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ي سياسي ـــ اجتماعي  به باور من، اگر روزي اين پرسش كه چرا در ميان روشنفكران، اهل نقد و نظر و فعاالنِ مبارزه
كم طرح  گويم پاسخي بيابد بلكه دست چنين ناشناخته مانده است، نمي لم رايش ايندر ايران، انديشمندي چون ويله

  .انداز برداشته شده است يقين گام مؤثري به سوي واژگوني چشم گاه به شود، آن
شدگي روشنفكران ايراني به آراي كساني، براي مثال، چون هايدگر، بديو، ژيژك، و آماسِ نظريِ  شيفتگي و افسون

هاي كسي چون ويلهلم رايش حاكي از عدم  ها، در قياس با ناآشنايي با و فقدانِ ارجاع به آثار و انديشه آن استناد به
ورزي  ي انديشه شده ي غالب و شناخته باري است كه بخشي از نشانگانِ تأخيرِ شناخت و آگاهي در عرصه تناسبِ رقت
  .ايراني است

ام، دوست دارم  هاي اخيرم به اين يا آن مفهوم رايشي كرده شتهاي گذرايي كه گاهي در ياددا من پس از اشاره
  .اكنون كمي بيشتر از او ياد كنم

هنگامي . جو بود زاد شنيدم كه در آن زمان در ايتاليا دانش اولين بار نام ويلهلم رايش را از زبان دوستم، حسين كيان
و شوقِ حاصل از كشف . هايي از رايش كردم كتابكه به فرانسه آمدم و زبان فرانسوي ياد گرفتم، شروع به خواندن 

ترين شيوه، در  ترين و رايج راحت! هايش دست بزنم ي كتاب انگيخت كه به ترجمه آثار و افكار او، هر بار مرا برمي
ام،  در ميان كاغذهايي كه از آن دوره نگاه داشته. كن بود عصر ماقبل كامپيوتر، چند برگ كاغذ، و مداد و پاك

، و )ام كه بيش از دو سومِ آن را ترجمه كرده(كاركرد اورگاسم : هاي ناتمامي از چند كتاب رايش هم هست ترجمه
ي كتابي هم هست كه روژه دادون  ها، بخشي از ترجمه اما در ميان اين تكه ـــ ترجمه. هاي ديگر هايي از كتاب بخش

Roger Dadoun ها روژه دادون در  سال در آن. »اي ويلهلم رايشصد گل بر« ي رايش نوشته است، به نام  در باره
يادش . ( هاي فرهنگي، ادبي و هنري مشاركت داشت كرد و در برنامه راديو فرهنگ فرانسه، يا فرانس كولتور، كار مي

چه او و صداي گرمش را برايم  آن!) هاي فرانسه وجود داشت هايي در رسانه به خير آن روزگار كه هنوز چنين آدم
كرد اين بود كه او هم در نظر و عمل يك ليبرتر بسيار فعال و سرزنده بود، هم با روانكاوي و تاريخِ  اشتني ميد دوست

به همين دليل، دادون . كه يكي از طرفدارانِ آگاه و سرسخت ويلهلم رايش بود آن آشناييِ عميقي داشت و هم اين
سزا ايفا كرده  ي ترويج آثارِ آنارشيستي نقشي به صهو در عر. هاست ي اين زمينه ي بسيار خوبي در همه نويسنده

  .است
كه سه سال پيش، در نمايشگاه كتابِ ليبرتر در  تا اين. شنيدم ها بود كه ديگر صداي روژه دادون را از راديو نمي مدت

ميدم با اش نبود، فه اش فقط حاصلِ سالخورده شدن تكيدگي و شكستگيِ چهره. پاريس او را براي نخستين بار ديدم



هاي گفتگو و معرفي كتاب، كه وي در آن سخنران بود،  پس از يكي از جلسه. بيماري بدخيمي دست و پنجه نرم كرده
  .با او كمي گپ زدم، و قرار شد باز با هم تماس بگيريم

اب دادون اي افتاد كه از كت ام به آن چند صفحه ي ويلهم رايش بنويسم، باز چشم خواستم متني در باره ديروز كه مي
هاي ديگر از آن ترجمه و از كتاب دادون براي معرفي رايش بيشتر  كنم در فرصت سعي مي. ترجمه كرده بودم

ي اونيورساليس به عنوان مدخل مربوط به  نامه اي را كه او براي دانش ي مقاله جا ترجمه فعالً در اين. استفاده كنم
  .كنم ويلهم رايش نوشته است، به شما اهدا مي

تا جايي كه . هايي به فارسي انجام گرفته است ها ترجمه پايان، بايد خاطر نشان كنم كه از آثار رايش در اين سالدر 
اين آخري را دكتر . اي فاشيسم، و كاركرد اورگاسم شناسيِ توده گوش كن آدمك؛ روان: ها هستند من اطالع دارم اين

ترجمه و منتشر كرده » شناسي در عمق كسيون اورگاسم، روانكشف انرژي اورگن، فون« استپان سيمونيان با عنوان 
ي پي دي اف آن را روي  من فقط توانستم نسخه. اش كار حضرت فيل است است كه البته ناياب شده و پيدا كردن

. شايد در ميان خوانندگان باشند كساني كه اطالعات بيشتري در اين زمينه داشته باشند. پيدا كنم bookha.irسايت 
  .شوم كه مرا هم مطلع كنند نون ميمم

  ويلهلم رايش در يك نگاه

همه،  كاو، و نيز فيلسوف، نويسنده، مبارز و انديشمند سياسي، و شايد فراتر از اين پزشك و روان رايش، روان
شناسي، فيزيك و  طور درخور و مناسب در مسيرهاي متعدد، زيست هايش را به دانشمندي كه توانست پژوهش

همه،  بااين. اند ها قرار گرفته ورترين مناقشهي ماست كه هدف پرش هاي زمانه رياضيات به پيش ببرد، يكي از آن آدم
او كه از نخست به جايگاه اولويت سكسواليته كه : نظير است گرِ انسجامي كم ي كارها و تزهاي رايش نشان خط توسعه
 هاي تفسيرِ ها و گريززدن رفتن  دهد كه حاشيه گاه اجازه نمي بند است، هيچ ي فرويدي است، پاي اي آموزه اصلِ پايه

ي بيانِ بنيادينِ  منزله بيدو، به هاي متافيزيكي حواسش را پرت كند؛ براي او انرژي جنسي، يا لي استعاري يا نظربافي
اندامگانِ موجود زنده، در واقع يك امر فيزيكي است كه به طور تنگاتنگ به سيستمِ عصبي ـــ گياهي مرتبط است؛ از 

انرژيِ كيهانيِ بنيادين و آغازيني : نامد چه رايش آن را اورگون مي ز آناي است ا سوي ديگر، اين انرژي نمود ويژه
گيري  كند كه اين انرژي يك واقعيت مادي و قابل اندازه جا در عالم حضور دارد ــ و رايش خاطر نشان مي كه همه

جان و مكانيكيِ  ي بي اي از ماده طور ريشه تواند مورد آزمايش و كاربست قرار گيرد، اما ماديت آن به است كه مي
هاي بنيادينِ موجود زنده است، مانند ريتم  ي كيفيت شده در علم فيزيك سنتي متمايز است، زيرا دربرگيرنده مطرح

در . هاي زنده يكسان اند انبساط ـ انقباض و انجامِ كاركردهايي كه از لحاظ ساختاري با كاركردهايِ اساسيِ اورگانيسم
شوند، يعني  اورگون بر هماميزيِ مفاهيمي استوار است كه معموالً جداازهم نگاه داشته مي ي رايش مفهومِ انديشه

گرا ناميد،  توان ماترياليستي، كاركردگرا، انرژي ي رايش را مي انرژي؛ بنابراين انديشه مفاهيمِ ماده، كاركرد و زيست
هاي  ي سياله وقفه بر گردشِ بي آن، مبتني ي اشكالِ در اين انديشه جوهرِ واقعيت، در همه: كه فرقي بكند آن بي

ئولوژيك  امانِ مكانيسمِ علمي ـــ تكنيكي و نيز آواتارهاي ايده اين انديشه را، كه همزمان نقد بي. مند است انرژي
ي  اش، و نه به نويد بلندپروازانه هاي سياسي يابي اش، نه به توسعه توان نه به اهداف درماني گرايي است، نمي عرفان

» اقتصاد جنسي« اش، كه رايش  آن را بيشتر بايد ، در ساختارِ محوري: محدود دانست orgonomieاورگونومي 



« : ها اهدا كرد اش را به آن ترين تأمالت نامدش، واالترين تكليف كساني دانست كه رايش آخرين كارها و واپسين مي
  .»كودكانِ آينده
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ي  اين عبارت سرلوحه» .روا نيز باشند پس بايد بر آن فرمان. هاي زندگي هستند عشق، كار و شناخت، سرچشمه« 
رايش در . دهد ي روشني از روند پرتالطمِ اصولِ پژوهشي و زندگاني او به دست مي ي رايش چكيده مورد عالقه

اي كه چندي بعد به ژوينتس  وبيش مرفه ي يهودي كم هآيد، در خانواد دوبرژنيكا واقع در گاليسيِ اتريش به دنيا مي
رايشِ خردسال در ملك وسيعِ پدري، كه مخصوصاً محل گاوداري است، در . كند واقع در بوكووين مهاجرت مي
دارِ آموزش  دو معلمِ خانگي عهده. كند و به رفتار و خلق و خوي جانوران عالقمند است كارهاي مزرعه مشاركت مي

سپس در وضعيت بسيار خرابِ . برد ي ايتاليا به سر مي در مقام افسري در جبهه 1914به هنگام جنگ  .شوند وي مي
با وجودي كه هنوز خيلي جوان است در . دهد ي پزشكي وين با تنگدستي ادامه مي مالي تحصيالتش را در دانشكده

تا  1922از . يابد يش منزلت چشمگيري ميشود، جايي كه با همان اولين كارها كاوي وين پذيرفته مي ي روان جامعه
كاوانه را برعهده  شود و مديريت سمينارِ فنِ روان كه فرويد بنيان نهاده مشغول كار مي  كاوي در درمانگاه روان 1930

رود و در حزب كمونيست آلمان  به برلين مي 1930در . بينند كاوانِ بسياري در آن آموزش مي گيرد كه روان مي
ي سوسياليستيِ اطالعات و  جامعه. ي بسياري برخوردار است كند، و نزد جوانانِ كارگر از وجهه مبارزه مي فعاالنه

كند، در هنرستانِ فنيِ  بگير باز مي هاي بهداشت رواني براي اقشار حقوق كند، درمانگاه ريزي مي پژوهشِ جنسي را پايه
كه تعداد اعضايش به  sexpolجنسيِ پرولتري، يا  دهد ، يك انجمنِ آلماني براي سياست ماركسيستي درس مي

  .كند تأسيس مي Verlag für sexualpolitikرسد، و يك بنگاه انتشارات به نام  نفر مي 40000

تحليلِ [ كاويِ منشي  روان: كند ، كه مصادف با پيروزي نازيسم است، دو كتاب منتشر مي1933او در طولِ سال 
كاويِ  از انجمنِ روان 1934شود، و در ماه اوت  از حزب كمونيست طرد مي. اي فاشيسم شناسيِ توده و روان] خصائل

زنند و دوستانش را  ها و بروشورهايش را آتش مي ها كتاب در زماني كه نازي. گردد المللي نيز اخراج مي بين
د،؛ پس از گذرِ كوتاهي در دان شود، اما اين كشور او را عنصر نامطلوب مي كُشند، وي در دانمارك پناهنده مي مي

اش در كتاب  ي تحليل شود، كسي كه وي بعدها از نظرات او در ارائه جا با مالينوفسكي دوست مي انگلستان، كه در آن
كه سوئد هم از اسكان   اما پس از آن. شود كند، مدتي مقيمِ مالمو در سوئد مي استفاده مي) 1935(فورانِ اخالقِ جنسي 

شناختيِ اقتصاد جنسي را  هاي زيست ي پژوهش مؤسسه 1938جا در  رود؛ آن زند به اسلو مي ز ميدادن به او سر با
به آمريكا  1939كند در  اندازند مجبورش مي هايي كه مطبوعات نروژ عليه او به راه مي نهد، كارزارِ بهتان بنيان مي

  .مهاجرت كند

بيند؛ و با همسر سومِ خود، ايلسه اولندورف  آسيبي نمي ي رايش از اين تبعيدها و آزارها العاده سرزندگيِ خارق
گذارد؛  مي» اورگونون« كند و نامِ آن را  ي ماين ملك وسيعي تهيه مي در منطقه. كند زندگيِ جديدي را آغاز مي

ي ها ، يعن ي بيون آورد؛ كارهايش را درباره گران بسياري را گرد مي سازد و پژوهش جا مي هايي در آن آزمايشگاه
ي پروتوپالسم،  دهد؛ و نيز كارهايش را درباره هاي كوچكي كه انرژيِ الكتريكي دارند، ادامه مي ها يا حفره كيسه



هاي اورگوني؛ او سيستمي درست  هاي افزايشِ مقاومت بيمار به كمك خازن ـــ سرطان و راه) بيوپاتي(مرض  زيست
 1953ژوييه  6شده در روز دوشنبه  ي انجام  تجربه( ها  باراندنِ آنيا )  cloud-busting( كند براي پراكندنِ ابرها  مي

كوشد تا از انرژي اورگونِ  رايش مي) 1951تا ماه مه  1950از دسامبر ( » اورانور« اي به نامِ  ؛ با تجربه)در هانكوك
از قرائن : انگيزد اي استفاده كند، اما پيامدهاي عجيب و سهميگني برمي موجود در آتمسفر عليه تشعشعات هسته

اند،  بوده) راديوم( مواد راديواكتيو » ِ مورد تعرض« و » مورد حمله قرار گرفته« آمد كه انگار اورگوني كه  چنين برمي
؛ اين Dor ( Deadly Orgone(اند، يعني تبديل به يك انرژيِ خطرناك و مهلك به نامِ  شده» آموك« تبديل به 

هاي حاوي راديوم در فضاهايي بسته كه نقشِ خازنِ اورگون را  حصور كردن سوزنآزمايش عمدتاً عبارت بود از م
هاي مشابه  شان بر اثر آسيب دهد كه مرگ ها نشان مي ميرند و كالبدشكافيِ آن هاي تحت آزمايش مي داشتند؛ موش

شوند كه گويي  هاي گوناگوني مي كننده در آزمايش دچار اختالل آسيبِ سرطانِ خون بوده است؛ ناظرانِ شركت
؛ اين آزمايش بايد متوقف .حالي، التهابِ چشم و غيره تهوع، سردرد، سرگيجه، بي: است» درد اتمي « هايي از  نشانه
  .خورد تر عاليم مصونيت نيز به چشم مي ي زماني طوالني شد، گرچه ظاهراً در بازه مي

، كتاب گوش كن 1948منتشر شد، در سال  Orgone Istituteبر مقاالت علميِ پرشماري كه توسط  رايش افزون
، يعني »طاعونِ عاطفي« هاي عاديِ مبتال به  اي در افشاي اعمال و عقايد آدم ي نقادانه كند، جزوه آدمك، را منتشر مي

) 1953(كتابِ مرگ مسيح . اش ناتوانيِ اورگاستيك است گري؛ مرضي كه ريشه رساني و ولعِ ويران خواست آسيب
در حالت سرشارِ ] ژنيتال[ يابيِ عشقِ تناسلي ورانه است از مسيح به عنوان يك انسان، همچون جسميتتعبيري جس

كاوانِ آمريكايي و كارزارِ تحقير و تمسخر عليه رايش در  شناسان و روان خصومت روبه افرايشِ پزشكان، روان. آن
 Food and Drugي خوراك و دارو  رهشود كه ادا ، باعث مي1947در آوريل  Harpers’s Magazineي  نشريه

Administration 1956پورتلند، مه ( ي مغلوط و ناروشن  خواهان يك تحقيقِ قضايي شود؛ پس از يك محاكمه (
مراجعِ قدرت . كند ، رايش را به دو سال زندان محكوم مي Myron Sharaf، به قولِ »ي سينمايي هيئت منصفه«يك 

ي او را در دو نوبت در آتش  ها و آثار منتشرشده كنند و و كتاب رايش را ضبط مي هاي بسيار مهم اسباب و دستگاه
احتماالً  Lewisburgگاه  نوامبر همان سال در ندامت 3زنداني شده بود، در  1957رايش كه در مارس . سوزانند مي

 Wilhelm reich Infant Trust ي اموالِ رايش در اختيار بنيادي به نام بعدها همه. ميرد ي قلبي مي بر اثر يك سكته

Fund گيرد كه دفاع و ترويج آثار او را برعهده دارد قرار مي.  
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سالمت « كند كه  گيري مي نتيجه) 1942(اش، در كتابِ كاركرد اورگاسم  ي تجاربِ پربارِ درمانگاهي رايش، برپايه
گيريِ تحريك  كه فرد بتواند با تمام وجودش خود را به اوج ارد، يعني به اينرواني به توانِ اورگاستيك بستگي د

 ←تنشِ مكانيكي : كند يابيِ جنسي را به صورتي صرفاً فيزيولوژيكي و فيزيكي تعريف مي رايش كام» .جنسي بسپارد
  آرميدگيِ مكانيكي ←ي بار بيوالكتريكي  تخليه ←پرشدنِ بارِ بيوالكتريكي 

كند؛ به جاي خوشبختي،  شوندگيِ طبيعيِ انرژي حياتي جلوگيري مي از تنظيم» عظ اخالق و ضدجنسيِ ما تمدن وا« اما 
اي  هاي روان ـــ تنانه گيري مقاومت و شكل» ها گرفتگي«پيامدهاي بازداريِ انرژيِ اورگاستيك، . اضطراب حاكم است



هاي  وخم ي پيچ تببينِ كنوني و ساختاريافتهاي كه  شوند، پديده ناميده مي» جوشنِ منشي« است كه در مجموع 
هاي اين تز است كه  ي كاربست ي همه ي توسعه كتابِ تحليلِ منشي دربرگيرنده. دهد بيدوييِ شخص را نشان مي لي

ها يا  شناسي است براي تحليلِ منش رود؛ اين كتاب مبتني بر يك تيپ اكنون ديگر از آثار كالسيك به شمار مي
ي  دهنده هاي دقيقِ موردي كه نشان سي، هيستريك، مازوخيست، تناسلي؛ همراه با بررسيكاراكترهاي وسوا

جاشده  ها و آزادسازيِ انرژيِ جنسيِ مسدود و جابه هاي فنِ درمان عمدتاً به منظور از ميان برداشتنِ مقاومت نوآوري
  .است
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شوند، رايش مدافعِ اين نظر  ي مرگ متوسل مي ي رانه كيشانه، كه به فرضيه كاويِ ناببرخالف فرويد و نوعي روان
) 1936(كتابِ انقالبِ جنسي . ي بنيادين با ازخودبيگانگيِ اقتصادي و اجتماعي دارد است كه فقروفالكت جنسي رابطه
مشخصِ تاريخي، خانواده را به عنوان هاي  هاي ماركس و انگلس و تحليلي از موقعيت با اتكا بر تأملي منظم در نوشته

خوشبختيِ جنسي مستلزمِ . سازد افشا مي» كار هاي اقتدارگرا و ساختارهاي روانيِ محافظه ئولوژي ي ايده كارخانه« 
دارِ دولت بورژوايي نيز، كه مطابق با يك استراتژيِ  تخريبِ نظمِ اجتماعيِ پدرساالر است؛ اما مبارزه عليه نظامِ سرمايه

اش  هاي ناخودآگاهانه شدن هايي در شرطي گيرد، نيازمند آن است كه انسان تكانه كسيست ـــ لنينيستي انجام ميمار
گرانه در او نقش بسته  ئولوژيكي را كه بر اثر يك تعليم و تربيت سركوب هاي عاطفي ـــ ايده»لنگرگاه« ايجاد كند، و 
ي  ي مطلوبِ همه را، كه عرصه» طاعونِ عاطفي« اء و اشكالِ ايِ فاشيسم، منش شناسيِ توده روان. در هم بشكند
ي  شده توسط رايش، بر پايه ارائه freudo -marxisme» فرويد و ماركسيسم« . كند هاست، تشريح مي اقتدارگرايي

شناسي و سياست  شناسيِ فرويدي و جامعه تعريف سكسواليته همچون نيرويي انقالبي، سنتزي است از روان
ها،  رايش، كه دشمنِ بوروكراسي. ي؛ و خواهانِ آن است كه انقالبِ جنسي در هر پراتيك انقالبي درج گرددماركسيست

ترين  كند كه مهم از نوعي كمونيسمِ ليبرتري دفاع مي» دموكراسيِ كار« چه ليبرال و چه استاليني، است تحت عنوان 
هاي توليديِ  قدرت دولت و خودگرداني در بطنِ سلول مراتب، كاهشِ بسيار شديد هايش نفيِ هر گونه سلسله خواسته

  .خودمختار است
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ي هويتي ساختاري و كاركردي است،  جاي عالم وجود دارد و دربرگيرنده انرژيِ اورگون، كه به اشكالِ ويژه در همه
كتاب ِ (، سياسي، علمي و فلسفي )نو تراپي اورگو( درماني : اي است ي بسيار گسترده محورِ كارهاي رايش در عرصه

ها ، مدخلي بر  اي از آن با عنوان منتخبي از نوشته شود، و برگزيده كه اورگونومي ناميده مي) اثير، خدا و شيطان
  .دهد گزارشي منسجم از اين آثار ارائه مي) 1960نيويورك (اورگونومي 

اي  ي اورگونومي كار ساده لت هذياني يا پارانوياييِ، نظريهانگشت نهادن بر خصلت تعبيري، و به باور برخي، خص
هاي  اي مدرن و حاوي پژوهش تر آن است كه اورگونومي رايشي را همچون برنامه به نظر ما برخورد سازنده. است

هاي علمي است، يعني  ي رشته دهنده هاي تقليل اش فراگذشتن از حصاربندي اي درك كنيم كه هدف چندرشته
هايي چون حركات  دهد، پديده هاي گوناگون را در ارتباط با هم قرار مي بخش كه پديده شدت وحدت دازي بهان چشم



هاي كاركرد سيستمِ عصبي ـــ گياهي، گسترشِ فاشيسم، تشعشات  هاي سرطاني، شيوه پروتوپالسم، تكاملِ سلول
ترين، تالشِ رايش شايد در  ناشناختهاما ارزشمندترين، و اغلب . اتمي، تغيير مسيرهاي كهكشاني، و غيره

ها، سازوكارها و اهداف غاييِ علم و  هاي مربوط به انگيزه ي او نهفته باشد، يعني پرسش هاي پيوسته گري پرسش
ها نزديكي بسيار با اقدامات انتقادي كساني چون برگسون و نيچه دارد؛ رايش  ي حاكم بر اين پرسش روحيه. دانايي
ها و چگونه حس  ها، چگونه بودن ها، تأثرات احساسي، شهودهاي وجودي، زيسته ها، رنگ لهاي حسي، شك داده

سان تصويري را كه انسان به مثابه  آورد، و بدين ها را به درونِ فرايند شناخت بازمي ها و چگونه بيان كردن كردن
د آگاهي بازگشت انسان به رايش در برآم. سازد از خودش دارد واژگون مي homo sapiensورز  انسان انديشه
و   ي خشك زدگيِ خاستگاهي كه ريشه زخم است، يك بهت اي كه يك سانحه يا روان بيند، يعني پديده خويشتن را مي

 .سفت شدنِ منشي و كاراكتري است
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