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گرچه دانش پژوهیِ حاکم بر مکتب فرانکفورت، خود بخشی از صنعت 

ش و مشارکت روشنفکری شده است، با اینهمه بخش اعظم این پژوهش،  بر نق

آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه در نظریه اجتماعی قرن بیستم متمرکزشده 

است. گرچه اریک فروم توجه زیادی را به خود جلب نموده اما عمومًا در 

برابر این اندیشمندان معتبر و تاثیر گذار زیاد جدی گرفته نشده است. 

ظریه اجتماعی بنابراین ضروری است این سوال را طرح نماییم که آیا ن

معاصر آنچنان دقیق طرح و مطالعه شده است که بتواند به مسائل 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار تاثیر گذار  دوران معاصر پاسخ 

گوید؟ اگر معتقد باشیم كه تئوري اجتماعي واقعًا منعكس كننده يِ 

 ساختار جامعه مدرن به همراه گرایشات رقیب روشنفكري است كه براي كسب

منابع مادي در رقابت اند، آنگاه درمي یابیم كه زمان براي طرح ایده 

هاي خاص روشنفكرانه و راندن سایر ایده ها به حاشیه يِ تفكر انتقادي 

آماده است. اگر آثار فروم را در پس زمینه يِ مجادالت نظريِ اجتماعيِ 

گونه معاصر قرار دهیم، اومانیزم رادیكال اریك فروم نشان مي دهد كه چ

یك رویكرد جدید قادر است مسائل غامض و بظاهر غیرقابل حلي كه چشم 

 انداز روشنفكري را  احاطه كرده اند، حل و فصل كند.

به گفته يِ « اومانیزِم رادیكاِل اریك فروم» دوركین، نویسنده يِ كتاب 

میشل آرفكن، توضیح بیوگرافیكي جالبي از زندگي اریك فروم، با تمركز 

ت سیاسي و اجتماعي آثار وي و روابط فردي و حرفه اي كه شكل بر كانتكس

دهنده يِ و مقوم اندیشه هايِ او بوده، مطالب آغازین كتاب را تشكیل مي 

دهد. وي با ترسیم پرتره اي كامل از فروم با مراجعه به انبوه آثار 

وي در آرشیوها نشان مي دهد كه فروم عمیقًا درگیر مسائل مبارزاتي 
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نه بوده و بوضوح ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه يِ مدرن را روشنفكرا

تبیین كرده است. نویسنده در چارچوب گرافیكي خود نشان مي دهد كه 

فروم با در دست داشتن مجموعه اي از سنت ها و رویكردها، از زاویه يِ 

روانشناسي تحلیلي و ماركسیسم با مطالعات فرهنگي و محیط شناسانه 

است. دوركین نقشي را كه نظریه يِ تكاملي در اندیشه يِ  برخورد كرده

فروم بازي كرده با جزئیات كامل بازگو مي كند و نشان مي دهد كه تا 

 چه اندازه بر محیط روشنفكري خود تاثیر گذار بوده است.

بگفته يِ دوركین زبده يِ نوشته هايِ فروم جدِل اومانیزِم رادیكال با 

دوران خود بوده است. اینك نیز، در دوراني كه ایده هايِ ضداومانیستي 

بخاطر دهه ها حاكمیت ایده هاي فراساختاري و استثماري كه كوچكترین 

تاثیر مثبتي بر زندگي عیني مردم تحت ستم نداشته اند بازگشت به ایده 

هاي اومانیستي و سیاسي فروم ضرورتي حتتا بیشتر از قبل دارد. بازگشت 

فرومي، نه تنها رویكرد غیر انتقاديِ فردي فعال به اومانیسم رادیكال 

و راسیونال در اقتصاد سیاسي كالسیك و نه حتتا احیايِ جوهر اجتماعي 

انسان نخواهد بود، بلكه دتانتِ میان لزوم ایجاد بنیاني مستحكم برايِ 

عمِل سیاسي و شناسایي نیروهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي كه در تالقي 

بنیادي بازي مي كنند، خواهد بود. اندیشه يِ فروم از  مرزهاي هر پروژه

خواهد بود كه جایي میان نسبي « جوهر كیفي» این زاویه، به مثابه يِ 

گرایيِ افراطي ِ پست مدرنیسم و جوهر مطلقي كه پست مدرنیسم در برابرش 

 موضع مي گیرد خواهد بود. 

بازسازيِ ایده  گوهر بنیادي اومانیسم رادیكال فروم به ادعاي دوركین،

يِ طبیعت انساني است كه بسیار مورد سوءاستفاده واقع شده است. در 

نظریه يِ اجتماعي معاصر، ایده اي كه مدعي است وجوه بنیادي فرد او را 

به انسانیت مشترك به مثابه يِ یونیورسالیسِم صلب شده اي پیوند مي زند 

ه فردیت تقلیل مي كه مجموعه اي متنوع و غني از اعمال اجتماعي را ب

دهد و در پي ایجاد دیدگاه جهاني همگن برمي آید، به صورت اندیشه اي 

آیئني در آمده است. البته دوركین منكر این نیست كه طبیعت بشر در 

مواردي به مثابه يِ ابزار سلطه مورد استفاده واقع شده است اما مي 

عت انسان گوید كه اثر فروم در نشان دادن جنبه هاي انقالبي طبی

ومتمایز كردن آن از وجوهي كه در خدمت وضع موجوداند، مقام بسزایي 

دارد. بنابراین درك و شناسایي چیزهایي كه فرد را به انسانیت مشترك 

پیوند مي زند ، محتوايِ حیاتيِ هر پروژه يِ سیاسي رادیكال است كه ارزش 

 مطالعه دارد.

در بعضي موارد، تاكید بیش از اندازه يِ دوركین براي ایجاد تقابل قوي 

و رقابت آمیز میان فعالیت هاي منحصربفرد روشنفكران حاشیه و توپخانه 

يِ تئوریك وضع موجود اجتماعي ماهیت همدالنه يِ چشم انداز روشنفكري  

معاصر را تیره و تار مي كند. ادعاي وي مبني بر اینكه نظریه يِ 

اجتماعي مدرن اساسًا غیر اومانیستي است، گرچه وجه مهمي از اندیشه يِ 

غالب معاصر را برجسته مي كند، در عین حال اما در عرصه اي گشوده تر 



مجموعه اي از تفكراتي را مطرح مي كند كه اومانیستي بودن آنها محل 

قه زیرا كوچكترین عال  -حتتا اگر مدعي رادیكال بودن باشند –شبهه است 

اي به برپایي بنیانهاي ِ تئوري حقیقت ندارند. یكي از نمونه هاي بارز 

 این ادعا ریچارد رورتي است.

با توجه به رد شدید فلسفه يِ تاریخ ماركس از سويِ رورتي و توهین هاي 

مبتذالنه اش به جنبش هاي سیاسي ملهم از ماركسیسم، بسختي مي توان 

رادیكال قرار داد. اگر این حقیقت آثار وي را در زمره يِ  اومانیسم 

را كه پراگماتیسم جدید رورتي در واقع تكرار سنت ضد اومانیستي 

گژذشته در قالب نو است، به گفته هاي دوركین اضافه كنیم، هیچ دلیل 

قانع كننده اي در دست نداریم كه بتوانیم با استناد به آن رورتي را 

قاتي جامعه بشمار آوریم.حتتا در زمره منتقدین رادیكال ساختار طب  

متاسفانه ادعاهایي موجود است كه رورتي را هم اومانیست و عمیقًا 

منتقد كاپیتالیسم جا مي زنند. ظاهرًا منبع این ادعاها در مفهوِم 

بسیار بسته يِ طبیعت انساني است. دوركین در تالش براي بازسازيِ طبیعت 

انساني، آنتي فونداسیونالیسم را معادل آنتي اومانیسم قلمداد مي 

این كار نه تنها بسیاري از نظریات معاصر در حوزه يِ علوم كند. 

اجتماعي و سیاسي را از شكل مي اندازد بلكه فرصت بركشیدن اندیشه يِ 

فروم را به عرصه يِ دیالوگ منطقي با سنت هایي كه در ك هايِ متفاوتي 

از طبیعت انسان از فلسفه و اخالِق ارسطویي  تا كمونیتاریانیسم و 

معاصر  را عرضه مي كنند، از دست مي دهد.  در مورد  پراگماتیسم

رورتي، اومانیسم نیازي به آویزان شدن به طبیعت عام بشر ندارد بلكه 

به جاي آن مي تواند از این نقطه عزیمت كند كه هریك از انسانها در 

جایي میان فعالیت هاي اجتماعي شیوه يِ جا افتاده يِ زندگي و شكل نوین 

حیات قرار دارند كه قادر به درك كلیت آن نیستیم.از  و رادیكالي از

این زاویه، احتماالً طبیعت ما در هیات چیزي كه به سویش حركت مي كنیم 

بهتر  درك مي شود تا در قامت چیزي كه رویش ایستاده ایم.  اشتباه 

رورتي در تالشش  نیست كه مي خواهد نشان دهد اپیستمولوژي و آنتولوژي 

تضاد با  پس زمینه يِ فعالیت هاي سنتي ما قرار مي  ما ضرورتًا در

گیرد، بلكه دفاع او از سنتي كه آشكارا ناسالم است عمق دریافت هايِ 

 او را آلوده مي كند. 

در كانتكست ارزیابي مجدد آثار فروم، بیان رابطه ي ِ میان روانشناسي 

میت تحلیلي و نظریه اجتماعي عمومیت یافته ضروري و بسیار حائز اه

است. در اكثر سالهاي قرن بیستم روانشناسي تحلیلي با زباني مناسب 

براي بیان رابطه ي ِ دیالكتیكي بین روانشناسي انسان و اغلب جنبه هاي 

حاكم در جامعه مدرن، به یاري تئوري هاي ِ اجتماعي آمده است.مطابق 

 –لي گفته دوركین یكي از مهمترین خدمات فروم به نظریه روانشناسي تحلی

تالش  -و یكي از عوامل اصلي جدایي وي از دوستانش در مكتب فرانكفورت

وي جهت توسعه يِ روانشناسي تحلیلي در درون سوژه گي است. در حالیكه 

چالش فروم با تئوري لیبیدو به ظاهر در آزمون زمان است ، عاقالنه است 



ختار اگر تحلیل هاي روانشناسانه يِ كالسیك یا معاصر  در تبیین سا

اجتماعي و دخالت عالیق اقتصادي به پرسش كشیده شود. بدون اینكه در 

كارآیي روانشناسي تحلیلي در فعایت هاي كلنیكي شك كنیم مي توانیم 

چشم انداز هاي حاشیه اي از جریان اصلي روانشناسي را به مبارزه يِ 

طبقاتي تعمیم دهیم. شناخت را مي توان با تاسي به خود ماركس آغاز 

رد كه معتقد بود روابط اجتماعي و تكنولوژي توسعه یافته در ك

كاپیتالیسم بخش جدایي ناپذیر پروسه يِ غلبه بر كاپیتالیسم است. در 

این روانشناسي مي توان با تمركز بر رویكردهاي گوناگوني آغاز كرد كه 

شناخت ذاتي و علم اعصاب اجتماعي نه در حاشیه امور بلكه در بطن و 

فعالیت مي كند. با توجه به منابع عمده اي كه در این حوزه  درون آنها

ژي اصلي با توجه به مبارزه طبقاتي قادر است ها ریشه دوانده،  استرات

به عنوان مقوم در رویكرد انقالب در تئوري اقتصادي و سیاسي بكار 

گرفته شود. در حالیكه هیچ دلیلي براي مستثنا كردن روانشناسي تحلیلي 

روژه وجود ندارد، اما اگر همین روانشناسي، نقطه يِ عزیمت از این پ

 چنین انقالبي در نظر  گرفته شود ممكن این راه به خطا ببرد. 

یكي از درس هایي كه مي توان از تئوري اجتماعي معاصر گرفت این است 

 –كه ساختارهاي اقتصادي و سیاسي ما از بازتولید مفهوم خاصي از فرد 

اخذ و قوام مي گیرد. از نظر بعضي از اندیشمندان  –ي آنتروپولوژي فلسف

خود این حقیقت كمابیش عالمت مرگ عمل سیاسي معنادار است. در حالیكه 

عده اي دیگر طبیعت بشر را آخرین پناهگاه نهادهاي ِ متعارض مي شمارند 

كه به بهره كشي از بخش اعظم جهان به نفع منافع شخصي خود ادامه مي 

م رادیكال اریك فروم خاطرنشان مي سازد كساني كه دهند. اومانیس

آلترناتیوي در برابر تسلیم به این نهادها نمي بینند، بطور خطرناكي 

با جریان اصلي همسو مي شوند. به این ترتیب بررسي مجدد آثار فروم 

فرصت منحصر بفرد و بسیار مهم در اختیار كساني قرار مي دهد كه براي 

سي و اقتصادي در برابر شرایط حاضر مبارزه مي ایجاد آلترناتیوي سیا

 كنند.  

 


