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 نمترجماپیشگفتار

 

زدیند، در  به خانة یک ایراننی سنری منی    60آنکه بدانیم. اگر دهة  ایم، بیتغییری بزرگ دچار شدهما به 

یافتید. امروز اگرچه هننوز  های شریعتی یا مطهری را میکنار حرآن و دیوان حافظ، احتماالً یکی از کتاب

خوانند.   منی  نندرت کسنی شنریعتی ینا مطهنری      شود، بنه ها یافت میحرآن و دیوان حافظ در همة خانه

شناسی دربارة نحوة برحراری ارتباط من،ر ینا افنزایش    ای، احتماالً یک کتاب رواندرعوض، در هر خانه

 کنید.روز، یا چیزی در ایا باب پیدا می 10اعتماد به نفس در 

هنای   چنیا درخشنان شندق حنباًل بنرای پیندا کنردن  کتناب        شناسی ایا چه شد که ستارة احبال روان

هنایی  بود کنه حفسنه   70جستید. از اواسط دهة ها را میفروشیهای کتابباید حسابی حفسهشناسی  روان

کتاب جنایی   بازاری در فرهنگ مح والتها درست شد، و ایا فروشیمختص ایا موضوعات در کتاب

هنا بنه   فروشی تر شدند و از انتهای کتابها بزرگ و بزرگبه خود اخت اص دادند. رفته رفته ایا حفسه

که  ها به نورچشم بازار کتاب بدل شدند، چناناابل درب  ورودی نال مکان کردند. آرام آرام ایا کتابم

شناختی  هایی برای رتق و فتق خرید و فروش کتب روانهای مخ وص چنیا کتابفروشیامروز کتاب

سنایتی را بناز    ای از هنر به چند فروشنده نیاز دارند. همخوان با ایا وضعیت در بازار کتاب، هر صفحه

هنای  هنا و دانشنکده  بینید. در دانشگاه هنم هنر روز بنر تعنداد گنروه     شناسی می کنید اسمی از روانمی

نامنه  حدر زیاد است که پشت در پشتِ هم پاینان  شناسی افزوده شده، و ظرفیت مااطع تح یلی آن روان

 شناسنی  روانروزهنا کاروبنار    . خالصه آنکه ایا شود شناسی توزیع می تولید شده و مدارک متعدد روان

شناختی داشته باشید، کنافی اسنت در فینای مینازی      های روانسکه است. اگر دستی بر آتش آموزش

تان را منتشر کنید. حتماً یک عده را دور خودتان خواهید دید که یک صفحه یا کانال باز کرده و مطالب

 گویند.سخا می شناختی روانهایشان با زبانی  و تیربه  از زندگی

بینند  شناسی چنان داما گسترانده که هرکس از هنر جایگناهِ سنخنی، خنودش را نناگزیر منی       روان

خواهیند دربنارة معمناری    خواهید فلسفه یاد بدهید، اگر منی هایش را به ایا زبان بیاراید. اگر می حرف

ران و نااشنی  خواهید از شعر شناع  خواهید ارزش مدرسه را گوشزد کنید، اگر میسخا بگویید، اگر می

خواهیند  خواهید دربارة دیابت و سیگار کشیدن حرف بزنید، حتی اگر مینااشان شرحی بدهید، اگر می

ای سنخا بگوییند کنه ربنط اینهنا بنا       گونه شود بهآدمیان را تشویق کنید نماز بخوانند؛ به شما حکم می

د، حیّنت تمنام اسنت و    که اینها را به سالمت روان وصل کنیسالمت روان مشخص شود، گویی همیا
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جنا.  شناسنی همنه   شناسنی آنینا، روان   شناسنی اینینا، روان   افتند؛ روان چیز روی ریل خنودش منی   همه

نامند؛ یعنی تبدیل کردن هر چیزی به امنری  می یزدگشناسی روانروانشناسان انتاادی چنیا وضعیتی را 

م  هنر چینزی از فیلتنر مفناهیم     شنناختی، و یعننی فهن    شناختی، یعنی بیان هرچیزی به زبنانی روان  روان

 شناختی. روان

گوییم سالمت روان، ددحیااً بنه چنه ن نر دارینمق منا احنوام       شناسی دحیااً چیستق وحتی می اما روان

 کارگناه ایم بنه  ایم، چه شده است که فکر کردهایرانی را، که دیرزمانی در ایا جغرافیا در کنار هم زیسته

 کارگناه مان نیازمنند  ایم برای تربیت فرزندانما را چه شده که فکر کردهآموزش  ارتباط من،ر نیاز داریمق 

-گوییم فرزندپروری یا ارتباط من،ر، دحیااً از چه حنرف منی  های فرزندپروری هستیمق وحتی میمهارت

کننیمق اساسناً   مان کم است، چه ت وری را دربارة خودمان برجسته مینفس گوییم عزتزنیمق وحتی می

تنا   زدگنی شناسی روانکنیمق اگر شناسی را پیگیری می چنیا حری انه مطالب روانه که ایاما را چه شد

ی، مطهنری،  شناسی بیش از سه دهه نیست که جای شنریعت  های روانایا حد جدید است، و اگر کتاب

یعننی  ، خنود اینا پدینده،    انند های ما گرفتهها را در خانه و کتابخانه المسائل روشنفکری دینی و توضی:

پزشنکی و  گنرردق روان  درمنانی چنه منی    شناسی، چگونه بر ما مستولی شده استق در اتنا  روان  روان

شنناس   پزشنک، مشناور و روان   های زندگیمان را با روانایم رنجشناسی با ما چه کرده که حانع شده روان

و بعند خنودش را    تعرینف کنند  ی روانن  منار یبعننوان   شناسی، ما را بنه  بازبگوییمق چنان نباشد که روان

تر، از ما بنشیند. مبادا منا  مناسبت فرادستدرمانگر  ما جا بزند، و از ایا رهگرر در ماامی داناتر، و بدیا

ما را مطابق استانداردها و معیارهای ادعنایی  « بودگیآدم»رو باشیم: همان کس که  با یک دور باطل روبه

زند، و بعد  ل نبودن، بهنیار نبودن، و سالم نبودن میکند، بر ما برچسب آدم نبودن، نرماخود تعریف می

 را بازبیابیم. بودگیکند تا دوباره همان آدم می به ما کمک پولهم در ازای اخر 

کند، چنان سهمگیا که گویی بننا  شناسی انتاادی کارش را با چنیا سناالت سهمگینی آغاز می روان

شناسنی رشند    های روانفرضن سهمگیا که به تمامی  پیششناسی را از ریشه برکَنَد. چنا دارد کل روان

دانند. بنرای فهمیندن اینکنه اینا      سنیی و مفهوم هوش را ارمغنان دوران اسنتعمار منی   تازد، و روانمی

شناسنی انتانادی،    افکا اسنت، کنافی اسنت توجنه کنیند کنه از من نر روان       انتاادات تا چه اندازه بنیان

ای علمی )شبیه به علوم پایه( بدهند بنه سنرار ریاضنیات و    خود وجهشناسان برای اینکه به دانش  روان

شناسی حاضر، ن ریة دلبستگی، کنه   اند. ایا یعنی یکی از مهمتریا رویکردهای روانشناسی رفتهزیست

رایاننه، کنه    براساسسازی ذها های پیچیده آماری و مدلورزند، یا روششناسان به آن تفاخر می روان

اند تنها برای رسیدن بنه  دارد، اینچنیا بسط یافته ه ریاضیات و تکنولوژی مت ل نگه میشناسی را ب روان
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سری عدد، و  سنگ با علوم طبیعی و احیاناً پزشکی. گویی تولید یکای علمی همیک هدف: اییاد وجه

 سری ادعا بنوده اسنت؛   ای برای توجیه یک شناسی، درواحع وسیلهسری مفاهیم برپایة زیست توضی: یک

اجتمناعی بنر دوش بسنیاری از مردمنان،      -هنایی سیاسنی   های خیر، اما با هزینه ادعاهایی اگرچه با نیّت

 ویژه فرودستانی که فرهنگ مسلط جامعه عموماً و همواره از آنها در هراس بوده است. به

شناسنی   کنندق کافی است به دعواهای ایا روزهای فینای روان شناسان انتاادی چرا چنیا می روان

شناسنی   در ایران نگاه کنید تا پاسخ ایا سنال را دریابید. طی کمتر از دو دهة گرشته، سازمان ن ام روان

متولی سالمت روان تثبیت کند. اما هننوز هنم وزارت    عنوان بهو مشاوره تالش زیادی داشت تا خود را 

ارد کنه آمنوزش و   داند، و دعوایی شدید بنر سنر اینا وجنود د    بهداشت خود را تنها متولی سالمت می

ظناهر متفناوت از   خانه باشد، زیرا هرینک تعریفنی بنه    مداخلة روانی بایستی در ید حدرت کدام وزارت

هنایی جندی    سالمت روان دارند، و تمایل دارند آن را در جامعه و بر جامعه بسط دهند. همچنیا بحث

-سان به خطا رفته و ظرفیتشناسی، علمی غربی است، و در تعریف ان وجود دارد بر سر اینکه که روان

شنود. پنس   به نوعی سکوالریسم منتهنی منی   درنتییهگیرد، های دینی برای تعریف انسان را نادیده می

هایی به تعرینف انسنان پرداخنت. اینا     گیری از چنیا ظرفیتبایستی با تدبر در آیات و روایات و بهره

 بیا متولیان امر برحرار است.فاط دو منازعه از بیشمار منازعاتی است که در سط: کالن 

حال واحعاً دعوا بر سر چیستق آیا دعوا فاط بر سر لحاف مال استق شاید. آیا دعوا بر سر تعریف 

دانیم. آیا چون هر کس از پرسپکتیوی خاص به جهان ن ر دارد، پنس هرکسنی   استق نمی« بودگیآدم»

گریزناپریر است، « بودگی آدم»نگی تعریف پردازدق شاید. در اینکه چندگااز ظا خود به ایا تعریف می

هایی صنفی طرف هستیم. گویند اینیا بیشتر با جدلصدا شد که میشکی نیست. شاید باید با برخی هم

کننند، امنا همنواره ینک چینز      داننی ینا حتنی ننادانی منتهم منی      دو سوی دعوا اگرچه دیگری را به کم

نه هر دوسوی دعوا بر سر وجودِ واحعی  چیزی به اسنم  ماند: زمیا بازی. برای نمونخورده باحی می دست

پرسد پیامد ایا تعاریف، خواسنته ینا ناخواسنته،    شناسی انتاادی اما می سالمت روان توافق دارند. روان

آوَرَدق از رهگرر ایا تعاریف، چه کسانی بر سنریر حندرت   چه منافعی را برای چه کسانی به ارمغان می

هنایی از  شوندق ایا تعاریف چگونه، در ارتباط با چه سناخت زیر کشیده مینشینند و چه کسانی به می

اند، و بنه نوبنة خنود، چنه احنداماتی را مشنروع و چنه احنداماتی را         سیاست یا احت اد، مشروعیت یافته

انیامندق در اینا تعناریف چگوننه    دهندق ایا تعاریف چگونه به کنترل اجتماعی مینامشروع جلوه می

هنا تنالش   کننند، و سنپس بنا اننواع تکنینک     ل عدم  چیزی به نام سالمت روان تعریف منی تابوها را ذی

کنند، دوباره تابوها و خطوط حرمنز را از زاوینة امنوری دروننی و در خندمت بهبنودی و سنالمت،         می
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شان بیرونی و در خندمت کنتنرل اجتمناعی     بازتعریف کنند؛ در حالی که شاید، فاط شاید، کارکرد مهم

 باشد.

کنند کنه آنچنه در دانشنگاه ینا درمانگناه ر       بندی نمیشناسان انتاادی مسئله را چنیا صورت نروا

هنای درمنانی درسنت اجنرا      دهد، غلط است یا علم نیست، انتاادشان بر ایا نیست که چرا پروتکنل  می

هنای آموزشنی در بسنط داننش      و کنارورزی فراگینر نشنده اسنت، چنرا گنروه         شوند، چرا ن ارت نمی

کننند.   هنای درس جنا پیندا نمنی     های ننویا در کنالس   شناختی توان الزم را ندارند، یا چرا ن ریه روان

توانند دانشنیویان تح نیالت تکمیلنی       خانه بهتنر منی   پرسند که کدام وزارتشناسان انتاادی نمی روان

چنه  هنای کناروزی بایند     تر تربینت کنند، ینا دوره    های بالینی و سالمت را متبحّرتر و متخ صگرایش

شناسنی و   درمانی بایند سنازمان ن نام روان    های داشته باشند، یا متولی اصلی ارائة خدمات روان ویژگی

مشاوره باشد، یا سازمان بهزیستی، یا وزارت بهداشت، یا وزارت ورزش و جوانان، و ینا دیگنریقد در   

را « متنولیی بنودن  »ل شناسنی انتانادی اصن    های روان نگری ن ری کامالً متفاوت، انتاادی حایات، از ناطه

اینم کنه    ها، دستورکارها، و روندهای تاریخی به جنایی رسنیده   کشد. بر مبنای کدام گفتمان می پرسش به

شان، مثالً باید توسنط  نامة رانندگی سرنوشت شغلی و حانونی افراد، ازدواج و طال  آنها، یا حتی گواهی

شناسنی بنالینی آن را    رشناس ارشند روان شود که یک کارشناس یا کا یی تعییا MMPIسنال آزمون  71

 ها و نهادهای مسئول، آن را تییید کندق پزشک مورد اعتماد سازمان اجرا کرده، و یک روان

در ایا کتاب تالش شده به چنیا سناالتی پرداخته شود. بعید است مباحث اینیا معینلی از ن نام   

هنای   واندن ایا کتاب نگاه دیگری به حوزهکم در کوتاه مدت حل کند. اما ما با خ دانش ایران را، دست

شناسنی   هنای روان ها و کاربسنت یهن ر بهمان ایم. نحوة نگاهها پیدا کرده حرفه ها و روان رشته متنوع روان

کنه   پنداریم، چننان شناسی را چونان اموری بدیهی و واحعی نمی های روانعوض شده است. دیگر ن ریه

درمنانی  شوند. دیگر بر ایا باور نیسنتیم کنه روان  می دیبازتولها، چنیا نامههای درس و پایاندر کالس

کند. مانام   های آموزشی چنیا جلوه میطور که در کارگاه تواند تمامی آالم بشر را به انتها برساند، آنمی

. بنر  بیننیم کند، متزلزل میدرمانی به ما اعطا میشناسی در بازی پیچیدة روان خدایگانی خود را، که روان

درمنانی از مثننوی، و   مند است، پس در استخراج روانمند و مکانایا باوریم که هر مفهومی عمیااً زمان

کننیم از  در ذها خودمنان و مولنوی، اکنراه دارینم. تنالش منی       دل و نفسهایی مانند یکی گرفتا واژه

توان دربنارة  خودشیفتگی میشویم که با ن ریة زدگی فاصله بگیریم و کمتر دچار ایا توهم شناسی روان

شناسنان، از   کنیم نااطی را دریابیم که در آنهنا، منا روان  ریاست جمهوری امریکا سخا گفت. تالش می

اینم، و حناال دوبناره    طریق برجسته ساختا موفایت فردی، فشاری غیرحابل تحمل بر آدمیان وارد کنرده 
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خوانیم. لرا فکر کردیم چه بهتر که درمانی فرا میروان برای رهایی از آن فشار، آنها را به حبس در اتا 

تیربة شخ ی خود را با شما سهیم شویم. تنها هدف از ترجمه ایا کتاب ایا اسنت؛ بلنند بلنند فکنر     

 کردن و دعوت کردن از شما تا در ایا بازاندیشی با ما همراه شوید.

اننواع  »زیرعننوان اصنلی    ( بنا 2015شناسنی انتانادی )   ایا ترجمه به سه بخش ابتدایی کتناب روان 

 کنال یراد یهنا  الشت، شناسی مرسوم رواناخت اص دارد، و حاوی سه پاره، شامل « شناسی و ناد روان

اسنت. همچننیا، یکنی از ماناالت      هنا  رشته الحاحات روان، و شناسی مرسوم روان دنیکش پرسش به یبرا

به اینا  « نتاادی، آنچه هست و آنچه نیستشناسی ا روان»ویراستار ایا ا،ر، دکتر یان پارکر، نیز با عنوان 

میموعه افزوده شده است تا در منابع  فهم خود با خوانندگان فارسی سهیم باشیم. ایا ترجمنه بنیش از   

هنای بعندی    های مکرر در حالب زبان فارسی درآید. بخنش  دو سال وحت برد تا طی گفتگوها و بازبینی

پردازنند کنه از    ای از موضنوعات منی   اند، عمدتاً به گستره کتاب اصلی نیز، که در ایا ترجمه وارد نشده

وینژه بنا    انند، و بنه   شناختی نزدیک شنده  شناختی فاصله گرفته و به مباحث فلسفی و جامعه فیای روان

کننیم تنا بنه کتناب اصنلی       مند را ترغیب منی  به ایران فاصلة زیادی دارند. خوانندگان عالحه مسائل معتنا

را نیز، که در میموعة سه بخش اول کتاب اصلی حنرار   21و  19ف ل شمارة رجوع کنند. همچنیا، دو 

پوستان آمریکایی است کنه در   شناسی سیاه ایم. اولی مربوط به روان دارند، از ترجمة فارسی کنار گراشته

هنای مهمنی از    شناسی ایرانی حرار ندارد، اگرچه آشنایی با مفاد آن حتمناً جنبنه   دایرة مسائل مطرح روان

دهد. تمرکنز دومنی نینز بنر      مند حرار می شناسی را در اختیار خوانندگان عالحه اه انتاادی به علم رواننگ

 ن ریة کوئیر است که آن را حابل هیم در طبع ناشاد زمانه نیافتیم.

شناسی انتاادی نیاز داشت تا ما نینز خنود را بنا     شناسی از دریچة روان گشودن دیدی جدید به روان

انند کنه    فاوت و واژگانی نامتداول درگیر کنیم. واژگان متعددی در ایا متون ضرب شدههایی مت اسلوب

ترجمة هر یک نیازمند صَرف تیمل فراوانی بود. در تمامی متا سعی شد تا زبان فارسی را در ارجحیت 

ور طن  کار بگیریم، هرچند که در موارد متعددی جان کنالم بنه   های م طل: رایج را به حرار دهیم و معادل

توان سکة رایج متنون   را می subjectivityحق دانستیم. واژة  حال، یک استثنا را به شد. باایا کامل ادا نمی

شناختی خواند. تاریخ مفهومی ایا اصطالح در هنر ینک از    شناختی، و البته روان مختلف فلسفی، جامعه

فهمنند، و   منی  ذهنینت در معننای   را سوبژکتیویتهشناسان عمدتاً  ایا علوم از تنوع برخوردار است. روان

 سوژگیاند. در ادبیات علوم اجتماعی از معادل  را به آن اطال  کرده درونیتگران نیز معنای  تحلیل روان

های فلسفی، از بیان فرانسنوی   شود. اما در ایا متا سعی نمودیم بنابر سنت ترجمه فراوانی استفاده می به

نخورده نگه داریم. همچننیا، از من نری    ایی ایا مفهوم را دستبهره بگیریم تا چگالی معن سوبژکتیویته
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ٍ«ٍابستگٖ»ضٌاختٖهرسَمبِهعٌإزباىرٍاىکِدرهتَىفارسContingencyٖتر،هفَْمتخصصٖ

ًَعٖتصح٘حضذُاست.ٍهطتقاتصبِ«اهکاى»ضَد،دراٌٗجاباهفَْمّإآىفْنهٖخاًَادُّن

رٍخَاّ٘ذضذ.ّررکجراکرِبرِّإهترجواىدرکرٍضِ]..[رٍبِباافسٍدُعالٍُ،دراٗيهتيبِ

ٖزد،افسٍدُخَاًصهتيصذهًِوٖ تررّإهترجواىدرخَدهتيٍاردضذًذ،اهابرایٖهرَاردالرَ ً

آفرٌٗاىاٗياثراًذ.ّوچٌ٘ي،درکتاباصلٖ،بخطٖکَتاُبِهعرفًٖقصصَرتپاًَٗسآٍردُضذُبِ

ٗافتِاستکًِام،درجٔعلوٖ،ٍٍابستگٖسازهاًٖآًْابٌابرعرفارائِضذُاست.هرادراختصاظ

دراًتْإّرفصل،بِهعرفًَٖٗسٌذ)گاى(آىفصلباهعرفًَٖٗسٌذُترجؤفارسٖ،باافسٍدىبخص

ُاسرت.اٗن.اٗياالالعاتازخاللصفحاتاٌٗترًتٖخَدآًْاتٌظ٘نضذرکرجسئ٘اتب٘طترٕپرداختِ

اٗيهعرفٖکَتاُ،اگرچِبسٌذًُ٘ست،اهاگَٗإهقامٍآثارهحققاًٖاستکِداًطجَٗاى،اسرات٘ذ،ٍ

جَٖٗاٗن؛الُرفِآًکِبِهذداٗيچارُخَدهااحتوا ًکوترراّٖبرإآضٌاٖٗباآًْادردسترسداضتِ

رسروٍٖهررثردرضر کٔعلرنسعٖداضت٘نًطاىدّ٘نًَٗسٌذگاىاٗيهتَىّرٗکدارإٍجاّتٖ

گَضٔجْاىّستٌذ.ضٌاسٖدرگَضِرٍاى

ٕتحرٗرهقذهِ ٖاٗيکتابتطکرهٖدرپاٗاى،ازدکترٗاىپارکربرا ٔفارس ٕبرترجو کٌ٘ن.ّوچٌ٘ي،ا

ّراٍٍٗژُ،ازتالشگسارٗن.بِازهذٗرٗتهحترماًتطاراتارجوٌذدرتسْ٘لاًتطاراٗيترجوِسپاس

ٔدستّاّوراّٖ ،خاًنًَٗذٍٕجٌابآیإپَراًذرکاراىآىاًتطارات،سرکارخاًنبازعلٖٕصو٘واً

اٗن.اٗرادات،ًظراتٍپ٘طٌْاداتضواخَاًٌذگاىهحترم،دربارٓپَردرتٍِْ٘تذارکاٗياثرضادهاىًقٖ

(.پ٘ررٍزcriticalpsychology.iran@gmail.comٍ)اٗيکتابٍترجؤآىبرإهاارزًذُخَاّذبَد

سربلٌذباض٘ذ.
 حمیدرضا غریبی                                                                                                                                      

تهرانی امینی  محمدعلی  
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 فارسیةرترجمبانگلیسیویراستارهمقدم

 
های درسی  شوند که هرچه در کتابسرعت متوجه می سی بهشنا روان دانشیویان در بدو ورود به دورة

سنی  شنا روانرو نیسنتند.   هسنی روبن  شنا روانیابند که فانط بنا ینک ننوع      بیشتر درمی ،کنند خود سیر می
اند که بر سنر کنانون تمرکنز اینا     سان نیز چنان دچار چنددستگیشنا روان ای چندتکه است. خودِ رشته

« رشند » دانند، و برخی دیگر اصل را بنر میرا کانون تمرکز « تشخ ی»ن ر دارند. برخی رشته اختالف
 دربنارة هنایی   کننیم، خنواه ن رینه   سی هم نگناه منی  شنا روانهای  گرارند. وحتی به طیف متنوع ن ریه می
 رو روبنه سنی  شنا روان، با مشاجرات بسیار شندیدی در هنر شناخه از    «شناخت» دربارةباشند یا  «رفتار»
اند فاط بر یک چیز اتفا  ن ر داشنته  سان ت میم گرفتهشنا روانبازاری[ اکثر شویم. ]در چنیا آشفته می

را اتخاذ کرد. به همنیا خناطر اسنت کنه روش     « روش علمی»سی بایستی شنا روانباشند: برای مطالعه 
در حنرن گرشنته   ختی در جهان غرب شنا روانبر حسمت بزرگی از مطالعات « آزمایشگاهی -البراتواری»

 حکم رانده است.
ای بنرای  را بنه ابنژه   سنی شنا روان رشنتة با تغییر کانون تمرکز، خنودِ   «سی انتاادیشنا روانرویکرد »

سنان  شنا روانرا نینز برانگیختنه اسنت. بسنیاری از     « روش»مطالعه بدل کرده، و از ایا رهگنرر ناند از   
های فهم نوع بشر را در  که ظرفیت ،اندژوهش کیفیرویکردهای پ انتاادی، اما نه همه آنها، چنان مشتا  

هنای جنایگزیا    ا بنه روش دهند. یکی از دالیل عالحة شدید آنه حرار میسی شنا روانخط مادم انتااد از 
عمنل انسنانی بنه     ناپنریری   بینی آزمایشگاهی، پیچیدگی و پیش -روش البراتواریة ایا است که درنتیی

درواحع اسنم رمنز اصنلی آن چینزی     « بینی و کنترلپیش»پریر مبدّل شود.  بینی چیزی حابل کنترل و پیش
 شود.نامیده می« علمی» سی شنا رواناست که 

بحنران  »انند، ارتبناط خاصنی بنا      سی انتاادی که در ایا کتاب واکاوینده شنده  شنا روانانواع متعدد 
توانیم ببیننیم   دارند. ما در گیرودار ایا بحران هستیم، و لرا می ]در کل جهان[ امروز «احت ادی -سیاسی
و تالش دارد برای جهانی  ،مثابه فرم  خاصی از یک رشته عمل کرده سی غالباً بهشنا روان رشتة چطورکه 

ننی بنودن بنه    بی پنیش شود، ن می به ارمغان آوَرَد. ایا غیرحابلتر میبینیپیشکه هر روز برای ما غیرحابل
 خ وص برای آنانی که در حدرت هستند. انیامد، بهترس می

متفاوتی عیان شده، مردمان را بسنته   اَشکالجای جهان به سیاسی که در جای -ایا بحران احت ادی
کند. چنیا هراسی کامالً حابل درک است، زیرا بسیاری ممکا است به متا زندگی خودشان هراسان می

را نیز از دسنت خواهنند داد.    پیشگان نتییه حطعاً اعتمادشان به سیاستبدهند و درشان را از دست شغل
ای نیز نگاه کننیم، زینرا آنهنا بخشنی از      و حرفه دانشگاهیهای با ایا حال ما امروزه باید به ناش رشته
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احت نادی بنرای رودروینی بنا اینا      -کنش سیاسنی  دربارةاند و مردمان را از صحبت کردن داری سرمایه
گوید چگونه بنا اصنالح افکنار غلنط      سی در دانشگاه و کلینیک به شما میشنا روانکنند. ران منع میبح

 خود و تغییر رفتارتان دوباره به شادمانی دست یابید.
صنحبت کننیم تنا از     1شناسی   -روانصنورت   سنی بنه  شنا روان ةبگرارید ازینا بنه بعند، از رشنت    

 ،بینی و کنترل حرار گینرد  خودمان که حرار است توسط ایا رشته مورد پیش ةسی زندگی روزمرشنا روان
سنی در  شنا روان ةشود. برخی مطالعنات اولین  آغاز می «داری سرمایه»با  شناس  -روانمتمایز شود. ایا 

 ةماهیت تفکر و رفتنار انسنان در فلسنف    دربارةتر های حدیمیزنیآلمان )فاط برای مثال( و برخی گمانه
ینک رواینت   ة شوند تا اینا رشنته، ضنما  ارائن    ی )باز هم برای مثال(، عمدتاً به خدمت گرفته مییونان

انتاادی علیه ایا روایت  سی شنا روانکند.  تاریخی  غیرصادحانه، اعالم کند که از کیا آمده و چه دارد می
مندیریت کنردن    عنوان ینک رشنته،   ، بهشناس  -روانایستد و اصرار دارد که دلیل موجودیت یافتا  می

 در کنانون تمرکنز خنود    بنود کنه   در اوایل حرن بیستم بنود. و پنس از آن   «های صنعتیمحیط»رفتار در 
کنه  « تفنری: »منثالً   - به بیرون از آن نیز گسترش داد، عالوه بر محیط کار، را ارزیابی شناخت و هییان
 گویی مکمّل کار است.

تبدیل ما بنه کنارگرانی خنوب و مطینع     ة بر نحو دیگر موضوعات فراوان ایا رشته، اگرچه مستایماً
خنود شنهروندان خنوب و مطیعنی     « جوامنع »شان ایا است که منا در  تمرکز ندارد، اما کارکرد تلویحی

مان احساس امنیت پارهپاره« های هویت»خود افرادی سالم و شادمان باشیم، و نیز در « روابط»باشیم، در 
سی  خاص ما در فیای خارج از محنیط  شنا روان، به تعریف دحیق  شناس  -روانو راحتی کنیم. یعنی، 

کارمنان   خینزیم و سنر   راند، تا مطمئا شود صنب: زود از خنواب برمنی   پردازد و بر آن حکم میکار می
تنها صبورانه منت نر ینک    نه – یعنی بیکار شدیم - کار شوت شدیم ةرویم. و اگر هم در لشکر ذخیر می

حندر   بلکه سرمان هم گرم است؛ کار ایا رشته ایا است که مطمئا شود آنفرصت شغلی دیگر هستیم، 
کنیم تا در نهایت بتوانیم ناز یک کارفرما را بخریم و بعند هنم    میطرب و پررحابت سعی و کوشش می

ما شد، از او ]به خاطر منتنی کنه بنر سنر منا گراشنته و منا را اسنتخدام کنرده[           ةکه خریدار کار روزان
 .ار باشیمزگ سپاس

ایا پرسش بنیادیا را  ،دارد داری حدم برمی چنیا فعاالنه در ماام مکمل  سرمایه شناس  -رواناینکه 

-روانامروز و علیه آن چه خواهد بنود. اگنر    شناس  -روانرنمای کار انتاادی در وکشد که دپیش می

 ةبنه وحنت خاتمن    باوفنای آن بنوده، آینا    داری شروع شده و سالیان متمادی خدمتکار  با سرمایه شناس 

ما چگوننه   سان انتاادی؛شنا روانپاشدق و یک سنال مهمتر برای  نیز فرومی شناس  -روانداری،  سرمایه
 

نوشته شده است. بننابر مالح نات خنط فارسنی،      psychologyدر تاابل با  Psychologyصورت  بهدر متا اصلی ایا واژه . 1
 نشان دهیم. ]م.[ Psychologyو پررنگ کردن « شناسی»و « روان»فاصله بیا دو واژه  ناگزیر شدیم ایا تمایز را با خط
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اکننون   قاستثمارگر، تسویه کننیم « رژیم حایات» ة، ایا میمور ویژشناس  -روانباید حساب خود را با 

سی شنا روانهای متنوع  صورت ةآن همة را تسریع کنیم تا در نتیی شناس  -روان باید چه کنیم تا پایان 
 داری، شکوفا شودق فراتر از افق سرمایه ،روزمره بتواند در جهانی دیگر

 شناس  -روانگشاید، اما نیروهای ایدئولوژیکی که داری راه را بر ایا پرسش می بحران در سرمایه
رت و فراگیری خنود را گسنترش   کنند تا حد و ایا رشته را تغریه می ،ستا درکار  تثبیت و استارار آنها

منا چنه    حانه تالش دارند بر ایا پرسش خط بطان بکشنند. پنس در اینا مناجرا دسنتورکار     ادهند، مشت
 قتواند باشد می

بر آن استوار ایستاده است.  شناس  -روان؛ که «فردگرایی»ایا دستورکار دارای سه جنبه است. اول 
 سنری  ینک کند، و سپس ایا وجنوه در حالنب    مند عمل انسان را حرف می وجوهِ رابطه «فردگرایی»ایا 
انسان، که اهمیت و ارزش خنود را از   ترتیب شکل خاصی از تیربةند. بدیاشودوباره وارد می« متغیر»

؛ کنه در آن  «گراینی ذات»گینرد. دوم  کند، منورد خیاننت حنرار منی    تعامل با دیگران کسب می ةتاریخچ
ینک مندل    در حالنب  آنهنا را  دوبناره  تنا بتنوان   ،شنوند از یکدیگر متمایز می یهای فعالیت انسان کیفیت
هی سنپس دسنت بنه سنازماند     «گراینی ذات»بندی کرده و اصالح نمود. اینا   ختی از فرد دستهشنا روان

توانند می شده، چه کارهایی را های تثبیتفرآیند ها ومکانیسم براساساینکه افراد  دربارةزند تعابیری می
 .انیام دهند توانندانیام دهند و چه کارهایی را نمی

 کنند. در از نوع بشر عمنل منی   شمول جهانفهمی ة از طریق ارائ است که «بهنیارسازی»سوم  جنبة
 شنود. اینا فهنم    های فرهنگی دیده منی گراردن بر برتریمعموالً ردپایی از صحه ،«بهنیارسازی» فرآیند
مکرر  های فرهنگی استخراج شده است. آنچه امروزه عمدتاً مورد ت دیق ا برترینیز از ای شمول جهان

کنند،  بسیار حدرتمند عمل می ،که در ایا بازی شناس  -روانفرهنگ غربی است.  برتری  ،گیردحرار می

است کنه   شناس  -روانایا  در نهایت . وشده است به امری جهانی بدل ،درواحع از دل همیا فرهنگ
و حتنی روانکناوی در برخنی ناناط      -پزشنکی   پای روانکند چه کسی نابهنیار است و پابه یتعریف م
درمنانگران و مشناورینی همنراه     است کنه عمندتاً بنا روان    شناس  -روانایا و دارد. حدم برمی -جهان
 ة، یعننی در زمنر  1«سنازوبرگ »عننوان بخشنی از    سنان بنه  شنا روانوسنت دارنند در کننار    شود کنه د  می
 فرآیننند شننوند، یعنننی فرآیننند حننرار بگیرننند، و نیننز بخشننی از یننک 2«هننا رشننته  روانهننا حرفننه روان»
 .3«زدگی سیشنا روان»

، نه تنها برای فنرد  شناخت  -روانهای  تبییاة عمیق به ارائ الزام از راه اییاد یک  زدگی سیشنا روان
سوخت ها  های تلویزیونی نیز به ایا تبییا شده در برنامه های ارائه کند. توصیه بلکه برای جامعه عمل می

 

1. Apparatus 
2. Psy-complex 
3. Psychologization 
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هنا[ در عمنق    کنند تا آنها را احساس کنند، گویی ]حایانت اینا تبینیا   و مردم را تشویق می ،رسانندمی
گیرد، و همیا زبان است  های سیاسی را می جای تبییا شناس  -روانوجودشان جای دارد. سپس زبان 
 سازد. کند و حتی بدتر از آن، تغییر اجتماعی را نیز محدود می که فیا را برای مانورها تنگ می

تفکنر و   کنیند کنه بایند شنیوة    ت نور منی   ،داریوحتی در پاسخ به بحران اعتماد در سیسنتم باننک  
شوید. هرچه بحران شدت  سهیم می زدگی  سیناش رواندر ایا  نیز تان را عوض کنید، خود شما احساس
کنند. هرچنه اینا بحنران بنه سنوی فروپاشنی        جای بزرگتری در معادله پیندا منی   شناس  -روانیابد، 

تنا دسنتورکار    ،کندبیشتر لباس یک میمور سیاسی به تا می شناس  -روانکند، داری حرکت می سرمایه
دلینل   بنه شنود کنه زننان و منردان      داری را پیش ببرد. بعد به ما گفته میایدئولوژیک برای باای سرمایه

  -کنند؛ خشمی که یا غریزی یا لیبیدوئی است خودشان است که احدام به یورش می           عمیق درون «     خشم »
 شناسی   -روانها در چارچوب اصطالحات رشته  ایا تبییا  دربارة اصلی ایا است که بحث ةاما مسئل

 «زن و مرد ذاتیهای تفاوت»از  شناسانه -روانهای مسموم ایا ایدئولوژی  چکه چکهگیرد.  صورت می
شنناختی بندل سنازد، و    تا بتواند فعالیت سیاسی هریک را، به طریای خاص، به امنری آسنیب   گوید می
بودن امتناع ورزیند، دارای آسنیب رواننی جلنوه     « زن»یا « مرد»ایا شکل از راحتی هر کسی را که از  به

 دهد.
لیبرال از اینکه چه خواهد شد اگر مردم چارچوب بسته به دورشان را بشکنند و بیرون بیایند،  دلهرة
تنوزی و   انیامند؛ یعننی ننوعی کیننه    هراسنی منی  بیگاننه  دربنارة بیشنتری          شناخت   -روانهای به تبییا

هر پاسخ جمعی به  ،ها. جالب آن است که در عیا حال«دیگری»                                حسدورزی  غیرمنطای نسبت به انواع 
                                      آید، گنویی اینا رشنته اساسنا  روی     فهم می وة                     شناختی و م ر ضی به ح مثابه امری آسیب نژادپرستی نیز به

را بنه درون   اخت شین  -روانهنای  و جمعیتی ندارد. حتنی آنهنایی کنه تبینیا      خوشی با هیچ نوع توده
خورنند، انگنار   و آسیب روانی انگ منی  ی دارای بیمارییهاعنوان ابژه باز هم به ،دهندخودشان راه نمی

 گویند.میسخا  اخت شن -روان                             اند که با زبان چینی اصطالحات سان عاشق کسانیشنا روان

« بحنران »اینا   تواننند بپریرنند کنه    سنان نمنی  شنا روانشود، داری عیان می پس، وحتی بحران سرمایه
بحنران   مثابنه ینک   بنه ختی، شننا  انرواصنطالحات   تواند یک ناطة عطف باشد، زیرا آن را براسناس  می
هنا   شنود. بحنران   وف نل  حلکنند، یعنی چیزی که باید در سط: فردی ، تعبیر می«عاطفی»یا « شخ ی»

شنود و چنه    توانیم به وضوح ببینیم چه کسی دارد پولدارتر میکنند، و ما می های جامعه را باز میگسل
بنه ابنزاری ایندئولوژیک بندل      شناس  -روان رشتة، ایا یعنیکند.  اش را پرداخت می کسی دارد هزینه

 ةهنای جداگانن   ها سرپوش بگرارد و یک بنه ینک حربانینان را ]در اتنا     شده تا مهمتر از همه بر شکاف
          هیینانی                                  واحع بنه درون درد و سنردرگمی    درمان[ سرزنش کند. از طرف دیگر، ایا بحران هر فرد را به

تینادهای  »شنود کنه    بدل منی زندگی ما به مکانی      ختی شنا روان: سط درنتییه کند. شخ ی پرتاب می
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ای کنه   رغنم هنر ت نمیم آگاهاننه    ختی ما، علنی شنا روان شوند. سپس، تیربة بر آن حمل می «اجتماعی
هنا در  کاریکثیف ةکند. و نیز ایا احساس که هم عمل می «ایدئولوژیک مکانیسم»بگیریم، همچون یک 

 «فاشیسنم »پریرش سنمّی مهلنک بنه ننام      واند ما را فلج کرده، و مستعدِتمان جای دارد، می عمق درون
 کند. گرداند که احت اد برای دفاع از خودش و دفاع از مالکیت خ وصی مدام آن را ترش: می

تنر   آورد، تا بتوانید آن را راحتفراهم می شناس  -روان ةمتفاوتی از شکل  رشت من رهایایا کتاب 
ما رسنو    ةامور روزمر سی شنا روانهای ایا رشته چگونه به درون  دهد که ایده رد کنید. و نیز نشان می

عطف به سنوی کننش پیندا     یک ناطة ،زدهبحران کند، تا بتوانید روی آنها کار کنید، و در ایا شرایطِ می
هنای رشنتة   ختی را بنا دسنتورالعمل  شنا روانیاسی، یا حتی بخشی سکنید، کنشی که بتواند نوعی رهایی

 دنبال دارند، جایگزیا نماید. را به «ازخودبیگانگی»که  شناس  -روان
بیش نگنران  داری نیسنتند. امنا همنة آنهنا کمنا      خنالف سنرمایه  آفرینان ایا کتاب آشکارا م ناش ةهم
صندا و  متعدد روابنط اجتمناعی هنم    شکال از طریق آنها با اَ شناس  -روان ةهایی هستند که رشت روش
 ةداستان بوده است؛ روابطنی اجتمناعی کنه در طنول حنرن گرشنته در جهنان غنرب تحنت سنیطر           هم

آفرینان ایا حوزه فاط ناشی از فیایی است که اَشکال اند. تفاوت میان ناشداری برساخته شده سرمایه
سان شنا روان» وایران تدویا خواهند شد،  آید. مانند اَشکال جدیدی که دروجود می جدید ناد در آن به

شنود، امنا    اینک به فارسی عرضنه منی   ،در غرب نیازمند یادگیری از آن خواهند بود. ایا کتاب« انتاادی
فراتر از مرزهای ملی که به ما ایا تنوان   ،دانست، بخشی از یک گفتگو «المللی ای بیا پروژه»باید آن را 

بر ما را هدف حرار داده حفظ کنیم، حتی اگنر در   «حکمرانی»ای که  خود را از رشته ةدهد تا فاصل را می
 سی کنیم.شنا روانای متفاوت  شیوه س باحی بمانیم، و سعی کنیم بهشنا رواننهایت ت میم بگیریم 

 یان پارکر
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 چکیده

دهند و  هنای رویکنرد غالنب در اینا رشنته بنه منا هشندار منی          سی انتاادی دربارة محدودیتشنا روان
رسند  منی  ن نر  بنه کار کنل اینا رشنته اسنت.      در دستور« اجتماعی»نویدبخش حرار گرفتا موضوعات 

انند ناپدیند   کشنف شنده   سازند، اغلب به همان سرعتی کهها می سان دربارة انسانشنا روانادعاهایی که 
هنا ینا    سی انتاادی است. افکار و رفتارهای افراد، گروهشنا روانهای ، و ایا ناطة آغاز پژوهششوند یم

ایم آگاهی و تیمل منا از ینک فرآینند    شده نیست، و مهمتر آنکه ما دریافتهبینیها مانند مدل پیشفرهنگ
دهد. تغیینر در ذات انسنان اسنت، تغیینری     می تغییرس، آن فرآیند را شنا روانشده توسط یک  توصیف

هنا و تغیینری در ذات انسنان     ی اجتمناعی و خودبینانگری  ها هیروشناختی،  همگام با پیدایش منابع زبان
همگام با نمود کیستی کنونی و آیندة افراد. ایا بدان معنا است که هر تالشی بنرای ،ابنت نگنه داشنتا      

مفید باشد اگر کاری متفاوت انینام   تواند یمست چنیا تالشی اما شک؛ شود یمانسان با شکست مواجه 
سنی اسنت. بایند بنه ت ناویری کنه       شنا رواندهیم، و مکان مناسب برای انیام کناری متفناوت هماننا    

شنان و  ی کناری ها روشندازیم، یعنی به انواع نگاهی بی اند دادهسان از خود، ذها و رفتار ارائه شنا روان
که به ارزش  های خویشتا( برای اییاد محدودیت در برابر تغییر. هنگامی ژیها )تکنولو حدرت آن روش
 .نیز بپردازیمسان در رویکرد انتاادی شنا روانهای جایگزیا  به گزینه یمتوان یمایا امر پی ببریم، 

 
 

 .)م( شده است کتاب افزودهشناسی انتاادی به ایا  من ور اییاح روان ای از ماالة زیر است که به ایا ف ل ترجمه. 1
Parker, I. (2007), Critical Psychology: What It Is and What It Is Not. Social and Personality Psychology Compass, 
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 سی انتقادیشنا رواناجزای 

سنی  شنا روانبنر   سی مرسنوم اشن روانسان متعلق به شنا روانخواهم به برخی از اتهاماتی که  در اینیا می
پنارکر   ر.ک.زمیننة اینا اجنزا     اند، بپردازم )برای مطالعه جزئیات بیشتر دربنارة پنیش  انتاادی وارد آورده

سنی انتانادی   شنا رواناما حبل از آن، کار خود را با پرداختا به ایا سنال آغاز خواهم کنرد کنه   ؛ (1999
 کارد.سی میشنا روانای امور اجتماعی را در زمیا چیست، و به چه شیوه

گردانند.  سنی برمنی  شنا روانسنوی خنود رشنتة     سان را بنه شنا روانسی انتاادی چشم شنا روان اول؛
سنان را  شنا رواناما منا در اینینا   ؛ کنند سان وارسی میشنا روانسان معموالً افراد را به چشم غیرشنا روان

هنای  تفاوتبر سی تکاملی شنا روانپرسیم چگونه  . ما، برای مثال، میدهیمموضوع مطالعة خود حرار می
پنندارد؛ چگوننه   هنا را از لحناز زیسنتی تغییرناپنریر منی     و اینا ویژگنی   گرارد صحه میزنان و مردان 

هنایی دارای آسنیب    چونان ابنژه »رشد،  مرد را برحسب مراحل طبیعیگرایان زن و روانکاوی، همینس
کننند؛ و   ی حنومی را تاوینت منی   ها گروههای زیربنایی بیا های هوش تفاوت ون؛ چگونه آزم1«فهمدمی

حنال آنهنا را در خناموش کنردن      ها عملکردشان را تسهیل کنرده و درعنیا  چگونه مطالعه روی سازمان
 ؛ ریچناردز 1974؛ کنامیا  2008رما صداهای مخالف درون سازمان توانمند ساخته است )برای مثال، ب

رسنند،  می ن ر بهسان امروزی مسائلی تاریخی شنا روانسی از دید شنا روانو گناهان (. ایا خطاها 1996
بننابرایا  ؛ گیرد ها الهام میفرضهنوز از ایا پیش کارگزینی، و درمانسی، شنا روانی روزمرة ها هیرواما 

د. )برای ناد ایا خطاها بخشی از انگیزة انتاادی جدیدی است که ما امیدواریم به ایا رشته روح ببخش
سنی انتانادی   شنا روانگفت  توان یمطور خالصه  (. به2002 ؛ واکردایا2000 ؛ سوالن2007مثال، پارکر 

ختی بنر برخنی دیگنر    شننا  روانعمال و تیارب برخی از اَ چطورمند اینکه  عبارت است از وارسی ن ام
در نینز  و  ،ایندئولوژیک  صنورتی  بنه « سیشنا روان»ت ور غالب از  چطورجویند، و نیز اینکه برتری می

 .کنند کار می ،خدمت حدرت
حدرت باشد مااومت نیز هسنت، و نینز    هر جااند که سان انتاادی اغلب بر ایا فرضشنا رواندوم؛ 

وضنعیت   کشیدن چالش بهتوان از آنها برای اینکه هر رویة مسلطی پر از تیادها و فیاهایی است که می
ای یکپارچنه نیسنت، و هندف    سنی مرسنوم هرگنز پدینده    شنا روانجاری امور و تغییر آنها بهنره بنرد.   

هنای   ی مطالعاتی که باهم رحابت دارند، از میدان بنه در بنردن  رحیبنان اسنت. حامینان پنارادایم      ها حوزه
سنر    شندت  بهها شان در دیگر دپارتمان ی اتخاذشده توسط همکارانها هیروشناختی مختلف نیز با  روش

ختی کنه  شنا روانرچگی یکی از منابع حدرت ما است. برای مثال، یک آزمون جنگ دارند. ایا عدم یکپا
کار گرفته شود که کنودکی را از ینک    ی بها گونه بهتواند کند، می آلوده مینگاخورده را های شکست بچه

 

1. Pathologize 
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ای و تیکیند بنر نیروهنای سیسنتماتیک در      نیات دهد. توجه به ساختار خانوادة هسنته « خاص»مدرسه 
پزشنکی باشند.    شناسانة روانهای زیستاهرمی علیه تشخیص تواند یم 1«بیمار معلوم»نی در بروز پریشا

توانند در تیاد نیز می ،2سازدها را به امری فردی بدل می تبییا که غالباًاز شخص،  گرایانهت اویر انسان
گردیم،  دنبال مااومت می بهها  اما وحتی ما در ایا ایده؛ با مطالعات آزمایشگاهی مورد استفاده حرار گیرند

های سیاسی  یک از آنها عمیااً باور نداریم. مهمتریا نکته در ایا فعالیت دیالکتیک، یافتا تاکتیک به هیچ
بنابرایا، ؛ (2002؛ هاوس 2004؛ گودلی و الوتوم 2000است، نه حاایق زیربنایی )برای مثال، بیلینگتون 

 صنورتی  بهختی طی آنها شنا روانهایی که انواع علوم  ة روشسی انتاادی، عبارت است از مطالعشنا روان
هنای   هنا در ماابنل فرضنیه   سنی شنا روانشوند، و نیز اینکه چگونه دیگنر   تاریخی و فرهنگی ساخته می

 گیرند. خیزند یا توسط آن مورد ت دیق حرار میسی مرسوم به مااومت برمیشنا روانایدئولوژیک 
سی فاط برای اینا نیسنت کنه    شنا روانآید. کار نمی ه و کلینیک بهسی فاط در دانشگاشنا روان ؛سوم

های آموزشنی بنه اننواع ابزارهنای آزمنودن و ارتانا دادن        ها و منسسه زنان و مردان را درون بیمارستان
هایی را زینر مداحینه   ای فراتر رویم تا روشو حرفه دانشگاهیسی شنا روانمسل: سازد. ما نیاز داریم از 

اسنت. اینا    خندمت گرفتنه   از دانشگاهیان و متخ  ان را بهسی هزاران نفر شنا روانببریم که طی آنها 
اندازند تنا از  های آن چنگ می یهن ر بهبرند و سی بهره میشنا روانهای  متخ  ان و دانشگاهیان از ایده

پشنتیبانی کننند. در اینینا مسنئله     « هنیار نابهنینار های ب تبدیل امور به ابژه» بر مبنیهای خودشان  برنامه
دهند )که مثالً در آن، رفتارهای غیرانطبناحی   ها از نوع بشر ارائه می ت ویر خاصی است که رسانه تنها نه

شوند(، بلکه دعوت مردم به ایا بناور اسنت کنه منشنی     شناختی شرح داده میبا ارجاع به عوامل ع ب
شان با دیگران، آن را رها سنازند   ن شده و باید با صحبت کردن دربارةمشکالت در درون خودشان پنها

 وشنان اعتنراف کنرده    شود آشکارا به کمبودهای عاطفی)مثالً در رادیو و تلویزیون از مردم خواسته می
 زینادی هسنتند کنه    دیگر باید گفت افنراد بسنیار   بیان بهتغییر برای بهتر شدن را هدف خود حرار دهند(. 

خواننند و بنه آن بناور     منی  مانهای فردی و رفتار سالم و شناد دربارة تفاوت را سیشنا روانی ها ن ریه
بنه  طرینق   بندان اینا افنراد را    ، همةسیشنا روانهایی هستیم که ما نیازمند مطالعة روش رو، ازایا دارند.

ختی شننا  روانمنا در فرهننگ    ای بر روش جنرب همنه  چنیا پژوهش انتاادی آورد.خدمت خود درمی
طنور خالصنه،    به(. 1996؛ رز 2004؛ گوردو لوپز و کلمینسون 2001متمرکز است )بلکما و واکردایا 

گری در زندگی  و خودتن یم ن رگیری تحتهای  سی انتاادی عبارت است از مطالعة انواع شکلشنا روان
 کند. می ای عملو حرفه دانشگاهیهای  ختی در آنها ورای مرز رویهشنا روانروزمره که فرهنگ 

هنایش،   کند، گویی یک علم است، اما برای ساختا ابژه سی طوری وانمود میشنا روانرشته  ؛چهارم
 فراینند  بخشنی از  ؛ وکنند  درواحع، ت ورش از نوع بشر را از فرهنگ و زندگی روزمنره اسنتخراج منی   

 

1. identified patient 
2. individualize 
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درون جامعنه   هنای  هایی که از طریق آنها ایندئولوژی  سی عبارت است از مطالعة شیوهشنا روانواسازی 
ختی از خن  سنر   شننا  روانهنای   د. ن رینه نن آیحسناب منی   سی بهشنا روانوجود « شرایط امکان » مثابه به

هنای متفناوت   سیشنا روانهای متعددی دربارة  توانیم ن ریه بارند. ما میهم نمی آورند، از آسمان  برنمی
ای راوی آن سنان دانشنگاهی و حرفنه   شنا روانمان استخراج کنیم تا روایت غنالبی را کنه   متعلق به خود

بکشیم؛ فارر از اینکه حوزة کنار راوینان  رویکنرد راینج،      چالش بههستند، مناطع کنیم و زیربنای آن را 
؛ پنارکر،  2007؛ هنوک  2003سازمانی باشد )هنسا، مک هول و رپلنی  بالینی، تربیتی، حانونی، یا صنعتی

سی انتاادی عبنارت اسنت از   شنا روانایا یعنی (. 1995یث اسم-گئورگاسا، هارپر، مک اللیا و استوول
سی را شنا روانای در و حرفه دانشگاهیهر روز کار « سی مرسومشنا روان»جستیوی روشی که طی آن 

بایست بسنتر مااومنت در برابنر     های روزانه میبخشد، و نیز جستیوی اینکه چگونه فعالیتساختار می
 د.نشته را فراهم آورهای معاصر مرتبط با ایا ر رویه

گیرد، و در هر ناطه از دنیا رویکردهای جدیندی   های متنوعی به خود میسی انتاادی شکلشنا روان
شندة   یگنردآور اند )میموعه مااالت اند که ایا چهار جزء را پالوده و آنها را تاویت کردهوجود آمده به

هنای   سانی که تحنت برنامنه  شنا روان(. اغلب 2006سی انتاادی، دافرموس، مارواکیس و تریلیوا شنا روان
سنان  شنا روانکننند.   سی انتاادی را رد میشنا رواناند، ایا چهار جزء گرا آموزش دیدهگرا و ا،باتتالیل

د منورد وارسنی   دهند کنه باین  سی انتاادی واکنش نشان میشنا روانهای بسیاری به کالسیک نیز به شیو
 حرار گیرد.

 

 یانتقاد یسشنا روان ییکژبازنما

سی انتاادی وارد آمده که بنه کژبازنمنایی از   شنا روانبه  گرا ا،باتسان شنا رواناتهامات متعددی از سوی 
چرخیده و کار ما، یعننی   دهان به دهانها سی انتاادی انیامیده است. ایا کژبازنماییشنا روانچیستی  کار 
واسطة چهنار جنزء یادشنده، را     پسند، بهای و عامهسی حرفهشنا روانهای فرضختا و ردِی پیشبرمال سا

کننم؛ طبیعنی اسنت کنه منا نینز       تریا  ایا اتهامات آغاز میتریا و مهلکاند. کار را با حویسخت کرده
 منابعی برای دفاع از خود در اختیار داریم.

 
 ی اجتماعی سروکار داردسشنا روانسی انتقادی تنها با شنا روان .1

سنی اجتمناعی   شنا روانتریا کارهای انتانادی در حنوزة   برخی از نوآورانه سو یکخیر چنیا نیست. از 
های مادماتی خوبی دربارة رویکردهنای انتانادی در اینا حنوزه یافنت       اجرا شده، و از دیگرسو نوشته

سنی اجتمناعی نینز    شنا رواندر « بحران»(. اما ارائة تحلیلی درخور از 2001شود )گوف و مک فادن  می
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(. در اروپا، اینا بحنران مشخ نة کسنانی بنود کنه       1989امری ضروری برای کار انتاادی است )پارکر 
هند داد و  ر  خوا« اناالب علمنی »در ایا رشته، یک « بحران پارادایمی» دنبال بهخوشبینانه باور داشتند 

دسنت خواهند گرفنت     شناسی را بنه سی، هدایت روششنا رواندر آن پژوهش کیفی، در تیدید حیات 
های ، به بستری برای طرح ایا ادعا بدل شد که پژوهشآمریکا(. ایا بحران، در 1972)هری و سکورد 

کنند  ه تغییر میهای خاص تاریخی  رفتار کهایی هستند از شکلختی  اجتماعی، درواحع، گزارششنا روان
(. وانمود به اینکه ایا بحران 1999، 1973اند )گرگا ختیشنا روانهای شناسیو لرا مستلزم تغییر روش
زیرا اگرچه چنگ اننداختا بنه حبنل متنیا      ؛ سان مرسوم کامالً ساده استشنا روانبه پایان رسیده، برای 

هنا و  دهند، امنا شنکایت   منی  هنای آموزشنی باحندرت ر     های آزمایشنگاهی در برخنی گنروه   پژوهش
اکننون در  در حال افنزایش اسنت. منثالً هنم     سرعت بهها نیز در ایا رشته، در دیگر نااط دنیا  جایگزیا

تنوان بنه پنژوهش    سی شناختی به همان میزان تحوالت مهمی ر  داده است. برای نموننه، منی  شنا روان
در حالنب  »ها از حاف نه، چگوننه   ا و بازیابیهدهند استداللدربارة گفتمان اشاره کرد که در آن نشان می

، سننتی  کننش (. ن رینة  1992کننند )ادواردز و پناتر    جمعی عمل منی  صورتی به، و «شوندح ه بیان می
تمرکنز داشنت کنه در آنهنا      1هنای منادی   دربارة کار است که در شوروی سابق شکوفا شد و بنر روینه  

کنه امنروز    ن ریه درواحع گفتگوی شناختی را، چننان یابند. ایا اییاد شده و بسط می« ذهنی»فرآیندهای 
سنان  شنا روان(. اگرچه 2004؛ تافیا 2003زند )هپبرن شناسیم، به اَشکال متعدد احدام عملی پیوند میمی

مدت، و نیز ت اویری پرطمطنرا ،  مدت و بلندهایی بیانگر  حاف ة کوتاهشناختی، نمودارها و فلوچارت
اند، اما تحلیلگران گفتمان حادرنند  یا یک رایانه از درون سر را به ما ارائه داده های بایگانی شبیه به حفسه

کنار   هایی که افراد زبان را بنه  شیوهتفکر دربارة تر از کنش ما هنگام تفکر ارائه کنند. روایتی متااعدکننده
باید ینک مکانیسنم   گیرد که  سی مرسوم فرض را بر ایا میشنا رواندهد. آنها ر  می میانةگیرند، در می

گنردد.  منی  درونچینزی در   دنبال بهدهد، از همیا رو شناختی پنهان وجود داشته باشد که کار انیام می
خوانند، و  های زیربنایی  ایا رشته فرامنی  فرض پیش سی انتاادی، درعوض، ما را به تیمل دربارةشنا روان

بازنگری حنرار دهنیم. پرسنش اصنلی اینا      سازد که باید چارچوب مسئله را از نو مورد خاطر نشان می
فعالیت شنناختی منا درون   «. ذها، درون  چیستق»، بلکه ایا است که «درون  ذها چیستق»نیست که 

آموزیم، بینان کنرده و در مانام    دهد که آنها را میها و احدامات عملی ر  میای از روابط، گفتمانشبکه
هنای انینام کارهایمنان    سنازد بنه روش  ا را حنادر منی  همیا شبکه من  ؛ وکنیمشان مینوع  بشر بازسازی
 (.1988بیندیشیم )لیو 

سنی دانشنگاهی، گفتمنانی کنه بنرای صنحبت،       شنا روانیکی از مسائل کار انتاادی آن است که در 
گیریم، خود بخشی از یک رویة حدرتمندِ معیا بنرای ینادگیری   کار می تفکر به نوشتا و آموختا دربارة
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مثابنه فعنالیتی ایزولنه و    سوی اندیشیدن بنه تفکنر، بنه    سی، همواره بهشنا رواناست. در فراگیری دانش 
ختی  شنما را منورد ارزینابی حنرار دهنند،      شنا روانشوید، و وحتی حرار است دانش جداافتاده هدایت می

شما باید هر آنچنه در  گیرید. برای مثال، در امتحانات، فیزیکی جدا از هم حرار میلحاز  بهبازهم اغلب 
توانسنتید بنویسنید منورد    می آنچهاید را روی کاغد خالی کنید، و توانایی شما براساس سر خود چپانده
برخالف تفکر در دنیای  طورحطع بههای البراتواری، ایا امر  اما، همچون آزمایش؛ گیرد حیاوت حرار می

هنا و  حنل راه چطنور ت بنه اینکنه افنراد    واحعی است. فرآیندهای تفکر و یادآوری درواحنع مربنوط اسن   
آنچنه   چطورنشینند، اینکه با دیگران به مراکره می چطورکنند، اینکه  شان را با دیگران جور میخاطرات

به آنچه پنیش از اینا    چطورکنند، و نیز اینکه  را باید با یک مخاطب خیالی در میان بگرارند، تکرار می
(. پدیدة شناخت بیش از آنکه شبیه به زمزمه کردن در 1990میدلتون  دهند )ادواردز واند، پاسخ میگفته

 تنهایی باشد، با فرآیندهای ارتباطی پیوند دارد.
(، 1999کنند )ویلسنون   سان انتاادی لزوماً مطالعة شناخت را رد میشنا روانایا بدان معنا نیست که 

یگنری نینز در مینان اسنت. شنما فانط       بلکه تیکید آنها بر آن است که هنگام تفکر، همواره پای فنرد د 
ای از روابنط حنرار دارد، و الگوهنای    تنان کنه درون شنبکه   مکنان توانید فکر کنید؛ واسطة دو چیز می به

 (.2002)پارکر  دهدگفتمانی که به ت ور شما از جهان و از خودتان شکل می
 
 سازدسی انتقادی هر چیزی را به موضوعی سیاسی بدل میشنا روان .2

سی پیشاپیش امری شنا روانباید گفت کنیم بلکه سی را سیاسی میشنا روانخیر. مسئله ایا نیست که ما 
خواهد بر آن صحه بگرارد. سیاسنت   سی مرسوم نمیشنا روانسیاسی است و ایا همان چیزی است که 

منان را  یدهنیم و زنندگ  مان شنکل منی  فاط دربارة رأی دادن در انتخابات نیست؛ روشی که ما به روابط
تریا سط: ممکا، پیشاپیش امنری سیاسنی اسنت. از همنیا رو، بنرای      کنیم نیز در صمیمانهزندگی می
سنی و حندرت هسنتیم.    شنا رواننیازمند کار انتاادی بر روی سکسنوالیته،  « های شخ یسیاست»توجه به 

عمنل   رتورینک امری  مثابه بهسی طی آن شنا روانسازد که هایی را فاش می پژوهش روی سکسوالیته، شیوه
اییناد   دنبنال  بنه گینرد و  فرهنگنی برمنی   هنای داوری هایی را از پیش شی ایدهگزین صورتی بهکند؛ یعنی  می

انتانادی بخواهند    -گنرای اجتمناعی   تی،یراتی معیا بر مخاطبان خود است. برای مثال، اگر ینک برسناخت  
هنای جعلنی آن دربنارة عینینت را بنرمال       اینده تواند گرایی  زنان انیام دهد، میتحایااتی پیرامون همینس
(. 1987ها درواحع در خدمت آن هسنتند، ننور بتابانند )کیتزینگنر      ای که ایا ایدهسازد، و بر اهداف سیاسی

دهند کنه اَشنکال جنایگزیا مباحنث رتورینک کنه طینف         گرایی نیز نشان میسی همینسشنا روانتاریخ 
 نند، چگونه باید با کنش درآمیزند تا به تغییر منتهی شوند.داهای جنسی را معتبر می متنوعی از گرایش

ی پزشنک  روانوابسته به انیما  دستنامة آماری و تشخی ی  اختالالت روانی،گرایی از ن ر همینس
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های مکرر از سنوی کنشنگران   اما پس از ت اهرات؛ آمدحساب می ، یک اختالل به1973، تا سال آمریکا
پزشکان میبور شدند رأی به حنرف   ، روانآمریکای پزشک روانای انیما هگرا، طی گردهماییهمینس 

طرفاننه تغییراتنی   های بیپژوهش رسد یم ن ر بهآن از لیست اختالالت روانی صادر کنند. اگرچه گاهی 
عمیاناً   منان ت نور منا از خود   دهند یمکنند، اما ایا رویدادها نشان  سی اییاد میشنا رواندر درک ما از 

سنی  شنا روانهرحنال، بایند خاطرنشنان کنرد کنه موفاینت وینژة         تحت تی،یر نیروهای سیاسی است. به
دسنت   هآنچه ب هایی دربارة هایش، شبههها و ژورنال ها، دورهبه همراه کنفرانس آمریکاگرایی در همینس

هایی را مورد وارسی حنرار   سان انتاادی شیوهشنا روان(؛ از همیا رو، 1989 آمده اییاد کرده است )برون
دست آورند و با زبان  کنند احترام به های زندگی جایگزیا نیز، وحتی تالش میدهند که طی آن سبکمی

 شوند.زده میسیشنا روانحدرت صحبت کنند، 
دربنارة   یانبراسناس اصنطالحات چنه کسن    گرا همینس پرسش ایا است که امروزه مردان و زنان 

لیبنرال از   گراینان  ختی انسنان شننا  روانهنای  ورینک . منثالً رت گوینند  سخا می سیشنا روانخودشان در 
گراینان بایند در سنط:    طنوری اسنت کنه گنویی تمنام مشنکالت همیننس       « نفنس  عنزت »و « هویت»

انیام رسید، آنهنا سنالم و شناد خواهنند بنود،       ختی  فردی حل شود، و وحتی اینها با موفایت بهشنا روان
پژوهشگران انتاادی  ایا حوزه، بر ایا باورند که یک استراتژی ایا اسنت   گراها.درست مانند دگرجنس

هایی ممکا اسنت خنود نینز     به چه شیوه« گراییدگرجنس»که بر سر میز مراکره بازگردیم و بپرسیم که 
( و ایا استراتژی درواحنع فرضنیاتی را کنه منا     1992 د )کیتزینگر، ویلکینسون و پرکینزباش« مسئله»یک 

کشد. البته باید خاطر نشنان سناخت   می چالش به« شخ ی»ایم، در سطحی عمیااً دمان ساختهدربارة خو
 دارای اهمینت گرا، درون یک رشتة متخاصم، همینس سان شنا روان، دفاع از کار گرایانه عملکه از من ر 

 (.1999سیاسی است )کیتزینگر 
های سیاسی آنهنایی توجنه   دستورالعمل  بهگیریم آن است که ما باید  ای که از ایا موضوع می درس عمده

تنوانیم، و نینز آنهنایی کنه     توانیم بکنیم و چه نمنی  برند تا به ما بگویند چه میسی بهره میشنا روانکنیم که از 
کنننند. آن  تعریننف مننی« ختیشننا  روانهننای  منندل»هننای مننا بنرای تغییننر خودمننان را بننا ارجناع بننه    ظرفینت 

کننند، امنا آن پژوهشنگران     سی عمل میشنا روانمااصد پژوهشگران  فبرخالهای سیاسی گاهی  دستورالعمل
کنند که از ننوعی دسنتورالعمل تلویحناً سیاسنی      ای کار میشناختی و ن ریهای روشخودشان در چارچوب

منانعی بنر    مثابنه  بنه سی بنیادیا و واحعنی منا از انسنان    شنا روانبرخوردارند. هر تالشی برای مشخص کردن 
گویند، رد کنند، حنادر بنه    سان میشنا روانآنچه را آنها ]مردمان[ کند؛ اگر  برای تغییر عمل می ظرفیت نوع بشر

تغییر در جامعه و دگرگونی در فرآیندی خواهند بنود کنه نحنوة رفتنار و تیربنة آنهنا از رفتارشنان را تغیینر         
که وعدة بیان حایات را به منا  « های جایگزینیسیشنا روان»اییاد  دنبال بهدهد. به همیا خاطر است که ما  می

یک برنامة سیاسنی   مثابه بهسی انسان، شنا روانحایات دربارة  بر مبنیزیرا باور داریم هر ادعایی ؛ بدهد، نیستیم
 (.a2003های سیاسی محدودِ به امروز ریشه دارد )پارکر کند که در افق عمل می
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 ی نداردشناس روشه سی انتقادی تنها به تئوری پرداخته و کاری بشنا روان .3

اغلب تنها چیزی « روش»گیرد، زیرا  شناسی را بسیار جدی میسی انتاادی روششنا روانخیر، برعکس، 
درواحنع راهنی بنرای    « روش»(. پرسش دربارة 1985 دارد )رزسی را یکپارچه نگاه میشنا رواناست که 

سنان  شنا روان(. اینا یکنی از دالیلنی اسنت کنه برخنی       2005سی است )پارکر شنا روانپرسش دربارة 
شناسنی کناماًل متفناوتی اسنت، بنا تمرکنز بنر اینکنه         انتاادی به تحلیل گفتمان عالحه دارند، زیرا روش

های درگیر شدن بنا   (. یکی از راه2002دهند )پارکر رفتار ساخت می به تیربه و چطورهای زبانی  شیوه
یک گفتمان حدرتمند است کنه در   مثابه بهسی شنا روانای سی، مواجهه با زبان حرفهشنا وانرمسئلة ناش 

سی فاصنله بگینریم، و   شنا روانسازند از  های گفتمانی ما را حادر مییابد. پژوهشفرهنگ غرب نشر می
نهنا را  رو شنویم، ننه اینکنه آ    ینک گفتمنان روبنه    عننوان  بنه سان شنا روانشده توسط  های ارائهبا روایت
هایی دربارة رفتار و تیربه ببینیم که چیزهای پریرفتنی را چونان امنوری بندیهی جلنوه داده، و     واحعیت

کننند )بنرما و همکناران     ازنمنایی منی  کسانی را که با آن منطبق نیستند چونان امنوری دارای آسنیب ب  
حندرت و مااومنت تشنویق    رو، تحلیل گفتمان وحتی افراد را به اییناد پیونند بنیا زبنان،      (. ازایا1996
حساب آید. به هرحال، ما باید هنگام کنار بنا اینا رویکنرد روی      پژوهی بهتواند نوعی احدامکند، می می

ننه  شناختی الزم بپردازیم؛ مثالً توجه داشنته باشنید کنه تمرکنز بنر زبنان چگو      مسائل، به تیمالت روش
 (.b2003 )پارکر سازد های سیاسی دور و کنش تر فشار  ناشی از سرکوبتواند افراد را از ابعاد مادی می

، نسبت به مطالعات تحلینل گفتمنان،   1روایت بر مبتنیشناختی، رویکردهای های روش از میان گزینه
طور  شان را بهزیرا افراد به هنگام صحبت، کلمات؛ سازند تری بیا زبان و تیربه برحرار میپیوند مستایم

هنایی   سادگی در حالب حطعنه  دهند، نه اینکه آنها را بهت سازمان میای از یک روایشهودی درون سلسله
ینک  گران گفتمنان اسنت. امنروزه    حرار دهند که مورد عالحة تحلیل 2«هایی گفتمان»یا « خزانة حاف ه»از 

سیاسی وجود دارد که از مباحث ن ری دربارة کارکرد هویت در روایت الهنام گرفتنه؛ درنتیینه     جنبش
هنایی  گنوییم، تناریخ  هایی که دربارة خودمنان منی   ح ه چطوره برای تمرکز بر اینکه فرصتی فراهم آمد

نیازنند )فنراش   بنی « ختیشنا روان» بیوغر بیعیآیند که از تیمل بر خ وصیات حساب می شخ ی به
توانیم فیایی جدید برای چنالش   سازیم، می(. وحتی ما روایت متفاوتی از اینکه چه کسی هستیم می2002
دهد؛ برای مثنال  هایی باز کنیم که جریان حدرت با استفاده از آنها ما را در جای معینی حرار میبندیهبا دست

گرایاننة منا از خودمنان    هنای دگنرجنس  اند که چطور ارائنة رواینت  نشان داده 3های کوئیرن ریه و سیاست
 د.نگیر نیفت« گراهمینس« »نرمال»های  که افراد در ماوله ای گونه ، بههایی تبدیل شوند توانند به کنش می
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ی را بدیهی بپنداریم، و اینا ادعنا کنه    شناس روششده برای ایا  توانیم ادعای ارائه همه، ما نمی باایا
خواهند بر ایا امر اصنرار بورزنند   هویت حایاتاً تی،یری از یک روایت است، کار را برای کسانی که می

سنازد. در   ، دشنوارتر منی  انند  کردهیک اجتماع خاص پیدا عیوی از  عنوان بهشان را «واحعی»که هویت 
هننای هننر رویکننرد جدینندی ضننروری اسننت، امننا تیمننل بننر  سننی انتاننادی کننار روی ظرفیننتشنا روان

هایی که ممکا است هرکدام پس از فراگیر شدن در رشته اییاد کنند نیز الزم اسنت. تاریبناً    محدودیت
سنی مرسنوم و هنم بنرای     شنا روانگر خنوبی، هنم بنرای    نگاری را اصالحتوانیم حوم به همیا نحو، می

زیرا از ایا ظرفیت برخوردار است که اعیای یک اجتماع را حادر سنازد تنا   ؛ سی روایتی بدانیمشنا روان
ها میبورند هویتی معیا در پیش گیرند ینا بنه دوسنت    بکشند که طی آن روش پرسش بههایی را روش

 در گننروه ادخننالبننر فرآیننندهایی مانننند  رانننه بننا تمرکننزنگاداشننتا آن اذعننان کنننند. پننژوهش حننوم 
پژوهنی بندل شنود؛     به نوعی احندام  تواند یمو حدرت  2سازی( )محروم از گروه اخراج، 1مندسازی( )بهره

پژوهنی از تنالش   در پی تغییر دنیا حیا مطالعة آن اسنت. احندام   وضوح بهیعنی پژوهشی که صراحتاً و 
گسسته، و هدفش تغییر شکل  روابط اجتماعی و تشویق افراد به تنیملی  « عینی بودن»و « طرفی بی»برای 

امنا در اینا    (.2000دهنند )گنودلی و پنارکر     انتاادی بر دانشی است که متخ  ان دربارة آنها ارائه می
نگناری کنه   تر بگیریم، شکلی از حنوم مورد هم، اگر بخواهیم منطق بازاندیشانة رویکرد انتاادی را جدی

را « بیروننی »های یک فنرد   کار نکند، هنوز دیدگاه در کاران پژوهش درگیر هم  ناعنو بهراد را مستایماً اف
سان شنا رواندهد. از همیا رو، برخی شان ن ر میسازد که دیگران را مشاهده کرده و دربارة منعکس می

ای گنردآوری  راهنی بنر   عننوان  بنه کننند؛   شناسنی اسنتفاده منی   عنوان روشانتاادی دوباره از م احبه به
پنارکر   ن.کتری با تیربه )برای بحث بیشنتر دربنارة اینا رویکنرد     های مستایمها و اییاد پیوند روایت
2005.) 

هنا، تحنت چنارچوب التنزام بنه تولیند مح نولی        شناسنی اما ایا رویکرد نیز همچون دیگر روش
بگینریم و بنا بینرون     های کار دانشگاهی فاصنله توانیم از ایا چارچوب دانشگاهی است. فاط وحتی می
مثابنه بخشنی از   سنی بنه  شنا روانتری دست یابیم که به ناد سیاسی رشته  رفتا از آن به نتایج ،مربخش

بسیاری از منا   اگرچه داری بپردازیم. با همة اینها،سازی تحت حاکمیتِ سرمایهدستگاه کنترل و انفرادی
هایی هستند کنه در  ها، کنشنیم. تمام پژوهشدا نمی« روش»پژوهی را دوست داریم، اما آن را یک احدام

رو افنراد   (. ازاینا 2002کننند )پریللتنسنکی و نلسنون     خدمت حدرت حرار دارند، یا علیه آن احندام منی  
افزاینی و توانمندسنازی کنه احتمنال  تینعیف بیشترشنان را       توانند از مشارکت در هر پروژة حدرت می
(. مسئلة بخش 2001رساند، خودداری کنند )کوک و کوتاری میدارد و تنها به دانشگاهیان سود  دنبال به

یعننی   -کنند  گونه که هست رهنا منی   چیز را آن سی مرسوم آن است که یا عمداً همهشنا رواناع می از 
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