمان جدا از طبيعت و جز

ديگر بر اساس زندگي غريزي و  ،از اين پس ناين تكامل، بعد ديگري نيز دارد و آن اين است كه آنا
پذيري و ضعف خود در مقابل طبيعت  توانند ادامه دهند و بايد براي آسيب حيواني خود نمي

آدم و حوا نخستين  نةمونكه (هر گناه و شرمي است  أتمايز و يگانگي هر انسان، منش. جويي كنند چاره
براي (است  »عشق«و تنها راه چارة آن نيز پرورش و توسعة توان يكتاي هر فرد براي ) نمونة آن است

  ). Fromm:1956: يات بيشتر بنگريد بهئجز
  

  هاي بحران ريشه
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او، در نظر . كند را با بحث مسئلة آزادي در دوران مدرن آغاز مي) 1941( گريز از آزادي فروم كتاب
و روحاني، تاريخ اروپا و آمريكا را در دوران مدرن  ،تالش براي آزادي از قيدهاي سياسي، اقتصادي

دهد و ويژگي مهم اين تالش نيز آن است كه پيكاركنندگان آن، تالش خود را به آزادي  شكل مي
و  »شه دارديدگان ريددر سينة همة ستم«دانستند و ايمان داشتند كه آرزوي آزادي  بشريت معطوف مي

اما سؤال  ). 23: 1375 فروم ؛Fromm 1941: 3(نيز امري عمومي در نزد ابناي بشر است  نآرمان آنا
اين آزادي چيست؟ و رويكرد افراد مختلف نسبت به آن چگونه است؟ در واقع،  ،اين است كه اساساً

در كنار ـ » ئلة انسانيمس«فروم با در نظر گرفتن ظهور فاشيسم در دنياي معاصر به عنوان نتيجة يك 
نگاه  ـ )26: 1375 فروم ؛Fromm 1941: 6(مسائل اقتصادي و اجتماعي كه به ظهور آن مدد رساند 

عوامل پويا در ساختار شخصيتي انسان مدرن كه او را به فرونهادن آزادي در  ... تحليل«خود را به 
با  ،و بدين وسيله). Fromm 1941: 6(معطوف داشته است  »كند كشورهاي فاشيستي ترغيب مي

پيوند دادن عوامل اخالقي و رواني مستتر در نهاد بشري با مقولة آزادي ـ به مثابة امر سياسي ـ توجه 
تر و  برد و نگاه و تحليلي جامع مياي خاص فراتر  مدرن از چارچوب رشته ةخود را به مشكل

ونه انساني كه در دوران معاصر، مسئله اين بود كه چگ. داند اي را براي آن ضروري مي رشته ميان
كه شهوت و قدرت و  ،حتي نويسندگاني چون هابز«شد و  موجودي عقالني در نظر گرفته مي

وجود اين نيروها را به عنوان نتيجة منطقي منفعت شخصي   دانستند، خصومت را برانگيزندة انسان مي
 ،كرد كه چنان تمايلي به بدي، قدرت مي تقديم مانند هيتلر ، آزادي خود را به رهبراني»كردند توجيه مي

  ). 28ـ  27: 1375 رومف ؛Fromm 1941: 7 – 8(توجهي به حقوق ضعفا داشتند  و بي
اساس بودن فرض  كند كه از بي و فرويد به عنوان متفكراني ياد مي ،ماركس  فروم، از نيچه،    
او «. فرويد بيش از همه مؤثر بود ،انگارانة رفتار عقالني انسان پرده برداشتند و در اين ميان ساده

كه در  ،انسان را  هاي غيرعقالني و ناهشيار شناسي جديد، نه تنها بخش و پيروانش در روان] فرويد[
هاي  آشكار ساختند، بلكه نشان دادند كه اين پديده ،ناديده گرفته شده بود 6عقلمكتب اصالت 

اما فرويد در برداشت ). 29 :1375 فروم؛ Fromm 1941: 8-9( »نامعقول خود تابع قوانيني هستند
 موجودي ،كند و با اعتقاد به شرارت طبيعي بشر، او را اساساً خود از نوع رابطة فرد و اجتماع اشتباه مي

متناسب است با فشاري كه «گاه فرويد، تغييرات هر فرد ديددر واقع، در . گيرد ضداجتماعي در نظر مي
 ،در اينجا). 30: 1375 رومف ؛Fromm 1941: 10( »سازد هاي طبيعي وي وارد مي اجتماع بر سائق
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ه روابط كند و با پيوند دادن خوبي و بدي تمايالت انساني ب فروم راه خود را از فرويد جدا مي
  : گويد ، چنين ميناجتماعي آنا

مسئلة  ،بر اين فرض استوار است كه اوالً] گريز از آزادي[بر خالف نظرية فرويد، تحليل اين كتاب 
شناسي، نوع خاص ارتباط شخص با دنياست، نه نفس ارضا يا ناكامي نيازهاي غريزي  اساسي روان

توان گفت كه فرد مجهز به بعضي  نمي ،به عبارت ديگر ،رابطة فرد و اجتماع، ساكن نيست ،ثانياً. معين
ها در يك سو قرار گرفته است و اجتماع، به عنوان چيزي كه تمايالت ذاتي او را ارضا يا  سائق

چون گرسنگي و تشنگي و غريزة جنسي در همبا آنكه بعضي نيازها، . كند، در سوي ديگر سركوب مي
كند، مانند عشق و نفرت،  ش هر كس را از ديگران متمايز ميها كه من ميان همه مشترك است، آن سائق

شهوت قدرت و آرزوي تسليم، لذات حسي يا سركوب آنها، همه محصول سير يا فرايند اجتماع 
ي از يك طبيعت تغييرناپذير و ئكدام جز  ترين تمايالت آدمي هيچ زيباترين و يا زشت. هستند

به بيان ديگر، جامعه . شوند آفريند، منتج مي كه انسان را مي ،بيولوژيك نيستند، بلكه از فرايند اجتماع
هاي او،  طبيعت انسان و تمايالت و اضطراب. هم دارد 8، كاركرد آفرينندگي7عالوه بر سركوب

ترين مخلوق و محصول تالش مداوم بشر  محصوالتي فرهنگي هستند و در واقع، خود انسان، مهم
  ). 33ـ  32: 1375 ، فرومFromm 1941: 12-3( ناميم مي »تاريخ«است كه ما آن را 

نظام  هرهاي خاص  فروم معتقد است كه ويژگي. اما كاركرد جامعه به همين محدود نيست    
كند و همين سبك زندگي ساختار شخصيتي وي را مشخص  اقتصادي، سبك زندگي فرد را تعيين مي

هاي  در سال. اند كردهنيز تصديق  راماعي پيوستگي امر رواني و امر اجت يپژوهشگران متعدد. دكن مي
ي گسترش شاياني يافته است، متفكران حوزة علوم اجتماعي نيز ا هرشت اخير كه مباحث نظري ميان

ـ  شناختي بودن و فرهنگي روان... به دليل«اي بودنِ پژوهش اجتماعي  رشته ضرورت مياندربارة 
پيوستگي فرد با اجتماع به . اند سخن گفته) 396: 1387هاچئون (» اجتماعي بودنِ تركيب موضوعش

  همان«: گويد او مي. ندك مقايسه مي حدي است كه فروم آن را با لزوم خوردن غذا براي ادامة حيات
 »گردد، نتيجة احساس تنهايي و انزوا، پريشاني رواني است گونه كه گرسنگي منجر به مرگ مي

)Fromm 1941: 19 فيزيكي و  ،توجه داشت كه تنهايي از ديد فروم لزوماً بايد). 39  :1375 فروم ؛
او كسي را . شود هاي اجتماعي مشخص مي نمادها و  عيني نيست، بلكه بر اساس نحوة ارتباط با ارزش
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 :Fromm 1941(داند  مي 9»تنهايي اخالقي«دچار  ،ها شود كه دچار گسستگي ارتباط با اين نشانه

19 .(  
فروم . دهد ان مدرن، او را بيش از پيش در معرض تنهايي و انزوا قرار ميدر انس 10»فرديت«تكامل     

  :كند چنين تعريف مي ـ با تمركز بر فرايند رشد كودكـ فرديت را 
شود، اما همزمان فرايندي  فرديت فرايندي است كه در آن نيرو و كمال شخصيت فردي افزون مي

رود و كودك از آنها بيش از پيش جدا  ميان مياحساس ابتدايي با ديگران بودن از  ،است كه در آن
اين جدايي رو به رشد ممكن است به نوعي تنهايي بينجامد كه وجه مشخصة آن پريشاني . شود مي

تواند به نوعي پيوند و  آورد؛ همچنين مي دالوصفي به وجود ميياست و اضطراب و ناايمني زا
وني و توليدي كه پاية اين نوع جديد پيوند با همبستگي تازه با ديگران منجر شود، اگر توانايي در

  ).51: 1375 فروم؛  Fromm 1941: 31(دنياست در كودك پرورده شده باشد 
برآورده  »داشتن  تعلق«اي نياز انسان را به  كه پيوندهاي قومي و قبيله، بر خالف دنياي پيشامدرن    
براي  راهفروم دو . د، براي انسان مدرن الزم است كه به طرق ديگري خود را با جهان متحد كندكر مي

يا خويشتن را به عشق و كار مولد بسپارد، يا در پي نوعي ايمني رود كه همزمان « :شناسد اين كار مي
 فروم ؛ Fromm 1941: 23( »سازد با پيوستن به جهان، آزادي خويش و كمال خود او را نابود مي

را به همراه دارد،  11در واقع، رشد فرديت در انسان، در عين حال كه رشد قدرت خود). 43: 1375
دوراهي ذكر . در پي داردد كه اضطراب و دلواپسي كن مي 12همزمان او را دچار انزواي رو به رشدي

تنهايي، يا خود انسان در روبرو شدن با اضطراب . دهد شده در باال، در اين موقعيت خود را نشان مي
يا به ) احساس ناايمني او را افزايش خواهد داد ،كه در نهايت(كند  به دنياي خارج تسليم مي را كامالً

  ). 50ـ49 :1375 ، فروم Fromm 1941: 29 - 30(آورد  با ديگران روي مي 13ارتباط خودانگيخته
در اين فعاليت، انسان . داند  ن ميفروم فعاليت خودانگيخته را راه درست و مناسب ارتباط با ديگرا    

يابد، تماميت نفس خود را  و از هراس تنهايي رهايي مي شود ميدر عين حال كه با دنيا دوباره متحد 
ترين عنصر سازندة  اولين و مهم. خودانگيختگي داراي دو عنصر سازنده است. كند قرباني نمي

ل شدن در ديگري و يا عشق چون اما نه آن عشقي چون مستحي« ،است »عشق«خودانگيختگي، 
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مملوك ديگري شدن، بلكه عشق چون پذيرش همزمان ديگران كه به معناي يكي شدن فرد با ديگران 
عنصر ). 265: 1375 فروم ؛Fromm 1941: 261( »كه فرديت او حفظ شود  حال  است، در عين

كه به رهايي از تنهايي است ي اما نه كاري كه فعاليتي اجبار«. است »كار«سازندة ديگر خودانگيختگي، 
را تحت سلطة خود درآورد و يا به پرستش و  اي با طبيعت كه آن نه كار چون رابطه و انجامد مي

انسان و طبيعت  ،بندگي حاصل دسترنج خود انسان بينجامد، بلكه كار به معناي خالقيتي كه در طي آن
  ). Fromm 1941: 261( »شوند يكي مي

يعني ايجاد ـ  كار خودانگيخته مشكل بنيادين همراه آزادي ،از ديد فروم  ديديم،گونه كه   همان    
تواند در  كار خودانگيخته مي فقطنظر فروم،  به. كند را حل مي ـ» فرد«هراس از تنهايي در عين تولد 

هي نگاه دو وج. كند، او را با جهان پيرامون در پيوند نگاه دارد حال كه فرديت فرد را حفظ مي  عين
چون هگل معتقد به دو نوع آزادي مثبت هماو نيز . هگلي او ريشه دارد هاي فروم به آزادي، در گرايش

از نظر هگل، ). آزادي مثبت( »آزادي براي«است و دومي ) آزادي منفي( »آزادي از«اولي . و منفي است
ه آزادي مثبت وقتي ك درحالي. شود در ميل به ويرانگري و اغتشاش و هراس ديده مي فقطآزادي منفي 

وجود دارد كه افراد از طريق هنجارهاي اجتماعي بر اميال خود نظارت و كنترل داشته باشند و آزادي 
فروم نيز ). 196ـ185: 1376وينسنت ( كنندخود را با به رسميت شناختن حقوق ديگران تعريف 

د و البته به بندهاي تازه منتهي شو داند كه در آزادي از قيود خالصه مي آزادي منفي را نوعي انفعال مي
  :گويد او در توصيف اين آزادي مي). 262: 1375 فروم ؛ Fromm 1941: 257(شود  مي
اگر . داشت، رها شده است خواست بازمي انديشيد و مي از بندهاي بيروني كه او را از آنچه مي] انسان[

توانست بر طبق ارادة خويش  يكند، م انديشد و چه احساس مي خواهد، چه مي دانست چه مي او مي
. پذيرد كه نيست شود و خودي را مي هاي مجهول همنوا مي او با قدرت. داند اما نمي. زندگي كند

  ...شود يابد و بيشتر به همنوايي مجبور مي هرچه بيشتر در اين راه قدم بردارد، بيشتر خود را زبون مي
ولوژي و هر پيشوايي كه شوري بيافريند و اين خطر آمادگي افراد است براي پذيرش هر ايدئ    

نوميدي . دهد ساختار سياسي و نمادهايي عرضه كند كه به ظاهر به زندگي فرد نظم و معنا مي
 - Fromm 1941: 255(هاي ماشيني، خاكي حاصلخيز براي اهداف سياسي فاشيسم است  انسان

  ). 261ـ  260: 1375 فروم؛ 256
فعاليت خودانگيختة مجموعة « آزادي مثبت. متفاوت است مثبت كامالً اما رويكرد فروم به آزادي    

يعني آنچه در اينجا مهم است، نه نفس انجام دادن كاري، بلكه . انسان است »يافتة شخصيت  تماميت
هاي هيجاني و فكري و حسي آدمي و هم در  تواند هم در تجربه كه مي] است[ اي كيفيت آفريننده«

در اين صورت انسان از  فقط). 263: 1375 فروم؛ Fromm 1941: 288( »شودارادة او وارد عمل 
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تواند آزاد باشد و به  مي«در امان خواهد بود و در واقع  »گريز از آزادي«يدن به دام فاشيسم يا تغل در
اما  ،نماند و در دام وهم و گمان نيفتد، مستقل باشددور تنهايي و انزوا دچار نشود، از نقد و سنجش 

ورد كه آ دست ميه اي است كه انسان آن را  هنگامي ب اين آزادي. ي از پارة بشريت باشدئزمان جزهم
  ). 262: 1375 فروم؛ Fromm 1941: 257( »خود را بالفعل نمايد، وقتي كه خودش باشد

كه گونه   را در درون خود دارد و همان »كار«و  »عشق«خودانگيخته،  يآزادي مثبت، به عنوان فعاليت    
فروم بر خالف  ،در واقع. كيفيت آفريننده است نوعيگفته شد، مراد از آن نه انجام يك فعل، كه 

توان در چارچوب  معتقد است آن را نمي  ند،دان را امر سياسي صرف مي» آزادي«تصورات رايج كه 
هاي  رشته د كه همزمان باكرد و الزم است آن را به مثابة امري بررسي كرمتصلب دانش سياسي تحليل 

فروم عشق را نه يك كنش انفعالي، كه . در پيوند است ،شناسي شناسي و جامعه چون روانهم ،ديگر
با  فقطبيند و معتقد است كه عشق در درون هر فرد به شكل بالقوه موجود است و  تالشي فعاالنه مي

  :شود پديدار شدن موضوع عشق، بالفعل مي
ه يك فرد خاص، فقط بالفعل شدن و تمركز يك عشق منتظر نكتة مهم آن است كه در عشق ورزيدن ب

تصريح بنياديني كه در دل عشق نهفته است، به سوي يك فرد خاص،  . ...است در يك فرد واحد
عشق به يك انسان، نمايانگر عشق به انسان است . يابد چون تجسم صفات اساسي انسان، جهت مي

)Fromm 1941: 115 130: 1375 فروم ؛.(  
انتزاعي نيست كه در  يدر عشق به انسان نهفته است و اين عشق مفهوم ،بنيان عشق به معشوق    

در انسان بيدار  اي ويژگي نهفته فقطبلكه . وجود آيده ب) معشوق(روبرو  شدن با موضوع عشق 
فروم در اينجا . شود اين عشق همزمان شامل خود فرد و ديگران مي. رسد و به مرحلة عمل مي شود مي
نوعي «خودخواهي در نظر او . تمايز قائل شود 15دوستي و خويشتن 14بيند كه ميان خودخواهي زم ميال

فرد ). Fromm 1941: 115( »ناپذير است حرص و آز است و همانند ديگر انواع حرص سيري
او نه تنها خودش را «خودخواه هرگز راضي نيست و همواره در تشويش و اضطراب است، در واقع 

اين انسان، ). 131: 1375 فروم ؛Fromm 1941: 116( »د، كه از خودش بيزار نيز هستدوست ندار
خود «به دنبال نفس  فقطخودش است، بلكه  ورزد و نه به آنچه حقيقتاً نه به ديگران محبت مي

آيد، خود حقيقي  اين خود اجتماعي كه از دل نقش اجتماعي فرد بيرون مي. خويش است »اجتماعي
اين وضعيت، احساس ضعف و . كند ش خالصه ميا و او را در موجوديت اجتماعي فرد را سركوب
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كه  اي ؛ همان رابطهرود كند و رابطة واقعي ميان افراد از بين مي ناتواني را در انسان مدرن تشديد مي
اين روابط بازار است كه ارزش و مقام انسان را  ،در اينجا. داراي كيفيتي انساني و خودانگيخته است

و  كند، كه خود شود كه نه تنها به فروش كاال اقدام مي كند و انسان چنان از خود بيگانه مي شخص ميم
الزم است كه اين شخصيت، بايد كااليي  ،طبعاً. دهد در معرض فروش قرار مينيز را  »ششخصيت«

اي است  نشانه« فقط، »اعتماد به نفس يا احساس وجود«گونه است كه   اين. مرغوب و خوشايند باشد
توان در كسي نسبت به خودش يافت  مي فقطو حس احترام و بزرگي را  »انديشند از آنچه ديگران مي

ـ  130: 1375 فروم؛ Fromm 1941: 115 - 119(تر بوده باشد  كه در عرضة شخصيت خويش موفق
134 .(  
  

  روان فردي، روان اجتماعي: آميختگي سطوح تحليل بحران درهم

 ،در واقع. شناسي فردي فروكاست توان به روان نمي ،دكن كه هر فرد با خودش برقرار مي را نسبتي
گيري شخصيت انسان  در شكل» خود فردي«نيز به اندازة » خود اجتماعي« ،گونه كه ديده شد  همان

ردي توان از خودي ف پذير نيستند و نمي نيز از يكديگر تفكيك» خود«عالوه بر اين، اين دو . مؤثر است
تر  اين امر را در بعد كالن. گيري آن از خود اجتماعي متأثر نباشد و بالعكس سخن گفت كه شكل

) 1387(گود  جيمز . نيز مشاهده كرد» شناسي جامعه«و » شناسي روان«توان در رابطة ميان دو رشتة  مي
ي است كه حتي هاي اين دو رشته به قدري جد تنيدگي متقابل تحليل دهد كه درهم به خوبي نشان مي

» اجتماعي«اي است كه »شناسي روان«رشته ـ  ـ به مثابة يك ميان» شناسي اجتماعي روان«بر سر اينكه 
شده، اختالفات اساسي ميان متفكران وجود دارد و » شناختي روان«اي كه »علوم اجتماعي«شده است يا 

اي  خر رشتهأامكان برقراري تقدم و تاً اساس ـ پردازد كه فروم بدان مي چنان ـ رسد به نظر مي ،در واقع
وي در دل » تفكرات«انساني و » شخصيت«گيري  بر اين اساس، شكل. در اينجا موضوعيت ندارد

  . روابط اجتماعي ميسر است كه اين امر مزايا و آفات خاص خود را به همراه دارد
 جامعة سالم  ،كتاب ديگرشدر  است،فكر نشانة سالمت آن  هرفروم اين مسئله را كه تأييد عمومي     
اعضاي جامعه  16ازخودبيگانگي به سبب ،كشد و چنين نگاهي را بيش از هر چيز به چالش مي) 1955(

رود كه  فروم در اين ادعا حتي تا آنجا پيش مي). 236: 1360 ، فرومFromm 1955: 204(داند  مي
شود انديشة افراد در جامعه به انحراف كشانده شود، همانا تأييد اين افكار  گويد آنچه باعث مي مي

داري يك فكر نادرست باشند، امكان  ،گونه كه ممكن است دو نفر مشتركاً  همان«. اجتماع استتوسط 
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 فروم ؛Fromm 1955: 14( »هم در داشتن يك فكر نادرست شريك باشند ها نفر دارد كه ميليون
 فقطعمومي در جامعه نيست و  17نژندي وجود رواندهندة  نشان ،اين وضعيت لزوماً). 30: 1360
 نبودسهيم بودن عموم افراد در اين . در جامعه باشد 18سالمت رواني نبودتواند نشانة گستردگي  مي

. د كه هر يك از وجود اين نقص در خود ناآگاه باشد و خود را سالم ببيندشو سالمت رواني، باعث مي
شمار ه حتي اين امكان هم وجود دارد كه فرهنگ آن جامعه، نقص رواني موجود را نوعي فضيلت ب

تواند احساس  گاه فرد، عالوه بر رهايي از خطر تعارض با ديگران و طرد از جامعه، مي  آورد و آن
شود كه انسان طبق  سالمت روان زماني حاصل مي«كه  درحالي. داشته باشد موفقيت و شادكامي

 وضعيتيانسان هنگامي كه در ). Fromm 1955: 14( »خصوصيات و قوانين طبيعي آدمي بزرگ شود
اين واكنش به دو صورت . زندگي كند كه با طبيعت او سازگاري نداشته باشد، ناگزير از واكنش است

ي كه با طبيعت او سازگار باشد وضعيتيا با ويرانگري يا با ايجاد : دهد خود را نشان ممكن است
)Fromm 1955: 19اي است كه  اين در واقع، صورت ديگري از صور دوگانه). 36: 1360 فروم ؛

دارد كه در  مي ر او را بدان واصومعرفي كرده بود و همين  گريز از آزاديفروم براي آزادي در كتاب 
  . شناسي خاص خود را ارائه و طبيعت آدمي را معرفي كند بيان مقصود خود، انسان

شك اگر نوزاد  بي«فروم معتقد است كه . دنيا آمدن با هراس همنشين استه انسان از لحظة ب    
ماجرا ولي اين تمام . »لرزيد توانست در لحظة بريدن بند ناف فكر كند، از ترس مرگ بر خود مي مي

دارد  داريم كه ما را از هراس در امان مي 19»سرنوشتي عاشقانه«ما عالوه بر هراس هميشگي، . نيست
)Fromm 1955: 27مراحل تكاملي انسان را بر اساس نوع  وي و،از همين ر). 45: 1360 فروم ؛

را براي صدها هزار سال طول كشيد تا آدمي اولين قدم « :گويد فروم مي. كند بندي مي عشق تقسيم
نارسيستي تمايالت جادويي به قادر متعال گذشت، از  ةورود به زندگي انساني برداشت، او از مرحل

پرستي نيز عبور كرد تا آنكه به آغازين مرحلة داشتن وجدان و عشق ملموس و  توتميسم و طبيعت
  ). 45: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 26(» برادرانه رسيد

او  20»موقعيت انساني«اي دارد كه در  كننده ه داشت كه انسان نيازهاي تعيينبايد توج ،عالوه بر اين    
بيند،  رزوهاي انسان را در ليبيدو ميآتمام هيجانات و  أفرويد كه منش يةفروم، با رد نظر. ريشه دارد

مين شوند، نيازهاي رواني نيز داريم و أبايد ت معتقد است كه ما عالوه بر نيازهاي جسماني، كه حتماً
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گويد چه بخورد و از  مي] به انسان[كه جسم  درحالي« ،در واقع. ستااين نيازها با وجدان در ارتباط 
مين نمايد و چه أچه پرهيز كند، وجدانش بايد دستور دهد كه چه نيازهايي را پرورش داده و ت

فروم معتقد ). 47: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 28( »هايي را ناديده بگيرد و يا سركوب كند خواسته
است كه در انسان، بنا به موقعيت انساني او، نيازهاي زير وجود دارد و نوع پاسخ هر انسان به اين 

  : از است ت اين نيازها عبار. دكن نيازها، سالمت روان او را مشخص مي
هايي از تنهايي و انزوا، او را به اتحاد با نياز انسان به ر: 22در برابر خودشيفتگي 21بودن  ارتباطي .الف

تواند به اطاعت از يك قدرت برتر و  او مي. سه صورت براي اين اتحاد وجود دارد. خواند ديگران مي
تسليم در برابر آن، چه فردي باشد، چه نهادي و چه خدا، تن دهد و بدين طريق خود را به عضويت 

. داند فروم اين تمايل را تمايلي مازوخيستي مي. رها شودتر درآورد و از خطر تنهايي  گروهي بزرگ
، ها در هر دوي اين گرايش. طريق ديگر، ساديستي است و در آن، فرد به دنبال تسلط بر ديگران است

. كه الزمة آزادي است ؛ندهست نفس  به اند و فاقد قدرت دروني و اعتماد طرفين به يكديگر وابسته
هيچ ميزاني از تسليم يا تسلط، براي فراهم آوردن حس هويت و اتحاد،  از آنجا كه« :گويد فروم مي

). 50: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 31( »كافي نيست، لذا همواره نياز به آن بيشتر و بيشتر است
مانع تكامل شخصيت فردي است و با طبع انسان   وابستگي فرد به ديگران، در هر دو شكل باال،

  . تناسبي ندارد
عشق، نه يك نوع . است» عشق«مقابل، شكل سومي براي اتحاد با جهان وجود دارد و آن در     

خارج از فرد است، با اين شرط كه تفرد و  ء  شيهمبستگي و يگانگي با شخص و يا «وابستگي، كه 
در عشق، فرد در عين ). ؛ تأكيد  از فروم استFromm 1955: 31( »بماند پابرجا يكتايي خود فرد

رساند تا از هستي  كند و اين اتحاد به او ياري مي با ديگران، قدرت فعال خود را حفظ ميهمبستگي 
فروم عشق را . دكنشخصيت خود را به ديگران وابسته ن ،ولي در اين راه ،فردي فراتر رود

 :كند و آن را چنين تعريف مي) Fromm 1955: 31(نامد  مي »گيري بارور جهت«
يگر همنوعان است، در روابط عاشقانة زن و مرد، در عشق مادر به عشق در تجربة همبستگي با د

ورزي با يك فرد، من  در عشق. فرزند و در عشق به خود، به عنوان انسان و در تجربة عرفاني وحدت
در حقيقت، . همچنان خودم هستم، انساني يكتا، خاص، محدود و ميرا ،حال  با همه هستم و در عين

: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 32(شود  توليد و بازتوليد مي  ي و اتحاد،عشق در تباين ميان جداي
51 .(  
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فرد با تماميت وجود انساني  ،در اين رابطه. متقابل ميان عاشق و معشوق نيست اي هرابط فقطعشق     
تواند به كسي عشق بورزد كه او را از ديگران  فرد نمي. شود دوباره زاده مي ،شود و در آن مرتبط مي
در عشق واقعي، . تواند باشد اال عشق شود، هر چيزي مي كند و آنچه به اين نام خوانده مي جدا مي

عشق به ديگران و عشق به خود همزمان وجود دارد و هدف در آن، تمام انسانيت موجود در معشوق 
عشق . شود يافت مي 24و سالمت 23بودن  هاي انسان در تجربة عشق نشانه فقطقاد فروم، به اعت. است
، 27، مسئوليت26هاي دغدغه است و داراي ويژگي 25گيري بارور انسان در حيطة احساس جهت
كند  هاي احساس متمايز مي ها آن را از ديگر شكل است و همين ويژگي 29و شناخت ،28احترام

)Fromm 1955: 3352: 1360 فروم ؛ .(  
خرد و آگاهي، كه انسان را از ديگر جانوران جدا : 32در برابر ويرانگري 31خالقيت ـ 30استعال .ب
و به قلمرو آزادي و  رودكشاند كه از موقعيت انفعالي حيواني فراتر  كند، او را به اين سمت مي مي

تواند از  مي«كه در آن دهد  انسان نشان مي »بخشي هستي«اين رويكرد خود را در . اراده گام بگذارد
كند، هنر بيافريند، انديشه توليد كند و به  آورد، اشيا و ابزار توليد  وجود  ه طريق كاشتن، گياهان را ب

فروم معتقد است كه در ). 57ـ56: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 37( »ديگري عشق بورزد
خلق كردن، «و از آنجا كه و باروري نهفته است  ،هاي عشق، هنر، دين استعالجويي انسان، ريشه

ورزي را شرط  ، توانايي عشق»كند مستلزم فعاليت و مراقبت و عشق به چيزي است كه انسان خلق مي
نبود عشق، اين نياز را در ). Fromm 1955: 37(داند  نخست ارضاي اين نياز بنيادين بشري مي

  :كشاند اما آن را  به انحراف مي  ،برد سرشت بشر از بين نمي
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توانم آن را   اگر من نتوانم خالق هستي باشم، مي: پاسخي ديگر به نياز استعالجويي وجود دارد

 :Fromm 1955( كند تا از آن استعال جويم ويران نمودن هستي نيز به من كمك مي. ويران كنم

  ).تأكيد از فروم است ؛37
كشاند و  يا ويرانگري مي القيتدر هر صورت، نياز به استعال از موقعيت حيواني او را به سمت خ    

  . ورزي در اوست تواند بشر را از انحراف ويرانگري رهايي بخشد، توانايي عشق آنچه مي
رابطه  انسان در لحظة تولد با هراس جدايي و قطع : 35در برابر عشق حرام 34برادري ـ 33داري ريشه .ج

در واقع، كودك آغوش مادر را . ردكتبيين  توان  ميبا همين ترس را عشق كودك به مادر . روبروست
بيند و حضور در آن را  نشانة ادامة پيوستگي با ديگران و ضامن امنيت خود  من خود ميأچون مهم
دارد و او را در موضع انفعالي  بخشي دور نگه مي اين وابستگي انسان را از خالقيت و هستي. داند مي
هاي مختلف  در دوران را ة ممنوعيت عشق به محارمفروم ريش. دارد مندي از ديگران باقي نگه مي بهره

دارد تا واقعيت  بيند و معتقد است اين حرمت، انسان را وامي در همين موضوع مي ،حيات بشري
جدايي از طبيعت را بپذيرد و بداند كه ديگر راهي براي بازگشت به دوران وحدت با طبيعت وجود 

پرستي و اعتقاد  ناسيوناليسم و دولت. دهد در نشان نميدر عشق به ما فقطعشق حرام، خود را . ندارد
 -Fromm 1955: 39(پرستي، همگي اشكال ديگري از عشق حرام هستند  به برتري نژادي يا قبيله

مندي از عشق پدرانه تكميل  جالب اينجاست كه اين انحراف با بهره). 62ـ  59: 1360 ، فروم41
فردي كه همچنان نياز به عشق حرام و وابستگي به ديگران را در درون  صورت كه  بدين. شود مي

خواهد پسرش بزرگ شود،  پدر مي«: شود دارد، در نظام پدرساالرانه با اين عاليق پدر روبرو مي
خالصه اينكه ... مسئوليت بر عهده گيرد، فكر كند، بيافريند، به پدر خدمت كند، و مانند خود او بشود

مراتب،   كه سلسله ي مثبت پدرساالري هستند، در حالي ها وجدان و فرديت جنبه منطق، انضباط، 

: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 47(» روند سركوب، نابرابري و تسليم وجه منفي آن به شمار مي
. يابد بروز ميدر نسبت فرد با دولت و اقتدار  ،ها در دنياي معاصر اين ويژگي). ؛ تأكيد از فروم است68

ديد كه چگونه وجوه منفي نظام  در دوران سلطة نازيسم بر آلمان زيسته بود، به خوبي مي فروم كه
كه براي او امنيت و ـ دار بودن و پيوستگي با ديگران  پدرساالرانه با پيوستن به نياز انسان براي ريشه

چون  اطاعت بي و نه انسان، و خاطر به دولت و كشور،   او را به سمت تعلق ـ آسايش را به همراه دارد
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اين . كند كشاند و او را در اشكال جديد عشق حرام غرق مي و چرا از قدرت يك پيشواي ويرانگر مي
ها همگي  از آنجا كه انسان«ست كه اگر ما به وجوه مثبت عشق مادرانه بپردازيم و بپذيريم ا  در حالي

ساني نيز دارند و تنها چيزي كه فرزندان طبيعت و فرزندان مادران هستند، با هم برابرند و حقوق يك
توانيم  گاه مي  آن) 66: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 45( »در اين ميان ارزش دارد، زندگي است

اين جنبة مثبت شامل حس پذيرش زندگي، آزادي . دار بودن را دريابيم جنبة مثبت نياز انسان به ريشه
ورزي و بخشش  ظايفمان و همچنين عشقانجام و«و برابري است و در آن ندايي است كه ما را به 

ما به اوضاع، در اين ). 68: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 47(خواند  ميفرا »ديگران، به اندازة خودمان
دار بودن به ويرانگري  ورزيم و براي ارضاي نياز به ريشه ها به عنوان فرزندان بشر عشق مي همة انسان
پرستي و اطاعت  ي كه عليه ديگران به كار رود يا دولتچون ناسيوناليسمهمهاي مطرودي  و وابستگي

  :هاي توتاليتاريانيستي روي نخواهيم آورد در نظام
تنها زماني كه انسان بتواند خرد و عشق خود را بيش از آنچه تا كنون بوده است، توسعه دهد و تنها 

هنگامي كه او ريشة خود را در زماني كه او بتواند دنيايي بنا شده بر همبستگي و عدالت بسازد، تنها 
داري خود فراهم كند و  تواند شكل جديد و انساني براي ريشه بيابد، مي 36شمول تجربة برادري همه

   37.)82: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 60(دنيا را به خانة واقعي خود تبديل كند 
سان، از جمله ديگر نياز به هويت داشتن در ان :39فرديت در برابر تأييد گروه ـ 38احساس هويت .د

احساس هويت كه در فرايند رهايي انسان از قيدهايي . نيازهايي است كه ريشه در هستي وي دارد
چنان حياتي است كه اگر كسي نتواند  و  دارد، كه او را به طبيعت و مادر وابسته نگاه مي يابد تكامل مي

 فروم ؛Fromm 1955: 61(ود بهره خواهد ب پاسخي درخور براي آن بيابد، از سالمت رواني بي
مين اين نياز نيز به خطا أرسد كه در ت به اين نتيجه مي ،ها فروم با بررسي اين نياز در انسان). 84: 1360
. شود و نژاد پاسخ داده مي ،چون مليت، طبقههمهايي غيرفردي  با ويژگي »من بودن«ايم و نياز به  رفته

يكتايي فردي خود تعريف شود، با تعلق به جمع يا  در اين حالت، انسان بيش از آنكه بر اساس
تواند هويت خاص داشته  با پذيرش يكتايي فردي مي فقطهر انساني . يابد گروهي خاص، هويت مي

پوشي از  به خطر انداختن زندگي فردي، گذشتن از عشق، چشم. كند »من بودن«باشد و احساس 
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آوردن احساس   دسته ها براي ب است كه انسانهايي  آزادي و رها كردن فكر و انديشة فردي، راه
: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 63( »چند كه اين سرابي بيش نيست هر«يازند،  هويت بدان دست مي

86 .(  
خرد، توانايي انسان براي  :42منطقي در برابر بي 41خرد ـ 40گيري و دلبستگي نياز به چارچوب جهت .ه

خرد دركي فراگير از تماميت  ،در واقع. و خود است ،جامعهدرك واقعيت و معرفت به طبيعت، انسان، 
گيري  اما اين به اندازة ضرورت گسترش چارچوب جهت. جهاني است كه انسان با آن روبروست

 »نه سالمت روحي وي ،زيرا آنچه در خطر است، آرامش و آسايش بشر است« ،اهميت ندارد
)Fromm 1955: 65دهد  مزمان هم جسم دارد و هم فهم نشان مياينكه انسان ه). 88: 1360 فروم ؛

و احساس و كردار، واكنش نشان  ،هاي زندگي، عقل كه او بايد براي درك هستي خود با تمام جنبه
نند ك گيري هستند كه هم بشر را ملزم مي جهت  هاي مهم اديان مختلف، از جمله چارچوب. دهد

كنند كه به هستي و  ي به او عرضه ميصاحب انديشه و تفكر باشد و هم هدفي را براي دلبستگ
تواند نشان  تنها تجزيه و تحليل اديان مختلف مي«فروم معتقد است كه . موقعيت او در جهان معنا دهد

 يا بدتر بهتر. بهتر و كدام بدتر است ،يك براي جستجوي بشر براي معنا و دلبستگي دهد كه پاسخ كدام
 ؛Fromm 1955: 66( »گيرد امل او مورد توجه قرار ميبودن همواره از نظرگاه طبيعت انسان و تك

  ). 89: 1360 فروم
سالمت رواني است  نبودنژندي، كه  روان شود، نه لزوماً در حقيقت، آنچه در جامعة معاصر ديده مي    

اين . وجود آمده است كه در هستي انسان ريشه دارده كه در نتيجة انحراف در برآوردن نيازهايي ب
 بهره نبردنورزي و  هاي عشق كه فروم معتقد است، در نتيجة پرهيز انسان از قابليت ناچن انحراف نيز
 :Fromm 1955(شود او فرديت و آزادي خود را نيز واگذارد  هاي خرد است كه باعث مي از ظرفيت

از ورزي و خالقيت، با رهايي  با توانايي براي عشق«سالمت روان از ديد فروم، ). 95: 1360 فروم ؛72
وابستگي مردود به قبيله و خاك، با حس هويت بر مبناي تجربة فرد از خود به عنوان نمايندة قدرت و 
توانايي خودش، با درك حقايق درون و بيرون از خودمان، يعني با توسعة عينيت و خرد مشخص 

يف ها، فروم به تعر در نتيجة معرفي اين شاخص). 92: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 69( »شود مي
  :كند آورد و آن را چنين بيان مي جامعة سالم از ديدگاه خود روي مي
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و طبيعت  ،اي است كه اعضاي آن حس عشق به فرزندان، همسايگان، تمام بشريت جامعة سالم جامعه
 ،بيند و در عين حال فرد خود را در كنار همه مي ،اي در چنين جامعه. را در خود توسعه داده باشند

كند و با خالقيت، و نه ويرانگري، از طبيعت استعال  نزلت شخصي خود را حفظ مياصالت فردي و م
  ). 404: 1360 فروم ؛Fromm 1955: 357(جويد  مي
  

  عشق به مثابة امر روان ـ سياسي: حل  راه

، او را »جامعة سالم«اي فروم از بحران جامعة مدرن و همچنين ناتواني آن از خلق يك  رشته    تحليل فرا
وي كه پيش از اين با صراحت تبيين كرده است كه . شود جستجوي راه حلي فراگير رهنمون ميبه 

اي  ـ را نه در چارچوب رشته» خالقيت«و » بودن  اجتماعي«، »آزادي«مقوالت مربوط به هستي انسان ـ 
بحران  كه براي رفع همحلي   راه ،گيرد اي در نظر مي رشته خاص، كه به مثابة مقوالتي ميان و علمي

حل بحران دنياي مدرن  هدر نظر او، را. دهد اي جاي مي كند، فراتر از مرزهاي متصلب رشته  پيشنهاد مي
امري » عشق«. به مثابة امري روان ـ سياسي است كه مقوم هستي انسان است» ورزي  عشق«بازگشت به 

» اي رشته  ميان«اي  ولهـ سياسي، مق خصلت اجتماعيدليل  نيست، بلكه به شناسي مختص به رشتة روان
  .رود به شمار مي

رسد  ، به اين نتيجه مي)1956( ورزيدن هنر عشقويژه در كتاب  ه فروم در مطالعات بعدي خود، ب    
چون هنري كه به آموختن آن نياز داشته همكه مشكل جامعة معاصر آن است كه افراد، عشق را نه 

براي توسعة  ،نگرند و در نتيجه ف و شانس مياي برخاسته از تصاد چون مقولههمباشند، بلكه 
  كه نشانة سالمت روان و از ملزومات بنا هايي ؛ قابليتورزند ورزي در خود غفلت مي هاي عشق قابليت
كه نويسنده در همان ابتداي كتاب خاطرنشان  ، چنانورزيدن  هنر عشق. جامعة سالم است هرنهادن 

د، كتابي است كه هم خود را بر بحث دربارة جنبة نظري عشق گذارده است و سپس به عملياتي كن مي
ورزي و  شناسي فروم، كه طبع انسان را با عشق اين كتاب نيز بر مبناي انسان. پردازد كردن آن مي

ونگي دن مفهوم عشق و لزوم و چگكر معلومداند، به دنبال آن است كه با  خالقيت، قابل شكوفايي مي
اين كتاب، بيش از . ياري رساند 43اي انساني آن در دنياي انساني، به مقصود انسان براي ايجاد جامعه

 حدو فلسفه تا  ،شناسي، سياست اي است كه در آن مطالب ثقيل روان آنكه كتابي علمي باشد، نوشته
اي علمي در محافل  يهبيش از آنكه ارائة نظر ،بيان شده است و هدف از آن نيز  ساده يممكن به زبان
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در مقابل فرهنگ مسلطي است كه  نباشد، گسترش فرهنگ عاشقانه ميان مردم و بيداري آنا دانشگاهي
  . كند ورزيدن دور مي  را از خصلت انساني خودشان، يعني عشق ندر دنياي مدرن، آنا

اك و خون، به جنگ و چون نژاد و خهمهايي  ها، با بهانه زيست كه انسان اريك فروم در دنيايي مي    
ها از خود بيگانه شده و براي كسب امنيت و  در چنين دنيايي، انسان. جدال با يكديگر مشغول بودند

چون آزادي نيز گريزان بودند و حاضر بودند در ازاي دريافت وعدة امنيت همآسايش خود، از ارزشي 
منحرف، آزادي خود را به پيشوا  هر چند به شكلي  ريشه داشت، نو ارضاي نيازهايي كه در هستي آنا

  . مازوخيستي او به ويرانگري روي بياورندوهاي ساد تقديم كنند و در راه آرمان
جامعة مدرن به اين نتيجه رسيد كه ريشة تمام اين انحرافات،  اوضاعهاي خود از  فروم در تحليل    

  و توانايي عشق ،قانهآن خردورزي، كار خال مهمدور شدن آدمي از طبيعت خود اوست كه ويژگي 
ها معرفي كند كه با  اي را به انسان كه جامعه گمارد او همت خود را بر اين مي ،در نتيجه. ورزيدن است

هاي اتحاد خالقانة  دارد، زمينه را محفوظ نگاه مي نسازگار باشد و در عين آنكه فرديت آنا نطبيعت آنا
  مد نظر فروم، صفت مميزة افراد، »جامعة سالم«در . دكنبا طبيعت و ديگران را نيز فراهم  ناآن

. و شناخت را در خود دارد ،احترام چون دغدغه، مسئوليت، همهايي  ست كه ويژگين اورزي آنا عشق
گويد جامعة مطلوب از نظر  مي ،)1382( هاي سياسي فهم نظريهكه اسپريگنز در كتاب خود،  ناچن

   :اي است كه اريك فروم، جامعه
الشعاع رشد و تكامل او  هاي اقتصادي و سياسي همه تحت آن است و تمام فعاليت انسان كانون

اي  جامعه. جايي ندارد »حرص، استثمار، تسلط و خودپسندي«اي كه در آن صفاتي مانند  جامعه. هستند
اي است  در واقع، طرح جامعه. محصول خيال ذهني او يا مصداق سليقة شخصي او نيست ،كه صرفاً

مغز و  وري ذاتي سرشت هر انساني كه سبك مت روان، شادكامي، توازن، عشق و بهرهكه براي سال
  ).145: 1382اسپريگنز (كند  امكاناتي فراهم مي ،احمق به دنيا نيامده باشد

دهد حلقة مكمل نظرية اوست و وي آن را در  راهي كه فروم براي رسيدن به اين جامعه نشان مي    
ورزيدن به عنوان تنها راه   او با در نظر گرفتن عشق. دهد وبي نشان ميبه خ هنر عشق ورزيدن كتاب

متناسب با طبيعت انسان، كتاب خود را به بيان نظرية عشق و ارائة شفاف اين مفهوم و همچنين ارائة 
 ،متعددي ضعدر موا ،در اين كتاب. دهد هايي عملي براي به كار بستن آن در زندگي اختصاص مي راه

استفاده شده است و فروم، خود نيز به اين مسئله  جامعة سالمو  گريز از آزاديچون هماز آثاري 
، اما چارچوب اصلي كتاب و محتواي آن )5 -6: 1360 فروم ؛Fromm 1956: vii-viii(اذعان دارد 

راه درمان معضالت جامعة معاصر را از ديد فروم آشكارا نشان  ،نكات بديعي را دربردارد و در واقع
  . دهد مي
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هنر نيز  هرالزمة آموختن . هنر است و همانند هر هنر ديگري بايد آن را آموخت نوعي ورزي عشق    
دوم، بعد عملي آن را  ةبر بعد نظري آن تسلط پيدا كنيم و در درج ،آن است كه در درجة اول

پايان كار نيست و شرط الزم ديگر در آموختن يك هنر آن است كه شخص تسلط  اما اين. بياموزيم
موختن آن در جهان براي او وجود آتر از  بر آن هنر را غايت نهايي خود تصور كند و چيزي مهم

با بعد  ،الزم است پيش از هر چيز ،در نتيجه). 14: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 4-5(نداشته باشد 
بايد توجه داشته باشيم كه  ،در هر حال. يم و سپس به اين هنر در عمل بپردازيمنظري عشق آشنا شو

اي به آن  چون امري تفنني در نظر بگيريم و به عنوان يك فعاليت جنبي و حاشيههمنبايد اين هنر را 
آن  ،داند و در نتيجه مي »عمل«الزم به ذكر است كه فروم در رويكردي ماركسيستي، عشق را . بپردازيم

  ). 57: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 47( داند گيري آگاهانه منوط مي را به تصميم
 :Fromm 1956( »هستي بشر آغاز شود اي دربارة عشق بايد با نظرية انسان، با نظرية هر نظريه«    

دهد كه بيش از هر چيز به  نشان مي ،فروم با بيان اين مطلب در آغاز كتاب خود). 17: 1360 فروم ؛6
تنيده با اين هستي  اي درهم چون پديدههمهاي هستي بشري است و عشق را  دنبال يافتن ويژگي

انسان . شود با ويژگي جدايي شناخته مي ،شناسد، پيش از هر چيز انساني كه فروم مي. شناسد مي
رود و خود را در تنهايي و  ود فراتر ميشياري، از طبيعت و نيازهاي فيزيكي خومند از خرد و ه بهره

او حتي با آگاهي از اينكه عزيزان او پيش يا پس از او خواهند مرد، . بيند جدايي از ديگر موجودات مي
ترين نياز بشر، نياز  عميق ،در نتيجه. اندازد از تنهايي ابدي خود مطلع است و اين او را به وحشت مي

  ). 19: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 8(به رهايي از تنهايي و انزواست 
ها و  رسيدن به خلسه در ميگساري. هاي متنوعي به اين نياز داده است تاريخ، انسان پاسخ يدر ط    

ها براي رهايي از اين  هاي ابتدايي است كه انسان ويژه در شكل جمعي آن، يكي از راه  به، 44ها عياشي
ست و در تمام جسم و او خشن  ،شديد، وحشيانه وماًها كه عم ذرانيگ اين خوش. گزينند هراس برمي

). 23ـ21: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 9-10(ست ادوام  و بي ،جان جريان دارد، غيرواقعي، گذران
دن هر چه بيشتر خود با اجتماع و كردر اين وضعيت، فرد با همرنگ . است 45راه ديگر، همرنگي

دهد و با به دست آوردن حس تعلق،  به جامعه پيوند ميتبعيت و همراهي با نظر غالب در آن، خود را 
اگر من همانند ديگرانم، اگر هيچ فكر و احساسي كه مرا متفاوت سازد نداشته «: شود از انزوا رها مي

يافته از  ام؛ نجات يافته اگر در آداب و رسوم، پوشش و عقايد با اجتماع مشترك باشم، نجات باشم، 
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اين راه، كه عموميت زيادي نيز ). 24: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 11( »احساس هراسناك تنهايي
شود، به همراه عادي شدن كار و  يا دموكراسي ديده مي اعم از ديكتاتوري ،دارد و در جوامع مختلف

، در جريان فعاليت روزمره كارايي خود را از شديد نيستدر دنياي معاصر، به اين دليل كه  46تفريحات
: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 13-14(تواند پاسخي براي هراس تنهايي باشد  دهد و نمي دست مي

در دل اين  فقط. يافت 47توان در فعاليت خالقانه تنهايي را ميمعضل اما جواب سوم براي ). 28ـ27
كند و  هم پيوستن با ديگران و طبيعت، فرديت خود را نيز حفظ مي  خالقيت است كه فرد در عين به

  :شود يي رها مياز اضطراب تنها
شود، حاصل مناسبات بيناشخصي نيست؛ پيوند حاصل از عياشي و  اتحادي كه با كار توليدي ايجاد مي

در نتيجه، آنها . ميگساري ناپايدار است؛ اتحاد حاصل از همرنگي با جمع نيز اتحادي دروغين است
در   دي متقابل نهفته است،جواب كامل در دستيابي به اتحا. تنها جوابي ناقص به مسئلة هستي هستند

  ). ؛ تأكيد  از فروم است29: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 15( عشقپيوند با فردي ديگر، در 
را نيرويي فعال  كه آننامد، و عشق كامل،  مي 48»پيوند تعاوني«فروم ميان عشق ناقص، كه آن را      

قائل  تمايز، 50»كردن  دريافت«است و نه  49»نثار كردن«ترين ويژگي آن  داند كه مهم در نهاد بشري مي
و  51كه در پيوند تعاوني، كه دو شكل تسليم درحالي). 35: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 18( شود مي

دهد، در  گيرد، فرد در ازاي پيوند يافتن با ديگري، فرديت خود را از دست مي به خود مي 52تسلط
شوند و در عين حال، دو نفر باقي  ر يكي ميدو نف«عشق كامل، اين شگفتي وجود دارد كه در آن 

نثار كردن، باالترين مظهر قدرت آدمي است و فرد ). 33: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 17( »مانند مي
 »كند بودن خود را احساس مي  زنده«شود و  در هنگام نثار كردن با تجربة قدرت دروني خود شاد مي

)Fromm 1956: 19نثار كردن، ما با بخشيدن از زندگي خود به ديگري به او در ). 36: 1360 فروم ؛
دهيم، فرديت خود را  بخشيم و در عين حال كه با اين كار حيات خود را به ديگري پيوند مي حيات مي

  :كند فروم نثار كردن را چنين توصيف مي. اين بخشش حيات در عشق متقابل است. كنيم نيز حفظ مي
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كند؟ او از خودش، يعني از گرانبهاترين چيزي كه دارد و از  ثار مييك انسان چه چيزي به ديگري ن
بخشد، با رفعت  او با چنين بخششي از زندگي خود، به ديگري غنا مي. .. كند ش نثار ميا زندگي

 ؛Fromm 1956: 20(كند  بخشيدن به حس حيات در خود، حس حيات در ديگري را افزون مي
  ). 37: 1360 فروم
پردازد كه شامل عشق  نوع عشق مي پنجمة بحث نظري خود دربارة عشق، به بيان فروم در ادا    

 Fromm(شود  مي 57و عشق به خدا 56، عشق به خود55، عشق جنسي54، عشق مادرانه53برادرانه

ساز  ترين نوع عشق و زمينه در اين ميان، عشق برادرانه، اساسي). 83ـ  64: 1360 فروم ؛39-54 :1956
در صورتي  ،در واقع .صفت مميزة عشق برادرانه، استثناناپذيري آن است. ق استتمام انواع ديگر عش

  :خواهد گرفت بر ورزيدن در كسي باشد، اين عشق همة مردم را در  كه توانايي اين نوع عشق
ها وجود دارد، احساس همبستگي انساني و اشتراك  در عشق برادرانه، احساس وحدت با همة انسان

 ؛Fromm 1956: 39(شود كه ما همه، يكي هستيم  بر اساس اين فرض بنا مي عشق برادرانه. بشري
  ). 64: 1360 فروم
 اي بازاري و معامله داري، به پديده به هر حال، عشق در جامعة معاصر و متأثر  از فرهنگ سرمايه    

اجتماعي هاي  در واقع، در دنياي امروزين، افراد در معامله بر اساس ارزش. تبديل شده است شدني
 ندنام عشق مي را كنند كه به آنان عرضه شود و آن خريداري مي را 58مطلوب، بهترين متاعي

)Fromm 1956: 3در نتيجه، در انحرافي كه در مفهوم عشق در دنياي ). 12: 1360 فروم ؛
جويانه تبديل شده است كه ارضاي  داري پديد آمده است، اين مفهوم به نوعي روابط مصالحه سرمايه

در . رود ي، دو جنبة عادي از عشق بيمارگونه در دنياي جديد به شمار ميگروهجنسي دوجانبه و كار 
كند، آرمان اساسي، انجام وظايف هر فرد بدون هيچ اشكال و  ي بروز ميگروهعشقي كه در انديشة 

طلبي در اين رابطه جايگاه  تجاوز و جاه ،يابد و البته همكاري و بردباري و استقالل نسبي محوريت مي
اي تنها يك رابطة تصنعي و  چنين رابطه«: كند فروم اين رابطه را چنين تعريف مي. اي دارد ويژه

ارتباط مانند و هرگز به مرحلة  نفر است كه در سراسر عمر نسبت به يكديگر بيگانه ميپرداختة دو 
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كنند تا وسايل آرامش  كنند و سعي مي با يكديگر با ادب رفتار مي] صرفاً[رسد، آنها  نمي 59قلبي متقابل
اي اين نوع نگاه به عشق در دني). 112: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 74( »يكديگر را فراهم آورند

، يكي از انواع اين 60پرستانه عشق بت. عشق را به صوري دروغين آراسته است ،امروز، در نهايت
 »من بودن«فردي كه هنوز هويتي از خود ندارد و احساس  ،واقعي است كه در آن هاي غير عشق
. پرستد كه تجسم خير مطلق و خوبي و روشنايي كامل است چون بتي ميهمكند، معشوق خود را  نمي

كند و به جاي اينكه خود را در معشوق  در اين وضعيت، او خود را از هر احساس قدرتي محروم مي«
و  61هاي احساساتي عشق). 126ـ  125: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 83(» شود بيابد، در او گم مي

يافت ست كه در دنياي معاصر اانواع ديگر عشق بيمارگون  62هاي فرافكني سازوكارهاي مبتني بر  عشق
كنند و از زندگي واقعي جدا  ها نيز يا افراد در خيال خود سير مي در هر كدام از اين عشق. شود مي
نواقص خود دارند  دنشوند يا با جستجوي نقصان در ديگري و متهم كردن او سعي در پوشان مي
)Fromm 1956: 84-85كه درحالي). 128ـ  126: 1360 فروم ؛:  

با يكديگر گفتگو كنند،  63امكان دارد كه دو نفر از كانون هستي خود حصول عشق واقعي فقط زماني
واقعيت انسان فقط در اين . يعني هر يك بتواند خود را در كانون هستي ديگري درك و تجربه كند

گونه   عشقي كه بدين. جاست، اين تنها پاية عشق است  است، زندگي نيز تنها در همين »كانون هستي«
ي دائمي است، ركود نيست، بلكه حركت است، رشد است و با هم كار كردن ا درك شود، مبارزه

عمق ارتباط و سرزندگي و نشاط در هر دو طرف، : كند فقط يك چيز وجود عشق را ثابت مي... است
ـ  129: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 86-87(شود  اي است كه عشق با آن شناخته مي اين ثمره

130 .(  
با گاليه از اينكه در دنياي مدرن امروزين، عشق در حاشيه قرار گرفته است و  ،فروم در نهايت    

كند  باز هم بر اين نكته تأكيد مي  فرماست، روح اجتماعي مبتني بر توليد و حرص بر زندگي ما حكم
تنها جواب عقالني به مسئلة هستي انسان است و براي رسيدن به آن الزم است كه تغييرات  ،كه عشق
كه در آن خادم  ،در واقع، انسان به جاي وضعيت حاضر. حات اساسي در جامعه صورت پذيردو اصال
ها  هاي اقتصادي شده است و به صورت يك ماشين درآمده است، بايد مخدوم اين دستگاه دستگاه

                                                
59

. central relationship 

60
. idolatrous love  

61
. sentimental love 

62
. projective mechanisms  

63
. the center of their existence 



١٦٤ 

 

توان از او انتظار  در اين صورت است كه مي فقط. و دوباره به جايگاه واالي خود دست يابد شود
 در پاسخ به مسئلة هستي خويش، بتواند عشق بورزد و بهترين پاسخ را بيابد، در غير اين داشت كه

اي از تكامل عشق جلوگيري شود، اين جامعه در نتيجة تضادش با طبيعت  صورت، اگر در جامعه 
  ):165ـ  164: 1360 فروم ؛Fromm 1956: 110-111(انساني، محكوم به فناست 

نيست، به اين دليل ساده كه از احتياج غايي و واقعي  »موعظه«تنها يك  در حقيقت، گفتگوي از عشق،
 شود، بدان معني نيست كه اصالً اگر هم چنين احتياجي به وضوح احساس نمي. گويد بشر سخن مي
تحليل ماهيت عشق، عالوه بر اينكه كشف فقدان آن در جامعة امروز است، شرايط . وجود ندارد

به عنوان يك  ،ايمان به امكان عشق. كشد به نقد مي ،اين فقدان هستنداجتماعي را هم كه مسئول 
استثنايي و فردي، ايماني حكيمانه بر مبناي درك طبيعت انسان است  پديدة اجتماعي، و نه صرفاً

)Fromm 1956: 112165: 1360 فروم ؛ .(  
در پيوند با هستي  نزد فروم نه يك امر فردي صرف، كه كامالً »عشق«شود،  كه مشاهده مي چنان    

 ـ متجلي در يك فردـ » ها انسان ةهم«عشقي كه به . انسان و زيست او در كنار ديگر همنوعان است
گويي به نياز غايي بشر و  تواند انرژي و پويايي الزم براي پاسخ معطوف باشد، عشقي است كه مي

آن  ـ» كار خالقانه«در كنار آن و ـ » عشق«به بيان ديگر، . را فراهم آورد »زندگي نيك«شوق او به 
توان با اتكا به آن، راه خروج از بحران انسان و جامعة معاصر را جستجو كرد و  چيزي است كه مي

 »امر رواني«در واقع، به نظر فروم، عشق نه يك . را بر پاية آن نويد داد »سالم«ساختن فرد و اجتماعي 
از  عبوراست و پرداختن به آن مستلزم  »روان ـ سياسي«امر  ،بلكه اساساً ،»امر سياسي«است و نه يك 

شناسي،  چون روانهمهاي مختلف و عزم و همت مشترك معارفي  لوف بين رشتهأمرزهاي م
  . و فلسفة سياسي است ،شناسي جامعه

  



١٦٥ 

 

  بندي و بحث نهايي جمع

. ندكن از آن آگاه ميشكافند و ما را  ها را مي اي از زواياي پديده علوم و معارف مختلف، هر يك زاويه
تواند  خاص، هرگز نمي اي انداز و زاويه از چشم امور انساني، از جمله اموري است كه پرداختن به آنها

د كه در كن ما را از آن ناگزير مي  پيچيدگي ساختار انساني انسان. ما را به فهم و شناخت درست برساند
هاي علمي و هنجاري مختلفي  به معرفت ها و اعمال فردي و اجتماعي وي، تالش براي درك كنش

  . متوسل شويم
گاه ديديك از   هر ،معرفتي هنجارين ،و فلسفة سياسي ،معرفتي علمي ،شناسي روان ،در اين ميان    

كه  به بيان ديگر، درحالي. دكنن خود وضعيت مطلوب و نيك زيست انسان و حيات جامعه را ترسيم مي
فلسفة سياسي  ،گويد كه هست، سخن مي دگي مطلوب بشر، چنانشناسي با دعوي علمي، از زن روان

خود  ،بر اين اساس، متفكران بزرگ، معموالً 64.كند كه بايد باشد، به ما معرفي مي زندگي نيك را چنان
كنند و در نتيجة همين  هاي بشري نمي هاي مرسوم ميان معرفت را مقيد به پايبندي به مرزبندي

  . هاي بشري به دست دهند تر از پديده تبيين و فهمي دقيق توانند جسارت و مرزشكني مي
هايش دربارة وضعيت  گذار قرن بيستم است كه دغدغه اريك فروم، يكي از متفكران بزرگ و تأثير    
كه بايد  از زندگي مطلوب انساني، چنان رازندگي انسان در دنياي مدرن و همچنين فهمي  »ناسالم«

هاي مختلف  او را به شكستن مرز ميان معرفت كه داد خود ارائه مي شناسي باشد، بر اساس انسان
امر «وي را بدانجا رساند كه به جاي پرداختن صرف به  ها ، همين مرزشكنيدر نهايت .رهنمون شد

ترِ حيات انساني معطوف  توجه خود را به وجه بنيادي ـ در تعاريف مرسومـ  »امر سياسي«يا  »رواني
به  ـ دانست كه مقوم حيات سالم انساني ميـ  »كار خالقانه«و  »عشق«دو مقولة به  ،كند و در نتيجه

  . كندتحليل  آن را توجه و »امر روان ـ سياسي«مثابة 
 ،ترين ثمرات آن تواند مفيد باشد كه از جملة مهم بررسي و مطالعة كار فروم از جهات گوناگوني مي    

ارزش . لوف علمي حاكم بر عرصة پژوهش استأم نشان دادن اهميت و تأثير مرزشكني در قواعد
گيري دانشمندان از  تواند پاسخي بايسته براي دغدغة فاصله آثار فروم مي رواجعلمي و همچنين 

مسائل عمومي و ظهور شكاف عميق ميان گفتمان پژوهشي دانشگاهي و گفتمان عمومي جامعه به ما 
نشين و  عاج  نه از موضعي متفكري برج ،ودمعاصر خ ةرويكرد فروم به مسائل جامع 65.عرضه كند
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كند و در  هاي اجتماعي را لمس مي منزوي از اجتماع، كه از موضع متفكري است كه دردها و بحران
  . ددان خود را به هيچ مرز مصنوع در دل ميراث مشترك علمي بشر مقيد نمي ،جويي براي آنها پي چاره

هاي برجستة  تاريخ بشر، نشانه يتفكران و انديشمندان در طاريك فروم، در كنار بسياري ديگر از م    
به  »يا هرشت ميان«دهد كه اگرچه  نشان مي نمطالعة آثار آنا. هستند »يا هرشت ميان«و ميراث غني  سابقه

توجه  بدانتاريخ، متفكران همواره  يشناختي، مفهومي نوظهور است، در ط مثابة يك پارادايم معرفت
. دانستند ها ناگزير مي پديده »اي رشته ميان«مطالعة  از كه خود را توان مدعي شد مي ،قعو در وا اند داشته

تواند ما را به برداشتي جامع از  هايشان مي در مطالعات و پژوهش نعالوه بر اين، بررسي روية آنا
روية بر خالف ـ هايي را  اينكه اين متفكران چه پديده. اي رهنمون شود رشته چگونگي پژوهش ميان

دانند و اينكه در انجام مطالعات خود، چگونه به مرزهاي  مستلزم مطالعة چندوجهي مي ـ علمي حاكم
نهند، از  ها در اختيار مي كنند كه اين رشته شوند و از معرفتي استفاده مي هاي ديگر علمي وارد مي رشته

. ردكتوجه  بدان »اي رشته كار ميان«ي است كه الزم است در فرايند آموختن مهمجملة نكات آموزشي 
 ،هاي انساني به پديده نآموزند، نوعي ديگر ديدن است و مشاهدة ژرفاي نگاه آنا به ما مي نآنچه آنا

  . كند ترغيبتواند ما را به دست يازيدن به تالش و تقاليي مشابه  مي
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