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  يادداشت ها
  

از نظ9999ر .  فلس9999فه ای اس9999ت انس9999انی و ب9999دبين-اگزيستانسياليس9999م -١

اگزيستانسياليست ها هستی انسان نه از طريق منطقی قابل درک است، و نه 

از دي9دگاه اگزيستانسياليس9م، اتف9اق و تص9ادف          . از طريق قانون علي9ت م9ادی      

ب99ه اگزيستانسياليس99ت ه99ا ب99رای دس99تيابی   . ح99اکم ب99ر طبيع99ت و جامع99ه اس99ت  

اين مکتب در قرن بيستم . آزادی انسان بر اعمال اختياری فرد تکيه می کنند

  .بوسيله ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوی مشهور گرديد

.  روانش999999ناس اطريش999999ی -)١٨٥٦ -١٩٣٩(زيگمون999999د فروي999999د   -٢

 .بنيانگذار مکتب روانکاوی

مطابق عقايد کينز، ب9رای   .  اقتصاددان معروف انگليسی   -جان کينز  -٣

حرانهای اقتصادی، حکومت بايد مخارجی اضافه بر درآمدش داشته درمان ب

مطابق اين نظريه، حکومت می تواند اين اض9افه مخ9ارج را از طري9ق              . باشد

دريافت وامهای کالن از بانک ها تأمين نمايد و در دوره ی رونق اقتص9ادی             

ام99ا خ99ود کين99ز، در مش99هورترين اث99رش  . ب99ه انض99مام س99ود ب99از پرداخ99ت کن99د 

در بحبوحه ی رک9ود  ) ١٣٠ه ی عمومی شغل، سود و پول، صفحه ی  نظري(

مخ9ارج جنگ9ی تنه9ا ش9کلی ب9وده اس9ت ک9ه              : " نوش9ت  ١٩٣٥اقتصادی س9ال    

     سياس999تمداران درياف999ت وام ه999ای بس999يار عم999ده را ب999رای آن قاب999ل توجي999ه      

 ."دانسته اند

از  آنجائی که بحرانهای تناوبی اقتصاد سرمايه داری ناش9ی از تض9ادهای        

ونی سيستم اس9ت، اق9دامات تنظيم9ی کين9ز، ه9ر چق9در ه9م ک9ه حس9اب ش9ده                      در

ج999وهر سياس999ت ه999ای . باش999د، ق999ادر ب999ه جل999وگيری از ب999روز بح999ران نيس999ت 

 .  اقتصادی کينز، در واقع چيزی جز تورم نيست
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 -١٨٣٧(و ش99ارل فوري99ه  ) ١٧٦٠ -١٨٢٥(ه99انری س99ن س99مون   -٤

فرانس9ه  ) اآب9ادی ناکج( از بنيان گذاران جنبش سوسياليستی تخيل9ی   -)١٧٧٢

 م99ارکس و انگل99س ارزي99ابی بياني99ه ی کمونيس99تدر . در ق99رن ن99وزدهم بودن99د

 :خود را از اين روند فکری چنين ارائه می دهند

عمل تاريخی قرار اس9ت تس9ليم عم9ل ابتک9ار شخص9ی آن9ان بش9ود؛ ش9رايط                   

تاريخی آزادی پرولتاريا بعنوان يک طبقه تسليم سازمانی اجتماعی بشود که 

اين9ان گم9ان م9ی کنن9د ک9ه ت9اريخ          . کران، بويژه، ساخته اند و پرداخته     اين مبت 

  .می شود آينده، منتهی به تبليغ و اجرای عملی نقشه های اجتماعی آنان

اينان در سازمان دادن به نقشه هايش9ان، عم9دتًا وق9وف دارن9د ب9ه من9افع            "

ب99رای . طبق9ه ی ک99ارگر ب99ه عن99وان طبق99ه ای ک99ه بيش9تر از هم99ه رن99ج م99ی ب99رد  

ينان پرولتاريا تنها ازين ديدگاه وجود دارد که اين طبقه رنجبرترين طبق9ات             ا

  .)، انتشارات فانوسبيانيه ی کمونيست." (است

  . مراجعه کنيد١ به يادداشت شماره - ژان پل سارتر-٥

 فيلسوف ماترياليست آلمانی -)١٨٠٤ -١٨٧٢(لودريگ فيورباخ   -٦

تی هگ99ل را از نقط99ه نظ99ر در دوران پ99يش ازم99ارکس، ک99ه نظري99ات اي99ده آليس99

از بس99ياری "فيورب99اخ : بق99ول انگل99س . ماترياليس99تی م99ورد انتق99اد ق99رار داد  

لودوي9ک  ." (جوانب، حلقه ی واسطه ايست بين فلس9فه ی هگ9ل و عقاي9د م9ا        

  .)فيورباخ و پايان فلسفه ی کالسيک آلمان

 اي999ن واژه بوس999يله ی فروي999د مص999طلح - sublimationتص99عيد،   -٧

تص99عيد پروس99ه ای اس99ت ک99ه ط99ی آن انگي99زه ه99ای جنس99ی در مس99ير    . گردي99د

فعاليت های اجتم9اع پس9ند ي9ا فعاليته9ائی ک9ه ارزش اجتم9اعی دارن9د منح9رف            

 .شده و بکار می افتد

 مط9ابق نظري9ه ی   - anal agressivenessتج9اوزگری مقع9دی،     -٨

فرويد، رشد جنسی انسان در سنين مختلف، مراحل مختلف9ی را ط9ی م9ی کن9د        
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    . ه999ر مرحل999ه بوس999يله ی انگي999زه ه999ای مش999خص آن ش999ناخته م999ی ش999ود      و 

انگي99زه ه99ای مقع99دی ي99ا ساديس99تی، در دوم99ين مرحل99ه ی رش99د جنس99ی در          

   طفولي99ت نماي99ان م99ی گردن99د، و ب99ه عقي99ده ی فروي99د پي99دايش اي99ن انگي99زه ه99ا    

بی شک با نمايان شدن دندان ها، تقويت يافتن سيستم ماهيچه ها و کنترل         "

 ."هيچه ی باسطه، در ارتباطنداعمال ما

اودي99پ در افس99انه ه99ای يون99انی، پس99ر پادش99اه ش99هر ت99ب اس99ت ک99ه     -٩

زمانی که . پدرش را کشت و با مادرش، بی آنکه او را بشناسد، ازدواج کرد

 .حقيقت را دريافت، خود را کور و مادر خود را به دار آويخت

س9ت از   ، بگفت9ه ی فروي9د عبارت  oedipus Complexعقده ی اودي9پ،   

 سالگی، نسبت به م9ادر در  ٦ تا ٣احساسات جنسی که فرزند پسر در سنين        

خود پرورش می دهد و اغلب به علت ترس از انتقام ج9وئی پ9در ناک9ام ب9اقی               

  .می ماند

قسمتی از روان نيمه آگ9اه اس9ت ک9ه ب9ه      super ego -  َاَبرمن،       -١٠

ل ش9خص را در طفولي9ت      ک9ه اعم9ا   ) مربيان(عنوان نماينده و جانشين اولياء      

    نظ99ارت م99ی کنن99د، وظ99ايف آن99ان را ب99دون ک99م و کاس99ت و بط99ور دائم99ی انج99ام 

  .می دهد

   ش999اعر آزاديخ999واه و  -)١٧٩٢ -١٨٢٢( پرس999ی بيس999ش ش999لی        -١١

  .ايده آليست انگليسی، و از پشتيبانان انقالب کبير فرانسه بود

س9تم ه9ای کنت9رل       علم مقايسه سي   - Cyberneticsسيبرنتيک،         -١٢

 برق9ی  -اتوماتيک مغز و سلسله اعص9اب ب9ا سيس9تم ه9ای ارتب9اطی مک9انيکی               

  ).کامپيوتر(

      قب9999ول جنب9999ه ی م9999ادی ب9999رای اش9999ياء  - reificationتجس9999م،        -١٣

اکثرًا در رابط9ه ب9ا    . مفهومی است در رابطه نزديک با بت سازی       . غير مادی 
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ت و نهاده9ای س9رمايه داری،      گرايشی ذهنی استفاده می ش9ود ک9ه ب9رای دول9           

  .هستی ای سوای انسانهائی که بر آنها تسلط دارند، قائل است

از .  جامعه شناس آمريکائی-)١٩١٦ -١٩٦٢(رايت ميلز .  س       -١٤

در مقاب999ل مفه999وم مارکسيس999تی ارجحي999ت رواب999ط   . پش999تيبانان انق999الب کوب999ا 

يش999ه ه999ای اجتم999اعی تولي999د و طبق999ات اجتم999اعی در ت999اريخ، او نظري999ه ی ر  

نوشته های ميلز در محافل . گوناگون و مستقل تحرک اجتماعی را ارائه کرد

  . بسيار نفوذ دارد" چپ نو"نظريه پردازان 

 


