
 

Problematicaa.com 
 

 

1 

 

 

 
 

 

 

۱۳۹۹اسفند   
 

 



 

Problematicaa.com 
 

 

2 

 مقدمه

های در جنبش هایششناسی است که ریشهروانقسمی از تمرکز این متن بر 

بار نامی برای پدید آمد و وقتی نخستین 1970و  1960 هایدهه دانشجویی

ر خوانده شد. اما در گذ« بخشیرهایی - انتقادیشناسی روان»خود برگزید، 

گاه خواست یافت، اگرچه هیچ« انتقادیشناسی روان»تر زمان نام کوتاه

 اش را از دست نداد.بخشیرهایی

ایدئولوژیکی و و موضوعات  مورد تاریخچه مقدمه، ابتدا باید دربه عنوان 

تر که پیش حبت کنم؛اند، صاش را ایجاد کردهگیریشکل همفهومی که انگیز

با  شناسی راروان همطالعموضوعِ ]این رویکرد[ چگونه واهیم دید رویم، خمی

بخشش بسیار ای که برای اهداف رهاییکند؛ نکتهذهنیتی انسانی تدوین می

بازتابِ طبیعتِ  شناسی به منظورِ سپس باید ببینیم چگونه روان حیاتی است.

، خویش بازسازی شده است. کاتالیزورهای بسیاری هموضوعِ ]مورد[ مطالع

در  ،پس از جنگ را یینسل دانشجو هشدشدت سیاسیاقدامات جمعی و به

های آزادی بیان بخشیدند. این موارد شامل محدودیتسرعت می 1960آلمان 

از سوی دولت و مقامات دانشگاه بود. اکثر دانشجویان از نامرتبط بودن مطالبی 

 استبدادیِ  رویکردِ هنتیج در شد، شکایت داشتند.ها تدریس میهکه در دانشگا

 رخ داده بود.ناآرامی و اعتراض همگانی  ،آموزشی همورد برنام ها دردانشگاه

ثیر را بر تحوالت بعدی گذاشت، شکایتی که بیشترین تأ هر چند در نهایت

م ویژه در فلسفه و علوموضوع تدریس به طبیعت ایدئولوژیکیه مربوط ب

 اجتماعی بود.

اولین  ثر بود.شناسی انتقادی در آلمان مؤروان آتیبر رشد  اختصاصا  دو بحث 

 هایدانش دیگرشناسی و و مربوط به روان آغاز شد 1967بحث در سال 
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شناسی در دانشگاه روان هموسس« براللی»که جناح  دیدگاه سنتی بود. علمی

 طرف است و ارتباطاساسا  بین بود که دانش چنیبود، ش آزاد برلین مدافع

 به کار بردنپیوندِ میانِ دانش و  شود.ایجاد میش ش در پیوند با کاربرددان

خالصه، این  طور منتسب بود. به فردییا دانشمندان شناسان به روان ،دانش

وجدان  له در مورد چگونگی استفاده از دانش در خارج از دانشگاه مربوط بهمسئ

 .فردی بود

چنین ادعا آنان و رسا داشتند.  محکماین رویکرد دیدگاهی  مخالفان 
منفعت به وجود آمده با یک  مطابقدانش و کنشی، ضرورتا   که هرکردندمی

که  روابط وجود داشتاز ی ایکپارچه ه، شبکبر این عالوه آید.میو به اجرا در
 ها،دانشگاه در آن فلسفه، علم، ایدئولوژی و جامعه ضرورتا  به هم متصل بودند.

شد، همه در خدمت منافع کسانی و دانشی که تولید و تبلیغ می هایشاناولویت
و آن قدرت در دستان دانشجویان و کارگران  را داشتند. حاکمبود که قدرت 

 .قرار داشت دارانبلکه در دستان دولت و سرمایه ،نبود
شناسی با منافع حاکم را های روان، لیستی از مشارکتیانیکی از دانشجو

تحقیقات در جهت بهبود اثربخشی جنگ  او چنین ادعا کرد که .دکرمطرح 
انجام شده بود. تحقیق  تی، تماما  در خدمت امپریالیسمشناخنظامی و روان

داری بود. کار دیگر در مورد بازاریابی و تبلیغ، تماما  در خدمت اقتصاد سرمایه
کار بر انتخاب  در خدمت ایدئولوژی بورژوازی بود. سنجینظربر ارتباطات و 
د شغلی فقط با اثربخشی بر تولی هو مشاور شناسی صنعتیشخصی، روان

درمانی به های مشاوره و روانبخش هداری مورد توجه بود و همسرمایه
قابل راحتی کردند. این لیست بهکمک میبا شرایط حاکم انطباق و سازگاری 

به  های معروف هاوتورن آزمایشمثال  (.1968بسط دادن است )استابل، 
یادگیری  هنظریعالوه بر این،  یه نشده بود.بمنظور کمک به کارگران تع

تقویت و تنبیه،  هایبه حالت عملکرد و یادگیری ، با تقلیلرفتارگرایان
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توجیه  در خدمتکرد، اما میمورد یادگیرندگان آشکار  اطالعات کمی در
 .بودمزدی در محیط کار گی برد
 نقصانو این  است و جانبدارانه ناقص شناسی ضرورتا طور خالصه، روانبه
توجه قرار گیرد. این بحث از سوی کالوس هولزکامپ مطرح  بایست موردمی
کنش اجتماعی منتشر کرد.  اب دانش علمیمورد ارتباط  ای درمقاله او شد.
چیزها، او بین اهمیتِ فنی بسیاری در میان  (1972، تجدید چاپ در 1970)

چند این ها مهم هستند؛ هردانش ههم بخش تمایز قائل بود.و اهمیتِ رهایی
مسئله بایستی به این شکل مطرح شود که هر دانش برای چه کسی اهمیت 

مند بودند، رفتارگرایی برای کسانی که به کنترل دیگران عالقه رویکرددارد؟ 
کنترل قرار  برای کسانی که موردِ  با این حال ،حائز اهمیت بودبسیار 

حرفی برای گفتن نداشت. او چنین ادعا کرد که بایستی دانشی را  ،گرفتندمی
ود هایشان خواهان بهبخدمت منافع کسانی باشد که در تالش داد که در بسط

 کیفیت زندگی خودشان هستند.
مطرح شد. این  جلسه جمله مواردی بود که در دومین نکات هولزکامپ از

شناسی آلمان در توبنگن انجمن روان هیک دانشجو در جلس هبا مداخل جلسه
طرفی برای بی ،به معنای واقعیموضوع این  آغاز شد. 1968در سپتامبر 

بود. برای مثال برانگیز چالشسیاسی معمول در تعامالت این جلسات 
مورد  توانند بنشینند و درشناسان میچگونه روان: پرسیدنددانشجویان می

های استفادهءکه سوجزئیات فنی فهرست شخصیت سخن بگویند، درحالی
 گذارند؟گیرند و به کناری میها را نادیده میسیاسی مربوط به این فهرست

ها نیازمند بحث و بررسی استفادهءن سوای ،کنندگان در جلسهشرکت از نظر
سازماندهیِ  تنها در جلسه حل و فصل نشد.کدام از موضوعات مرتبط بود. هیچ

دقیقا  این  جلسه در آن تا شد، مشخص 1969سال بعد، در ماه مِی  هجلس
 موضوعات مورد بررسی قرار گیرند.
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 ،برلینو دیگری از دانشگاه فنی  برلین دو هیئت اصلی، یکی از دانشگاه آزاد

 اساسی هایاستدالل ای که در هانوفر برگزار شد، گرد آمدند.در جلسه

شناسی ذاتا  در خدمت ایدئولوژی نمایندگان دانشگاه فنی این بود که روان

شناسی تواند چیزی به عنوان یک روانبنابراین نمی و سرکوبگر است، حاکم

شناسی مقابله کرد؛ خودِ روان بایستی با .باشدوجود داشته انتقادی یا مخالف 

برای مثال پیشنهاد . های کنشبلکه در تمام حوزه ،هاتنها در دانشگاهنه

های مورد استفاده در های هوش و دیگر تستهای تستنسخه کردندمی

در اختیار مردم قرار گیرد تا کاربردش در  ایگزینش افراد با توزیع گسترده

 ارس و صنعت تضعیف شود.مد

 شناسی بهروان دراصل  درگفتند: ها میهیئت دانشگاه آزاد مخالف بود. آن

که این رشته  است، بلکه مشکل قدرتی مشکلی وجود نداردعنوان یک علم 

شناسی غالب، در کید کردند که روانها تأآن د.نککورکورانه بدان خدمت می

گونه استثمارگر شکل یافته است، اما دقیقا  همانایدئولوژی سرکوبگر و  بردگی

شناسی شناسی شکل یافته تا در خدمت منافعشان باشد، یک روانکه روان

صورت گسترده در خدمت منافع انسانی و  انتقادی واقعی بایستی به

 ،سازیشناسی روشنبرای چنین روان کم. دستانسان باشد یبخشرهایی

شناختی که سازی فرایندهای روانشخصآزاد و م یگیری موجودشکل

 ممکن است. ،استیال هستندمیانجیِ 

طی چند سال بعد، گروهی واقع در دانشگاه آزاد برلین و به سرپرستی کالوس 

، متعهد شدند زمینه را شناسیروان هدانشکدارشد  و عضو برجستههولزکامپ، 

شامل کار این  کنند.بخش فراهم شناسی واقعا  انتقادی و رهاییبرای روان

های جریان اصلیِ موجود بود تا بتوانند ناکارآمدی شناسیِنقدی جامع بر روان
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مشخص  از همان ابتدا بخش شناسایی کنند.رهایی یاز دیدگاه را شناسیروان

بتنی بر درک باید م ،عادی مردمِ منافعِ خدمتِ در شناسیِبود که یک روان

شناسی کنونی موجود که این در روان جامعه باشدفرد با  هدرست نظری از رابط

به صورت مشخص بداند که یک  شناسی انتقادی بایستیعالوه، رواننبود. به

 انسانی چیست؟ هسوژ

عنوان یک هدف قرار داده  را به گیبودعام های پیشگام آن زمانشناسیروان

که به  تقویت همانند نظری .یافتندمیها به آن دست بودند و در قالب نظریه

فارغ از اینکه در کجای مقیاس  ،هارسید برای تمامی ارگانیزمنظر می

که را  شخصیت انسان گیبودخاص آنان کند.صدق می ،اندفیلوژنتیک ایستاده

یک  همچنان گیبود. عامدادندقرار میالشعاع تحتن بود، شاموضوع مطالعه

ها گیبودنوع انتزاعی که خاصشد بین هدف بود، اما بایستی تمایزی ایجاد می

ضد  هچهر کرد.میو ایضاح ها را حفظ کرد و نوع انضمامی که آنرا محو می

 است.  عیانشناسی بخش روانرهایی

 

 شناسیروان بخشِرهایی شکل ضدِ

 .نبودند رهاییمروج در قرن بیستم، رایج  شناسیانیکردهای روبسیاری از رو

کم گرفته نفوذش عموما  دست هواقع حوز در بود.نفوذ پررفتارگرایی بسیار 

جان واتسون  شناسی که از سویروانتوجه به با  درک این وضعیتشده است. 

بایستی به خاطر  اسکینر شناخته شده است، بسیار آسان است. .اف .یا بی

جریان اصلی قرن گذشته،  شناسیرویکردهای روان ه همداشت که تقریبا 

مشترکی با این  معرفهای ما ویژگیااگرچه اغلب با قیل و قالِ کمتر، 

مورد  داد درکارکردگرایی، برای مثال، اجازه می .های سرسخت دارندنظریه
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: سخن بود صورت کلی فقط همین آگاهی و هدف سخن بگویند، اما به

هنگامی که مجبور  معترض،شناسی رویکردهای روانحتی بسیاری از  بگویند.

بودند خودشان را برای تحقیقات قابل قبول )یعنی قابلِ انتشار( از نظر 

های کلیدی مشروعیت بخشند، ویژگیبا استفاده از معیارهای غالب آکادمیک 

های کلیدی را پذیرفتند. از این رو مهم است که این ویژگیمیرفتارگرایی را 

 مطرح کردنشود که جان بی. واتسون با می گفتهبشناسیم. چنین 

به  بینی و کنترل رفتار،عنوان علمی با هدف نظری پیش به ]رفتارگرایی[

-S وجود آمدبهرفتارگرایی  ازای که قاعده جهت داد. شناسی قرن بیستمروان

Rشناسایی محرک  به پاسخ، هدف پاسخ بود. با عنایت - ، ارتباط محرک

 بینی پاسخ بود.حرک، هدف پیشبه م بود؛ با عنایت

تواند عنوان چیزی که می تنها به»رفتار را  شناسروان واتسون، هطبق گفت
 مدل محرک (.7، ص. 1924) کنددرک می« آن را کنترل و دستکاری کند

ناپذیریِ نظری و ی است که هیچ امتیازی به تعیینپاسخ البته یک مدل عل   -
ظاهر مدلِ کارکردگرای به دهد.نمیاش مطالعه]مورد[ تجربی موضوع 

 هحلق( مطرح شد، صرفا  1929وودورث ) که از سوی S-O-R ترمالیم
 نداد. یرا تغییر خودی ماهیت عل  اماکرد، معرفی  را این زنجیره ازدیگری 

گیری درونداد دازهای به اناعتمادِ ویژه آمد، وجودروشی که از این نوع تفکر به 
 که به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته شناخته شدند. و برونداد کرد

معرفی گر عنوان متغیر مداخله در مدل وودورث به «O»همچنین در نهایت، 
 هوابسته وجود داشت و البته اید همبستگی بین متغیرهای مستقل و هشد. اید

یا نباشد، ویژگی مشخصی  این مدل، خواه خود به آن آگاه باشد جدیدی نبود.
های علمی را به چنگ آورده که بر مبنای فرضیاتِ عل ی در مورد روش هکلی از

گیری و تجزیه و تحلیل های آماری شامل نمونهبا معرفی روشطبیعت است. 
  .به وجود آمد ایپیشرفتِ برجستهشناسی روش علمی روان در، هاداده
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های روش پسِ پیچیدگی دیگری را در تفکرِ  به نوبه خود چیزی که
پاسخ  - محرک بود. مدل «علت چندگانه»مفهوم ، شناختی ایجاد کردروان
د، پاسخ قطعا  قابل وکرد که وقتی محرک شناخته شمی ادعاچنین این
های در روشو  افتدبه ندرت اتفاق می البتهموضوع اما این  بینی است.پیش

این موضوع چنین  از د.وشعنوان خطای واریانس نشان داده می آماری به
فقط  بلکه چنین برداشت شد که ،ستخطادچار برداشت نشد که آزمونگر 

 اند.اند و باقی هنوز کشف نشدهبرخی از متغیرهای مستقل مشخص شده
پذیریِ کامل بود. روش آماری بینیزیربنایی همچنان همان اصلِ پیش هاید

هنگامی که  داشت. معلولی به همراه - یشناسیِ عل مزیت دیگری برای روان
یعنی  - آیدوجود شکستی کامل به شونده آزمایش هبینی پاسخِ سوژدر پیش

این  - ها را دنبال نکرده یا بدرفتاری کرده استوقتی که سوژه دستورالعمل
که بر اسبه کرد، درحالیگیری محنمونه هاساس نظری توان برمی اتفاق را
و  هتبدیل شد «مطرود» هسوژه دشوار ب هسوژ های آماری مبتنی است؛روش
 اری نبوده و بنابراین نادیده گرفته شده است.ذگجمعیت نمونه هنمایند
ییدبخش بود: تمام استثنائات تأ - آماری کامال  خود - یترتیب مدل عل بدین

آنکه یشرح داده شوند، بتوانند میبر مبنای دالیل نظری خوبی ، از این قاعده
کنترل  قولِنتوانند شناسان ممکن است روان کنند.انسجام مدل را تهدید 

 قولِ توانند د، اما میدهنمندان بمطلق بر افراد را به صنعت و دیگر عالقه
داران که چشمشان بر برای حساب که البته بدهندرا  «میانگین»کنترل بر 

 معنادار است. دوخته شده،سود و زیان 
صورت کلی در قرن بیستم  کارکردگرایانه به - شناسیِ رفتاریروانرویکرد 

جریان اصلی و غالب را تشکیل  شناسیِ روان رویکرد، این شمول شد.جهان

وضوح اعتراضات و استثنائاتی که به همراه بهدهد(، داد )و هنوز نیز تشکیل می

، شرماسکینر، رفتارگرای کامال  بی .اف .در حاشیه قرار دارند. با این حال بی

 . شکایت او این بود که هدف اصلیِ عجیبِ داخلی به راه انداخت چالش
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که علیتِ چندگانه با آنبینی و کنترل با روش آماری به خطر افتاده است. پیش

بینی شود، هایی در پیششکست منجر بهبرداری ممکن است و خطای نمونه

به ر دردنخوای برای تحقیقات سرسری و بهسادههای بهانهما در عین حال ا

 .وجود آورده است

اسکینر )وام گرفته از اصطالح گوردن نگار( ایدیوگرافیکِ )اندیشهرویکرد 

و وقتی نوبت به  آمد وجودآلپورت(، به طور خالصه، با هدف کنترل کامل به 

یت موفقبه گیری های ساده رسید، او به طرز چشمفشردن اهرم و دیگر پاسخ

بلکه رفتار افراد سایکوتیک در  ،هاو موشفقط رفتار کبوترها . نهدست یافت

های روانی و رفتار کودکان در کالس درس، به دفعات تسلیمِ مهندسیِ بخش

انتزاع.  هدست آورد، اما به هزین او کنترل را به شرایط و رویدادها توسطِ او شد.

در میانِ  چنین به اطالع رساند که( ظاهرا ، با افتخار، این1956اسکینر )

بر اساسِ  شدهآوریجمعهای داده از موش گرفته تا انسان، ،ای مختلفهگونه

شده آوریجمعهای این داده هکنندمشاهده است که یکسانچنان آن هاپاسخ

ک موش تواند تشخیص دهد کدام داده مربوط به کدام گونه است. آنچه ینمی

 اسکینر برای کامال  ،یا یک انسان را انسان ساخته را موش، یک کبوتر را کبوتر

 این است که اگر ،درسی که باید گرفت رسدنظر می است. به امری تلویحی

به سطحی از یک حیوان نوعی فروکاسته  ،شخص یا حیوان با توجه به شرایط

 پذیر است.کنترل واقعا  امکان ،شود

پویایی »مانند  های دیگریبرچسب ههای شخصیت اغلب به وسیلنظریه

اما همچنان در قالب رفتارگرایی باقی مانده  ،شدندگذاری مینام« ساختاری

بودند، صرفا  به عنوان متغیرهای  ها تشخیص دادهی که آن«صفات»بودند. 

گوردن  کرد.پاسخ عمل می - گر یا ساختارهای فرضی در مدل محرکمداخله
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رک، د»این نکته را که اهداف علم  ،ایمشهور چنین نظریه مدافعآلپورت، 

(، تعریفی 159، ص. 1965) مسلم دانست «بینی و کنترل رویددادهاستپیش

بینی و کنترل از توانایی پیش« درک»که است، چرا حشوآمیز مسلما   که

 تخمین زده شده است.

این  ،پدید آمد 1960شناسی شناختی که در اند روانبسیاری در ابتدا ادعا کرده

مورد  در، دیگری اجازه داد بارسان شنابه روانکم دستو  قالب را شکست

 مشخصسادگی اما به. سخن بگویندمفروض، با مشروعیت رویدادهای روانیِ 

های پردازش اطالعات که ظهور نظریه اشتباه است. این ادعاکه  شد

را ها و فرضیات در مورد آنگر کردند، صرفا  تنظیمات متغیرهای مداخلهمی

همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته  ههمچنان به وسیلو  دادند ترشگس

 هگرایانکارکرد - های رفتاریتنها تغییری که در روش د.نشدآزموده می

 مدلِ زیربناییِ  بود. دن بیشترکر شناسی علمی رخ داد، اصالحاصطالح روانبه

پاسخِ عل ی به چالش کشیده نشد. این موضوع یقینا  با اقدام بسیاری  - محرک

تمرکزی که  کز بر فرایندهای مغز بهبود نیافت؛شناختی با تمرشناسان از روان

 هایشان بسازد.مغزها و ژن ههایی درماندقربانی تمایل داشت از افراد

شناسی از ابتدای بر جریان اصلی روان حاکم این مدل که هبنابراین مشکلِ ویژ
 ، چیست؟شدقرن بیستم 

اساس  بر در آن د کهترین مشکل الزام به مفهوم علیت باششاید بدیهی
کبریت را بکشید روشن خواهد شد؛ روی دهد: پاسخِ معینی رخ می، محرک

شکست مکرر در نشان دادن چنین  ون ضربه بزنید زانو تکان خواهد خورد.دتان
های تر از بازتابشناختیِ پیچیدهجبرگرایی پایداری برای رخدادهای روان

شد: به صورت خالصه، میهای چندگانه توضیح داده با مراجعه به علت ،ساده
گرفتند و نه نِ پیشرفتِ علم در نظر میای در مورد میزاعنوان مسئله آن را به
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 دشان را در مقامکارگیریِ فرضیات نادرست. اما افراد خوبه هبه عنوان مسئل
ی پاسخشان به مورد چگونگ در قتی کهو ،کننددرک میهای آزاد عامل

ها تحت شرایطی مجبور به عمل ی که آنزمان گویند.محرک سخن می
دانند که مجبورند و از آن ناراحت هستند. این همان چیزی است میشوند، می

هیچ جایی برای که درحالی گویند،می )اراده( که فالسفه به آن قصدمندی
 شناسی جریان اصلی نیست.های روانقصدمندی در نظریه

پاسخ این است که سوبژکتیویته را  - دومین مشکل واضح با مدل محرک
کنند که سوبژکتیویته بر زندگی می یافراد در دنیای کهگیرد. درحالینادیده می

مورد علیت  فرضیاتی در از ،این اشتباه نظری البته .است آن چیره شده
های نی یا معادلدهیم ناشی از اتفاقات بیرو: اگر آنچه ما انجام میخیزدبرمی

عنوان سوبژکتیویته  درونی مانند فرایندهای مغزی باشد، بنابراین هر آنچه به
شناسی جریان اصلی جایی که روان ای باشد.بایستی حاشیه ،شودتجربه می
 ها صرفا  اداماین رویدادهجایی است که ه، بخشیددرونی  هبه تجرب رجحانی
ها پیوند رویدادهای بیرونی را به پاسخکه اند در نظر گرفته شدهعلی  هزنجیر
تبدیل  هااتفاقمانند دیگر  یک اتفاقصرفا  به سوبژکتیویته بنابراین  .دهدمی
به نظر مشکلی که باید واضح باشد اما  است؟ توهمقصدمندی یک پس  .شد
ی فرد را به طریق مدل عل   ، آن است کهبرای بسیاری چنین نیسترسد می

وضوح در ساختار توان این مسئله را بهمی کند.میو ایزوله غیرطبیعی منزوی 
شونده در اتاقک قرار که آزمایش، درحالیشناختی معمول دیدآزمایش روان

اینجا این موضوع  ها را دنبال کند.دستورالعملشود و به او گفته می گرفته
داند چگونه شود که آزمودنی با زبان آشناست و میفرض گرفته میپیش
ها رسد تناما در این نظریه به نظر می اش تطبیق دهد.تواند خود را با معنیمی

 کننده هستند.رویدادهای بیرونی عوامل تعیین
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رویدادهای سایر معادل  نیزها آنبا ند، شوکه افراد دیگر درگیر مواردی  در
موضوع این  شود.رفتار می هاای از علتعنوان مجموعه بیرونی دیگر، فقط به

ممکن است از نظر کیفی  یکدیگر شود که روابط افراد بانادیده گرفته می
 در مدل آماری متغیرها، متفاوت از روابط بین افراد و رویدادهای فیزیکی باشد.

ممکن است ثابت  خاصی به قصد تحقیق افراد صرفا  متغیرهایی هستند که
ود، شمیفراموش اینجا  آنچه در و بنابراین از بررسی خارج شوند. نگه داشته

بینی پیش ،دستکاری انضمامی بودن زندگی افراد است. افراد به چیزهای قابلِ 
از  شناختیمیتِ حاصل از نظریات روانعمو شوند.کنترل تقلیل داده می و

جایی هیچ  این موضوع طریق حذف عوامل مرتبط به دست آمده است.
دستیابی به نتایج عمومی دیده  هنگاماسکینر  هآشکارتر از ادعای مفتخران

متعلق به کدام  گر از گفتن اینکه کدام دادهی که مشاهدهصورتشود، به نمی
بازتاب قانونی از  ،رسد که این امر برای اوبه نظر می .است، ناتوان است گونه

شناسی د که روانکناثبات  کردتالش می طبیعت مانند جاذبه است، بنابراین
 بیه به فیزیک باشد.تواند علمی شمی
 

 ؟هچ، های فیزیکی یا حتی بیولوژیکی کامال  متفاوت باشندابژهاگر افراد با  اما
اما این  .ادعایی عمومی است، ها از نظر کیفیادعای متفاوت بودن آن مطمئنا 

نه آنکه از هستی کند، عمومیتی است که انضمامیت زندگی انسان را حفظ می
عالوه بر این، آزادی در شرح انتزاعی رفتار انسان هیچ معنایی  کند. شانتزاع

 ههای انضمامی معنادار است که مسئلیفقط در زندگموضوع ندارد؛ این 
معنادار بودنِ  در واقعموجودند.  های ایجاد شده بر آنقصدمندی و محدودیت
ای زمینههایی که به صورتی طبیعی در انسان انضمامیِ  آزادی فقط در وجودِ 

 قابل بیان است.  ،کنندتاریخی و اجتماعی زندگی می
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 بخشرهایی قدر کفایتبه شناسیبه سوی روان

 
 ،بخش نیاز استرهایی قدر کفایتبهشناسی ضمامی که برای روانکلیت ان
مقوالت و  تواند با روشی که تاریخی و تکوینی است به دست آید.میتنها 

ها را به صورت قطعی از مگر آنکه بتوان آن ،مانندمیمفاهیم نامتعین باقی 
مفاهیم  برای مثال، تا زمانی که کرد.و استنتاج بیشتر متقن استنباط  مقوالتِ 

های بایست مطابق خواستهشناس میملیاتی تعریف شوند، روانبه صورتِ ع
 و انتخاب کند.  گزینشخاص آن لحظه 

گفتند، دیگران سخن می و مشوق عنوان سائق رفتارگرایان از انگیزش به مثال 
 که برخی دیگر آن راحالی، درشناختندمیبا عنوان ناهماهنگی شناختی را آن 

چنین تعاریفی بدیهی است که اشتراکاتی دارند، اما در  فهمیدند.اهداف می
 این رویکردهازیرا  ،ها با یکدیگر غیرممکن خواهد بودنهایت تطبیق دادن آن

فهِم [و این  اندرک از چیستی انگیزش بنا نشدهیک فهم مشت اساس بر
برای  سایر فرایندهای زندگی قابلِ استنباط است. هتنها از مطالع ]مشترک

که مبتنی  وجود دارد مارکس هسرمایمعینی در کتاب  چنین تحلیلی، الگوی
های ها و مقولهاست. اما مسئله فقط جایگزین کردن مفهوم منطق هگل بر

 ستیبای ، بلکهیستشناسی نهای روانها و مفهومسیاسی با مقوله - اقتصادی
فرهنگی انجام  هزیستی و تاریخچ تکوین مبنایبر  جدیدیتجزیه و تحلیل 

او گزارش  شود؛د که چگونه این کار انجام می، اما مارکس نشان داداد
، تکوین یافتهانسانی در آن  هسوژهای اجتماعی که بندیصورتارزشمندی از 

شناسی انسان مورد روان چنین تحلیلی در هواقع دنبال ده است. درکرارائه 
، از انتشارات اصلی 1971، یف)لئون تی استیف انجام شده توسط لئون تی

 انسان است. هتحلیلی اختصاصا  بر سوبژکتیویت(. تمرکز چنین 1959روسیه در 
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یف شروع شده بود، بیشتر از ن تیلئوهای ای که با نوشتهمقوله ،بازسازی کارِ
ر کتاب کلوس هولزکامپ و ولکر شوریگ ادامه یافت و سرانجام در چها سوی

که تأثیراتِ نظریِ  (1976 ،1975 ،یگو شور 1973منتشر شد )هولزکامپ، 
یعنی کتابِ وزینِ  ر در کتابِ پنجم خود را نشان داد،کاملِ این کا

Grundlegung der Psychologie  ،نتیجه  .(1983)هولزکامپ
تر از آن است که در اینجا بتوان به شکل مناسبی به آن پرداخت. پیچیده

شناسی شرح های روانقولهاز م املیتک ایکند بگوییم تاریخچهکفایت می
گیری، معنا، جهت حسانیت،پذیری آغاز و از طریق ریککه با تح داده شد

های کامال  تا ویژگی )و چند مورد دیگر(هیجانات، ارتباط، انگیزه و یادگیری 
 .بسط داده شدروان  هپیشرفت

 

وسازِ تکاملی رسید. اولین آن با ساخت هانسانی در دو مرحله به صحن هسوژ
 مند و استفاده از ابزارها همراه بود.نظام

ابزارها را  کارگیریطوالنی، انسان اولیه ساخت و به یشک برای مدتبی
کاری که بسیاری  دیگر موجودات جهان پیرامونش کرد؛ میانجیِ روابطش با

 با این وجود، دهند.ها هنوز هم انجام میاز دیگر حیوانات، مخصوصا  نخستی
ر آینده و د که اجدادمان شروع به نگهداری از ابزارها برای استفاده هنگامی

ر تغیی کردند،شده تعیین پیش در غیابِ مقصودِ از همچنین ساختنِ ابزارها
پیامدهای بسیاری برای شناخت داشت. موضوع این  ای پدید آمد.برجسته

بازنمایی کند و ابزار را مطابق  یشرا برای خو ءبایست بتواند شیابزارساز می
این آغاز توانایی تفکر در مسائل، مستقل از خود شرایط  بازنمایی آماده سازد.

ای باشند که فقط وسیلهجای آنکه  توان گفت که این ابزار بهبود. سپس می
این  مستقیما  به یک هدف مرتبطند، به خودی خود هدف قرار داده شدند.

وارونگی وسیله و هدف در ساخت و استفاده از ابزار، پیامدهای قابل توجهی 
یگر نیازی نبود سازنده و . بدان معنا که دجا گذاشت بردر روابط اجتماعی 
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فقط مقصودِ از پیش بنابراین نه د باشد.کننده از ابزار یک شخصِ واحاستفاده
از ابزار باید از نظر ذهنی برای سازنده بازنمایی شود،  شده برای استفادهتعیین

 بلکه روابط او با دیگران نیز باید بازنمایی شود.
همچنین به معنای نیاز به برقراری ارتباط بود، به این ترتیب که موضوع این 

طریق  توانست ازهایی بود که میآن دارای شکل مقصودِ های ابزار و بازنمایی
به شکل کلمات و زبان و نه به صورت  ، به صورت کالمی،کنندگانمشارکت

اشغال با ابزار ها به خودی خود که دست، چرادست به دست شود ایما و اشاره
های متمایزِ انسانی را مشاهده ویژگی هتوان همبود. در این سناریو میشده 
، زبان، قصد و فکر؛ د که عبارتند از: سازمان اجتماعی آگاه، تقسیم کار، معناکر

 از نظر کیفیتاما مشخصا  و  د،های حیوانی وجود دارگونه ها دراین ههم هطلیع
 تری به خود گرفته است. در انسان شکل پیشرفته

 وجودِ اجتماعی برجدیدِ  هکه این شیو شددومین گام مهم هنگامی برداشته 
توانست خارج از جامعه زندگی کند . فرد دیگر نمییافتحیات زیستی تسلط 

شناسی به خودی خود تبدیل به موضوعِ عمل قصدمند شده بود. در و زیست
اط فرد با گوییم. ارتببلکه از تاریخ سخن می ،این مرحله ما دیگر نه از تکامل

فقط قرار دارد که نهختارهای اجتماعیِ معنا ثیر ساتأدنیا اکنون کامال  تحت
گیرد. ارتباط ما را در بر می ها، عقاید، نظرات و...بلکه سنت ،های فیزیکیابژه

درخت طبیعی، اکنون به  هنیست. حتی چیزی به انداز« یطبیع»با دنیا دیگر 
نامی دارد که در خود فهمی از  ءشود. این شیدیده می ءعنوان یک شی

بندی، تاریخچه، عملکرد، ارزشش برای ما و موارد دیگر را به همراه طبقه
خانه و کامپیوتر ی مانند چکش، ئمعنا در مورد اشیا شدن واسطه این شرطِدارد. 

ثیر تأای از دنیای ما نیست که تحتجنبهسادگی، هیچ به ت.کامال  مشهود اس
ثیر تأعالوه بر این، اعمال ما نیز تحت برساخته نباشد. اجتماعیاز نظر  معانیِ

 انیکه معمگر این دانم با کامپیوتر چه کنم،نمیمن  ها قرار دارد.این جنبه
 من از هبه وسیل معانیبه عالوه، این فرمان دهم. به آن مربوطه را 
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من به عنوان یک  واقع های اجتماعی به دست آمده است؛ دردستورالعمل
به صورت خالصه،  دهم.ها چنین دستورالعملی میکننده به آنمشارکت

ی نیست که علیه جامعه شود؛ این چیزفردیت من فقط در جامعه حاصل می
ام با ساختار به دلیل رابطه ،کارهایی که من قادر به انجامش هستم هباشد. هم

 پذیر است.اجتماعی که عضوی از آن هستم امکان
دهد؛ تغییر می را های دنیاابژهفرد با  ههمچنین طبیعت رابطاما معرفی معنا، 

به عنوان یک  پذیرد ومعانیِ اجتماعی صورت می هواسط با اکنون عمل فردی
ها را تحریک ها دیگر پاسخابژه یعنی در ارتباط است. هدفشامکان با 

کنند. این البته همان مل را فراهم میهایی برای عبلکه امکان ،کنندنمی
است: هر عملی مبتنی بر یک انتخاب برای عمل « آزاد هاراد»منظور ما از 

این ویژگی هایی که برای عمل فراهم شده وابسته است. است و به امکان
خصوصا  رفتارگرایی  سنتی شناسیروانرویکردهای اکثر  از سوی، انسانی ذاتا 

ما اکنون سوژه  .گیردالشعاع قرار میتحت مبتنی بر مغز، هایگراییو شناخت
معه پدید موقعیتش در جا هرا به عنوان کنشگری با قدرتی معین که به وسیل

عنوان چیزی که مبتنی  سوبژکتیویته به« هئلمس»پس  کنیم.آمده، مشاهده می
 شود.است دیده می موقعیتبر 

یا  ءیک شی هشدارائه هایتوانایی یا عدم تواناییِ من در استفاده از امکان
هولزکامپ این قدرت  د.موقعیت، به قدرت من در انجام آن کار بستگی دار

 ترجمه شده« عمل ظرفیت»که  نامید Handlungsfahigkeitرا
ای که من اکنون ترجمه نیز ترجمه شود؛« عاملیت» تواند. همچنین میاست

ناموزون به نظر « عمل ظرفیت»دهم، فقط به این خاطر که ترجیح می
پردازد: من باید خودم را عاملیت ابتدا به برآورده ساختن نیازها می رسد.می

ات ساخته ها برخی از امکانم. اینبدهسیر کنم، لباس بپوشانم و سرپناهی 
اینکه چه امکانات  که من عضوی از آن هستم. است جامعه هبه وسیل شده
رد. من بستگی دا هرشد تاریخی جامع هصی برای من وجود دارد، به مرحلخا
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هایی برای رفع نیاز و رشد شخصی دارم که پیش از این من اکنون امکان
نیازهای  در مقایسه با نیازهای اساسی نیاکان من هرگز وجود نداشته است.

نی ما دسترسی یکسا هشد، اما همبرآورده می های بسیار متفاوتی، از راهمن
 ه، نداریم.کنونی رشد تاریخی ایجاد شد هبه امکاناتی که که در مرحل

 
 هنونی مسئلکرداند. در اقتصاد جهانی گمیباز« موقعیت»این ما را به مفهوم 

زادِ مواد واضح است. ما قادر به تولید ما یموقعیت بیش از هر زمان دیگر
برای  حدودیهستیم، با این وجود بسیاری امکان بسیار می در جهان غذای

ای واقعی بسیاری به معن ،سفواقع با کمال تأ و در شان دارندرفع گرسنگی
نه عوامل  انسان، دنیا هاز نظر سوژ کشند.کلمه تا سر حدِ مرگ گرسنگی می

رتباط با دنیا ابرقراریِ  دهد. سوژه درها را نمایش میبلکه امکان ،کنندهتعیین
کنند یجاد میبین سوژه و جهان ا« معرفتی هفاصل»زاد است. معنا و زبان یک آ

جتماعی بدین ترتیب، این محصول هستی ا سازد.کن میکه این آزادی را مم
ست. جوامع از هستی اجتماعی دیگر حیوانات متمایز ا از نظر کیفی،است که 

 نه. های اجتماعید، اما گروهدارای تاریخ هستن
مقدماتی برای  هپای برها سوژه عمالِ که ا توان چنین بیان کردمیبنابراین 

بر . آیندفراهم میتاریخی  - خاص اجتماعی هزمین اند که دربنا شده 1عمل
به صورتِ حال عین  در، اما هستنددر نهایت عینی  های عملزمینهاین اساس 

 .هستند هم ذهنی ،واسطهبی
عنوان تنها  انتخاب عمل از بین اعمالِ ممکن با توجه به آنچه هولزکامپ به

انسان در نظر گرفته است  هبیناسوبژکتیویت آکسیومِ پیشینی، مادی و بنیادیِ 
گونه که کس مغایر منافعش، آنشود، یعنی این آکسیوم که هیچمی هدایت

کنیم تصور می آنچه ها اکثرا  به وسیلم کند.کند، عمل نمیها را درک میآن
البته شویم. هدایت می ،کندمان کمک میبیشتر به کیفیت سوبژکتیوِ زندگی
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کننده آشکار نیست، اما هیچ های عملسوژه اگرچه این همیشه بر در نهایت،
ظرفیت ما برای آنچه  .وجود نداردتناقضی بین منافع مشترک و فردی 

« خیر»خیزد و می، از زندگی اجتماعی مشترک براختصاصا  انسانی است
 شود.یافت می جاآننیز ضرروتا  در  اشنهایی

 

 عاملیتآزادی و 
ردن کیعنی عمل  مثبت است. آزادی شناسی انتقادیمفهوم آزادی در روان
برای  .استکه در تحلیل نهایی با نفعِ عمومی همسو  مطابق منافع خویش

ا هایی بها چه تفاوتباید ببینیم که انسان رفهم این موضوع، یک بار دیگ
شان دارند که ها و کبوترها ارتباطاتی با دنیایها و کبوترها دارند. موشموش

های ابژهیما  با ان مستقبرای برآورده ساختن نیازهایش ت.نسبتا  بدونِ واسطه اس
بتدایی را اها ممکن است تسهیل اجتماعی یا همکاری آن کار دارند.ودنیا سر

تماعی متکی در برخی مواقع نشان دهند، اما به صورت کلی بر قراردادهای اج
ارتباط با  درمقابل، به صورت کلی نیازهایشان را فقط  در هاانسان نیستند.

 آگاهانه هیافتانها در قراردادهای اجتماعی سازمکنند. ما تندیگران برآورده می
ها و کنیم. برخالف موشخوراک، سرپناه و پوشاک را مرتفع مینیاز به 
های اجتماعی صورت و کنش معانی هها، ارتباط ما با دنیا به واسطکبوتر
 ایم.یافته و در آن رشد ساخته خود نِ گیرد که ما از آمی
 

ایم. ما خودمان را نه بدین ترتیب، ما به صورت جدانشدنی به دیگران وابسته
شرایطی را چنین  بینیم.می 1عنوان مراکز قصدمندی ها بلکه بهابژهبه عنوان 

ه به عنوانِ مراکز قصدمندی دیگرانی ک او از آنجا که ب خوانیمسوبژکتیویته می
چنین شرایطی را بیناسوبژکتیویته  نیز در ارتباطیم؛ دهیمتشخیصشان می
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به عدمِ تقارنی را ها ابژهما با  همندیِ اجتماعیِ رابطاین واسطه خوانیم.می
ها ابژهدیگر  ه، ما به وسیلخالفِ دیدگاهِ رفتارگراییآورد که در آن بروجود می

ای هی به ما امکانو این معان ها برای ما معنا دارندابژهبلکه  شویم،کنترل نمی
امکان است که در آن انتخاب  هها رابطابژهما با  هدهند. بنابراین رابطعمل می

 کنیم چگونه و چه زمانی عمل کنیم.می
 

کنند. هولزکامپ این کنترل ها ما را کنترل نمیکنیم؛ آنها را کنترل میابژهما 
مشارکت در »عمل یا عاملیت نامید و آن را چنین تعریف کرد:  ظرفیترا 

اعمال کنترل فرد »( یا 240، ص. 1983« )کنترل فرایندِ کلی تولید اجتماعی
، 1983« )یندِ اجتماعیدر کنترل فرا اش از طریق مشارکتبر نیازهای زندگی

 آزادی قدرتی نامحدود برای اجرای عاملیت است، یعنی نیازهای .(241ص. 
گونه که کند. آنما را از طریق مشارکت معنادار در کنش اجتماعی برآورده می

در عین حال به صورتِ هستیم،  سوژه ما به عنوان انسانتوصیف شد، 
به ها ابژهدهد تا روی کنترلی که عاملیت به فرد می نیز هستیم. ابژه 1دوفاکتو
 هاانسان به صورت خالصه به کار رود.روی دیگر افراد هم  تواند، میکار رود

 و انسانی است این اتفاق ضد مشخصا یافته و ابزاری شوند، توانند شیئیتمی
چنین تحریف یا ابطالی  کند.ضرورتا  عاملیت فرد را تحریف یا حتی ابطال می

دهد که قدرت، دانش و امتیازات در جامعه تحدید آزادی است و زمانی رخ می
وقتی این اتفاق برای یک فرد یا گروهی از افراد رخ د. ننابرابر توزیع شده باش

ترین راه دست کشیدن از انسانیت اولین و واضح دهد، دو راه وجود دارد.
ندرت مورد استفاده قرار خویش است. اگرچه چنین چیزی محتمل است، اما به

 شود.ندرت به عنوان انتخابی دائمی پذیرفته میگیرد یا بهمی
عمل(  ظرفیتِ هعاملیت )محدودکنند همحدودشد یک شکلِ پذیرش ترراه رایج

را از طریق  اشبرخی از نیازهای اساسی کمدستاست که بدین ترتیب فرد 
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سازی با عناصر قدرتمندتر در جامعه، اما با قربانی کردن نهایتا  برخی همسان
 .سازد، برآورده یشهای خومندیاز عالقه

در واقع در که  -راهی کارکردگرایانه است  قینا  این راه به لحاظ سوبژکتیو،ی
اما تا  -شود دارانه ریشه دارد و از سوی آن اشاعه داده میسرمایه هجامع
شود و به نافعِ حقیقیِ اجتماعی بنا میانکارِ م های، کمتر یا بیشتر، بر پایازهاند

ع که در تحلیل نهایی منافع فرد با منافع کلیتِ اجتما همان اندازه از آنجا
در موضعی علیهِ  ]عاملیت هبا انتخابِ شکلِ محدودشد[یکسان است، افراد 
گیری این امر، بدونِ شک منجر به شکلگیرند. خودشان قرار می

توان کل سیر محتوایی جا نمیدر این شود.هایی با ماهیتِ بالینی میآشفتگی
؛ 1983، هولزکامپ )برای مثال ببینید: و منطقی این نظریه را توصیف کرد

(، اما امیدوارم آنچه در اینجا گفته شد، 1994؛ تولمن، 1991تولمن و مایرز، 
م درست با مفهو پذیر است اگربخش امکانرهایی شناسینشان دهد که روان

 آغاز شود. ،گونه که در روابط اجتماعی تشکیل شدهانسان آن هاز سوبژکتیویت
شناختی نیست؛ در روانبخشی فقط یک امر همچنین واضح است که رهایی

بخشی واقعی گیر در ساختار اجتماعی قدرت رهایینهایت بدون تغییرات چشم
  وجود نخواهد داشت.

 

 حرکت به سوی کنش 
 هداری جهانی شکلی از جامعایهباقی نیست که سرم یهیچ شک در عمل 

ری برای که به دلیل طبیعتش، از اسارت بسیاآورد سرکوبگر را به وجود می
 کند.مین قدرت مطلق افراد معدودی تغذیه میحمایت از توهم آزادی و تأ

اندکی از آن در  هرا تغییر دهد و نشان این موضوعتواند تنها یک انقالب می
سهامی وجود دارد. شکی نیست  هایِشرکت سازیِ جهانی یِگارِ غلبهاین روز

ها و سایر دانشگاهشناسی که در لوم اجتماعی، از جمله رواندر اینکه ع
ولوژیک توجیه وضع موجود عمل ایدئ ه، به وظیفشودسسات منتشر میمؤ
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آزادی را که کانون هر  ،های رفتاری و شناختی مبتنی بر مغزنظریه .اندکرده
های ریهکه نظکنند، درحالیبخش است، آشکارا انکار میآزادی هاندیش

 ؛بینندتمامی مشکالت را درون افراد می شخصیت و صنعت آزمایش منشأ
جامعه  ههای ناعادالنه و استثمارگرایانرود با خواستهافرادی که انتظار می

شاید بتوان کاری در این باره انجام داد. فقط در نظر بگیرید  سازگار شوند.
 «هسوژ»شود. انجام میپژوهش شناسی جریان اصلی کنونی در روانچگونه 

بر او که بادقت طراحی شده شود و روشی یشگاه آورده میپژوهش به آزما
ثیر خیاالت سوژه نباشد. دیگر فریب دادن افراد تأتحت شود تا دادهاعمال می

استفاده از  همورد نحو ندرت درها بهسوژهشود، اما اخالقی در نظر گرفته نمی
آزمایشگاه، بیرون از  مطلع هستند. کامال  دهندهایی که ارائه میداده
های سنجیده شده شیا نگر بدل به لیستی از الگوهای شخصیت« هاسوژه»

ایی در هشوند که یک بار دیگر، دادهیا ابزارهای مشابه می هادر پرسشنامه
کاربردن آن کنترل کمی دارند یا هیچ دهند که در بهها ارائه میمورد آن

 دقیقا  صورت خالصه، های پژوهش استاندارد، به شیوه کنترلی ندارند.
ها از بین ببرند. آن وجود داردها «سوژه»مورد قصدمندی  آنچه در خواهندمی

هایی ابژهحاصل تنها مربوط به « دانشِ» اند.یافتهبه شکل ثابتی شیئیت
شناسی باشد که بایستی مورد بررسی و دستکاری قرار گیرند. آیا روانتواند می

افته و بیشتر انسانی برای انجام پژوهش اشاره یشیئیت انتقادی به روشی کمتر
 دارد؟

پردازیِ تجدیدنظر شده مشناختی بسیاری برای مفهوپیامدهای روش مطمئنا 
 به عنوان عاملیت، عملِ که هایی یعنی سوژه شناختی وجود دارد،روان هاز سوژ

دنیا را نه  تااند ته همه در یک محیط اجتماعی قرار گرفتهیکتیوقصدمند، سوبژ
هایی برای عمل عنوان ظرفیت محرک و علت، بلکه به هبه عنوان مجموع

آید و یدگاهی به وجود میهر پژوهشی که از چنین د مطمئنا  د.ننمایش ده
، را داراستتر ساختن )ظرفیتِ عمل( و اثربخش نیاز به فهم عاملیت هانگیز
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داده  هدهندهش و ارائهکننده در پژوافراد مشارکتبین باید برابری اساسی 
 یا هر دانشمند علوم اجتماعی خود نیز سوژه شناسواقع روان ایجاد کند. در

کنندگان در نهایت یکسان باشد. بنابراین باید منافع دانشمند و شرکت است.
فریب یا جهل اجباری  ای ازاست که هیچ درجهیکی از مفاهیم بارز امر این 

چنین عالوه بر این، مسئله باید  .باشد پژوهشتواند بخشی از استراتژی نمی
فقط برای پیشرفت نه، دانش به نفع بشریت و کامال که در آن واقعا  باشد 
یعنی مالکیت  برتریبا یک  دانشمند معموال  با این حال رود.پیش  هاشغل

این نشانگر اختالف  در ابتدا کمدستکند. دانش نظریِ موجود شروع می
بنابراین یک هدف  کنندگان است.معنادار قدرت بین پژوهشگر و مشارکت

این اختالف باشد.  تواند کاهش یا حتی حذفپژوهش انتقادی می
بلکه قدرت درک  ،دهدارائه می یفقط داده یا اطالعات دیگرکننده نهشرکت

 آورد.نیز به دست می
 کاوی قصد انجامنیست: مثال  فروید در روان چنین دیدگاهی کامال  جدید البته

ترش این کار به یک روش پژوهش اکنون نکته گس را داشت. چنین روشی
کنندگان همکاران پژوهش بر اساس منافع مشترک، شرکت است که در آن

کنند و مهارتشان را شوند که به تعریف مشکل و دانش حاصل کمک میمی
شناسی در دانشگاه آزاد برلین، روان هنشکداعضای دا گذارند.می به اشتراک
 هن گذشته با هدف اجرای یک برنامها را در ربع قرای از پروژهمجموعه

 اند.شناختی آن شروع کردههای روشمحور و کار با پیچیدگیتحقیقاتی سوژه
 هر دانشگاه آزاد برلین به مطالعیک گروه تحقیقاتی د 1977در سال  برای مثال
 ته بود.یکتیوبر رشد عاملیت و سوبژ متمرکز ودک پرداخت کهک هرشد اولی

برای رشد خانواده  را یک دیدگاه آموزشی واقعی»پروژه طراحی شده بود تا 
 ،)بادر و دیگران« مشترک ممکن سازدبه منظور گسترش امکانات رشدی 

 مورد رشد کودک شناختی معمول درروان هبرخالف مطالع (.46، ص. 1985
مورد  گیرند، درکودک قرار می - والد هشناسان بیرون از رابطآن روان که در
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و سپس نتایج را در قالب مشاوره  آورندابطه دانش مفصلی به دست میآن ر
دهند، گروه دانشگاه آزاد برلین به عنوان یک یو نصیحت به خورد والدین م

. مشارکت کردندشدند می فرزندزودی دارای شی با والدینی که بهآزمای هپروژ
 هابتدا کلی در پژوهش باشند. خود همکارِ ،در پروژهبدین صورت که والدین 

آمده توان مشکالت پیشهایی آشنا شدند که میکنندگان با مجموعهشرکت
مواردی مانند ها شامل همجموعبندی کرد. این چارچوباساس آن  بررا 

و روابط ابزاری و سوبژکتیو  ته، معنایفعالیت، عاملیت )ظرفیتِ عمل(، سوبژکتیو
های درگیر در تمام طرف کانون توجه شامل رشد عاملیت و سوبژکتیویته. بود

های آموزشی رایطش و تمرینبود؛ رشد ظرفیت کودک برای تأثیرگذاری بر ش
 روزانه والدین از مشاهدات و افکارشان رفت.والدین به کار می که از سوی

هر دو برای اشتراک تجاربشان با یکدیگر داشتند و کل گروه یادداشت برمی
و در  شدهای روزانه تکثیر میند. یادداشتکردمالقات میهفته یک بار 

ها ضبط و رونویسی ها در مالقاتگرفت. بحثمیدسترس تمامی اعضا قرار 
ر شد که دو مجموع هفتاد جلسه برگزا در شد.و دوباره به اشتراک گذاشته می

 انصفحه یادداشت و هزار انشد، هزارتا سه سالگی کودکان را شامل می
 مطمئنا   سازی نتایج نسبتا  سخت بود.رونویسی به دست آمد. خالصه هصفح
های همیت زمینهکنندگان با درک بیشتری از عواقب اعمال خود و اشرکت

های عمل کانو با حساسیت بیشتر نسبت به رشد ام آن اعمال یواسطهبی
بیرون  در کودکان برای تاثیرگزاری بر شرایط زندگی خودشان از پژوهش

به دست  هایکنندگان بینششرکت -شناس طور که برای روانهمانآمدند.  
 مهم بود. این شناختی موجود در این پژوهشت روشمورد مشکال آمده در

برخورد با  هن و نحوکنندگاموارد شامل رشد صالحیت و اعتماد شرکت
 یاز آنکه دانش علمی قابل تعمیم پیش بدیهی است موضوعاتِ خاص نیز بود.

 .نتیجه ادعا شود، باید کار بیشتری انجام شود به عنوان
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 ،نژادپرستی و تبعیض همسئل 1اوته اوسترکامپ در یک پروژه با هماهنگی
مراکز  مسئوالنمیانی و  انمددکاران اجتماعی، مدیر روابط بین ساکنان،

 .پناهندگان صلیب سرخ آلمان در خط نظری مشابهی تحلیل شده است
 علم حدی از سوی ها تاکم بسیاری از آنکارهای خاصی که دستسازو

تگی به گیری همبساند، به عنوان موانعی برای شکلاجتماعی پشتیبانی شده
این پروژه، های مهم یافته یکی از کردند.گر عمل مینفعِ بهبودِ شرایطِ سرکوب

ست. تفکر ما هر نژادپرستانه در گفتمان روزمرمیزان تجسدیافتگیِ تفک
هدیدهای حس شده از های بسیار واقعی و تنژادپرستانه مبتنی بر اضطراب

 فرافکنیدیگر  های گروهکه سپس به اعضای قابل شناساییِ سوی افراد است
دولتی و  عواملهایی که مثال  اغلب با روش ایفرافکنیچنین  .شودمی

ها ارائه مطبوعات عامه اطالعات و قضاوت در مورد پناهندگان و سایر خارجی
در صورت عدم درک کامل  گیرد. اماهند، مورد تشویق و توجیه قرار میدمی

مقصر نژادپرستی، مورد جامعه در  ساختاری واقعیِ  - اجتماعی هایاز پویایی
ها و چنین پژوهش هبه وسیل. ستخود ا مقصر دانستندیگران معادل  دانستن
توانیم در سطوح مفهومی و ایگاهِ علمیِ سوژه، ما میهایی از جپردازینظریه
مختلف شرایطی  یناوعنتوان به این موضوع را بفهمیم که چگونه می تجربی

های عمل و سد کردنِ تراشی برای تحققِ ظرفیترا خلق کرد که دالیلِ مانع
 حذف شوند.  ،کنیماهدافی که ما و دیگران برای خودمان تعیین می
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