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پيشينه تئوری انتقادی به قدمت تاريخ سرمايهداری است .در ھمان اوان شکل گيری سرمايهداری دست کم شاھد
سه برخورد انتقادی کامال متمايز از ھم به آن بوده ايم  :برخوردی اصالح طلبانه )سن سيمون(؛ برخوردی
رايکال )مارکس(؛ و برخوردی واپسگرايانه )نيچه(.
تجربه کوتاه مدت و ناموفق کمون پاريس مسائل تئوريک مھمی را پيش نھاد .مسأله قدرت ،ماھيت دولت ،آگاھی
طبقاتی ،تاکتيکھا و استراتژی برای رسيدن به سوسياليزم از عمده ترين اشان بودند.
پيروزی انقالب اکتبر افقھای نوينی را به روی بشريت گشود و چشمانداز و احتمال و امکان بنای دنيايی از نوع
ديگر را نويد داد .شکست يک سلسله انقالبات در اروپا ،به ويژه انقالب آلمان در فاصله سال ھای ،١٩٢٣-١٩١٨
سرنوشت اسف باری را برای بشريت رقم زد و زمينهساز انحطاط انقالب اکتبر ،سلطه استالينيزم در شوروی ،و
پا گرفتن ﺟنبشھای فاشيستی در بخش بزرگی از اروپا شد .در مواﺟھه با چنين اوضاع و احوالی يک تئوری
انتقادی بايد به تمام اين مسائل بپردازد .حال سوای حوزه اقتصاد )نقد اقتصاد سياسی کالسيک( ،قلمروھای سياست
و فلسفی )نقدھای سياسی و فلسفی( ھم به آن افزوده میشوند  :برخورد سياسی راديکال )تروتسکيزم(؛ برخورد
سياسی اصالح طلبانه )سوسيال دموکراسی(؛ و برخورد فلسفی -روانی )مکتب فرانکفورت( .شکست انقالب
آلمان نقطه گسست مھمی در مارکسيزم و تئوری انتقادی بود.
"مارکسيزم کالسيک" که در پی مرگ مارکس و انگلس پا به عرصه زندگی گذاشت و کائوتسکی ،لنين،
تروتسکی و روزا لوکزامبورگ آن را تداوم بخشيدند ،عمدتا بر بستری تالطمات سياسی و اقتصادی شکل گرفت.
مارکسيتھای اين دوران از دو خصيصه عمده برخوردار بودند .نخست آن که آنان تاريخ دان ،ﺟامعه شناس و يا
اقتصاد دان بودند ،در يک معنی علوم تجربی مشغله اشان بود .موضوع اکثر نوشتهھای اشان مسائل انسانی
ملموس و مسائل سياسی روز بود .ويژگی ديگرشان اين بود که آنان رھبران احزاب و تشکالت کارگری بودند،
يعنی ھم اھل تاکتيک بودند و به مسائل سياسی روز می پرداختند ،و ھم اھل استراتژی که چشمانداز آينده دور
دست را مد نظر داشتند .در يک کالم يک "روشنفکر مارکسيست" اوايل سده بيستم رھبر يک تشکل کارگری ھم
بود .اصوال در آن سال ھا واژه "روشنفکر مارکسيست" به کار برده نمیشد ،بلکه فقط از يک "مارکسيست"
سخن میرفت چرا که صفت روشنفکری را تلويحا با خود حمل می کرد .اين دو ويژگی کامال در ھم تنيده بودند و
از آن ﺟايی که آنان استراتژ بودند برای آن که بتوانند تصميم گيری کنند لزوما به دانش تجربی ھم نياز داشتند و به
کمک دانش تجربی دست اول اشان بود که استراتژی اشان را صيقل میزدند .در ھمين رابطه لنين مینويسد " :
به تجربه انقالب دست يازيدن از در بارهاش نوشتن مفيدتر است" )دولت انقالب( .در يک کالم در مرحله
مارکسيزم کالسيک ،در باره انقالب نوشتن و انقالب را تجربه کردن کامال در ھم تنيده بودند و تفکيک ناپذير از
يکديگر.
با شکست انقالب در آلمان و تثبيت تدريجی سلطه استالينيزم در شوروی ،مارکسيزم ،و اصوال تئوریھای
اﺟتماعی و فلسفه در روسيه در خدمت اھداف بوروکراسی حاکم و توﺟيه سياستھای داخلی و خارﺟی آن قرار
میگيرند ،تئوری انتقادی به ايدئولوژی دولتی و به دگم اين دين نظام ﺟديد تبديل می شود .بدين ترتيب تئوری
انتقادی به تدريج به کشورھای اروپای غربی منتقل میشود و "مارکسيزم غربی" ﺟای "مارکسيزم کالسيک" را
میگيرد .درست است که به کار گرفتن صفت "غربی" برای مارکسيزم نادرست است ،چرا که خصلت
انترناسيوناليستی آن را خدشه دار میسازد ،معھذا منظور تأکيد بر انتقال بسط نظريه مارکسيستی به کشورھای
اروپای غربی است.
برخالف "مارکسيزم کالسيک" که بر بستر تالطمھای سياسی و اقتصادی شکل گرفته بود ،اما "مارکسيزم
غربی" عمدتا در دوران ثبات نسبی سرمايهداری در غرب شکل گرفت .از ميان چھرهھای شناخته تر شده
مارکسيزم غربی می توان از لوکاچ ،گرامشی و کرش نام برد .در اواسط سالھای دھه  ١٩٣٠ﺟنبش کارگری
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تقريبا در ھمه کشورھای اروپايی با شکستھای سختی مواﺟه شد و تشکيالت سياسی و اقتصادی آنان ھم در ھمه
ﺟا سرکوب شدند .يکی از پیآمدھای مھم اين شکست ،تغيير اساسی در رابطه بين روشنفکر مارکسيست و تشکل
کارگری بود .نظريات "مارکسيست غربی" در نوشتهھای گرامشی ،لوکاچ و کرش عمدتا حول اين نکته میباشند.
در سپھر نظريه انتقادی ،سالھای  ١٩۶٨ -١٩٢۴را میتوان دوران "مارکسيزم غربی" دانست .عالوه بر پايه
گذاران اوليهاش در دوران پيش از ﺟنگ ﺟھانی دوم ،متفکران ديگری نظير آدورنو ،سارتر ،آلتوسر ،دوالولپ و
مارکوزه ھم از چھرهھای اصلی دوران بعدی به شمار میآيند .از ويژگیھای اين انديشمندان اين بود که آنان با
تشکيالت کارگری و به خصوص با احزاب کمونيست رابطه ارگانيگی نداشتند .حتی در موارد نادری نظير
آلتوسر ،لوکاچ و يا دوالولپ که از اعضای احزاب کمونيست بودند ،رابطه اشان فرمال و پيچيده بود ،و متقابال
حزب ھم چندان اعتمادی به آنھا نداشت .در مورد سارتر که بيشتر ھوادار حزب بود تا يک عضو رسمی و فعال
آن .گسست بين روشنفکر مارکسيست و تشکالت حزبی و کارگری ،و پاک شدن رابطه "روشنفکر /رھبران"
دوره مارکسيزم کالسيک ،از ويژگیھای تئوری انتقادی در مارکسيزم غربی است .اين نکته بسيار مھم نياز به
توضيح بيشتر دارد.
از نيمه دوم دھه  ١٩٣٠به بعد ،به واسطه مسلط شدن استالينيزم در شوروی و سرکوب خشن مخالفين سياسی چه
در داخل شوروی و چه در درون ساير احزاب کمونيست زير سلطه کمينترن استالينی ،مارکسيزم خفه شده و از
يک علم پويای مبارزه طبقاتی به نوعی ايدئولوژی دگمھای شبه دينی تبديل میشود و بوروکراسی استالينی حاکم
ھرگونه نوآوری در سپھر انديشه را رسما و قانونا ممنوع میکند .اين ﺟو خفقان روشنفکران مارکسيست و چپ
را در موقعيت بسيار نامناسبی قرار میدھد ،چرا که اين تشکيالت از آنھا تبعيت کامل سياسی -فلسفی-
ايدئولوژيکی را میطلبيدند ،امری که پرنده سبک بال انديشه و خالقيت را در قفس آھنين انضباط استالينی
محبوس میکرد .عامل اصلی فاصله گرفتن روشنفکران چپ از تشکالت کارگری و احزاب کمونيست زير نفوذ
استالينيزم را در اين امر بايد سراغ گرفت .با گذشت زمان و تثبيت ھرچه بيشتر استالينيزم ،بر ميزان اين فاصله
ھم افزوده میشود .اين ﺟدائی ھم به نوبه خود يکی از عوامل مھم "حرفهای" شدن فعاليت روشنفکری و دور
شدن روشنفکران از سياست میشود .يکی از پیآمدھای اين "حرفهای" شدن اين بود که حال روشنفکران
برخالف مارکسيزم کالسيک ،به توليد دانائی ھر چه انتزاعیتر میپرداختند .حال به ﺟای "روشنفکر
مارکسيست" ،با "فيلسوف مارکسيست"" ،معرفتشناس مارکسيست"" ،ھستی شناس مارکسيست" ،حتی "زيبايی-
شناس مارکسيست" سر و کار داريم .اين مارکسيستھا اکنون انواع دانائیھای سترون و منتزع از زندگی
اﺟتماعی توليد میکنند که نه برای کارگران مفيد است ،نه تودهھای مردم را به آنان سر و کاری است و نه اصوال
رابطه مستقيمی با تاکتيک و يا استراتژی سياسی دارند.
موضوعات مورد بررسی انديشمندان مارکسيزم غربی و ھم چنين روشھايی که به کار میبرند بسيار مشابه
مارکسيزم کالسيک بود و ھمگی خود را در چارچوب مارکسيزم تعريف میکردند .ھر چند که تفاوت بسياری بود
بين لنين و ھيلفردينگ از يک سو و آدورنو و آلتوسر از سوی ديگر ،معھذا ھمگی خود را مارکسيست میدانستند
و تکامل مارکسيزم را وﺟھه ھمت خود قرار داده بودند.
خالصه آن که شکست انقالبھا در دھه  ١٩٣٠در کشورھای پيشرفته سرمايهداری غربی و به خصوص در
آلمان ،به يک گسست طوالنی و ژرف روشنفکر انقالبی از احزاب کمونيست انجاميد .با کوتاه شدن دست
روشنفکران انقالبی از تصميمگيریھای سياسی ،آنان ھر چه بيشتر از امر ملموس و مشخص دور شده و به انواع
انتزاعھا روی آوردند و در اين امر تا به آنﺟا پيش میروند که انتزاعگويی برايشان نه تنھا ھنر ،بلکه اصوال
ھدف می شود.
اگر فرضيه باال را درست بدانيم و باور داشته باشيم که شکست ﺟنبشھای کارگری دھه  ،١٩٣٠انتزاعی شدن
تئوری انتقادی مارکسيزم دوران بعدی را در پی داشت ،پس شکست ﺟنبش کارگری در سال ھای پايانی دھه
 ١٩۶٠ھم می بايد پيامدھای مشابهای بر روشنفکران مارکسيست و چپ دوران بعدی گذاشته باشد.
تئوریھای انتقادی معاصر در ظاھر خود را ميراثدار مارکسيزم غربی میدانند .معھذا شاخهھايی از آن در
ﺟھت خالف مارکسيزم و حتی در مخالفت با آن ھستند ،از آن ﺟمله نيچهايزم فرانسوی که ميشل فوکو و ژيل
دولوز دو سخنگوی اصلی آن بودند .ھمانطور که در پيشتر ھم گفته شد به نظر میرسد که محتوای تئوريک اين
نظريات رابطه مستقيمی دارد با ميزان ارتباط اشان با ﺟنبش کارگری .امروزه ،برخالف دوران مارکسيزم
کالسيک ،ديگر تعھد يک روشنفکر به تشکل حزبیاش نيست که محتوای نظريه و تعھد سياسی -اﺟتماعیاش را
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تعيين میکند ،بلکه عمدتا ﺟايگاه و موقعيت اش در محافل آکادميک و دغدغهھای حرفه ایاش است که نظرات
وتعھدات سياسیاش را شکل میدھند .آن نقشی که حزب کمونيست و يا تشکالت کارگری در عصر مارکسيزم
کالسيک برای يک روشنفکر مارکسيست داشت را امروزه محيط آکادميک و دانشگاه پر کرده است .منصب
استادی در دانشگاه و يا رياست فالن مؤسسه فلسفی -علوم اﺟتماعی و يا حتی گرفتن يک مأموريت "علمی-
پژوھشی" به سفارش يک حکومت "چپ" نمیتواند بر محتوای نظريهھای انتقادی آنان بیتأثير باشد .در دوران
سرمايه داری تعميم يافته ،دانايی ھم تبديل به کاال می شود و بازار خودش را دارد.
مارکسيزم کالسيک عمدتا توسط انديشمندان اروپای شرقی و مرکزی شکل گرفت .سلطه استالينيزم بر اين بخش
از دنيا مانع رشد و انکشاف تئوری انتقادی در اين کشورھا شد و اين امر به مدت نيم سده به اروپای غربی منتقل
شد .اين واقعيتی است که فضای روشنفکری چپ راديکال در غرب و به خصوص در فرانسه از سالھای پايانی
دھه  ١٩۶٠تا به امروز به شدت به وخامت گرائيده است .در اواسط دھه  ١٩٧٠فرانسه صحنه يک سلسله
تھاﺟمات ھمهﺟانبه فرھنگی و ايدئولوژيکی بود .اين امر ھم زمان بود با تھاﺟم سرمايهداری در پی بحران نفت .به
قدرت رسيدن مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در اياالت متحده امريکا ،که نشانهھای سياسی شروع
تھاﺟم سرمايهداری اولترا ليبرال بودند .در بطن اين رويداد ھای سياسی و اقتصادی مھم در دنيای غرب بود که
کتاب "مجمعالجزاير گوالک" نوشته سولژنيستين ھم به غرب میرسد و خوراک ايدئولوژيک به موقعی برای
تبليغات ضد کمونيستی فراھم میآورد .تو گوئی سولژنيستين اولين کسی بود که ﺟنايات استالينيزم را افشاء می
کرد! .کمی بعد در سال  ١٩٧٧روشنفکرانی چون سارتر ،فوکو و دولوز به افتخار ضد کمونيستھای روسی
مراسمی را در پاريس سازمان میدھند .يک سال بعد ميشل فوکو در راستای حقانيت بخشيدن به تزھای ضد
مارکسيستیاش به دستبوسی رھبران انقالب اسالمیاش به ايران میرود و در ستايش خمينی و حکومت
اسالمیاش به ھذيانگويی میپردازد.١
سال  ،١٩٧٧سال تولد "فلسفه نو" ٢و ضد "توتاليتاريزم" توسط دو مائوئيست سابق به نامھای "ھانری لهوی" و
"آندره گلوکزمان" است .اگر تا اين زمان "پسامدرنيزم" که ﺟناح چپ "فرنچ تئوری" را نمايندگی میکرد ،ھر
گونه "روايت کالن" ،يعنی ھر پروژه اﺟتماعی کالنی را بی فايده اعالم کرده بود ،حال " فلسفه نو" ،يعنی ﺟناح
راست فرنچ تئوری اين راست روی را تا به آخر طی میکند و مدعی میشود که اصوال ھر طرح اﺟتماعی خواه
کوچک ،خواه بزرگ به "تماميت خواھی" می انجامد ،يعنی منجر به آن می شود که دولت کل ﺟامعه را ببلعد و
آن را به زانو در آورد.
اين مائوئيست ھای تواب ،اين تز را صرفا به انقالب اکتبر و يا انقالب چين محدود نمیکنند ،بلکه انقالب کبير
فرانسه را ھم مشمول آن میکنند .اين فيلسوفان موسوم به " نو" که ﺟناح راست "فرنچ تئوری" را تشکيل می-
دھند ،انديشه ھای محافظهکارانه و بسيار ارتجاعی اروپای کھن را دوباره زنده میکنند ،انديشه افرادی چون "
ادموند برک" در مخالفت با انقالب کبير فرانسه و يا "کارل پوپر" که سالھا پيشتر عقايد مشابهای را در کتاب
مشھورش به نام "ﺟامعه باز و دشمنانش" بيان کرده بود .تکيه کالم و فرمول سياسی اين ايدئولوگھای نظم نوين
اين است که » :ھرگونه نظريهسازی به ترور و ارعاب میانجامد«" .فلسفه نو" واکنش بسيار ارتجاعی بود به
ﺟنبش راديکال مه  ١٩۶٨در فرانسه .شکست اين ﺟنبش تز "پايان عصر ايدئولوژی" را با خود آورد که مابهازای
عملی اين تز در حيطه اﺟتماعی ھم عبارت بود از نشاندن "تکنوکرات" بر ﺟای "روشنفکر" .حال ديگر نظام
حاکم "روشنفکر حرفهای" سر به زير و گوش به فرمان را ھم نمیتواند تحمل کند و بايد از شرش خالص شود.
در سال  ١٩٨١با انتخاب فرانسوا ميتران به رياست ﺟمھوری در فرانسه ،اين پروژه به طور ﺟدی از سوی حزب
سوسياليست پی گرفته میشود و به مرحله اﺟرا در میآيد و در ھمين راستا است که "مدرسه بينالمللی فلسفه" و
"بنياد سن سيمون" ايجاد میشوند .در منشور "بنياد سن سيمون" میخوانيم  » :ھدف از تأسيس اين بنياد ايجاد
محل مالقات و تالقی صاحبان " ايده " با صاحبان "ثروت" است« .ﺟک النگ وزير فرھنگ ميتران "روز
موسيقی" را ﺟانشين مه  ١٩۶٨میکند و برنار تاپی ميلياردر بدنام ھم به وزارت میرسد تا وصلت " ايده" و "
پول" کامل شود و مرگ روشنفکر را اعالم کنند.
در پی فروپاشی استالينيزم و ورشکستگی مائوئيزم و با سلطه بالمنازع نئوليبراليزم ،تئوری انتقادی "چپ" ھم
چرخشی کامال متفاوت از گذشته میکند .ديگر با يک چندگرايی کلی و منسجم سر و کار نداريم ،بلکه با مجموعه-
 -١ميشل فوکو اولين فردی بود که انقالب ضد ديکتاتوری و ضد سلطنتی در ايران را "انقالب اسالمی" مینامد و ﺟانب اسالم عليه مارکسيزم را
گرفت .او با اين موضع گيری اعتراضات بسياری از سوی روشنفکران فرانسوی به ويژه دانيل بنسعيد را عليه خود برمیانگيزد.
- Nouveau Philosophes – Nouvelle Philosophie
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ای از "ايسم"ھايی مواﺟهايم که بر آن برچسب بی مسمای "چپ نو" گذاشته اند .منشاء ھر يک اين تئوری ھا به
اصطالح "نو" در يک رويداد سياسی -اﺟتماعی مھم نھفته است سال ھای اخير نھفته است؛ از ﺟمله مھم ترين آن
ھا فروپاشی رژيمھای مستقر در شوروی و اروپای شرقی ،اعتصابات عظيم کارگری سال  ١٩٩۵در فرانسه،
اعتراضات در سياتل در سال  ،١٩٩٩فوروم اﺟتماعی پورتو آلگرو در  ،٢٠٠١سقوط سيستم بانکی در سال
 ٢٠٠٨و احتماال اعتصابات تودهای عظيم در فرانسه در طی سالھای اخير.
البته اين که اين نظريهھای انتقادی "نو" آيا واقعا " نو" ھستند ،و ميزان " نو" بودن اشان چه اندازه ،و اين که
اصوال معيار تعيين " نو" بودن در چيست ،خود يک مسآله تئوريک است .يک تئوری " نو" بايد يک "تئوری"
با شد و نه يک تجزيه و تحليل و يا يک تفسير و توضيح .يک تئوری نه فقط بر آن چه که "ھست" انديشه می کند،
بلکه برای آن چه که "بايد باشد" ھم میانديشد ،اين به معنای آن است که الزاما بعد سياسی ھم بايد داشته باشد .آن
تئوریای انتقادی است که نظم اﺟتماعی موﺟود را در کليت ﺟھانیاش زير پرسش می برد .انتقادھايی که يک
تئوری انتقادی فرموله می کند ﺟوانب فرعی و ﺟزئی و يا اصالحات ﺟزئی و فرعی را مد نظر ندارد .يک
تئوری انتقادی نه مجموعهای از خرده انتقادات است ،نه مجموعه از خرده روايتھای انتقادی ،و نه مجموعهای
از خرده تحوالت و اصالحات اﺟتماعی .کليه تئوریھای انتقادی " نو" و يا "چپ نو" دھهھای اخير ،در
چارچوب ﺟريانات فکری ضد کانتی کسانی نظير "ميشل فوکو" و " ژيل دولوز" محبوسند ،يعنی اصوال تئوری
انتقادی نيستد ،صرفا يک تئوری ھستند.
دوران "نظم نوين ﺟھانی" با آن صلح ابدی و سعادت ھمگانی که در پی سقوط اردوگاه شوروی بشارتاش را
داده بودند ،چندان دوام نياورد .ﺟنگھای بیپايان ،بيکاری تودهای ،فالکت تعميم يافته ،رشد بی وقفه نابرابریھای
درون -کشوری و بينا -کشوری ،و بحران محيط زيست از ويژگی ھای دوران ما است .دنيای امروزی در عين
آن که شباھت بسياری به دنيای مارکسيستھای کالسيک دارد ،در عين حال تفاوتھای چشم گيری ھم با آن دارد.
در بين اين تفاوتھا از ھمه مھمتر و بارزتر غيبت و يا حضور بسيار کمرنگ "سوژه رھايی بخش" با يک ھويت
شناخته شده است .مارکسيستھای دوران کالسيک روی تشکالت کارگری پرقدرت میتوانستند حساب کنند،
تشکالتی که خود اغلب از رھبرانشان بودند و با فعاليتھایشان قرار بود بر آن چه که بحران سرمايهداری
ناميده می شد ،فائق آيند .امروزه شرايط ،ديگر شباھت چندانی با آن دوران ندارد .در مواﺟھه با چنين شرايط
متفاوتی است که تئوریھای انتقادی "چپ نو" قرار است پاسخی غيرکالسيک برای معضالت بيابند.
اشاره به اين نکته ھم حائز اھميت است که از سال ھای دھه  ١٩٨٠به بعد شاھد يک دگرگونی اساسی در حوزه-
ای از مناسبات روبنائی بودهايم ،مناسباتی که از پس ازدوران ﺟنگ ﺟھانی دوم تقريبا پايدار و بیتغيير باقيمانده
بودند .اين دگرگونی عبارت است از ورود ھمه ﺟانبه رسانهھای ﺟمعی به ويژه تلويزيون در ھمه ﺟوانب ﺟامعه.
امروزه نقش نوشتار تا حدود بسياری به تلويزيون منتقل شده است ،رسانهای که تأثيرش به مراتب ھم سريعتر
است ،ھم ھمه گيرتر .فيلسوفان دوران معاصر ديگر ھم چون کانت ،ھگل و يا حتی سارتر و آلتوسر شھرت اشان
را مديون نوشتهھای اشان نيستند ،بلکه پيشتر وامدار شوھای تلويزيونی و ژستھا و اداھای فيلسوفانه اشان در
برابر دوربين ھستند .با ورود اينترنت ،اين فرآشد به شدت تقويت شده ،توليدات شنيداری ﺟای توليدات نوشتاری
را میگيرد و توليدات ديداری ھم ﺟای توليدات شنيداری را.
در گستره ﺟھانی ،نظام سرمايهداری بيش از يک سده است که نقش مثبت اش در تکامل نيروھای مادی ﺟامعه را
پشت سر گذاشته است .بورژوازی در مواﺟھه با ھر بحران اقتصادی -اﺟتماعی ﺟديدی ،نحوه نگرشاش به دنيا
در ھمه حوزهھا ترک برمی دارد و به سرعت به قھقرا میرود .در چنين لحظاتی ديگر به آراء و ايدهھايی که در
گذشته پيروزی اقتصاد و سروری سياسیاش را برايش به ارمغان آورده بودند نه تنھا نيازی ندارد بلکه دست و
پاگيرش ھم شده و مانعی میشوند بر سر راه تحقق حرص و آز سيری ناپذيرش در کسب ارزش افزونه .در چنين
اوضاع و احوالی بورژوازی ناگزير از آن میشود که به ھمان آراء و عقايدی که در مرحلهای از انکشافاش به
مبارزه با آنھا پرداخته بود ،متوسل شود و تالش میکند تا پيشا -مدرن را تحت عنوان پسا-مدرن بر مدرن ناکامل
غالب کند .اما اين مھم نقشی نيست که از بورژوازی خود عھده اش برآيد ،نه فرصتاش را دارد و نه اصوال
بضاعت فرھنگیاش را .تاريخ اين نقش را بر دوش روشنفکران طبقه بينابينی يعنی خرده بورژوازی در حال له
شدن از دو سو ،قرار میدھد.
در تاريخ سرمايهداری دستکم با سه مورد از اين پديده مواﺟه بودهايم .مورد اول مقارن بود با سه دھهای که
ﺟنگ ﺟھانی اول در ميانه آن قرار داشت .سالھايی که زمينه کشتار ﺟمعی را فراھم آورد و دهھا ميليون انسان را
به خاطر عطش سيریناپذير سرمايهداران به کام مرگ فرستاد .در سالھای پايانی سده نوزدھم کشورھای
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سرمايهداری شاھد رشد سريع طبقه کارگر صنعتی مدرن و ايجاد تشکالت کارگری و مھمتر از ھم پذيرش آرای
سوسياليستی در ميان تودهھای ميليونی بودند .اما در عين حال بقايای نظام پيشاسرمايه داری کامال از بين نرفته
بودند و فرھنگ روستائی ضد دموکراسیاش بسيار ﺟانسختتر از اقتصاد فئودالیاش کماکان به حيات خود ادامه
میداد .در اين اوضاع و احوال شاھد پيدايش نوعی فرھنگ رومانتيک ارتجاعی ھستيم و بورژوازی درمانده در
مبارزه با عقايد مدرن و سوساليزم آن را به خدمت میگيرد .شناختهترين چھرهھای اين پديده فرھنگی-سياسی ضد
مدرن و واپسگرا ،اما با ظاھری مدرن و فريبا ،نيچه ،برگسون و کمی بعد ھايدگر بودند.
بار دگر در فاصله بين دو ﺟنگ ﺟھانی ،با تثبيت استالينيزم در شوروی و پاگيری فاشيزم در اروپا" ،مکتب
فرانکفورت" تالش کرد تا "سوبژکتيويزم" را وارد مارکسيزم کند و به باور پايه گذاران اوليه اين مکتب ،اين
حفره در مارکسيزم را پر کنند .نظريه پردازان بعدی مکتب فرانکفورت تا آن ﺟا پيش رفتند که سرانجام
سوبژکتيويزم اشان بر ماترياليزم غلبه میيابد و مارکس را از صحنه خارج میسازند .مکتب فرانکفورت يک
ﺟريان فلسفی "ضد انسانگرايی" بود که پايه گذاران اوليهاش آدورنو و ھورکھايمر بودند .نوک حمله انديشمندان
اين مکتب توان رھائیبخش خرد و مخالفت با ﺟھانشمول بودن "ديالکتيک عصر روشنگری" بود .خالصه تز
فلسفی مکتب فرانکفورت اين بود که مقولهھای "پيشرفت"" ،آزادی"" ،استقالل فردی" ،اين ارزش ھائی که در
دوران روشنگری سده ھيجدھم شکل گرفتند ،در طی گذشت زمان به تدريج عليه اھداف اوليه خود برگشتند .بدين
معنا که ھرچند که اين ارزشھا در سده ھای پيشتر ،در دوران مبارزه با رژيمھای استبدادی و سلطنتی و عليه
ارزشھای فئوداليته ،ارزشھای رھائیبخش بودند ،اما در سده بيستم ھمدست شريرترين تبھکاریھا و فجايع
شدند .از نظر آدورنو و ھورکھايمر اردوگاهھای آدمسوزی نازيان به مثابه محصول انحطاط خرد و تبديل شدن
اشان به خرد ناب ابزارگرايانه بودند.
با پايان گرفتن ﺟنگ ﺟھانی دوم و در پی ﺟنگ سرد سياسی ،در کشورھای اروپای غربی يک ﺟنگ سرد
فرھنگی تمام عياری عليه مارکسيزم به راه میافتد .اين پديده در شرايط کامال متفاوت و با داليل و عوامل کامال
متفاوت عمدتا از فرانسه آغاز شد و تا به امروز در اشکال مختلف ادامه داشت است .بر تئوری ھای اين مرحله
از مبارزه با مارکسيزم ،از آن ﺟائی که پايه گذاران اش يک دوﺟين از نويسندگان و اساتيد دانشگاھی فرانسوی
بوده و دانشگاهھای امريکائی ھم مروﺟين آن بوده اند" ،فرنچ تئوری" ،به معنای فلسفه فرانسوی نام نھادند .در
سال  ٢٠٠٣کتابی در فرانسه با عنوان " فرنچ تئوری" به قلم فرانسوا کوسه ،٣انتشار میيابد که به تفسير به شرح
پيدايش تکامل اين مکتب میپردازد .کتاب اين چنين شروع میشود:

»در طی سالھای سه دھه پايانی سده بيستم ،تنی چند از انديشمندان فرانسوی در کشور اياالت متحده
امريکا از آن چنان شھرت و نام و نشانی برخوردار شدند که تا آن زمان تنھا شايسته قھرمانان افسانهای و
يا ستارگان "شوبيز" بود .حتی میشد يک فيلم وسترن ھاليوودی ساخت که در آن در طی يک دوئلی،
ﺟامعه روشنفکری امريکايی را توسط رقبای فرانسوی اش به زانو در آورده و لت و پار کرد .اغلب اين
انديشمندان در کشورشان فرانسه ناشناس و در حاشيه بودند .اگر يک چنين فيلمی ساخته میشد بازيگران-
اش از اين قرار میتوانست بوده باشند .ژاک دريدا ﺟای کلينت ايستوود را میگرفت ،پيشقراول تنھا و
مرﺟع بیچون و چرا با آن زلفھای مکش مرگ مايش ،ژان بوددريار ھم گریگوریپک میبود ،ترکيبی
از نيک سگالی و بی تفاوتی غمگينانهاش ،اما ژاک الکان میتوانست در نقش رابرت ميچم بد خلق ظاھر
شود ،به خاطر عالقه مشترکاشان به قتل و طنز مترددشان .ژيل دولوز و فيليکس گاتاری ھم بيشتر به پل
نيومن و رابرت ردفورد ،اين دوقلوھای خشن درمانده اما درخشان در فيلم باچ کاسيدی شباھت میداشتند تا
به دوقلوھای کميک بود اسپنسر و ترنس ھيل در فيلمھای وسترن اسپاگتی .اما نقش استيو مککوئين ،با آن
رفتار غير قابل پيشبيناش ،با آن خنده مضطربانهاش ،اين کارشناس زندان ،اين آدم مستقل و تک تيرانداز
محبوب عامه سينما روان ،را فقط ميشل فوکو میتواند ايفاء کند .نقش ﺟک پالنس با آن خلق تند و تيز و آن
روحيه قاطعش را ﺟز ژان فرانسوآ ليوتار فرد ديگری نمیتوانست بازی کند؛ ﺟای ﺟيمز استوارت با آن
چھره معصومانه اما روان ماليخوليائی را فقط لوئی آلتوسز میتوانست بگيرد؛ اما چه کسی بھتر از ژوليا
کريستيوا میتواند ﺟای مريلاستريپ ،اين بانوی شجاع و آن خواھر تبعيدی را پر کند .و سر انجام نقش
فی داناوی سکسی ھم فقط برازنده ھلن سيکوس اين فمينيست آزاده و فارغ از ھر قيد و بند ما ھم میتواند
باشد«.
- François Cusset, French Theory, La Découverte/Poche, 2005.
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توصيف باال با طنز گزندهاش اين را میخواھد به خواننده بفھماند که "فرنچ تئوری" شبيه يک سريال ھاليوودی
است که ھر فيلم از اين سريال را میتوان به تنھائی و مستقل از ديگران ديد و مدتی کوتاه سرگرم شد ،خنديد و يا
گريه کرد و شايد چيزی ھم از آن سر در نياورد چرا که اصوال چيزی برای فھميدن ندارد .به ھر حال ھمه چيز به
سرعت فراموش میشود ﺟز چھره بازيگرانی که نقش اول را بر عھده دارند ،آن ھم به زور تبليغات شرکتھای
ھاليوودی سازند فيلم برای بازارگرمی فيلم ھای بعدی.
در بدو پيدايش اين مکتب در فرانسه ،انديشمندان پسا-مدرن اش افراد گمنامی بودند که خوانندگان آثارشان از تعداد
دانشجويان رشته فلسفه دانشگاه پاريس تجاوز نمیکرد .بورژوازی ﺟھانی که اين نظريات را مفيد به حال خود -
ديد ،آن را ھمچون ابزاری فلسفی-سياسی در مبارزه عليه مارکسيزم به خدمت میگيرد .ابزارھای ايدئولوژيک-
اش ،بنگاهھای تبليغاتیاش و دانشگاهھا و مراکز تحقيقات علوم اﺟتماعی ،عمدتا در کشورھای انگلستان و اياالت
متحده امريکا به ترويج آنھا می پردازند .اگر تا آن زمان پاريس پايتخت ھنر ،فرھنگ ،مد و خوش خوراکی بود،
حال آخرين فرآورده پسا مدرنش را با آغوش باز پذيرا میشوند و رسما آن را "فرنچ تئوری" يعنی "تئوری
فرانسوی" لقب میدھند .نشريات ھاليوودی به ﺟای مصاحبه با آلن دولن و بريژيت باردو ،حال سراغ ميشل
فوکو ،ژاک دريدا ،ژيل دلوز ،آلن بديو ،ژيژک و  ...میروند و به خوانندگان تشنه فلسفهشان عکسھای اين
ستارگان دنيای فلسفه را در ژستھای فيلسوفانه تقديم میکنند.
در ايران ھم که رژيم آخوندی وارد مرحله پسامدرن شده است ،آيتﷲ ھای معمم و مکاليش ھم در حوزهھای
علميه و ھم در دانشگاهھا به تدريس "فرنچ تئوری" میپردازند ،چرا که "شم طبقاتی وديعهای است الھی"! در
رژيمی که رھبرش فتوا میدھد "قلمھا را بشکنيد" ،و در زمانی که نه تنھا قلمھا را شکستند ،بلکه گردن قلم به
دستھا را ھم شکستند ،انبوه آثار نويسندگان پسامدرن نه تنھا اﺟازه چاپ میگيرند بلکه مترﺟمين و مروﺟين اين
نظريات از دست آخوندھای رژيم فرھنگ پسامدرن دوست ﺟايزه بھترين نويسندگان و مترﺟمين را میگيرند ،بر
قلم بدستان ناپسا-مدرن چون ﺟعفر پوينده ،محمد مختاری و سعيد سيرﺟانی و  ...ھمان رفت که رفت!
شايد بتوان گفت که اداره مميزی وزارت ارشاد رژيم اسالمی پسا-مدرن ترين مؤسسه دولتی در دنيا است .نسخه-
ای از ترﺟمه "چنين گفت زردتشت" نوشته نيچه در اختيار دارم که در سال  ١٣٨٨در تھران چاپ شده است .در
مقدمه می خوانيم که اين کتاب چاپ بيست و پنجم بوده و از زمان به روی کار آمدن رژيم اسالمی ھر سال تجديد
چاپ شده است .در طی سال گذشته دست کم سه ترﺟمه از کتاب "ھستی و زمان" نوشته ھايدگر معلوم الحال در
ايران به چاپ رسيدهاند .اين در حالی است که کتاب "پيدايش و تکوين خرد در تاريخ" ،به قلم نويسنده اين مطلب
در سال گذشته پس از دو سال انتظار ،وزارت ارشاد رژيم به آن اﺟازه چاپ نداد .اين کتاب نه به اسالم میپردازد
و نه به سياست .موضوعش بررسی تکوين خرد در تاريخ و زمينه ھای اﺟتماعی آن است ،آن ھم فقط در دوران
يونان باستان .بايد اقرار کنم که اين کتاب نه تنھا پسامدرن نيست بلکه اصوال از دوھزار سال پيش ھم ﺟلوتر نمی-
آيد.
اگر چه موضوعات مورد بحث نزد نيچه ،ھايدگر و انديشمندان مکتب فرانکفورت عموما فلسفی ھستند و در
ظاھر امر به سياست نمیپردازند و يا سياست در آن نقش بسيار فرعی دارند ،اما ،در "فرنچ تئوری" ،اين رابطه
کامال وارونه میشود و اين سياست است که بر فلسفه غلبه دارد و به طور مستقيم و غير مستقيم خود را ديکته
میکند .علت اين امر اين است که اکثر چھرهھای سرشناس "چپ نو" و "فرنچ تئوری" به طور مستقيم و يا غير
مستقيم در رابطه با حزب کمونيست فرانسه بودند و اکثر ان ھا در مرحلهای از زندگیشان عضو آن حزب بودند
)آلتوسر ،سارتر ،فوکو و له فه وبر( .بدون شناخت تاريخچه حزب کمونيست فرانسه و نقش آن در ﺟامعه فرانسه
و به خصوص در بين روشنفکران توضيح علل پيدايش "فرنچ تئوری" و تحوالت آن ناممکن است.
از منظر مبارزه طبقاتی ،فرانسه در ميان کشورھای پيشرفته اروپائی از ﺟايگاه ويژهای برخوردار است و
ﺟامعهاش به داليل تاريخ ھمواره کامال دو قطبی بوده است و اين دوقطبيت از زمان انقالب کبير فرانسه تا ھمين
امروز در موارد متعددی خود را نشان داده است .پس از پايان ﺟنگ ﺟھانی دوم و شکست فاشيزم ،در فرانسه ،به
يمن مبارزات مسلحانه ﺟنبش مقاوت عليه اشغال کشور توسط آلمانھا ،که عمدتا از اعضای حزب کمونيست
بودند ،آرای چپ و سوسياليستی در ﺟامعه بسيار طرفدار داشت به طوری که در مرحلهای در بعد از ﺟنگ
ﺟھانی دوم حزب کمونيست به لحاظ کسب آرای انتخاباتی اولين حزب فرانسه بود .از اين رو در دوران ﺟنگ
سرد بعد از ﺟنگ ﺟھانی دوم و در دھه ١٩۵٠مبارزه عليه آرای چپ به طور عام و مارکسيزم به طور خاص در
فرانسه از طريق " ايدئولوژی" راست امر ناممکنی بود .کليه تالش ھايی از اين دست ھمگی با شکست مواﺟه
شدند ،بارزترين آن ھا عدم موفقيت ريمون آرون راست گرا ،که يک روشنفکر بسيار با فرھنگ و با نام و نشانی
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بود .در نتيجه تنھا با يک گفتمان "چپ" بود که اين امر ممکن میبود ،يعنی به اصطالح "زير آب آن را بزند".
عملکرد و مواضع حزب کمونيست فرانسه ،به خصوص بعد از ﺟنگ ﺟھانی دوم ،يعنی سازش طبقاتی در زمينه
سياست داخلی و دنباله روی کورکورانه اش از کرملين در حيطه سياست خارﺟی ،زمينه الزم برای زايش يک
"چپ نو" ضد مارکسيست را فراھم آورد.
در پی افشای ﺟنايات استالين توسط خروشچف در کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی در سال  ،١٩۵۶احزاب
کمونيست اروپائی به تدريج از کرملين فاصله گرفتند و مشی سياسی ﺟديدی را اتخاذ کردند که به "کمونيزم
اروپائی" معروف شد .احزاب کمونيست ايتاليا و اسپانيا از پيشقراوالن اين مشی سياسی ﺟديد بودند .در بين
احزاب کمونيست کشورھای اروپائی ،حزب کمونيست فرانسه نه تنھا قویترين بلکه ھمچنين استالينیترين آنھا
بود .اين حزب در درونش شديدترين دگمھای استالينی را اعمال میکرد و در سياست خارﺟی حامی بی چون و
چرای کرملين بود از آن ﺟمله بودند دفاع از شوروی در سرکوب قيام کارگران در لھستان ،سرکوب نظامی
ﺟنبش مردمی در مجارستان ،اشغال چکسلواکی توسط ارتش سرخ ،و حمايت کامل از کرملين در مناقشات بين
چين و شوروی .در حيطه سياست داخلی ،شرکت حزب کمونيست در حکومت بورژوايی بعد از ﺟنگ ،دفاع از
دولت امپرياليستی فرانسه در ﺟنگ استقالل الجزاير و به خصوس موضعاش در ﺟريان ﺟنبش ماه مه  ١٩۶٨ھم
مستقيما و ھم از مجرای سنديکای زير نفوذش ث .ژ.ت .با پشت کردن به بيست ميليون کارگر اعتصابی و سازش
با دولت راست درحال سقوط ژنرال دوگل ،اوج سياستھای سازش طبقاتیاش را به منصه ظھور گذاشتند.
ھر چند که پيآمدھای منفی اين رويدادھا و عملکرد حزب بالفاصله درزندگی روزمره تودهھا ظاھر نمیشوند و
سالھا طول می کشد تا توده ھا به پيآمدھای منفی اشان پی ببرند و از حزب فاصله گيرند ،اما تأثير اين سياستھا
بر روی روشنفکران و خصوصا روشنفکران عضو حزب بسيار سريع تر و بسيار مخرب تر است .در خالل
سال ھای ده ھای  ١٩۵٠و  ١٩۶٠تعداد بسياری از روشنفکران حزب يا به خاطر بيان نظريات سياسی مخالف
خط رھبری از حزب اخراج شدند و يا خود به داليل سياسی آن را ترک کردند" .فرنچ تئوری" در کل واکنشی
سياسی -فلسفی در چھرهای چپ اما با محتوائی راست بود به سياست ھای سازش طبقاتی حزب کمونيست و
سرسپردگیاش به کرملين .يک طغيان فلسفی بود عليه استالينيزم و کل دستگاه دگماتيک دينگونهاش  :ماترياليزم
مکانيکی دگماتيک ﺟايش را به سوبژکتيويزم اگزيستانسياليستی می دھد؛ حزب استالينی ﺟايش را به ريزوم
دولوزی ٤میدھد؛ ﺟای سوژه انقالب پرولتری را قطار بی راننده و مقصد آلتوسری میگيرد؛ و سرانجام انقالب
مارکس ھم ﺟايش را به "رخداد" بديوئی میدھد.

ﭼﭗ ﻧﻮ " :ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﮊﻩ" ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ"
مارکسيزم غربی به تئوری مارکسيزم مفاھيم نوئی را وارد کرد .برخی از اين مفاھيم از خارج از چارچوب
مارکسيزم وارد آن شدند ،عمدتا آن مفاھيمی که از حوزه روانکاوی اخذ شده و به "مارکسيزم فرويدی" معروف
شدند .ويلھلم رايش ،ھربرت مارکوزه و اريش فروم از سرشناسترين مارکسيستھای فرويدی بودند .پاره ديگری
از مفاھيم نو از درون خود مارکسيزم سر برآوردند ،برای نمونه مقوله "ھژمونی" نزد گرامشی که پيشتر در آثار
پارهای از مارکسيست ھای کالسيک نظير پلخانوف و اکسلرد وﺟود داشت .دسترسی به نوشته ھای دوران ﺟوانی
مارکس ،به ويژه "دست نوشتهھای سال  ،"١٨۴۴که برای اولين بار در اواسط دھه  ١٩٣٠انتشار يافتند ،تحول
عظيمی در اين حوزه به وﺟود آوردند .اما تا پايان ﺟنگ ﺟھانی دوم ،به خاطر شرايط بحرانی آن سال ھا ،اين
نوشته ھا توﺟه چندانی به خود ﺟلب نکردند .از اوايل سال ھای دھه  ١٩۵٠به بعد بود که اين نوشته ھا در مرکز
توﺟه مارکسيستھای غربی قرار میگيرند و اوج آن سالھای دھه  ١٩٧٠بود .لوکاچ ،دالولپ ،لوفه بر،
مارکوزه و سارتر از چھره ھای برﺟسته ای بودند که به اين موضوع پرداختند .با موضعگيری لوئی آلتوسر عليه
اين نوشتهھای مارکس و رد آنان تحت لوای نوشتهھای پيشا -ماترياليستی مارکس ،باز ھم بر اھميت مسأله افزوده
میشود .آلتوسر در کتاب " برای مارکس" تزی ارائه میدھد که به "گسست معرفت شناختی" نزد مارکس
مشھور شد .او مدعی میشود که کتاب "ايدئولوژی آلمانی" ) ،(١٨۴۶سرآغاز دوران شکلگيری ماترياليزم
ديالکتکی نزد مارکس بوده و نوشته ھای پيشين مارکس منجمله "دست نوشته ھای  "١٨۴۴را ايدهآليستی ارزيابی
میکند .نظريه "گسست معرفت شناسانه" نه تنھا يک نظريه علمیای نيست که بر اساس يک بررسی دقيق
 - Rhizome -4زمينساقه.
.
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تحوالت انديشه مارکس ،شکل گرفته شده باشد ،بلکه آلتوسر عمدتآ آن را ﺟھت مقابله با رقبايش در درون حزب
کمونيست ابداع می کند .در اين رابطه خواننده عالقمند را به نظريات مارکسيست ھايی چون ارنست مندل ،ميشل
لووی و دانيل بن سعيد در کتاب " برای مارکس ،عليه آلتوسر"  ٥ارﺟاع میدھم.
اھميت "دست نوشته ھای  "١٨۴۴برای مارکسيستھای غربی در آن سالھا عمدتا در رابطه با بحرانی بود که
آنان در مارکسيزم میديدند و در اين نوشته دنبال پاسخی برای بحران میگشتند .در عين حال انتشار برای اولين
بار آثاری از مارکس در طی سده بيستم ،نظير ﺟلدھای  ٢و  ٣کتاب "سرمايه" ،و يا "گروندريسه" ،موﺟب
خوانش مجدد با نگاھی ديگر کل آثار مارکس شده و فرمول بندیھای ﺟديدی در رابطه با طرحھای سياسی را با
خود به ھمراه آوردند.
محتوای "دست نوشتهھای  "١٨۴۴با روح سالھای  ١٩۴۵ -١٩٧۵يعنی با مقوله " از خود بيگانگی" ،خوانائی
داشت ،چرا که مارکس در اين نوشته مقوله "از خودبيگانگی" را در مرکز توﺟه قرار می ھد .سالھای بعد از
ﺟنگ ﺟھانی دوم که مقارن شکوفائی سرمايهداری در پاره از کشورھای اروپائی از ﺟمله فرانسه بود ،را "سی
ساله شکوھمند" و دوران "موج بلند رونق اقتصادی" ناميدهاند .چھره فرانسه در طی اين سال ھا به کلی تغيير می
کند .مھاﺟرت سريع و وسيع روستائيان به شھرھا ،صنعتی شدن کشور ،باال رفتن سطح زندگی تودهھای مردم،
رشد و تعميم آسايش و رفاه اﺟتماعی ،ھمگانی شدن آموزش عالی از مشخصات آن سالھا بودند .عليرغم اين
بھبود در وضع تودهھای مردم ،اما شکاف واختالفات طبقاتی ،که از ويژگیھای نظام سرمايه داری است ،به
شدت افزايش می يابند .اين ھمه به نوعی ناھمخوانی بين اميال و مطالبات اﺟتماعی تودهھای چشم به انتظار از
يک سو و تحقق واقعی آنھا از سوی ديگر می انجامد ،اين تضاد بين ذھنيت و عينيت ،احساس " از
خودبيگانگی" النه کرده در آن را آشکار میسازد .بی ﺟھت نيست که در طی اين سالھا در فرانسه کتابھای
تئوريک و رمانگونه بسياری به نگارش در میآيند که موضوع اشان "از خودبيگانگی" است ،که ھمگی بيانگر
گسست روزافزون از انتظارات فردی ،و در ﺟستجوی نوعی " اصالت" و يا "حقيقت" در ﺟامعه ازخودبيگانه
است .مه  ١٩۶٨چندان دور نيست ،ﺟنبشی که سعی در مرمت و تعمير اين گسست از خودبيگانه داشت .از ﺟمله
مھم ترين اين نوشتهھا میتوان از کتاب ھای "نقد زندگی روزمره" ٦نوشته ھانری لوفه بر " ،انديشه کارل
مارکس" ٧به قلم ژان ايو کالوه و يا "ﺟامعه نمايش" گی دوبور ٨نام برد .به نظر می رسد که علی شريعتی که در
ھمين سال ھا در فرانسه به تحصيل مشغول بوده ،تحت تأثير کتاب ژان کالوه قرار می گيرد و مقوله " از
خودبيگانگی" را از او اقتباس می کند.
در اين ﺟا الزم است در ھمين رابطه به لوکاچ ھم اشارهای شود .لوکاچ در کتاب " تاريخ و آگاھی طبقاتی" از
مقوله "شئی شدگی" استفاده می کند که بسيار شبيه مقوله " از خودبيگانگی" نزد مارکس در کتاب ھای "فقر
فلسفه" و يا ﺟلد سوم "سرمايه" است .اھميتی که مقولۀ " از خودبيگانگی" نزد مارکسيست ھای غربی به خود می
گيرد را می توان توسط عوامل ديگری ھم توضيح داد.
در مارکسيزم " استاندارد" ،آن مقوله ای که کليدی است و در دوره ھای آموزشی احزاب کمونيست رسمی
آموزش داده می شود مقوله اقتصادی " استثمار" است .استثمار به معنای غصب ارزش افزونه ،يعنی آن بخشی
از کار انجام شده توسط مزدبگيری که صاحب سرمايه آن را برای خود نگه می دارد .استثمار مقوله ای است
اقتصادی ،ھر چند که پيآمدھايش بسيار وسيعتر از حوزه اقتصادی است وليکن به ھر حال يک مقوله اقتصای
است .اين مقوله ،و ھم چنين کل ساختارھای اقتصادی -اﺟتماعی که آن را نمايندگی می کنند گرايش عمده در ھمه
انگشت گذاشتن بر ستم اقتصادی و برﺟسته ساختن آن دارد ،يعنی ستمی اقتصادی ای که يک کارگر مزدبگير
متحمل می شود .از ديد يک "مارکسيست استاندارد" ﺟبھه اصلی نبرد صحنه نبرد "کار و سرمايه" است و ساير
اشکال ستم نظير سلطه مردانه ،استعمار ،ستم بر اقليتھا و  ....در "ﺟبھه فرعی" طبقهبندی می شوند .در نيمه
دوم سده بيستم شاھد تکثير "ﺟبھه ھای فرعی" ھستيم  :مبارزات زنان )فمينيزم موج دوم(؛ ﺟنبش ﺟوانان؛ ﺟنبش
ھای رھائی بخش ملی؛ ﺟنبش ھای ھمﺟنسگرايان؛ و اکولوژی سياسی يا سياست محيط زيستی .به نظر می رسد
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که با ظھور اين ﺟنبش ھای فرا -اقتصادی از اھميت مقوله اقتصادی " استثمار" کاسته می شود .بدين ترتيب در
چنين شرايطی مقوله " از خودبيگانگی" ،ھم چون چتری که می تواند ھمه اين ستم ھا را در زير خود ﺟای دھد،
ﺟای مقوله استثمار را می گيرد .تثبيت سرمايه داری در اين سال ھای "رونق اقتصادی" ،که از اعتبار پيشبينی
سقوط قريبالوقوع نظام سرمايه داری کاسته بود ،ھم مزيد بر علت می شود.
افزون آن که در طی اين سال ھا شاھد بیاعتمادی فزآيندهای روشنفکران و مبارزان نسبت به طبقه کارگر صنعتی
و تشکالت سياسی و سنديکايی اش که قرار است آن طبقه را نمايندگی کنند ،ھستيم .بر تعداد مبارزاتی که از
صفوف تشکالت مبارزاتی کالسيک فاصله می گيرند و در پی آن ھستند که "سوژهھای" اﺟتماعی نو بيابند ،دائما
افزوده می شود ،سوژه ھايی نظير زنان ،دانشجويان ،ديوانگان )فوکو و گاتاری( ،زندانيان )فوکو( ،مطرودين
ﺟامعه )مارکوزه( و يا حتی صرفا بخش کوچکی از طبقه کارگر )تونی نگری و بديو( .بدين ترتيب می توان
مدعی شد که برای بخشی از چپ به لحاظ تئوريک مقوله " از خودبيگانگی" به ھمگرائی مبارزات اﺟتماعی و
سياسی از ﺟنس ھای متفاوت انجاميد .برای اين "چپ نو" بين بحران "سوژهھای رھائیبخش" و مقوله " از
خودبيگانگی" ارتباط تنگاتنگی وﺟود دارد.
به موازات اين نظريهھا ،در کشورھای انگلوساکسون ھم شاھد پيدايش يک چند تئوریھای فرھنگی  -مارکسيستی
يا تئوری "روبناھا" ھستيم .مارکسيزم "فردگرايانه" تامپسون وھيل" ،مطالعات فرھنگی" توسط ريموند ويليامز و
ھال ،مارکسيزم "زيباشناختی" ﺟميسون و ايگلتون در انگلستان ،و يا ﺟامعهشناسی فرھنگ پیير بورديو در
فرانسه ،ﺟملگی نشانهھائی ھستند از اھميت "روبناھا" در مارکسيزم غربی و تئوری انتقادی .البته اھميت اين
مسأله از کشوری به کشور ديگر فرق می کند .در اياالت متحده امريکا که ﺟنبش کارگری بسيار ضعيف است و
از احزاب کارگری در آن کشور خبری نيست ،توﺟه به وﺟه فرھنگی غلبه دارد .مبارزين اﺟتماعی و سياسی در
اين کشور ،محروم از تشکالت سياسی مناسب ،ناگزير به ھنر ،فرھنگ و حتی دانشگاه متوسل می شوند .دقيقا به
ھمين خاطر است که وقتی در کشورھای اروپايی احزاب سياسی چپ تضعيف و يا ناپديد می شوند" ،ضد
فرھنگ" در اياالت متحده امريکا کماکان بر ﺟا باقی می ماند.

"ﭼﭗ ﻧﻮ" ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
يکی از ﺟنبه ھای مھمی که چپ نو را از چپ کالسيک متمايز می کند ،مسأله "قدرت" است .در طی نيمه اول
سده بيستم مفھوم قدرت نزد تئوری انتقادی و خصوصا نزد مارکسيزم از انقالبات  ١٩٠۵و  ١٩١٧روسيه منتج
می شد .در اين بينش به امر کسب قدرت دولتی از طريق يک انقالب و پژمرده شدن تدريجی بعدی آن ،اھميت
کليدی داده می شود .دولت به مثابه ابزار سلطه طبقاتی بورژوازی محسوب می شود و پرولتاريا به ناچار بايد
توسط يک قيام مسلحانه توده ای آن را به چنگ آورد .در يک کالم ،نحوه روياروئی طبقه کارگر با بورژوازی در
تحليل نھائی از نوع نظامی است .ابزار پرولتاريا در اين نبرد آن حزبی است که منافع طبقاتی پرولتاريا را بيان
می کند ،اکثر تودهھای زحمتکش را در پشت خود دارد ،و در لحظه مناسبی که رژيم حاکم دچار بحران می شود،
برای کسب قدرت توسط توده ھا وارد صحنه می شود .بحران در حالی که محصول تضادھای درونی نظام
اﺟتماعی است ،در عين حال خود پيآمد انباشت تدريجی قدرت نزد طبقه کارگر ھم می باشد .اين نکته را
تروتسکی در کتاب " تاريخ انقالب روسيه" چنين توضيح می دھد  » :تدارک تاريخی يک قيام در دوران پيشا

انقالبی به آن ﺟا میانجامد که طبقه ای که مقدر است که يک نظام اﺟتماعی نوينی را متحقق سازد ،بخش مھمی
از قدرت دولتی را به نقد در دستان خود متمرکز کرده و در اين در حالی است که دستگاه رسمی ھنوز در دست
صاحبان قديمی اش باقی مانده است .اين نقطه شروع يک قدرت دوگانه انقالبی است«.

در طی سالھای دھه ھای  ١٩۶٠و  ١٩٧٠مفھوم "قدرت" اشکال پيچيده تری به خود می گيرد .در سال ھای پس
از ﺟنگ ﺟھانی دوم احزاب کمونيست در کشورھای اروپائی در نظام بورژوايی اين کشورھا ادغام می شوند و
اين امر به تدريج به رھا کردن اصل کسب قدرت دولتی از طريق قيام می انجامد .اين گرايش سياسی که به نام
"کمونيزم اروپائی" مشھور شد عمدتا در کشورھای ايتاليا ،فرانسه و اسپانيا شکل می گيرد" .کمونيزم اروپائی"
در يک کالم به معنای گسست از الگوی شوروی بود .اين گسست تئوريک بيشتر در ﺟھت به نمايش گذاشتن يک
سياست خارﺟی مستقل از کرملين بود تا رعايت حقوق دموکراتيک در درون حزب و دموکراتيزه کردن رژيم
داخلی حزب .اتخاذ اين مشی ﺟديد " انتقال دموکراتيک به سوسياليزم" توسط احزاب کمونيست به آن ھا اﺟازه می
داد تا با سوسيال دموکراتيک اصالح طلب به يک سلسله ائتالف ھای استراتژيک برسند .پيآمد اين مشی ﺟديد
"کمونيزم اروپائی" در فرانسه عبارت بود از تجربه موسوم به " اتحاد چپ" ،يک ائتالف انتخاباتی بين حزب
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کمونيست و حزب سوسياليست ،که سرانجام در انتخابات رياست ﺟمھوری سال  ١٩٨١موﺟب پيروزی ميتران از
حزب سوسياليست می شود .در ايتاليا ھم اين سياست به "سازش تاريخی" معروف شد که به ائتالف حزب
کمونيست با حزب راست دموکرات مسيحی انجاميد .مشی سياسی "کمونيزم اروپائی" که به تدريج توسط اکثر
احزاب کمونيست اتخاذ شده ،ھر چند در اين ﺟا و آن ﺟا گاھی به لنين استناد می کنند وليکن در مجموع برش
کاملی بود از بلشويزم ،حتی در نسخه راديکالترش نزد نيکوس پوالنزاس.
در طی اين سالھا در کشورھای واپس مانده موسوم به ﺟھان سوم ،الگوی استراتژيک ﺟنبش ھای رھائی بخش
غالبا ملھم بودند از انقالب چين ،انقالب الجزاير و يا انقالب کوبا .مائوئيزم عمدتا بر نقش دھقانان تکيه داشت،
يعنی در کشورھايی که نقش روستاھا بر شھرھا می چربيد .تئوری "ﺟنگ خلقی طوالنی" مدون توسط مائو متکی
است بر يک روياروئی طوالنی و مسلحانه بين نيروھای خلق و ضد خلق برای آزادی تدريجی مناطق روستايی
توسط ارتش خلق .مقولۀ خلق نزد مائو ھم ائتالفی بود از چھار طبقه دھقانان ،کارگران ،خرده بورژوازی و
بورژوازی ملی .در ايران بالفاصله پس از انقالب  ١٣۵٧ھم از نظر مائوئيست ھای ايرانی ،خمينی ،بنی صدر،
بازرگان و رفسنجانی از آن ﺟا که ھر يک نماينده يکی از مؤلفه ھای خلق آنان بودند ،ھر کدام در مرحله ای
توسط مائوئيست ھای ايرانی مورد حمايت سياسی و حتی نظامی واقع شدند! در پاره ای ا ز کشورھا ھم ﺟنبش
چريکی متکی بر ﺟنگ شھری کم وبيش مطابق الگوی انقالب کوبا شکل گرفت.
وضعيت کشورھای اروپائی در نيمه دوم سده بيستم کمترين شباھتی نه به اوضاع روسيه زمان انقالب سال ١٩١٧
داشت و نه به ﺟامعه چين معاصر ،نه نظام سياسی آن ھا يکی بودند و نه ساختار ﺟوامع اشان .از اين رو مسأله
قدرت اذھان بسياری از انديشمندان مارکسيست در کشورھای غربی را به خود مشغول می کند .گرامشی ،آدورنو
و آلتوسر از چھره ھای برﺟسته سه ديدگاه مختلف بودند .از نظر آلتوسر "دستگاه ايدئولوژيک دولت" )يعنی
خانواده ،مدرسه و کليسا( ،که متمايز از " ابزارھای سرکوب دولتی" )پليس و ارتش( ھستند ،نقش اصلی شان
بازتوليد اشکال نامتمرکز قدرت است .از نظر ھورکھايمر و آدورنو ھم "صنابع فرھنگی" ،که از قماش ديگری
ھستند ،نقش مشابهای را بازی می کند .گرامشی از ھمان سالھای دھه  ١٩٢٠مفھومی از قدرت را میپروراند
که در آن برای بخش غير دولتی قدرت يعنی "ﺟامعه مدنی" ﺟايگاه مھمی قائل می شود .نظريات گرامشی بعدھا
در دھه  ١٩۶٠توسط ديگران پی گرفته می شوند و تکامل می يابند .از ھمين رو است که در تکامل تئوری
انتقادی در بين مارکسيست ھا به گرامشی بيش از سايرين ارﺟاع می شود .گرامشی در رابطه با دولت و ﺟامعه
مدنی ﺟمله معروفی دارد:

» در خاور دولت ھمه چيز است ،ﺟامعه مدنی بدوی و ژالتينی است .در باختر بين دولت و ﺟامعه مدنی
در شرايط عادی يک رابطه متوازن برقرار است .اما دريک وضعيت متزلزل ،دولت يک ساختار قرص
و محکمی از ﺟامعه مدنی را در مقابل خود می بيند .در غرب دولت چيزی نيست ﺟز يک سنگر در خط
مقدم که در پشت آن يک رديف استحکامات و پناھگاه ھا وﺟود دارند«.
از نظر گرامشی در ﺟوامع غربی قدرت صرفا در نھاد ھای دولتی متمرکز نشده اند ،بلکه در کل بدنه ﺟامعه ﺟا
دارد .اين تفاوت ماھيت قدرت در "خاور" و در "باختر" ،با دو محتوا و موقعيت متفاوت ،فقط ﺟنبه ﺟغرافيايی
نداشته بلکه وﺟه سياسی ھم دارد .برای گرامشی اين تفاوت پيامد ھای استراتژيک مھمی در بر دارند ،از ﺟمله آن
که در غرب صرفا "ﺟنگ ﺟنبشی" کافی نيست و برای سرنگون کردن نظام سياسی به يک سلسله "ﺟنگ ھای
موضعی" ھم نياز است که "ﺟنگ ﺟنبشی" يک ﺟنبه از آن می باشد" .ﺟنگ موضعی" در برگيرنده يک بعد
"فرھنگی" مھمی است .گرامشی در ادامه مطلب بين بعد تئوريک نظريه قدرت نزد لنين و "ﺟنگ موضعی"
مورد نظر خودش رابطه برقرار می کند .واضح است که نه لنين ابعاد غير دولتی قدرت را ناديده انگاشته بود و
نه گرامشی منکر اھميت قدرت دولت می شود .بررسی ھای اخير در باره نوشته ھا گرامشی نشان می دھند که او
عميقا يک لنينيست بود ،اما به روش خودش.
در نيمه دوم سده بيستم تالش ھای بسياری در ﺟھت زدودن و مخدوش کردن رابطه دولت با قدرت و ﺟامعه انجام
گرفت ،به ويژه از سوی فيلسوفان "فرنچ تئوری" .اين فيلسوفان بسيار تالش کردند تا نظريه مارکسيستی دولت و
قدرت را به سوی افق ھای ديگری سوق دھند .ميشل فوکو بيشتر از ھرکسی در اين راه قدم برداشت .نزد فوکو
مقوله "ميکرو قدرت ھا" و يا "ريز -قدرت ھا" ٩نقش کليدی دارد .او مدعی است که قدرت در دولت متمرکز
نشده است بلکه در درون ﺟامعه پخش و حل شده است .قدرت نه در نھادھای دولتی بلکه در نھادھای "ميانجی"
- Micro-pouvoirs
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نظير مدرسه ،دانشگاه ،بيمارستان ،زندان ،تيمارستان النه کرده است .از نظر فوکو اين نھادھای "ميانجی" انسان
را به گونه ای میپرورانند که انسان ھا در رابطه قدرت ادغام شوند .فوکو در بسط و ادامه اين نظريه تا به آن ﺟا
ﺟلو می رود و تالش دارد اين ايده را به ما بقبوالند که قدرت فاقد "سوژه" است ،يک باور کامال ساختارگرا .در
الگوی لنينی قدرت ،سوژه قدرت "دولت" است و در تحليل نھائی طبقه بورژوا ،که دولت آن را نمايندگی می کند
)البته به گونه ای غير مستقيم(.
پيآمدھای استراتژيک نظريه قدرت فوکوئی بسيار مھماند .از آن ﺟايی که روياروئی با "دولت" زمانی می تواند
معنی داشته باشد و مطرح شود که "دولت" از قدرت مؤثری برخوردار باشد ،حال اگر قدرت در دولت متمرکز
نباشد و در تمام زوايای ﺟامعه پراکنده شده باشد ،ديگر مبارزه عليه قدرت لزوما نه متمرکز است و نه اصوال
عليه دولت .از نظر فوکو فضای اعتراضات چندگانه است و از ھمين رو بازيگران آن ھم چندگانه اند و در نتيجه
اين اعتراضات عليه آنھا ھيجگاه سرانجام نمیگيرند .از منظر ﺟنبش کارگری يک روياروئی نھائی وﺟود دارد
که در لحظه مناسب به وقوع می پيوندد و کار را بايد يک سره کرد ،که اصطالح معروف " نبرد نھائی" نماد آن
است .نزد فوکو چنين "لحظه نھائی" وﺟود ندارد و اصوال در نظريه فوکوئی قدرت چيزی به نام تضاد و يا
مبارزه آنتاگونيستی وﺟود ندارد .تئوری قدرت فوکو از ﺟنس "فردگرايانه" است و نه از ﺟنس "ذات گرايانه".
اکثر انديشمندان ساختارگرا و پسا -ساختارگرا پيرو اين انديشه اند .مقوله "ريزوم" نزد دولوز و گاتاری از
برﺟسته ترين نمونه ھای چنين تفکری است ،به ھمين ترتيب نظريه "ﺟامعه کنترول"  ١٠نزد تونی نگری و
دولوز.
تئوری قدرت ميشل فوکو يک نمونه کامل تئوری قدرت نزد "چپ نو"
است .برای اين چپ ،آرمان رسيدن به سوسياليزم ،انقالب سياسی ،انقالب اﺟتماعی ،کسب قدرت و اﺟتماعی
کردن ابزار توليد و در يک کالم برقرای يک ﺟامعه بھتر و برابر ديگر دغدغه خاطرش نيست .مشغوليت فکری
اش رھائی انسان از خودبيگانگی در زندگی روزمره ،در روابط خانوادگی ،در مناسبات ﺟمعی و در مناسبات اش
با انسان ھای ديگر است .چپ نو آن چنان ﺟوانب ھستی ،زندگی روزمره و عوامل پيش پا افتاده را سياسی می
کند که اصوال سياست ديگری باقی نمی ماند .سياسی شدن امر ﺟنسی يک نمونه بارز آن است .نوشته ھای ھانری
لوفه ير يک نمونه کامال گويای چنين برخوردی است .انتقادات به ﺟا اما غلو شده اين انديشمندان تا بدان ﺟا پيش
می رود که اصوال کليه اشکال تشکيالت سنتی مبارزاتی ،خواه از نوع سوسيال دموکرات و خواه سانترال
دموکراتيک چپ را به نفع تشکالت فاقد سلسله مراتبی بی در و پيکر ،بی ھدف ،بی برنامه ،بی تاکتيک و بی
استراتژی فدا می کنند .ﺟنبش موسوم به آلترموندياليست ھای دھه  ،١٩٩٠که تجسم عينی نظريه ھای "ضد
قدرت" بود و يا نمونه اخير "شب ھای بيدار" پاريس دو نمونه آشنا می باشند.
ذکر اين نکته ھم شايان توﺟه است که ميشل فوکو که در باره ھمه نھادھای ايدئولوژيک ،چون زندان ،بيمارستان،
تيمارستان و نظاير آن ھا مطالب بسيار نوشت ،اما اين نظريه پرداز " اپيستمه" و "دانش-قدرت" در باره مھمترين
نھاد ايدئولوژيک ﺟوامع سرمايه داری پيشرفته معاصر ،يعنی دانشگاهھا ،که خود و امثال خودش در آن ﺟا به
ترويج نظرياتشان میپردازند ،چيزی ننوشت!

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ
از ويژگی ھای چپ نو ،تکثير انواع ﺟرياناتی فلسفی -سياسی ای است که از ﺟريان مادر زاده می شوند .چپ نو
موﺟود پر زاد و ولدی است که فرزندانش به علت بی رمقی و ازدحام زير دست پای يکديگر له می شوند .از
ﺟمله اند :مکتب فرانکفورت؛ اگزيستانسياليزم؛ ساختارگرائی؛ پسا-ساختارگرائی؛ ساختارشکنی؛ اوپرائيزم؛
آلترموندياليزم و  ...ھمان طور که پيش تر ھم گفته شد چپ نو محصول بحران در احزاب کمونيست ،در تشکالت
سنديکائی وابسته به آن ھا ،و در يک کالم عدم اعتماد توده ھای زحمتکش به آن ھا بود.
نظريه ھای انتقادی در دوران پس از ﺟنگ ﺟھانی دوم را می توان به دو گروه کامال متمايز از ھم تقسيمبندی
کرد؛ آن گروه ھايی که به يک تشکل وابسته بودند و يک گروه سياسی نمايندگی اشان می کرد؛ و آن ديگرانی که
"مستقل" بودند و فاقد ھر گونه تشکل سياسی ،که در واقع ضد تشکل بودند .از دھه  ١٩۶٠به بعد نظريه ای که
نقش سيمان وحدت دھنده نظريات متنوع ضد تشکل را بازی کرد به ساختارگرائی مشھور شد .پيش ترھا تئوری
- La société de contrôle
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ھای انتقادی مکتب فرانکفورت و اگزيستانسياليزم ھمين نقش را ايفاء کرده بودند .اما اين که يک ﺟريان فکری
فاقد يک پايگاه اﺟتماعی باشد ،يعنی يک تشکل سياسی آن را نمايندگی نکند ،به ھيچ وﺟه به معنای آن نيست که
در آن مقطع از زمان از نفوذ برخودار نيست ،اگر چنين می بود ديگر نام و نشانی از آن باقی نمی ماند و به
ورطه فراموشی سپرده می شد .اين نکته در مورد ساختارگرايی کامال صادق است ،با آن که ھيچ تشکلی از خود
نداشت اما در طی سال ھای  ١٩٧٠ - ١٩۴٠نه تنھا از نفوذ بسيار باالئی برخوردار بود ،بلکه بر تئوری ھای
انتقادی دھه ھای بعد ھم بیتأثير نبود .در واقعيت امر در طی اين سال ھا ساختارگرائی پا به پای مارکسيزم بر
تئوری ھای انتقادی تأثير گذارد.
دست کم می توان چھار ويژگی برای ساختارگرائی قائل شد .نخستين ويژگی عبارت است از وارد کردن الگوھای
زبانی به حوزه علوم اﺟتماعی ،عمدتا تئوری ساختاری زبانی سوسور .کلود لووی استروس پايه گذار
ساختارگرائی در فرانسه با مطالعه ﺟوامع اوليه ،قرابتی بين ساختارھای اين ﺟوامع و ساختار زبان می بيند .الکان
ھم مدعی می شود که ساختار ناخودآگاه ذھن انسان ھم ھمان ساختار زبان را دارد .نظريه نشانه شناسی رونالد
بارت ﺟامعه را در کل در قالب سيستم ھای "نشانه ھا" توضيح می دھد .توسل به الگوھای زبانی نزد ژاک دريدا
به اوج خود می رسد .او تا به آن ﺟا پيش می رود که می گويد » :ھيچ چيز خارج متن وﺟود ندارد« .در زبان
شناسی سوسوری معنی دال در يک ﺟمله توسط ﺟايگاه آن کلمه در آن ﺟمله و در رابطه با بقيه کلمات است که
تعيين می شود .يعنی ترتيب قرار گرفتن يک کلمه در يک ﺟمله است که معنی اش را تعريف می کند و ھيچ
ربطی به عوامل خارج ازمتن ندارد ،يعنی فاقد ارزش مکانی-زمانی و يا تاريخی -اﺟتماعی است .ساختارگرايان
فرانسوی از اين ھم ﺟلوتر می روند و مدعی می شوند که اصوال ھيچ رابطه ای بين زبان و واقعيت وﺟود ندارد.
وقتی دريدا می گويد» :ھيچ چيزی خارج از متن وﺟود ندارد« در واقع ھمان نکته ای را که ميشل فوکو مدعی
است تکرار می کند ،بدين معنا که پيوند بين "واژه ھا" و "چيزھا" توسط يک " اپيستمه" ميانجی می شود.
تخريب حقيقت ،انکار و نفی آن دومين ويژگی ساختارگرايی است .ساختارگرايان علم مدرن و پيش فرض ھايش
را زير پرسش می بردند .اين نفی علم مدرن به واقع خود منتج از فرضيه کلی تر ديگری است که توسظ فرانسوا
ليوتار درسال  ١٩٧٧در کتاب " شرايط پسا-مدرن"  ١١بيان شد .اين تز که به نام "پايان روايت کالن" مشھور
شد ،قرابت بين ساختارگرايان و پسامدرنيزم را نشان می دھد.
"عليتگرائی" سومين ويژگی ساختارگرائی است .ساختارگرايان اصرار بر نوعی ﺟبرگرائی تاريخی دارند و رد
ھر گونه "تصادف" در تاريخ نزد آنان امر کامال شناخته شده ای است .بر ھر يک از کتاب ھای " آنتروپولوژی"
 استروس|" ،ميتولوژی"  -بارت" ،واژه ھا و چيزھا"  -فوکو و "خوانش سرمايه" -آلتوسر ،به نوعی اشکالی ازﺟبرگرائی تاريخی و ابژکتيويتيزم تاريخی سايه افکنده است .بنمايه ھر چھار کتاب نامبرده بر تحليل از "نامتغير
ھای ساختاری" ﺟامعه در درازمدت استوارند .به واقع ساختارگرايان ادامه دھندگان راه پوزيتيويست ھای
کالسيک چون اگوست کنت و دورھايم بوده و تا حدودی متأثر از سن سيمون ھستند.
چھارمين و مھم ترين ويژگی ساختارگرائی نقد و رد "سوژه" است که از "ضد انسانگرای"اش سرچشمه می
گيرد .ميشل فوکو در بخش نتيجه گيری کتاب "واژه ھا و چيزھا" به سبک مرادش نيچه ،مرگ انسان را اعالم
می کند و در ادامه مطلب می نويسد  » :انسان ديگر آن مسأله قديمی ما نيست ،و اصوال آن ثابتی که در برابر

شناخت انسان قرار داشت ھم نمی باشد ....انسان يک اختراع ﺟديد است که تبارشناسی انديشه به ما نشان می دھد
که تاريخ اين اختراع دوران ﺟديد است و شايد ھم پايانش ھمين روزھا فرا رسد« .اما آلتوسر ھم به صراحت و به
دفعات اصطالح "ضد انسانگرايی تئوريک" را به کار می گيرد .از نظر آلتوسر تاريخ عبارت است از "يک
فرآشد فاقد سوژه و بیپايان" .او بر اين نکته تأکيد دارد که اگر روزی يک مبارزه طبقاتی ھم رخ دھد ،ھيچ سوژه
رھائی بخشی نمی تواند وﺟود داشته که موتور آگاه آن باشد .لووی استروس يکی ديگراز اعضای محفل چھارنفره
ساختارگرايان در رابطه با سوژه می نويسد » :سوژه ،اين بچه لوس و ننر غير قابل تحمل ،در حالی که می

خواست که توﺟه ما را منحصرا به خودش ﺟلب کند ،صحنه فلسفه را برای مدت بس طوالنی اشغال کرده و مانع
از ھر نوع کار ﺟدیای شده است« .به واقع "ضد انسانگرائی" فوکو ،آلتوسر و استروس در اصل انسانگرائی
به طور اعم و "اگزيستانسياليزم" سارتری به طور اخص را ھدف حمالت خود قرار داده بودند .سارتر رقيب
فلسفی نسل پيشين تر بود که ساختارگرايان کمر به نابودی فلسفه اش بسته بودند.

Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979
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رودايدھای مه  ١٩۶٨در فرانسه که ھمه ساختارگرايان را غافلگير می کند ،پايه ھای تئوری ساختارگرائی را
میلرزاند .آلتوسر مجبور به انتقاد از خود می شود و ديگران ھم به بازنگری ﺟدی نظرات خود می پردازند .ژيل
دولوز ساختارگرا به سرعت از ساختارگرائی دور می شود و با توسل به مقوله "ميل" به نوعی فلسفه ويتاليزم
)زندگیگرائی( روی می آورد .ژيل دولوز با نگارش کتاب " آنتی اوديپ" پايه ھای پسا-ساختارگرائی را بنا می
نھد .آلتوسر ھم پس از انتقاد از خود با ساختارگرائی بدرود می گويد و به "ماترياليزم ﷲ بختگی" و يا "ماترياليزم
تالقی" روی می آورد ،يعنی تا سطح ماترياليزم اپيکوری سده سوم پيش از ميالد عقب می نشيند .اما ميشل فوکو
ھم که قرار بود ﺟای مارکس را بگيرد ،در طی يک مصاحبه به اين تز می رسد که وظيفه يک فيلسوف آن است
که يک "خبرنگار متعالی" شود .او در راستای اﺟرای فلسفه ﺟديدش به عنوان روزنامه نگار نشريه ايتاليايی
کورير دوالسرا روانه ايران می شود و در اثبات تزھای ضد مارکسيستی اش به دستبوس رھبران رژيم اسالمی
می رود و در ستايش خمينی و اسالم به ھذيانگوئی می پردازد .بدين ترتيب با استحاله ساختارگرائی به پسا-
ساختارگرائی توسط ھمان انديشمندان ساختارگرا ،دترمينيزم ساختارگرايی اوليه ﺟايش را به يک فلسفه تاريخ می
دھد که رخداد و عرض ﺟای ﺟبر را می گيرد .آخرين نمايندگان اين فلسفه "ﷲ بختگی" ھم آلن بديو ،اسالوی
ژيژک و ژاک رانسی-ير می شوند که ھر سه مائوئيستھای سابق پيرو آلتوسر ﺟبرگرا بودند .چه پشتک و
واروی فلسفی سريعی برای سرگرمی تماشاچيان فلسفهدوست!

ﻣﻪ  :۱۹۶۸ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﺋﻲ ﺗﺎ ﭘﺴﺎ-ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﺋﻲ
سال ھای  ١٩۶٠ - ١٩۵٠سال ھای رواج ساختارگرائی کالسيک بود ،سال ھای رونق اقتصادی و شکوفائی
سرمايه داری در فرانسه ،سال ھای صنعتی شدن شتابان فرانسه ،در يک کالم سال ھای مدرن شدن فرانسه نيمه
روستائی .طوفان عظيم وغير مترقبه مه  ١٩۶٨کاخ شنی ساختارگرايان را به سرعت فرو می ريزد .ھمان کسانی
که تا آن زمان از "ساختارھای محکم" و "ثابت ھای تئوريک" ﺟامعه سخن می گفتند و سخت به آن ھا چسبيده
بودند ،ھمان ھايی که "مرگ سوژه" را اعالم کرده بودند و تاريخ را به مرخصی ابدی فرستاده بودند ،به ھمان
سرعت که ﺟنبش مه  ١٩۶٨روی داد به ھمان سرعت ھم ساختارگرائی را رھا کردند و يک شبه پسا-ساختارگرا
را ابداع کردند .معجزه مه  ١٩۶٨دگماتيک ھای نابينا را شفا داد .دست کم در رويداد مه  ١٩۶٨در فرانسه دو
ويژگی اصلی می توان مشاھده کرد .نخست خصلت "انسانگرائی" اش بود که عمدتا طغيانی بود عليه "از خود
بيگانی" انسان در ﺟامعه سرمايه داری .ژان لوک گودار ،فيلمساز مترقی فرانسوی ،در فيلم " دختر چينی"،
روايت خود از ﺟنبش مه  ١٩۶٨را چنين به تصوير در می آورد  :در اين فيلم که بازيگر اصلی اش يک دختر
ﺟوان مائوئيست است در يک صحنه تظاھرات خيابانی ،بر کتاب "واژه ھا و چيزھا" نوشته ميشل فوکو گوﺟه
فرنگی گنديده پرتاب می کند و تظاھرکنندگان ھم کتاب را لگدمال می کنند .ميشل فوکو در زمان رويدادھای مه
 ١٩۶٨در فرانسه نبود تا خود از نزديک واکنش دانشجويان معترض به فلسفه اش را لمس کند و از خشم آنان در
امان ماند.
ويژگی دوم ﺟنبش مه  ١٩۶٨اين بود که يک رويداد سريعی بود و به اصطالح ژيل دولوز يک "رخداد" بود،
درست برخالف نظريه ساختارگرايان که بر "دراز مدت" ،و "نامتغيرھای ساختاری" ﺟامعه تأکيد داشتند .لوسين
گلدمن در ھمين رابطه نوشت » :ساختارھا به خيابان ھا سرازير نمی شوند« .آری اين سوژھا ھستند که خيابان را
تسخير می کنند ،حتی اگر برای زمانی نه چندان طوالنی.
رويداد ھا مه  ١٩۶٨نقطه عطف بسيار مھمی در چپ اروپائی در ھمه اشکالش بود .احزاب کمونيست رسمی که
معرف "چپ کھنه" بودند ،يعنی تا بيخ و بن استالينستی ،حتی در شکل کمونيزم اروپائی اش ،که تا آن زمان از
پايه ھای اﺟتماعی نسبتا وسيعی برخوردار بودند ،به واسطه سياسيت سازش طبقاتی اشان به سرعت پايه اشان را
از دست می دھند .در بعضی از کشورھا بازھم سياست ھا راست تری را اتخاذ می کنند و حتی تغيير نام می
دھند ،و در برخی از کشورھا از صحنه سياست خارج و منحل می شوند .در فرانسه حزب کمونيست و سنديکای
وابسته اش ث  .ژ  .ت .به واسطه سازش طبقاتی و پشت کردن به ﺟنبش مه  ١٩۶٨به سرعت پايه ھای تودهای ا-
شان را از دست می دھند .گروه ھای مائوئيستی که آلتوسر پدر تئوريک و فلسفی اشان بود در پی رويدادھای
انقالب فرھنگی در چين و شکست "باند چھار نفره" به رھبری زن مائو ،ھمگی کله پا می شوند ،رھبرانشان را
نه تنھا به رد مارکسيزم-لنينيزم واداشت ،بلکه اکثر آنھا به سرعت ضد مارکسيزمھای دوآتشه و سخنگوی
راستترين ﺟناح سرمايه ﺟھانی و صھيونيزم شدند.
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"فرنچ تئوری" مجموعهای است از آرای يک دوﺟين انديشمندان ناھمگن فرانسوی که با آن که در زمينه ھای
مختلف نظريات متفاوت ارائه دادند ،اما ھمگی آنان در سه موضع سلبی اشتراک نظر داشتند :نقد "سوژ"؛
مخالفت با برنمائی و امر نمايندگی ،و مخالفت با تداوم تاريخی .اصل و نسب فلسفیشان به نيچه ،ھايدگر و فرويد
می رسد و لب کالم فلسفیشان ھم نقد " تئوری انتقادی" و رد آن است ،و ھر آن چه را که در سنت فلسه انتقادی
آلمانی است به زير پرسش می برند .قطار بی راننده و بی مقصد "فرنچ تئوری" وقتی به ايستگاه مه  ١٩۶٨می
رسد از خط خارج شده و سرانجام ھمه سرنشينان اش لت و پار می شوند .در اين سفر دور و درازش در آخرين
ايستگاه به آلن بديو می رسد که ھم چون رعدی در آسمان بی ابر می غرد!
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