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  "چپ نو "ي انتقاديک بررسي:  ي انتقاديتئور

  هوشنگ سپهر: تهنوش
  
در همان اوان .  استيدارهيخ سرمايت تارم به قدي انتقادينه تئوريشيپ

ز از ي کامال متمايکم شاهد سه برخورد انتقاد  دستيدارهي سرمايريگ کلش
کال يد راي؛ برخورد)مونيسن س(طلبانه   اصالحيبرخورد: مياههم به آن بود

  ).چهين(انه ي واپسگراي؛ و برخورد)مارکس(
  

ش يپ را يک مهميس مسائل تئوري مدت و ناموفق کمون پارتجربه کوتاه
 يها و استراتژکي، تاکتي طبقاتيت دولت، آگاهي ماه قدرت،لائمس. نهاد
  .اشان بودندنيترزم از عمدهياليدن به سوسي رسيبرا
  
انداز و ت گشود و چشمي بشري را به رويني نويها انقالب اکتبر افقيروزيپ

ک سلسله يشکست . د داديگر را نوي از نوع ديياي دنيبناو امکان احتمال 
 ،۱۹۲۳- ۱۹۱۸ يژه انقالب آلمان در فاصله سال هاي به و،انقالبات در اروپا

ساز انحطاط انقالب نهيت رقم زد و زمي بشري را برايبار سرنوشت اسف
 در يستي فاشيها، و پا گرفتن جنبشيزم در شوروينياکتبر، سلطه استال

 يک تئوري ين اوضاع  و احواليدر مواجهه با چن.  از اروپا شديبخش بزرگ
نقد اقتصاد ( حوزه اقتصاد ي سواحال. ن مسائل بپردازديمام اد به تي بايانتقاد

) ي و فلسفياسي سيقدهاـن (ياست و فلسفي سي قلمروها،)کيکالس ياسيس
؛ برخورد )زميتروتسک(کال ي رادياسيبرخورد س: شونديهم به آن افزوده م

 يروان - ي؛ و برخورد فلسف)يال دموکراسيسوس(طلبانه   اصالحياسيس
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زم ي در مارکسيشکست انقالب آلمان نقطه گسست مهم). فورتمکتب فرانک(
  .  بودي انتقاديو تئور

  
 ي مرگ مارکس و انگلس پا به عرصه زندگي که در پ"کيزم کالسيمارکس"

 و روزا لوکزامبورگ آن را تداوم ين، تروتسکي، لنيگذاشت و کائوتسک
.  شکل گرفتي و اقتصادياسي تالطمات سي بر بستردند، عمدتا يبخش

نخست آن . صه عمده برخوردار بودندين دوران از دو خصي ايهاتسيمارکس
علوم  يک معنيدان بودند، در ا اقتصاديو  دان، جامعه شناسخيکه آنان تار

 ملموس و يشان مسائل انسانايهاموضوع اکثر نوشته. اشان بود مشغلهيتجرب
ن رهبران احزاب و ن بود که آنايگرشان اي ديژگيو.  روز بودياسيمسائل س

 روز ياسيک بودند و به مسائل سي هم اهل تاکتيعني بودند، يتشکالت کارگر
نده دور دست را مد نظر يانداز آ که چشميپرداختند، و هم اهل استراتژيم

ک يستم رهبر يل سده بياوا" ستيروشنفکر مارکس"ک يک کالم يدر . داشتند
به " ستيروشنفکر مارکس"واژه ها اصوال در آن سال.  هم بوديتشکل کارگر
رفت چرا که يسخن م" ستيمارکس"ک يشد، بلکه فقط از يکار برده نم

 کامال در هم يژگين دو ويا. کردي با خود حمل محا ي را تلويصفت روشنفکر
 آن که بتوانند ي بودند براژ که آنان استراتييده بودند و از آن جايتن

از داشتند و به کمک دانش ي هم نيجرب به دانش ت کنند لزوما يريگ ميتصم
ن يدر هم. زدنديقل ميشان را صايشان بود که استراتژا دست اوليتجرب

اش نوشتن بارهدن از دريازيبه تجربه انقالب دست : "سدينوين ميرابطه لن
ک، در يزم کالسيک کالم در مرحله مارکسيدر ). دولت انقالب" (تر استديمف

ده بودند و ي انقالب را تجربه کردن کامال در هم تنباره انقالب نوشتن و
  .گريدکير از يناپذک يتفک



  .چپ نو                                            "يک بررسي انتقادي : تئوري انتقادي   / ٥  
 

 
www.hks-iran.org 

 

، يزم در شورويني سلطه استاليجي تدرتيبا شکست انقالب در آلمان و تثب
ه در خدمت ي و فلسفه در روسي اجتماعيهايزم، و اصوال  تئوريمارکس

 قرار  آني و خارجي داخليهااستيه سي حاکم و توجياهداف بوروکراس
د ين نظام جدين دي و به دگم اي دولتيدئولوژي به اي انتقاديد، تئورنريگيم

 ي اروپايج به کشورهايتدره  بي انتقاديتئورب ين ترتيبد. شوديل ميتبد
 را "کيزم کالسيمارکس" يجا" يزم غربيمارکس"شود و ي منتقل ميغرب

زم يرکس مايبرا" يغرب" کار گرفتن صفت درست است که به. رديگ  يم
سازد، ي آن را خدشه دار ميستيونالينادرست است، چرا که خصلت انترناس

 ي اروپاي به کشورهايستيه مارکسيد بر انتقال بسط نظريمعهذا منظور تأک
  .  استيغرب
  

 ي و اقتصادياسي سيهاکه بر بستر تالطم" کيزم کالسيمارکس"برخالف 
- هي سرماي دوران ثبات نسبعمدتا  در" يزم غربيمارکس"شکل گرفته بود، اما 

زم يتر شده مارکس  شناختهيها چهرهاني ماز.  در غرب شکل گرفتيدار
 دهه يهادر اواسط سال.  و کرش نام برديتوان از لوکاچ، گرامشي ميغرب

 يها با شکستيي اروپايبا  در همه کشورهاي تقري جنبش کارگر۱۹۳۰
ن هم در همه جا  آناي و اقتصادياسيالت سي مواجه شد و تشکيسخت

 در رابطه ير اساسيين شکست، تغي مهم ايهاآمدي از پيکي. سرکوب شدند
" يست غربيمارکس"ات ينظر.  بوديست و تشکل کارگرين روشنفکر مارکسيب

  . باشندين نکته مي، لوکاچ و کرش عمدتا  حول اي گرامشيهادر نوشته
توان دوران يرا م ۱۹۶۸ -۱۹۲۴ يها، ساليه انتقاديدر سپهر نظر

ش از ياش در دوران پهيگذاران اول هيعالوه بر پا. دانست" يزم غربيمارکس"
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ر آدورنو، سارتر، آلتوسر، دوالولپ و ي نظيگري دوم، متفکران ديجنگ جهان
 يهايگژياز و. نديآي به شمار مي دوران بعدي اصليهامارکوزه هم از چهره

 و به خصوص با يالت کارگري که آنان با تشکبودن يشمندان اين انديا
ر آلتوسر، ي نظي در موارد نادريحت.  نداشتنديگيست رابطه ارگانياحزاب کمون

شان فرمال است بودند، رابطهي احزاب کمونيا دوالولپ که از اعضايلوکاچ و 
در مورد . ها نداشت به آنيده بود، و متقابال  حزب هم چندان اعتماديچيو پ

ن يگسست ب.  و فعال آنيک عضو رسميحزب بود تا شتر هوادار يسارتر که ب
شدن رابطه ، و پاک ي و کارگريست و تشکالت حزبيروشنفکر مارکس

 ي انتقادي تئوريهايگژيک، از ويزم کالسيدوره مارکس" رهبران/ روشنفکر"
  . شتر دارديح بياز به توضيار مهم نين نکته بسيا.  استيزم غربيدر مارکس

  
 و يزم در شورويني به بعد، به واسطه مسلط شدن استال۱۹۳۰مه دوم دهه ياز ن

ر ي و چه در درون ساي چه در داخل شوروياسين سيسرکوب خشن مخالف
ک يزم خفه شده و از ي، مارکسينينترن استالير سلطه کميست زياحزاب کمون

-يل مي تبديني شبه ديها دگميدئولوژي اي به نوعي مبارزه طبقاتيايعلم پو
شه را رسما  ي در سپهر اندي حاکم هرگونه نوآوريني استالياسشود و بوروکر

چپ را در و ست ين جو خفقان روشنفکران مارکسيا. کنديو قانونا  ممنوع م
ت يها تبعنالت از آين تشکيدهد، چرا که اي قرار ميار نامناسبيت بسيموقع

بال   که پرنده سبکيدند، امريطلبي را ميکيدئولوژيا - يفلسف -ياسيکامل س
عامل . کردي محبوس مينين انضباط استاليت را در قفس آهنيشه و خالقياند

 و احزاب ي فاصله گرفتن روشنفکران چپ از تشکالت کارگرياصل
با گذشت زمان . د سراغ گرفتين امر بايزم را در اينير نفوذ استاليست زيکمون
ن يا. شوديده م هم افزوفاصلهن يزان ايزم، بر مينيشتر استاليت هرچه بيو تثب
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ت يشدن فعال" ياحرفه" از عوامل مهم يکي هم به نوبه خود يجدائ
 يآمدهاي از پيکي. شودياست مي از س روشنفکران و دور شدنيروشنفکر

زم يروشنفکران برخالف مارکسحال ن بود که يشدن ا" ياحرفه "نيا
 يه جاحال ب. پرداختنديتر مي هر چه انتزاعيد دانائيک، به توليکالس

شناس معرفت"، "ستيلسوف مارکسيف"، با "ستيروشنفکر مارکس"
" ستيشناس مارکسييبايز "ي، حت"ستي شناس مارکسيهست"، "ستيمارکس

 سترون و منتزع از يهايها اکنون انواع دانائستين مارکسيا. ميسر و کار دار
 يهاد است، نه تودهي کارگران مفيکنند که نه برايد مي تولي اجتماعيزندگ

 ايک و ي تاکت بايمي است و نه اصوال  رابطه مستقيمردم را به آنان سر و کار
  .دن دارياسي سياستراتژ

  
 ييهان روشيچن  و هميزم غربيشمندان مارکسي انديموضوعات مورد بررس

 خود را در يک بود و همگيزم کالسيار مشابه مارکسيبرند بسيکار مکه به 
ن ي بود بياريهر چند که تفاوت بس. کردنديف ميزم تعريچارچوب مارکس

 يگر، معهذا همگي ديک سو و آدورنو و آلتوسر از سوينگ از يلفردين و هيلن
زم را وجهه همت خود قرار يدانستند و تکامل مارکسيست ميخود را مارکس

   .داده بودند
  

شرفته ي پي در کشورها۱۹۳۰ها در دهه  که شکست انقالبخالصه آن
 و ژرف يک گسست طوالني و به خصوص در آلمان، به يغرب يدارهيسرما

با کوتاه شدن دست . ديست انجامي از احزاب کمونيروشنفکر انقالب
شتر از امر ملموس و ي، آنان هر چه بياسي سيهايريگميروشنفکران از تصم



 ٨\  "چپ نو"يک بررسي انتقادي :                                                                        تئوري انتقادي  .

 
www.hks-iran.org 

جا ن امر تا به آني آوردند و در ايها رومشخص دور شده و به انواع انتزاع
  . شوديشان نه تنها هنر، بلکه اصوال  هدف مي براييگو که انتزاعرونديش ميپ

 يهام که شکست جنبشيم و باور داشته باشيه باال را درست بدانياگر فرض
 را يزم دوران بعدي مارکسي انتقادي شدن تئوري، انتزاع۱۹۳۰ دهه يکارگر

 ۱۹۶۰ دهه ياني پاي در سال هاي داشت، پس شکست جنبش کارگريدر پ
 يست و چپ دوران بعدي بر روشنفکران مارکسيا مشابهيهاامديد پيبايمهم 

  . گذاشته باشد
  

- ي ميزم غربيدار مارکسراثي معاصر در ظاهر خود را مي انتقاديهايتئور
 در مخالفت يزم و حتي از آن در جهت خالف مارکسييهامعهذا شاخه. دندان

ل دولوز دو يشل فوکو و ژي م کهيزم فرانسوياچهيبا آن هستند، از آن جمله ن
- يتر هم گفته شد به نظر مشيطور که در پهمان .ندبود آن ي اصليگوسخن

زان ي دارد با ميميات رابطه مستقين نظريک اي تئوريرسد که محتوا
ک، يزم کالسيامروزه، برخالف دوران مارکس. يشان با جنبش کارگرا  ارتباط

ه و تعهد ي نظريست که محتواياش نيک روشنفکر به تشکل حزبيگر تعهد يد
ش در اتي و موقعگاهي جا عمدتاکند، بلکهين ميياش را تعياجتماع -ياسيس

تعهدات  اش است که نظرات ويا حرفهيهاک و دغدغهيمحافل آکادم
ا تشکالت يست و ي که حزب کمونيآن نقش. دهندياش را شکل مياسيس

ست داشت يفکر مارکسک روشني يک برايزم کالسي در عصر مارکسيکارگر
 در يمنصب استاد. ک و دانشگاه پر کرده استيط آکادميرا امروزه مح

 گرفتن يا حتي و يعلوم اجتماع -ياست فالن مؤسسه فلسفيا ريدانشگاه و 
تواند بر ينم" چپ"ک حکومت يبه سفارش " يپژوهش- يعلم"ت يک مأموري
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م ي تعميه داريان سرما در دور.ر باشديتأثي آنان بي انتقاديهاهي نظريمحتوا
  . شود و بازار خودش را دارديل به کاال مي هم تبدييافته، داناي

  
 شکل ي و مرکزي شرقيشمندان اروپايک عمدتا  توسط انديزم کالسيمارکس
 يا مانع رشد و انکشاف تئورين بخش از دنيزم بر اينيلطه استالـس. گرفت
 منتقل ي غربيم سده به اروپاين امر به مدت نيها شد و ان کشوري در ايانتقاد
کال در غرب و به ي چپ رادي روشنفکري است که فضايتين واقعيا. شد

 به شدت به  به امروز تا۱۹۶۰ دهه ياني پايهاخصوص در فرانسه از سال
له ـلسـک سي فرانسه صحنه ۱۹۷۰در اواسط دهه . ده استيوخامت گرائ

  .  بوديکيولوژـدئي و ايجانبه فرهنگتهاجمات همه
  
به قدرت .  بحران نفتي در پيدارهيزمان بود با تهاجم سرما ن امر هميا

 کا،ياالت متحده امريگان در ايدن مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريرس
در بطن . برال بودندي اولترا ليدارهي تهاجم سرماشروع ياسي سيها نشانهکه

- مجمع"ود که کتاب  غرب بياي مهم در دني و اقتصادياسي سيهادادين رويا

 رسد و خوراکين هم به غرب ميستينوشته سولژن" ر گوالکيالجزا
 يتو گوئ. آوردي فراهم ميستيکمونغات ضدي تبلي براي به موقعکيدئولوژيا

 بعد ي کم!دکريمزم را افشاء ـيـنـيات استالي بود که جناين کسين اوليستيسولژن
 دولوز به افتخار ارتر، فوکو و چون سي روشنفکران۱۹۷۷در سال 

ک سال ي. دهنديس سازمان مي را در پاري مراسمي روسيهاستيکمونضد
اش به يستيمارکس ضديدن به تزهايت بخشي حقانيشل فوکو در راستايبعد م
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 ينيش خميرود و در ستاي مرانيابه  اش  ي رهبران انقالب اسالميبوسدست
  . ١پردازدي مييگوانياش به هذيو حکومت اسالم

  
ست يتوسط دو مائوئ" زميتاريتوتال" و ضد ٢"فلسفه نو"، سال تولد ۱۹۷۷ال س

ن زمان ياگر تا ا. است" آندره گلوکزمان"و " يو لهيهانر "يهاسابق به نام
کرد، هر گونه ي ميندگيرا نما" يفرنچ تئور"که جناح چپ " زميپسامدرن"
 اعالم کرده بود، دهي فاي را بي کالني هر پروژه اجتماعيعني، "ت کالنيروا"

 را تا به يرو ن راستي اي جناح راست فرنچ تئوريعني، "فلسفه نو "حال 
 خواه کوچک، يشود که اصوال  هر طرح اجتماعي ميکند و مدعي ميآخر ط

 شود که ي منجر به آن ميعني انجامد، يم" يت خواهيتمام"خواه بزرگ به 
  .رددولت کل جامعه را ببلعد و آن را به زانو در آو

  
ن يا انقالب چين تز را صرفا  به انقالب اکتبر و ي تواب، ايهاستين مائوئيا

ن يا. کنندير فرانسه را هم مشمول آن ميکنند، بلکه انقالب کبيمحدود نم
دهند، يل ميرا تشک" يفرنچ تئور"که جناح راست " نو "لسوفان موسوم به يف

-ي کهن را دوباره زنده ميپا اروي ارتجاعاريبسکارانه و  محافظهيشه هاياند
ر فرانسه و يدر مخالفت با انقالب کب" ادموند برک "  چوني افرادشهيکنند، اند

 به ش را در کتاب مشهورياد مشابهيتر عقاشيها پکه سال" کارل پوپر"ا ي
ن ي اياسي و فرمول سه کالميتک. ان کرده بوديب" جامعه باز و دشمنانش"نام 

                                                 
" انقالب اسالمي"سلطنتي در ايران را يکتاتوري و ضدوکو اولين فردي بود که انقالب ضددميشل ف  - ١

گيري اعتراضات بسياري از سوي او با اين موضع. نامد و جانب اسالم عليه مارکسيزم را گرفتمي
  .انگيزدميسعيد را عليه خود برروشنفکران فرانسوي به ويژه دانيل بن

2 - Nouveau Philosophes – Nouvelle Philosophie 
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 به ترور و ارعاب يسازهيهرگونه نظر« :ن است کهي اني نظم نويهادئولوگيا
کال مه ي بود به جنبش راديار ارتجاعيواکنش بس" فلسفه نو". »انجامديم

را با خود " يدئولوژيان عصر ايپا"ن جنبش تز يشکست ا.  در فرانسه۱۹۶۸
 هم عبارت بود از نشاندن يطه اجتماعين تز در حي اي عمليازابهآورد که ما

" ياروشنفکر حرفه"گر نظام حاکم يحال د". روشنفکر "يبر جا" اتتکنوکر"
د از شرش يتواند تحمل کند و باير و گوش به فرمان را هم نميسر به ز

 ياست جمهوريتران به ري با انتخاب فرانسوا م۱۹۸۱در سال . خالص شود
 گرفته يست پيالي حزب سوسي از سويطور جد ن پروژه بهيدر فرانسه، ا

مدرسه "ن راستا است که يد و در هميآيو به مرحله اجرا در مشود يم
اد سن يبن"در منشور . شونديجاد ميا" مونياد سن سيبن"و "  فلسفهيالملل نيب

 يجاد محل مالقات و تالقياد اين بنيس ايهدف از تأس«: ميخوانيم" مونيس
ران تير فرهنگ ميجک النگ وز. »است" ثروت "با صاحبان  " دهيا "صاحبان 

اردر بدنام هم به يلي ميکند و برنار تاپي م۱۹۶۸ن مه يرا جانش" يقيروز موس"
کامل شود و مرگ روشنفکر را " پول "و " دهيا"رسد تا وصلت يوزارت م

  . اعالم کنند
  

 سلطه بالمنازع بازم و ي مائوئيزم و ورشکستگيني استالي فروپاشيدر پ
- ي کامال  متفاوت از گذشته ميشهم چرخ" چپ "ي انتقاديزم، تئوريبرالينئول
م، بلکه با ي و منسجم سر و کار نداري کلييک چندگرايگر با يد. کند

" چپ نو "ي مسمايم که بر آن برچسب بيا مواجهييها"سميا" از يامجموعه
داد يک رويدر " نو"ها به اصطالح ين تئورياک يهر منشاء  .اندگذاشته

؛ از جمله ر نهفته استي اخياه سال مهم نهفته استياجتماع -ياسيس
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، ي شرقي و اروپاي مستقر در شورويهامي رژيها فروپاشن آنيتر مهم
اتل در ي در فرانسه، اعتراضات در س۱۹۹۵ سال يم کارگرياعتصابات عظ

 در يستم بانکي، سقوط س۲۰۰۱ پورتو آلگرو در ي، فوروم اجتماع۱۹۹۹سال 
  .ري اخيها ساليسه در طم در فراني عظيا و اعتصابات توده۲۰۰۸سال 

  
" نو"زان يم ، وهستند" نو" واقعا  اي آ"نو "ي انتقاديهاهينظرن يان که يالبته ا
ست، خود يبودن در چ" نو"ن ييار تعين که اصوال  معي و ا، چه اندازهاشانبودن

ک يشد و نه با" يتئور"ک يد يبا" نو "يک تئوري. ک استيله تئورآک مسي
چه که   نه فقط بر آنيک تئوري. حير و توضيک تفسيا يل و يه و تحليتجز

ن يشد، ايانديهم م" د باشديبا"چه که   آنيکند، بلکه برايشه مياند" هست"
 يايآن تئور.  باشد داشتهدي هم باياسيس آن است که الزاما  بعد يبه معنا

ر پرسش ياش زيت جهاني موجود را در کلي است که نظم اجتماعيانتقاد
 و يکند جوانب فرعي فرموله مي انتقاديک تئوري که ييانتقادها. برد  يم

 نه ي انتقاديک تئوري.  را مد نظر نداردي و فرعيا اصالحات جزئي و يجزئ
، ي انتقاديهاتي از خرده انتقادات است، نه مجموعه از خرده روايامجموعه

 يهايه تئوريکل. ي از خرده تحوالت و اصالحات اجتماعياو نه مجموعه
 يانات فکرير، در چارچوب جري اخيهادهه" چپ نو"ا يو " نو  "يانتقاد
 اصوال يعني، محبوسند" ل دولوزيژ "و " شل فوکويم"ر ي نظي کسانيکانتضد
  . هستنديک تئوريستد، صرفا ي ني انتقاديتئور

   
 ي که در پي و سعادت همگانيبا آن صلح ابد" ين جهانينظم نو"دوران 

. اوردي داده بودند، چندان دوام نااش ربشارت يسقوط اردوگاه شورو
وقفه يافته، رشد بيم ي، فالکت تعميا تودهيکاريان، بيپاي بيها جنگ
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ست از يط زي، و بحران محيکشور -ناي و بيکشور - درونيهاينابرابر
 به يارين آن که شباهت بسي در عي امروزيايدن . دوران ما استيهايگژيو
 يريگ چشميهان حال تفاوتيک دارد، در عيکالس يهاستي مارکسيايدن

ا حضور يبت و يتر و بارزتر غها از همه مهمن تفاوتين ايدر ب. هم با آن دارد
. ت شناخته شده استيک هويبا "  بخشييسوژه رها "رنگار کميبس

قدرت  پري تشکالت کارگريک روي دوران کالسيهاستيمارکس
شان بودند و با  که خود اغلب از رهبرانيتوانستند حساب کنند، تشکالت  يم

شد، فائق يده مي ناميدارهيچه که بحران سرما شان قرار بود بر آنيهاتيفعال
در مواجهه با .  با آن دوران ندارديگر شباهت چندانيط، ديامروزه شرا. نديآ

قرار است " چپ نو "ي انتقاديهاي است که تئوريط متفاوتين شرايچن
  . ابندي معضالت بيک برايسکالري غيپاسخ

  
 به بعد ۱۹۸۰ دهه يت است که از سال هاين نکته هم حائز اهمياشاره به ا

م، يا بودهي از مناسبات روبنائيا در حوزهي اساسيک دگرگونيشاهد 
ر ييتغيدار و بيبا  پاي دوم تقريدوران جنگ جهان  که از پس ازيمناسبات

 يهاجانبه رسانه  است از ورود همه عبارتين دگرگونيا. مانده بودنديباق
امروزه نقش نوشتار تا حدود . ون در همه جوانب جامعهيزيژه تلوي به ويجمع

رش به مراتب هم ي که تأثياون منتقل شده است، رسانهيزي به تلوياريبس
چون کانت،  همگر يمعاصر دلسوفان دوران يف. رتريگ تر است، هم همهعيسر

ستند، يشان نايهاون نوشتهيشان را مداآلتوسر شهرت سارتر و يا حتيهگل و 
اشان در لسوفانهي فيها و اداها و ژستيونيزي تلويار شوهامدتر واشيبلکه پ

ت شده، ين فرآشد به شدت تقوينترنت، ايبا ورود ا.  هستندنيبرابر دورب
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 هم يداريدات ديرد و توليگي را ميدات نوشتاري تولي جايداريدات شنيتول
  .  رايداريدات شني توليجا
  

اش ک سده است که نقش مثبتيش از ي بيدارهي، نظام سرمايدر گستره جهان
 در يبورژواز.  جامعه را پشت سر گذاشته استي ماديروهايدر تکامل ن

ا در ياش به دن، نحوه نگرشيدي جدياجتماع -يمواجهه با هر بحران اقتصاد
 ين لحظاتيدر چن. رودي به قهقرا م دارد و به سرعتيمها ترک برهمه حوزه

اش ياسي سي اقتصاد و سروريروزي که در گذشته پييهادهيگر به آراء و ايد
رش هم ي ندارد بلکه دست و پاگيازيش به ارمغان آورده بودند نه تنها نيرا برا

رش در کسب يناپذ يريشوند بر سر راه تحقق حرص و آز سي ميشده و مانع
شود که ير از آن مي ناگزي بورژوازين اوضاع و احواليدر چن. ارزش افزونه

ها اش به مبارزه با آن از انکشافيا که در مرحلهيديبه همان آراء و عقا
مدرن را تحت عنوان  -شايکند تا پيپرداخته بود، متوسل شود و تالش م

 ي بورژوازست کهي نين مهم نقشياما ا. مدرن بر مدرن ناکامل غالب کند-پسا
اش ياش را دارد و نه اصوال  بضاعت فرهنگد، نه فرصتيبرآاش عهدهز اخود 

 خرده يعني ينينابين نقش را بر دوش روشنفکران طبقه بيخ ايتار. را
  .دهدي در حال له شدن از دو سو، قرار ميبورژواز

  
مورد . مياده مواجه بودهين پديکم با سه مورد از ا دستيدارهيخ سرمايدر تار

. انه آن قرار داشتي اول در مي که جنگ جهانيابود با سه دههاول مقارن 
ون انسان را به يليها م را فراهم آورد و دهينه کشتار جمعي که زمييهاسال

 يهادر سال. داران به کام مرگ فرستادهير سرمايناپذيريخاطر عطش س
ع طبقه کارگر ي شاهد رشد سريدارهي سرماي سده نوزدهم کشورهايانيپا
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 يرش آرايتر از هم پذ و مهميجاد تشکالت کارگري مدرن و ايعتصن
 نظام ياين حال بقاياما در ع.  بودنديونيلي ميهاان تودهي در ميستياليسوس

 ي و فرهنگ روستائندن نرفته بوديکامال  از ب يدارهيسرماشايپ
ات ياش کماکان به حيتر از اقتصاد فئودالسختار جانياش بسيدموکراس ضد

 فرهنگ يش نوعيداين اوضاع و احوال شاهد پيدر ا. داديود ادامه مخ
د مدرن و ي در مبارزه با عقادرمانده يم و بورژوازي هستيک ارتجاعيرومانت
ده ين پدي ايهان چهرهيترشناخته. رديگيزم آن را به خدمت ميسوسال
، چهين با،ي مدرن و فريگرا، اما با ظاهر ضد مدرن و واپسياسيس-يفرهنگ

  .بودند دگري بعد هايبرگسون و کم
   

 و يزم در شوروينيت استالي، با تثبين دو جنگ جهانيبار دگر در فاصله ب
را " زميويسوبژکت" تالش کرد تا "مکتب فرانکفورت"زم در اروپا، ي فاشيريپاگ

ن حفره در ين مکتب، ايه ايگذاران اول هيزم کند و به باور پايوارد مارکس
ش ي مکتب فرانکفورت تا آن جا پيپردازان بعد هينظر. نندزم را پر کيمارکس

ابد و مارکس را ييزم غلبه مياليشان بر ماترازميويرفتند که سرانجام سوبژکت
 يان فلسفيک جريمکتب فرانکفورت  .سازندياز صحنه خارج م

. مر بودنديورکهاهاش آدورنو و هيگذاران اولهيبود که پا" ييگرا انسان  ضد"
بخش خرد و مخالفت با ين مکتب توان رهائيشمندان ايمله اندنوک ح

 مکتب يخالصه تز فلسف. بود" يک عصر روشنگريالکتيد"جهانشمول بودن 
ن ي، ا"ياستقالل فرد"، "يآزاد"، "شرفتيپ "يهان بود که مقولهيفرانکفورت ا

 يجدهم شکل گرفتند، در طي سده هي که در دوران روشنگريارزش هائ
 که هرچند ان معنيبد. ه خود برگشتنديه اهداف اوليج عليتدره بگذشت زمان 
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 ي استبداديهامي، در دوران مبارزه با رژترشي پي هاها در سدهن ارزشيکه ا
بخش بودند، اما در ي رهائيهاته، ارزشي فئوداليهاه ارزشي و عليو سلطنت

دورنو و از نظر آ. ع شدنديها و فجاين تبهکاريترريستم همدست شريسده ب
ان به مثابه محصول انحطاط خرد و ي نازيسوز آدميهامر اردوگاهيورکهاه

  . بودندانهيخرد ناب ابزارگراشان به  ال شدنيتبد
  

 ي، در کشورهاياسي جنگ سرد سي دوم و در پيان گرفتن جنگ جهانيبا پا
 هرا زم بهيه مارکسي علياريع تمام يک جنگ سرد فرهنگي ي غربياروپا

ل و عوامل کامال  يط کامال  متفاوت و با داليده در شراين پديا. افتد  يم
متفاوت عمدتا  از فرانسه آغاز شد و تا به امروز در اشکال مختلف ادامه 

 که يزم، از آن جائين مرحله از مبارزه با مارکسي ايهايبر تئور. داشت است
 بوده يو فرانسيد دانشگاهيسندگان و اساتين از نويک دوجي اشانگذارهيپا

 ي به معنا،"يفرنچ تئور"ن آن بوده اند، ي هم مروجيکائي امريهاو دانشگاه
فرنچ " در فرانسه با عنوان ي کتاب۲۰۰۳در سال .  نام نهادنديفلسفه فرانسو

ش يداير به شرح پيابد که به تفسيي، انتشار م٣به قلم فرانسوا کوسه" يتئور
  :شوديشروع من ين چنيکتاب ا. پردازدين مکتب ميتکامل ا

  
شمندان ي چند از انديستم، تني سده بياني سه دهه پايها ساليدر ط«

 از آن چنان شهرت و نام و اکياالت متحده امريدر کشور ا يفرانسو
 ياسته قهرمانان افسانهي برخوردار شدند که تا آن زمان تنها شاينشان
 يودويلم وسترن هاليک فيشد ي ميحت. بود" زيشوب"ا ستارگان يو 

                                                 
3 - François Cusset, French Theory, La Découverte/Poche, 2005. 
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 را ييکاي امريجامعه روشنفکر، يک دوئلي يدر آن در طساخت  که 
اغلب .  لت و پار کرده و اش به زانو در آوردي فرانسويتوسط رقبا

اگر . ه بودنديشمندان در کشورشان فرانسه ناشناس و در حاشين انديا
توانست ين قرار مياش از اگرانيشد بازي ساخته ميلمين فيک چني

قراول شيگرفت، پيستوود را مينت اي کليدا جايژاک در. بوده باشند
ش، ژان ي مکش مرگ مايهاچون و چرا با آن زلفيتنها و مرجع ب

 ي و بيک سگالي از نيبيبود، ترکيپک ميگوريار هم گريبوددر
چم يتوانست در نقش رابرت مياش، اما ژاک الکان منانهي غمگيتفاوت

شان به قتل و طنز ا مشترکقهالخلق ظاهر شود، به خاطر ع بد
ومن و ي نشتر به پلي هم بيکس گاتاريليل دولوز و فيژ. مترددشان

لم ي خشن درمانده اما درخشان در فين دوقلوهايرابرت ردفورد، ا
اسپنسر و ک بود ي کميداشتند تا به دوقلوهاي شباهت ميديباچ کاس
 با ،نيکوئو مکياما نقش است. ي وسترن اسپاگتيهالميل در فيترنس ه

ن ياش، ااش، با آن خنده مضطربانهنيبشير قابل پي غرفتارآن 
نما يرانداز محبوب عامه سيت ن آدم مستقل و تکيکارشناس زندان، ا

نقش جک پالنس با آن . فاء کنديتواند ايشل فوکو ميروان، را فقط م
وتار فرد يه قاطعش را جز ژان فرانسوآ ليز و آن روحيخلق تند و ت

مز استوارت با آن چهره ي جي کند؛ جايتوانست بازي نميگريد
رد؛ يتوانست بگي مر آلتوسي را فقط لوئيائيخوليمعصومانه اما روان مال

ن  يپ، اياسترلي مريتواند جايوا ميستيا کري بهتر از ژولياما چه کس
 ي و سر انجام نقش ف. را پر کنديدي شجاع و آن خواهر تبعيبانو
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ست آزاده و يني فمني اکوسيقط برازنده هلن س ف همي سکسيداناو
  .»تواند باشديد و بند ما هم ميفارغ از هر ق

  
فرنچ "خواهد به خواننده بفهماند که ين را مياش اف باال با طنز گزندهيتوص
- يال را  مين سريلم از اي است که هر فيووديال هاليک سريه يشب" يتئور

ا يد و ي کوتاه سرگرم شد، خنديد و مدتيگران دي و مستقل از ديتوان به تنهائ
 ي برايزياورد چرا که اصوال  چي هم از آن سر در نيزيد چيه کرد و شايگر
شود جز چهره يز به سرعت فراموش ميبه هر حال همه چ. دن ندارديفهم
 يهاغات شرکتي که نقش اول را بر عهده دارند، آن هم به زور تبليگرانيباز
  .ي بعديلم هاي في بازارگرميبرالم ي فه سازنديووديهال
  

مدرن اش افراد -شمندان پساين مکتب در فرانسه، انديش ايدايدر بدو پ
ان رشته فلسفه ي بودند که خوانندگان آثارشان از تعداد دانشجوينام  گم

د به يات را مفين نظري که اي جهانيبورژواز. کرديس تجاوز نميدانشگاه پار
ه ي در مبارزه علياسيس-ي فلسفيبزارچون اد، آن را هميدحال خود 

 يهااش، بنگاهکيدئولوژي ايابزارها. رديگيزم به خدمت ميمارکس
، عمدتا  در ي اجتماع علومقاتيها و مراکز تحق اش و دانشگاه يغاتيتبل

اگر . پردازنديها مج آنيکا به تروياالت متحده امري انگلستان و ايکشورها
 بود، حال ي فرهنگ، مد و خوش خوراکتخت هنر،يس پايتا آن زمان پار

شوند و رسما  آن را يرا مين فرآورده پسا مدرنش را با آغوش باز پذيآخر
 به يووديات هالينشر. دهنديلقب م" ي فرانسويتئور "يعني" يفرنچ تئور"

شل فوکو، ژاک يت باردو، حال سراغ ميژي مصاحبه با آلن دولن و بريجا
روند و به خوانندگان تشنه يم...  وژکيژ، وي آلن بد،ل دلوزيدا، ژيدر
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لسوفانه ي فيها فلسفه را در ژستياين ستارگان دني ايهاشان عکسا فلسفه
  . کننديم ميتقد
  

 يهااهللاتي وارد مرحله پسامدرن شده است، آيم آخونديران هم که رژيدر ا
س يها به تدره و هم در دانشگاهي علميهاش هم در حوزهيمعمم و مکال

در "! ي است الهياعهي وديشم طبقات"پردازند، چرا که يم" ينچ تئورفر"
 که نه تنها ي، و در زمان"ديها را بشکنقلم"دهد ي که رهبرش فتوا ميميرژ
ها را هم شکستند، انبوه آثار به دست ها را شکستند، بلکه گردن قلمقلم
ن ين و مروجي مترجم بلکهدنريگي اجازه چاپ م نه تنهاسندگان پسامدرنينو
ن يزه بهتريم فرهنگ پسامدرن دوست جاي رژيدست آخوندهاات از ين نظريا

مدرن چون جعفر - بدستان ناپسارند، بر قلميگين را ميسندگان و مترجمينو
  !همان رفت که رفت ...  ويرجانيد سي سع وي محمد مختار،ندهيپو
 

 مدرن- پسا يم اسالمي وزارت ارشاد رژيزيد بتوان گفت که اداره مميشا
" تشتن گفت زريچن" از ترجمه يانسخه. ا استي در دنين مؤسسه دولتيتر

در .  در تهران چاپ شده است۱۳۸۸ار دارم که در سال يچه در اختينوشته ن
 يست و پنجم بوده و از زمان به روين کتاب چاپ بيم که اي خوانيمقدمه م

 سال گذشته يطدر . د چاپ شده استي هر سال تجديم اسالميکار آمدن رژ
ران به يدگر در اينوشته ها"  و زمانيهست"دست کم سه ترجمه از کتاب 

ن خرد در يش و تکويدايپ" است که کتاب ين در حاليا. انددهيچاپ رس
 در سال گذشته پس از دو سال انتظار، ن مطلبي اسندهي، به قلم نو"خيتار

پردازد و يه اسالم من کتاب نه بيا. م به آن اجازه چاپ نداديوزارت ارشاد رژ
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 ي اجتماعيهانهيخ و زمين خرد در تاري تکويموضوعش بررس. استينه به س
ن کتاب نه يد اقرار کنم که ايبا. ونان باستانيآن است، آن هم فقط در دوران 

  . ديآيش هم جلوتر نميست بلکه اصوال  از دوهزار سال پيتنها پسامدرن ن
  

شمندان مکتب يدگر و اندي، هاچهياگر چه موضوعات مورد بحث نزد ن
ا يپردازند و ياست نمي هستند و در ظاهر امر به سيفرانکفورت عموما  فلسف

ن رابطه يا، "يفرنچ تئور" دارند، اما، در يار فرعياست در آن نقش بسيس
طور  است است که بر فلسفه غلبه دارد و بهين سيشود و ايکامال  وارونه م

ن است که اکثر ين امر ايعلت ا. کنديکته ميا دم خود رير مستقيم و غيمستق
ا يم و يطور مستق به" يفرنچ تئور"و " چپ نو" سرشناس يهاچهره

ها در نآست فرانسه بودند و اکثر يم در رابطه با حزب کمونيمستقريغ
آلتوسر، سارتر، فوکو و له فه (شان عضو آن حزب بودند ي از زندگيا  مرحله

ست فرانسه و نقش آن در جامعه يچه حزب کمونخيبدون شناخت تار). وبر
" يفرنچ تئور"ش يدايعلل پح يتوضن روشنفکران يفرانسه و به خصوص در ب

  . و تحوالت آن ناممکن است
  

گاه ي از جايشرفته اروپائي پيان کشورهاي، فرانسه در مياز منظر مبارزه طبقات
 ي قطب دوکامال خ همواره يل تارياش به دال برخوردار است و جامعهياژهيو

ن امروز در ير فرانسه تا هميت از زمان انقالب کبين دوقطبيبوده است و ا
 دوم و يان جنگ جهانيپس از پا.  خود را نشان داده استيموارد متعدد
ه يمن مبارزات مسلحانه جنبش مقاوت عليزم، در فرانسه، به يشکست فاش

ست بودند، ي کمون حزبيها، که عمدتا  از اعضااشغال کشور توسط آلمان
 که در يار طرفدار داشت به طوري در جامعه بسيستيالي چپ و سوسيآرا
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 يست به لحاظ کسب آراي دوم حزب کموني در بعد از جنگ جهانيامرحله
ن رو در دوران جنگ سرد بعد از ياز ا. ن حزب فرانسه بودي اوليانتخابات

طور عام و  چپ به يه آرايمبارزه عل۱۹۵۰ دوم و در دهه يجنگ جهان
 يراست امر ناممکن" يدئولوژيا"ق يفرانسه از طردر زم به طور خاص يمارکس

ن ي با شکست مواجه شدند، بارزترين دست همگي از اييهاه تالشي کل.بود
ار با يروشنفکر بسک ي که ،مون آرون راست گرايت ريها عدم موفقآن

ن يبود که ا" چپ"ن ک گفتمايجه تنها با يدر نت.  بوديفرهنگ و با نام و نشان
عملکرد و مواضع ". ر آب آن را بزنديز" به اصطالح يعنيبود، يامر ممکن م
 سازش يعني دوم، يست فرانسه، به خصوص بعد از جنگ جهانيحزب کمون

 در مسکواش از  کورکورانهي و دنباله روياست داخلينه سي در زميطبقات
  ستيمارکسضد"  نوچپ"ک يش ي زاينه الزم براي، زمياست خارجيطه سيح

  .  را فراهم آورد
  

ستم حزب ين توسط خروشچف در کنگره بيات استالي جناي افشايدر پ
ج از ي به تدريست اروپائي، احزاب کمون۱۹۵۶ در سال يست شورويکمون
زم يکمون" را اتخاذ کردند که به يدي جدياسي سين فاصله گرفتند و مشيکرمل

ن يشقراوالن ايا از پيا و اسپانيتاليست اياحزاب کمون. معروف شد" ياروپائ
، ي اروپائيست کشورهاين احزاب کمونيدر ب. د بودندي جدياسي سيمش

ها ن آنيترينين استاليچنن بلکه هميتريست فرانسه نه تنها قويحزب کمون
کرد و در ي را اعمال ميني استاليهان دگميتردين حزب در درونش شديا. بود
 از آن جمله بودند دفاع ،ن بودي کرملي و چراچوني بي حامياست خارجيس

 جنبش يام کارگران در لهستان، سرکوب نظامي در سرکوب قيشورواز 
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ت کامل ي توسط ارتش سرخ، و حماي در مجارستان، اشغال چکسلواکيمردم
، ياست داخليطه سيدر ح. ين و شوروين چين در مناقشات بياز کرمل

 بعد از جنگ، دفاع از دولت يي بورژواحکومتدر ست يکمونشرکت حزب 
اش در ر و به خصوس موضعي فرانسه در جنگ استقالل الجزايستياليامپر
ر ي زيکاي سنديما  و هم از مجراي هم مستق۱۹۶۸ان جنبش ماه مه يجر

 و سازش با يون کارگر اعتصابيليست مي با پشت کردن به ب.ت.ژ. نفوذش ث
اش ي سازش طبقاتيهاتاسيدولت راست درحال سقوط ژنرال دوگل، اوج س

  . را به منصه ظهور گذاشتند
  

  در و عملکرد حزب بالفاصلهدادهاين روي اي منفيهاآمديهر چند که پ
 به هاتوده کشد تاي طول مهاشوند و ساليها ظاهر نم روزمره تودهيزندگ

ن ير ايرند، اما تأثيگبرند و از حزب فاصله ب ياشان پي منفيآمدهايپ
ار ي روشنفکران و خصوصا  روشنفکران عضو حزب بسي روها بر استيس

 ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ يهاه دهيها در خالل سال.تر استار مخربيتر و بسعيسر
 مخالف ياسيات سيان نظريا به خاطر بي از روشنفکران حزب ياريتعداد بس

 آن را ترک ياسيل سيا خود به دالي از حزب اخراج شدند و يخط رهبر
 چپ اما يا در چهرهيفلسف -ياسي سيدر کل واکنش" يرفرنچ تئو ".کردند

ست و ي حزب کموني سازش طبقاتيهااستي راست بود به سيبا محتوائ
زم و کل ينيه استالي بود عليان فلسفيک طغي. نياش به کرمليسرسپردگ

ش را به يک جاي دگماتيکيزم مکانياليماتر: اشگونهنيک ديدستگاه دگمات
زوم يش را به ري جاينيدهد؛ حزب استالي ميستياليسستانيزم اگزيويسوبژکت
راننده و مقصد ي را قطار بي سوژه انقالب پرولتريدهد؛ جاي م٤يدولوز

                                                 
٥ - Rhizome -  ساقه زمين.  
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" رخداد"ش را به يرد؛ و سرانجام انقالب مارکس هم جايگي ميآلتوسر
  . دهدي ميوئيبد
  

        """"ييييگانگگانگگانگگانگيييياز خودباز خودباز خودباز خودب""""و مقوله و مقوله و مقوله و مقوله " " " " بحران سوژهبحران سوژهبحران سوژهبحران سوژه: ": ": ": "چپ نو چپ نو چپ نو چپ نو 

ن ي از ايبرخ.  را وارد کرديم نوئيزم مفاهي مارکسي به تئوريزم غربيمارکس
 يميزم وارد آن شدند، عمدتا  آن مفاهيم از خارج از چارچوب مارکسيمفاه

. معروف شدند" يديزم فرويمارکس" و به ه اخذ شديکه از حوزه روانکاو
ن يترش فروم از سرشناسيش، هربرت مارکوزه و اريلهلم رايو

م نو از درون خود ي از مفاهيگريپاره د.  بودنديدي فرويها  ستيمارکس
شتر در ي که پينزد گرامش" يهژمون" نمونه مقوله يزم سر برآوردند، برايمارکس

ر پلخانوف و اکسلرد وجود يک نظي کالسيهاستي از مارکسياآثار پاره
- دست نوشته"ژه ي مارکس، به وي دوران جواني به نوشته هايدسترس. داشت

افتند، ي انتشار ۱۹۳۰ن بار در اواسط دهه ي اولي، که برا"۱۸۴۴ سال يها
 دوم، يان جنگ جهانياما تا پا. ن حوزه به وجود آوردندي در ايميتحول عظ

 به خود جلب يها توجه چندانن نوشتهيها، ا آن ساليط بحرانيبه خاطر شرا
ز ها در مرکن نوشتهي ا بود که به بعد۱۹۵۰ دهه يهاسالل ياوااز . نکردند

 ۱۹۷۰ دهه يهارند و اوج آن ساليگي قرار مي غربيهاستيتوجه مارکس
 يا برجستهياز چهره هالوکاچ، دالولپ، لوفه بر، مارکوزه و سارتر . بود

ن يه اي آلتوسر علي لوئيريگبا موضع. وضوع پرداختندن ميابودند که به 
 يستياليماتر - شاي پيها نوشتهي مارکس و رد آنان تحت لوايهانوشته

 يبرا"آلتوسر در کتاب . شوديت مسأله افزوده ميمارکس، باز هم بر اهم
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نزد مارکس " يگسست معرفت شناخت"دهد که به ي ارائه ميتز" مارکس
، سرآغاز )۱۸۴۶" (ي آلمانيدئولوژيا"شود که کتاب ي مياو مدع. مشهور شد

ن يشي پياه نزد مارکس بوده و نوشتهيالکتکيزم ديالي ماتريريگدوران شکل
. کندي ميابي ارزيستيآلدهي را ا"۱۸۴۴ يدست نوشته ها"مارکس منجمله 

ست که بر ي نيايه علميک نظرينه تنها " گسست معرفت شناسانه"ه ينظر
رفته شده باشد،  شکل گ، مارکسشهي اندق تحوالتي دقيبررسک ياساس 

ست يکمونش در درون حزب ي  آن را جهت مقابله با رقبابلکه آلتوسر عمدتا 
 ييهاستيات مارکسين رابطه خواننده عالقمند را به نظريدر ا. کنديابداع م

 مارکس، يبرا"د در کتاب يل بن سعي و دانيشل لوويچون ارنست مندل، م
  . دهمي ارجاع م٥" ه آلتوسريعل
  

ها  در آن سالي غربيهاستي مارکسيبرا" ۱۸۴۴ يدست نوشته ها"ت ياهم
ن نوشته يدند و در ايديزم مي بود که آنان در مارکسيرانعمدتا  در رابطه با بح

 بار ني اولين حال انتشار برايدر ع. گشتندي بحران مي برايدنبال پاسخ
، و "هيسرما"  کتاب۳ و ۲ ير جلدهاي نظ،ستمي سده بي از مارکس در طيآثار

گر کل آثار مارکس شده ي دي موجب خوانش مجدد با نگاه،"سهيگروندر"ا ي
 را با خود به همراه ياسي سيها در رابطه با طرحيدي جديهايول بندو فرم

  .آوردند
  

 با يعني ۱۹۴۵ -۱۹۷۵ يهابا روح سال" ۱۸۴۴ يهادست نوشته "يمحتوا
ن نوشته يامارکس در  داشت، چرا که ي، خوانائ"يگانگياز خود ب" مقوله 

                                                 
5 - Contre Althusser, pour Marx, Editions de La Passion; 1979, Paris 
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 بعد از جنگ يهاسال.  هديدر مرکز توجه قرار مرا " يگانگياز خودب"مقوله 
 از ي اروپائي در پاره از کشورهايدارهي سرماي شکوفائقارن دوم که ميجهان

موج بلند رونق "و دوران "  ساله شکوهمنديس"جمله فرانسه بود، را 
. کندير ميي تغيها به کلن سالي ايچهره فرانسه در ط. انددهينام" ياقتصاد

 شدن کشور، باال رفتن يان به شهرها، صنعتيع روستائيع و وسيمهاجرت سر
 ي، همگانيش و رفاه اجتماعيم آساي مردم، رشد و تعميها تودهيسطح زندگ

ن بهبود در وضع يرغم ايعل. ها بودند از مشخصات آن ساليشدن آموزش عال
ه ي نظام سرمايهايژگي، که از وي مردم، اما شکاف واختالفات طبقاتيهاتوده
ال ين امي بي ناهمخوانين همه به نوعيا. ابندي يش مي است، به شدت افزايدار

ها  آنيک سو و تحقق واقعي چشم به انتظار از يها تودهيو مطالبات اجتماع
از "ت، احساس ينيت و عين ذهنين تضاد بيانجامد، ايگر مي دياز سو
 يست که در طيجهت نيب. سازديالنه کرده در آن را آشکار م" يگانگيخودب

 به نگارش در ياريگونه بسک و رماني تئوريهاکتابها در فرانسه ن ساليا
گر گسست اني بياست، که همگ" يگانگياز خودب"شان ند که موضوع ايآيم

" قتيحق"ا يو " اصالت " ي نوعي، و در جستجويروزافزون از انتظارات فرد
 ي که سعيست، جنبشي چندان دور ن۱۹۶۸مه . گانه استيدر جامعه ازخودب
ن ي انيترهم ماز جمله. گانه داشتين گسست از خودبي اريدر مرمت و تعم

 لوفه بر، يهانرنوشته  ٦" روزمرهينقد زندگ "ي کتاب هاتوان ازيها منوشته
 ٨ دوبوريگ" شيجامعه نما"ا يو کالوه و ي ژان ا به قلم٧"شه کارل مارکسياند"

                                                 
6 - Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, Grasset 

7 - Jean-Yves Calvez, La Pensée de Karl Marx, Paris, 1956. 

8 -  Guy Debord, La Société du spectacle, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1967 
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به ن سال ها در فرانسه ي که در هميعتي شري رسد که عليبه نظر م. نام برد
از "رد و مقوله ي گير کتاب ژان کالوه قرار ميل مشغول بوده، تحت تأثيتحص
  .کنديرا از او اقتباس م" يگانگيخودب

  
  لوکاچ در .  شوديان رابطه به لوکاچ هم اشارهين جا الزم است در هميدر ا

 کند که ياستفاده م" يشدگ يشئ"از مقوله " ي طبقاتيخ و آگاهيتار" کتاب 
و " فقر فلسفه "ينزد مارکس در کتاب ها" يگانگياز خودب" مقوله ه يار شبيبس
نزد " يگانگياز خودب"ه   که مقوليتياهم. است" هيسرما"ا جلد سوم ي

 هم يگريتوان توسط عوامل ديرد را ميگي به خود مي غربيست هايمارکس
  .ح داديتوض

   
 يهاه است و در دوريدي که کليا، آن مقوله"استاندارد"زم يدر مارکس

 يقتصاد اشود مقولهي آموزش داده ميست رسمي احزاب کمونيآموزش
 از کار ي آن بخشيعنينه، و غصب ارزش افزياستثمار به معنا. است" استثمار"

. داردي م خود نگهيه آن را براي که صاحب سرمايريانجام شده توسط مزدبگ
تر از عي وساريش بسيآمدهاي، هر چند که پي است اقتصاديااستثمار مقوله
ن مقوله، يا.  استيک مقوله اقتصايکن به هر حال يل  است ويحوزه اقتصاد

کنند ي ميندگي که آن را نماياجتماع -ي اقتصادين کل ساختارهايچن و هم
  آنبرجسته ساختنو  يستم اقتصاد برانگشت گذاشتن ه همعمده در ش يگرا

 ديداز . شوديمتحمل مر يک کارگر مزدبگيکه  ياياقتصاد ي ستميعني، دارد
" هيکار و سرما" نبرد صحنه نبرد يجبهه اصل" ست استاندارديمارکس"ک ي

 در ...و هاتير سلطه مردانه، استعمار، ستم بر اقلير اشکال ستم نظياست و سا
ر يستم شاهد تکثيمه دوم سده بيدر ن. شوندي ميبندطبقه" يجبهه فرع"
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 جنبش جوانان؛ ؛)زم موج دومينيفم (مبارزات زنان: ميهست" ي فرعيها جبهه"
 يان؛ و اکولوژيگراجنس هميها؛ جنبشي بخش ملي رهائيهاجنبش

 يهان جنبشيرسد که با ظهور ايبه نظر م. يستيط زياست محيا سي ياسيس
ب ين ترتيبد. شوديکاسته م" استثمار "يت مقوله اقتصادي از اهمياقتصاد - فرا

تواند همه ي که ميچون چتر ، هم"يگانگياز خودب"مقوله  يطين شرايدر چن
ت يتثب. رديگيرا م  مقوله استثماري دهد، جاير خود جايها را در زن ستميا

 سقوط ينيبشي، که از اعتبار پ"يرونق اقتصاد "يهان سالي در ايدارهيسرما
  . شوديد بر علت مي کاسته بود، هم مزيدارهيالوقوع نظام سرمابيقر
  

 روشنفکران و ياندهي فزآياعتمادي بشاهدها ن سالي اير طدافزون آن که 
اش که ييکاي و سندياسي و تشکالت سي نسبت به طبقه کارگر صنعتمبارزان

 که از صفوف يبر تعداد مبارزات. ميهست کنند، يندگيقرار است آن طبقه را نما
 آن هستند که يرند و در پيگيک فاصله مي کالسيتشکالت مبارزات

 زنان، رينظ ييهاشود، سوژهي افزوده مابند، دائما ي نو بياجتماع" ياه  سوژه"
ن جامعه ي، مطرود)فوکو(ان ي، زندان)يفوکو و گاتار( وانگانيان، ديدانشجو

 و ي نگريتون(  از طبقه کارگري کوچک صرفا  بخشيا حتيو ) مارکوزه(
  به لحاظ از چپي بخشي برا شد کهيتوان مدعيب مين ترتيبد ).ويبد

 از ياسي و سي مبارزات اجتماعيبه همگرائ" يگانگياز خودب"ک مقوله يتئور
 يهاسوژه"ن بحران يب" چپ نو"ن يا يبرا. دي متفاوت انجاميهاجنس

  . وجود دارديارتباط تنگاتنگ" يگانگياز خودب"و مقوله " بخش  يرهائ
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 کيش يداي انگلوساکسون هم شاهد پيها، در کشورهاهين نظريبه موازات ا
زم يمارکس. ميهست" روبناها "يا تئوري يستيمارکس -ي فرهنگيهايچند تئور

امز و يليموند ويتوسط ر" يمطالعات فرهنگ"ل، يه تامپسون و" انهيفردگرا"
ا يگلتون در انگلستان، و يسون و ايجم" يباشناختيز"زم يهال، مارکس

هستند از  يهائ نشانهيو در فرانسه، جملگير بورديي فرهنگ پيشناس جامعه
ن مسأله يت ايالبته اهم. ي انتقادي و تئوريزم غربيدر مارکس" روبناها"ت ياهم

کا که جنبش ياالت متحده امريدر ا. کنديگر فرق مي به کشور دياز کشور
ست، ي ني در آن کشور خبريف است و از احزاب کارگريار ضعي بسيکارگر

ن کشور، ي در اياسيس و ين اجتماعيمبارز.  غلبه دارديتوجه به وجه فرهنگ
 دانشگاه ير به هنر، فرهنگ و حتي مناسب، ناگزياسيمحروم از تشکالت س

 يي اروپاي در کشورهاين خاطر است که وقتي به همقا يدق. شونديمتوسل م
االت يدر ا" ضد فرهنگ"شوند، يد ميا ناپديف و ي چپ تضعياسياحزاب س
  . ماندي ميکا کماکان بر جا باقيمتحده امر

  
        و قدرتو قدرتو قدرتو قدرت" " " "  نو نو نو نوچپچپچپچپ""""

کند، مسأله يز ميک متماي که چپ نو را از چپ کالسي مهمي از جنبه هايکي
 و ي انتقاديستم مفهوم قدرت نزد تئوريمه اول سده بي نيدر ط. است" قدرت"

در . شديه منتج مي روس۱۹۱۷ و ۱۹۰۵زم از انقالبات يخصوصا  نزد مارکس
قالب و پژمرده شدن ک انيق ي از طرينش به امر کسب قدرت دولتين بيا

دولت به مثابه ابزار سلطه . شودي داده ميديت کلي آن، اهمي بعديجيتدر
ام يک قيد توسط يا به ناچار بايشود و پرولتاري محسوب مي بورژوازيطبقات

 طبقه ياروئي نحوه رو،ک کالميدر .  آن را به چنگ آورديامسلحانه توده
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ن يا در ايابزار پرولتار.  استيع نظام از نويل نهائي در تحليکارگر با بورژواز
 يهاکند، اکثر تودهيان ميا را بي پرولتاري است که منافع طبقاتينبرد آن حزب

م حاکم دچار ي که رژيزحمتکش را در پشت خود دارد، و در لحظه مناسب
بحران . شوديها وارد صحنه م کسب قدرت توسط تودهيشود، برايبحران م
ن حال ي است، در عي نظام اجتماعي درونيدها که محصول تضايدر حال
ن نکته را يا. باشدي قدرت نزد طبقه کارگر هم ميجيآمد انباشت تدريخود پ

تدارک «: دهد يح مين توضيچن" هيخ انقالب روسيتار"  در کتاب يتروتسک
 که ياانجامد که طبقهي به آن جا ميشا انقالبيام در دوران پيک قي يخيتار

 از ي را متحقق سازد، بخش مهميني نويک نظام اجتماعيمقدر است که 
 است ين در حالي را به نقد در دستان خود متمرکز کرده و در ايقدرت دولت

ن يا.  مانده استياش باقيمي هنوز در دست صاحبان قديکه دستگاه رسم
  . » استيک قدرت دوگانه انقالبينقطه شروع 

  
 يتردهيچياشکال پ" قدرت"وم  مفه۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ يها دههيها ساليدر ط

ست در ي دوم احزاب کموني پس از جنگ جهانيهادر سال. رديگيبه خود م
 ن امر بهيشوند و اين کشورها ادغام مي ايي در نظام بورژواي اروپائيکشورها

ن يا. انجامديام ميق قي از طريج به رها کردن اصل کسب قدرت دولتيتدر
 يمشهور شد عمدتا  در کشورها" يزم اروپائيکمون" که به نام ياسيش سيگرا

ک کالم به يدر " يزم اروپائيکمون. "ردي گيا شکل ميا، فرانسه و اسپانيتاليا
شتر در جهت يک بين گسست تئوريا.  بودي شوروي گسست از الگويمعنا

ت ين بود تا رعاي مستقل از کرملياست خارجيک سيش گذاشتن يبه نما
.  حزبيم داخليزه کردن رژي و دموکراتک در درون حزبيحقوق دموکرات
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توسط احزاب " زمياليک به سوسيانتقال دموکرات"د يجد ين مشياتخاذ ا
ک اصالح طلب به يال دموکراتيداد تا با سوسيها اجازه مست به آنيکمون

زم يکمون"د ي جدين مشيآمد ايپ. ک برسندي استراتژيهاک سلسله ائتالفي
ک ائتالف ي، "اتحاد چپ " موسوم به از تجربهدر فرانسه عبارت بود" ياروپائ

 که سرانجام در ،ستياليست و حزب سوسين حزب کموني بيانتخابات
تران از حزب ي ميروزي موجب پ۱۹۸۱ سال ياست جمهوريانتخابات ر

معروف " يخيسازش تار"است به ين سيا هم ايتاليدر ا. شوديست مياليسوس
. دي انجاميحي مساست دموکراتست با حزب ريشد که به ائتالف حزب کمون

ست يج توسط اکثر احزاب کمونيکه به تدر" يزم اروپائيکمون "ياسي سيمش
کن يل کنند وين استناد مي به لنين جا و آن جا گاهي هر چند در ا،اتخاذ شده

ترش نزد کالي در نسخه راديزم، حتي بود از بلشويدر مجموع برش کامل
  .النزاسوکوس پين

  
 يموسوم به جهان سوم، الگو واپس مانده يادر کشوره هان سالي ايدر ط

ن، انقالب ي ملهم بودند از انقالب چ بخش غالبا ي رهائيهاک جنبشياستراتژ
 يعنيه داشت، يزم عمدتا  بر نقش دهقانان تکيمائوئ. ا انقالب کوباير و يالجزا

 يجنگ خلق "يتئور. ديچربي که نقش روستاها بر شهرها مييدر کشورها
 و مسلحانه ي طوالنياروئيک روي است بر يمدون توسط مائو متک" يوالنط
 توسط يي مناطق روستايجي تدري آزادي خلق و ضد خلق برايروهاين نيب

 بود از چهار طبقه دهقانان، ي خلق نزد مائو هم ائتالفه مقول. ارتش خلق
نقالب ران بالفاصله پس از ايدر ا. ي ملي و بورژوازيکارگران، خرده بورژواز

 صدر، بازرگان و ي، بنيني، خميراني ايهاستي هم از نظر مائوئ۱۳۵۷
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 خلق آنان بودند، يها از مؤلفهيکينده يک نماي از آن جا که هر يرفسنجان
   وياسيت سي مورد حمايراني ايهاستي توسط  مائوئياهر کدام در مرحله

 بر ي متکيکيز کشورها هم جنبش چر ايا در پاره! واقع شدندي نظامي حت
  . انقالب کوبا شکل گرفتيش مطابق الگويب  کم ويجنگ شهر

  
 نه به ين شباهتيترستم کميمه دوم سده بي در ني اروپائيت کشورهايوضع

ن معاصر، نه ي داشت و نه به جامعه چ۱۹۱۷ه زمان انقالب سال ياوضاع روس
مسأله ن رو ياز ا. شانا بودند و نه ساختار جوامعيکيها  آنياسينظام س
 را به ي غربيست در کشورهايشمندان مارکسي از اندياريبساذهان قدرت 

 برجسته سه يها، آدورنو و آلتوسر از چهرهيگرامش. کنديخود مشغول م
 يعني" (ک دولتيدئولوژيدستگاه ا"از نظر آلتوسر . دگاه مختلف بودنديد

 و سيپل" (ي سرکوب دولتيابزارها"ز از ي، که متما)سايکل و مدرسه، خانواده
از نظر . استد اشکال نامتمرکز قدرت يشان بازتوليهستند، نقش اصل) ارتش

 هستند، نقش يگري، که از قماش د"يع فرهنگياصن"مر و آدورنو هم يهورکها
 از ي مفهوم۱۹۲۰ دهه يها از همان ساليگرامش. کندي مي را بازيامشابه

جامعه  "يعني قدرت ير دولتي بخش غيپروراند که در آن برايقدرت را م
 ۱۹۶۰ بعدها در دهه يات گرامشينظر. شودي قائل ميگاه مهميجا" يمدن

ن رو است که در ياز هم. ابندييشوند و تکامل مي گرفته ميگران پيتوسط د
ن يريش از ساي بيها به گرامشستين مارکسي در بي انتقاديتکامل تئور

  :  داردي جمله معروفيعه مدن در رابطه با دولت و جاميگرامش. شوديارجاع م
  

  . استيني و ژالتي بدويز است، جامعه مدنيدر خاور دولت همه چ« 
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ک رابطه متوازن ي يط عادي در شراين دولت و جامعه مدنيدر باختر ب
ک ساختار قرص و يت متزلزل، دولت يک وضعياما در. برقرار است

دولت در غرب . ندي بي را در مقابل خود مي از جامعه مدنيمحکم
ف يک رديک سنگر در خط مقدم که در پشت آن يست جز ي نيزيچ

  .» وجود دارندهااستحکامات و پناهگاه
  

 متمرکز ي دولتيهادر نهاد قدرت صرفا  ي در جوامع غربياز نظر گرامش
ت قدرت در ين تفاوت ماهيا. اند، بلکه در کل بدنه جامعه جا داردنشده

 ييايت متفاوت، فقط جنبه جغرافيو موقع، با دو محتوا "باختر"و در " خاور"
 يهاامدين تفاوت پي اي گرامشيبرا.  هم داردياسينداشته بلکه وجه س

" يجنگ جنبش"بر دارند، از جمله آن که در غرب صرفا    دريک مهمياستراتژ
 يهاجنگ"ک سلسله ي به ياسي سرنگون کردن نظام سيست و براي نيکاف

جنگ . " باشديک جنبه از آن مي" يشجنگ جنب"است که از ينهم " يموضع
 در ادامه مطلب يگرامش.  استيمهم" يفرهنگ"ک بعد يرنده يدر برگ" يموضع

مورد نظر خودش " يجنگ موضع"ن و يه قدرت نزد لنيک نظريعد تئورن ب يب
ده ي قدرت را ناديدولترين ابعاد غيواضح است که نه لن .کنديرابطه برقرار م

 يهايبررس. شوديت قدرت دولت مي منکر اهميانگاشته بود و نه گرامش
ست بود، ينيک لنيقا  يدهند که او عمي نشان ميها گرامشر در باره نوشتهياخ

  . اما به روش خودش
  

 در جهت زدودن و مخدوش کردن ياري بسيهاستم تالشيمه دوم سده بيدر ن
فرنچ "ن لسوفاي فيژه از سويجامعه انجام گرفت، به و قدرت و رابطه دولت با 

 دولت و يستيه مارکسيار تالش کردند تا نظريلسوفان بسين فيا". يتئور
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 يشتر از هرکسيشل فوکو بيم. سوق دهند يگري دي افق هايقدرت را به سو
 -زير"ا يو " هاکرو قدرتيم"نزد فوکو مقوله . ن راه قدم برداشتيدر ا

تمرکز  است که قدرت در دولت مياو مدع.  دارديدي نقش کل٩"ها  قدرت
قدرت نه در . نشده است بلکه در درون جامعه پخش و حل شده است

مارستان، ير مدرسه، دانشگاه، بينظ" يانجيم "ي بلکه در نهادهاي دولتينهادها
انسان " يانجيم "ين نهادهاياز نظر فوکو ا. ستمارستان النه کرده ايزندان، ت

فوکو در .  ادغام شوندها در رابطه قدرت انسانکهپرورانند ي ميارا به گونه
ده را به ين اياو تالش دارد رود يه تا به آن جا جلو مين نظريبسط و ادامه ا

در . ساختارگرا کامال  باورک ياست، " سوژه"ما بقبوالند که قدرت فاقد 
 طبقه يل نهائياست و در تحل" دولت"قدرت   قدرت، سوژهيني لنيالگو

  ). ميمستقري غياالبته به گونه(د  کني ميندگيبورژوا، که دولت آن را نما
  
 که يياز آن جا. اندار مهمي بسيه قدرت فوکوئيک نظري استراتژيآمدهايپ

 داشته باشد و مطرح شود که يتواند معني ميزمان" دولت" با ياروئيرو
 برخوردار باشد، حال اگر قدرت در دولت متمرکز ياز قدرت مؤثر" دولت"

ه قدرت يگر مبارزه علي پراکنده شده باشد، د جامعهياينباشد و در تمام زوا
 اعتراضات ياز نظر فوکو فضا. ه دولتيلزوما  نه متمرکز است و نه اصوال  عل

ن يجه اياند و در نتگانهگران آن هم چندين رو بازيچندگانه است و از هم
 ياز منظر جنبش کارگر. رنديگيگاه سرانجام نمجيها هه آنياعتراضات عل

وندد و کار يپي وجود دارد که در لحظه مناسب به وقوع مي نهائياروئيک روي

                                                 
9 - Micro-pouvoirs 
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نزد . نماد آن است" ينبرد نهائ"د، که اصطالح معروف رسره ک کيد يبارا 
 قدرت يه فوکوئيوجود ندارد و اصوال  در نظر" يلحظه نهائ"ن يفوکو چن

و  قدرت فوکيتئور.  وجود ندارديستيا مبارزه آنتاگوني به نام تضاد و يزيچ
شمندان ياکثر اند". انهيذات گرا"است و نه از جنس " انهيفردگرا"از جنس 

نزد دولوز و " زومير"مقوله . اندشهين انديرو اي ساختارگرا پ- ساختارگرا و پسا
ه يب نظرين ترتي است، به همين تفکري چنيهان نمونهيتر از برجستهيگاتار

  .  و دولوزي نگرينزد تون ١٠ "جامعه کنترل"
  

. است" چپ نو"رت نزد  قديک نمونه کامل تئوريشل فوکو ي قدرت ميتئور
، ي، انقالب اجتماعياسيزم، انقالب سياليدن به سوسي رس آرمان،ن چپي ايبرا

ک جامعه ي يک کالم برقرايد و در ي کردن ابزار توليکسب قدرت و اجتماع
  انسانياش رهائيت فکريمشغول. ستيگر دغدغه خاطرش نيبهتر و برابر د

 ي، در مناسبات جمعي روزمره، در روابط خانوادگي در زندگيگانگياز خودب
، يچپ نو آن چنان جوانب هست. گر استي ديهااش با انسانو در مناسبات

است ي کند که اصوال  سي مياسيش پا افتاده را سي روزمره و عوامل پيزندگ
. استک نمونه بارز آن ي ي شدن امر جنسياسيس. ماندي نمي باقيگريد

.  استين برخوردي چنيايک نمونه کامال  گوير ي لوفه ي هانريهانوشته
رود که اصوال  يش ميشمندان تا بدان جا پين انديانتقادات به جا اما غلو شده ا

ال دموکرات و ي، خواه از نوع سوسي مبارزاتيالت سنتيه اشکال تشکيکل
 در ي بيسله مراتبک چپ را به نفع تشکالت فاقد سليخواه سانترال دموکرات

 جنبش .کنندي فدا مياستراتژيک و بيتاکتيب برنامه، يب هدف، يکر، بيو پ

                                                 
10 -  La société de contrôle 
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ضد  "يهاهي نظريني، که تجسم ع۱۹۹۰ دهه يست هاياليموسوم به آلترموند
  . باشنديس دو نمونه آشنا ميپار" داري بيهاشب"ر يا نمونه اخيبود و " قدرت

  
 يشل فوکو که در باره همه نهادهايه مان توجه است کين نکته هم شايذکر ا

ار يها مطالب بسر آنيمارستان و نظايمارستان، تيک، چون زندان، بيدئولوژيا
ن نهاد يترباره مهمدر" قدرت- دانش"و " ستمهياپ"پرداز هي نظرنينوشت، اما ا

ها، که خود و  دانشگاهيعنيشرفته معاصر، ي پيدارهيک جوامع سرمايدئولوژيا
  ! ننوشتيزيپردازند، چياتشان ميج نظري در آن جا به تروامثال خودش

  
            ييييييييساختارگراساختارگراساختارگراساختارگرا

 است که از ياياسي س-ي فلسفاناتير انواع جري چپ نو، تکثيهايژگياز و
 است که فرزندانش يچپ نو موجود پر زاد و ولد. شونديزاده مان مادر يجر

:  از جمله اند.شونديگر له ميکدي ي پا ور دستي و ازدحام زيرمقيبه علت ب
؛ يساختارگرائ-؛ پسايزم؛ ساختارگرائياليستانسيمکتب فرانکفورت؛ اگز

تر هم گفته شيهمان طور که پ... زم وياليزم؛ آلترموندي؛ اوپرائيساختارشکن
 يکائيست، در تشکالت سندي چپ نو محصول بحران در احزاب کمون؛شد

  .ها بودزحمتکش به آن يهاک کالم عدم اعتماد تودهيها، و در وابسته به آن
  

توان به دو گروه ي دوم را مي در دوران پس از جنگ جهاني انتقاديهاهينظر
ک تشکل وابسته ي که به ييها گروه کرد؛ آنيبندميز از هم تقسيکامال  متما

 "مستقل" که يگرانيکرد؛ و آن ديشان مايندگي نماياسيک گروه سيبودند و 
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از دهه . ، که در واقع ضد تشکل بودندياسي سبودند و فاقد هر گونه تشکل
ات متنوع ضد يمان وحدت دهنده نظري که نقش سياهي به بعد نظر۱۹۶۰

 يهاي تئور ترهاشيپ.  مشهور شديساختارگرائ کرد به يتشکل را باز
 .فاء کرده بودندين نقش را ايزم همياليستانسي مکتب فرانکفورت و اگزيانتقاد
ک ي يعني باشد، يگاه اجتماعيک پاي فاقد يران فکيک جرين که ياما ا

ست که در ي آن نيچ وجه به معناي نکند، به هيندگي آن را نماياسيتشکل س
 يگر نام و نشانيبود دين ميست، اگر چنيآن مقطع از زمان از نفوذ برخودار ن

ن نکته در مورد يا. شدي سپرده مي و به ورطه فراموشماندي نمياز آن باق
 از خود نداشت اما در يچ تشکليصادق است، با آن که هکامال   ييساختارگرا

 برخوردار بود، يار باالئي نه تنها از نفوذ بس۱۹۷۰ - ۱۹۴۰ ي سال هايط
ت امر در يدر واقع. ر نبوديتأثي بعد هم بيها دههي انتقادي هايبلکه بر تئور

ر ي تأثيتقاد انيهايزم بر تئوري مارکسي پا به پايها ساختارگرائن سالي ايط
  . گذارد

  
 يژگين وينخست.  قائل شدي ساختارگرائي برايژگيتوان چهار ويدست کم م

، عمدتا  ي به حوزه علوم اجتماعي زبانيعبارت است از وارد کردن الگوها
 يه گذار ساختارگرائي استروس پايکلود لوو.  سوسوري زباني ساختاريتئور

 ون جوامع يا يساختارها ني بيه، قرابتيدر فرانسه با مطالعه جوامع اول
 شود که ساختار ناخودآگاه ذهن ي ميالکان هم مدع. دنيب يساختار زبان م

 رونالد بارت جامعه يه نشانه شناسينظر. انسان هم همان ساختار زبان را دارد
 يتوسل به الگوها. دهديح مي توض"هانشانه" يستم هايرا در کل در قالب س

 رود که يش مياو تا به آن جا پ.  رسدياوج خود مدا به ي ژاک درنزد يزبان
 ي سوسوريدر زبان شناس. »ز خارج متن وجود ندارديچ چيه«: دي گويم
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گاه آن کلمه در آن جمله و در رابطه با يک جمله توسط جاي دال در يمعن
ک کلمه در يب قرار گرفتن ي ترتيعني. شودين مييه کلمات است که تعيبق
 به عوامل خارج يچ ربطيکند و هيف مياش را تعريک جمله است که معني

.  استي اجتماع-يخيا تاري و يزمان-ي فاقد ارزش مکانيعنيمتن ندارد،  از
شوند که اصوال  ي ميروند و مدعين هم جلوتر مي از ايان فرانسويساختارگرا

چ يه«: ديگويدا مي دريوقت. ت وجود نداردين زبان و واقعي بياچ رابطهيه
شل فوکو ي را که ميا در واقع همان نکته»رج از متن وجود ندارد خايزيچ

توسط " زهايچ"و " واژه ها"ن يوند بين معنا که پيکند، بدي است تکرار ميمدع
  . شودي ميانجيم" ستمهياپ "ک ي
 

  .  استيي ساختارگرايژگيون يدوم آن ي و نف انکار،قتيب حقيتخر
ن يا. بردندير پرسش ميرا زش يهاش فرضيان علم مدرن و پيساختارگرا

 ط است که توسيگريتر ديه کلي علم مدرن به واقع خود منتج از فرضينف
ن يا. ان شدي ب١١ "مدرن-ط پسايشرا" در کتاب ۱۹۷۷وتار درسال يفرانسوا ل

ان و ين ساختارگرايمشهور شد، قرابت ب" ت کالنيان روايپا"تز که به نام 
  . دهديزم را نشان ميپسامدرن

  
  ان اصرار بر يساختارگرا.  استي ساختارگرائيژگين ويسوم" يگرائتيعل"

امر نزد آنان خ يدر تار" تصادف"و رد هر گونه دارند  يخي تاري جبرگرائينوع
 - "يآنتروپولوژ " يها کتاب از کيبر هر .  استياکامال  شناخته شده

                                                 
11-Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979 
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" هيسرماخوانش " فوکو و -" زهايها و چواژه" بارت، - "يتولوژيم"استروس، 
ه ي سايخيزم تاريتيوي و ابژکتيخي تاري از جبرگرائي اشکاليآلتوسر، به نوع -

 يهارينامتغ"ل از يه هر چهار کتاب نامبرده بر تحليمابن. افکنده است
ان ادامه يبه واقع ساختارگرا. جامعه در درازمدت استوارند" يساختار

م بوده و ي دورهاک چون اگوست کنت وي کالسيهاستيويتيدهندگان راه پوز
  . مون هستندي متأثر از سن سيتا حدود

  
ضد "است که از " سوژه" نقد و رد ي ساختارگرائيژگين ويتر و مهمنيچهارم
 کتاب يريگجهيشل فوکو در بخش نتيم. رديگياش سرچشمه م"يگراانسان

کند و در يچه، مرگ انسان را اعالم ميبه سبک مرادش ن" زهايواژه ها و چ"
ست، و اصوال  آن ي ما نيميگر آن مسأله قديانسان د«: سد ينويمطلب مادامه 

ک اختراع يانسان . ..باشدي که در برابر شناخت انسان قرار داشت هم نميثابت
ن اختراع يخ ايدهد که تاريشه به ما نشان مي انديد است که تبارشناسيجد

ما آلتوسر هم ا. »ن روزها فرا رسديانش هميد هم پايد است و شايدوران جد
را به کار " کي تئورييگراضد انسان"به صراحت و به دفعات اصطالح 

ک فرآشد فاقد سوژه و ي"خ عبارت است از ياز نظر آلتوسر تار. رديگ  يم
 هم رخ يک مبارزه طبقاتي يد دارد که اگر روزين نکته تأکياو بر ا". انيپا يب

که موتور آگاه آن  تواند وجود داشته ي نمي بخشيچ سوژه رهائيدهد، ه
ان در ينفره ساختارگرا  محفل چهاريگراز اعضاي ديکي استروس يلوو. باشد

ر قابل تحمل، در ين بچه لوس و ننر غيسوژه، ا«: سدي نويرابطه با سوژه م
 توجه ما را منحصرا  به خودش جلب کند، صحنه  کهخواستي که ميحال

 ياي از هر نوع کار جد اشغال کرده و مانعي مدت بس طوالنيفلسفه را برا
 در اصلفوکو، آلتوسر و استروس " يگرائضد انسان"به واقع .  »شده است
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هدف را  به طور اخص يسارتر" زمياليستانسياگز" به طور اعم و يگرائانسان
تر بود که نيشي نسل پيب فلسفيسارتر رق. حمالت خود قرار داده بودند

  . سته بودنداش ب فلسفهيان کمر به نابوديساختارگرا
  

 کند، ير ميان را غافلگي در فرانسه که همه ساختارگرا۱۹۶۸ مه يدهايرودا
آلتوسر مجبور به انتقاد از خود . لرزاندي را مي ساختارگرائي تئوريهاهيپا
ل دولوز يژ. پردازندي نظرات خود مي جديگران هم به بازنگريشود و ديم

" ليم"ود و با توسل به مقوله ش ي دور ميساختارگرا به سرعت از ساختارگرائ
 دولوز با نگارش لي ژ.آوردي ميرو) يگرائيزندگ(زم يتالي فلسفه ويبه نوع
آلتوسر هم . نهدي را بنا ميساختارگرائ- پسا يهاهيپا" پي اوديآنت "کتاب 

زم اهللا ياليماتر"د و به يگوي بدرود ميپس از انتقاد از خود با ساختارگرائ
زم يالي تا سطح ماتريعنيآورد، ي ميرو" يزم تالقياليماتر"ا يو " يبختگ

شل فوکو هم که قرار ياما م. ندينشيالد عقب ميش از مي سده سوم پيکورياپ
فه يرسد که وظين تز ميک مصاحبه به اي يرد، در طي مارکس را بگيبود جا

 ي اجراياو در راستا. شود" يخبرنگار متعال"ک يلسوف آن است که يک في
ر دوالسرا روانه ي کورييايتاليه اينشردش به عنوان روزنامه نگار يفلسفه جد

بوس رهبران اش به دستيستيمارکس ضدي شود و در اثبات تزهايران ميا
. پردازدي ميگوئاني به هذ و اسالمينيش خميرود و در ستاي ميم اسالميرژ
  توسط همانيساختارگرائ-  به پسايب با استحاله ساختارگرائين ترتيبد
فلسفه ک يش را به يه جاي اولييزم ساختارگراينيشمندان ساختارگرا، دترمياند
ندگان ين نمايآخر. رديگي جبر را مي دهد که رخداد و ع رض جايخ ميتار

ر ي-يژک و ژاک رانسي ژيسالواو، يبد هم آلن" ياهللا بختگ"ه فن فلسيا
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چه . دندرو آلتوسر جبرگرا بوي سابق پيهاستيشوند که هر سه مائوئ  يم
  !دوستان فلسفهي تماشاچي سرگرمي برايعي سري فلسفيپشتک و وارو

  
        ييييساختارگرائساختارگرائساختارگرائساختارگرائ    - - - -  تا پسا تا پسا تا پسا تا پسايييياز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائ: : : :     ۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸مه مه مه مه 

ک بود، ي کالسي رواج ساختارگرائي سال ها۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ يهاسال
 يها در فرانسه، ساليدارهي سرماي و شکوفائي رونق اقتصاديها سال
 مدرن شدن فرانسه يهاک کالم سالي در  شدن شتابان فرانسه،يصنعت

ان ي ساختارگراي کاخ شن۱۹۶۸ر مترقبه مه يغ م ويعظطوفان . يروستائ  مهين
 يساختارها" که تا آن زمان از يهمان کسان. زديريرا به سرعت فرو م

ها  و سخت به آنگفتنديسخن مجامعه " کي تئوريهاثابت"و " محکم
خ را به يرا اعالم کرده بودند و تار" گ سوژهمر" که ييها، همانده بودنديچسب

 داد ي رو۱۹۶۸ فرستاده بودند، به همان سرعت که جنبش مه ي ابديمرخص
ساختارگرا -ک شبه پساي را رها کردند و يبه همان سرعت هم ساختارگرائ

دست کم در . را شفا دادنا يناب يهاکيدگمات ۱۹۶۸ معجزه مه .را ابداع کردند
نخست . توان مشاهده کردي مي اصليژگير فرانسه دو و د۱۹۶۸داد مه يرو

" يگانياز خود ب"ه ي بود عليانياش بود که عمدتا  طغ"يگرائانسان"خصلت 
، در ي فرانسويساز مترقلميژان لوک گودار، ف. يه داريانسان در جامعه سرما

ر در ين به تصوي را چن۱۹۶۸ مه  جنبشت خود ازي، روا"ينيدختر چ"لم يف
ست است يک دختر جوان مائوئياش يگر اصليلم که بازين فيدر ا:  آورديم

شل ينوشته م" زهايواژه ها و چ"، بر کتاب يابانيک صحنه تظاهرات خيدر 
کند و تظاهرکنندگان هم کتاب را يده پرتاب مي گنديفوکو گوجه فرنگ

 در فرانسه نبود ۱۹۶۸ مه يدادهايشل فوکو در زمان رويم. کننديلگدمال م
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 و از اش را لمس کندان معترض به فلسفهيک واکنش دانشجويود از نزدتا خ
  . خشم آنان در امان ماند

  
 بود و به يعيداد سريک روين بود که ي ا۱۹۶۸ دوم جنبش مه يژگيو

ان يه ساختارگرايبود، درست برخالف نظر" رخداد"ک يدولوز ل يژاصطالح 
ن يلوس. د داشتندي تأک جامعه"ي ساختاريرهاينامتغ"، و "مدت دراز"که بر 

. » شوندير نميابان ها سرازيساختارها به خ« : ن رابطه نوشتيگلدمن در هم
 ي زماني اگر براي کنند، حتير ميابان را تسخيها هستند که خهن سوژي ايآر

  .ينه چندان طوالن
  

 در همه ي در چپ اروپائيار مهمي نقطه عطف بس۱۹۶۸ مه يهاداديرو
 تا يعنيبودند، " چپ کهنه" که معرف يست رسميناحزاب کمو. اشکالش بود

اش، که تا آن زمان از يزم اروپائي در شکل کموني، حتينستيخ و بن استاليب
است سازش ي برخوردار بودند، به واسطه سيعي نسبتا  وسي اجتماعيهاهيپا

 از کشورها يدر بعض. دهندياشان را از دست مهياشان به سرعت پايطبقات
دهند، و ير نام ميي تغي حتکنند وي را اتخاذ ميتر راستيهااستيبازهم س
در فرانسه . شوندياست خارج و منحل مي از کشورها از صحنه سيدر برخ

 ي به واسطه سازش طبقات.ت. ژ . اش ث  وابستهيکايست و سنديحزب کمون
شان را از ايا تودهيهاهي به سرعت پا۱۹۶۸و پشت کردن به جنبش مه 

شان ايک و فلسفي که آلتوسر پدر تئوريستي مائوئيگروه ها. دهنديدست م
به " باند چهار نفره"ن و شکست ي در چي انقالب فرهنگيدادهاي رويبود در پ

شان را نه تنها به رد شوند، رهبراني کله پا مي زن مائو، همگيرهبر
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 يهازميمارکسها به سرعت ضد زم واداشت، بلکه اکثر آنينيلن-زميمارکس
  . زم شدنديوني و صهيه جهانين جناح سرمايتر راستيدوآتشه و سخنگو

شمندان ناهمگن ين انديک دوجي ي است از آرايامجموعه" يفرنچ تئور"
ات متفاوت ارائه دادند، اما ي مختلف نظريهانهي که با آن که در زميفرانسو

 با ت؛ مخالف"هسوژ"نقد :  اشتراک نظر داشتندي آنان در سه موضع سلبيهمگ
شان ياصل و نسب فلسف. يخي، و مخالفت با تداوم تاريندگي و امر نمايبرنمائ
 يتئور"شان هم نقد يرسد و ل ب کالم فلسفيد ميدگر و فرويچه، هايبه ن

 ي آلمانيه انتقادفو رد آن است، و هر آن چه را که در سنت فلس" يانتقاد
 به يوقت" يفرنچ تئور"د مقصيراننده و بيقطار ب. برندير پرسش مياست به ز

 اشناني سرنشرسد از خط خارج شده و سرانجام همهي م۱۹۶۸ مه هستگايا
و ي بد آلن بهستگاهيان ي در آخردور و درازشن سفر يدر ا. شونديلت و پار م

  !غردي ابر مي در آسمان بيرسد که هم چون رعديم
  

   ۱۹۹۵مهر  


