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 ی ُشلتبارشناسِی اندیشه

 

 (آدورنو)» یابد. جایی که اوتوپیا را دوست نداشته باشند، اندیشه زوال می« 

 

ی نقطه ی ھگلیاستیالی اندیشه ھای بورژوایی وی انقالبدورهبر  ۱۸۴۸سال 
ی ھای برخوردار از پارلمان و قانون اساسی خود را با زمانه. دولت گذاشتپایان 
 متخالِف طبقات حاکم و ھمزمان سعی کردند میان منافعِ  ساختندمنطبق جدید 

بورژوازی دیگر جز انباشتن ثروت، حتا به قیمت قدرت  تعادلی برقرار سازند.
عالقه به تاریخ یا به کم کار شد و بنابراینمحافظه ای نداشت.سیاسی، دغدغه

. »ھا اش از طریقِ ایدهدرک زمانه« پیوند میان واقعیت و فلسفه، ــ به تعبیر ھگل:
اش را از دست قوام و پراکسیس فلسفی از سیاست و علم جداشد و وحدت

ھای گزینشی پرشماری پدید آمد: نئوکانتیسم، پدیدارشناسی، سیستم داد.
باوری، داروینیسم، اگزیستانسیالیسم، و غیره. به یاتباوری، پوزیتیویسم، حفایده

تی طبیع ی فلسفِی پساھگلی بازگشتی بود بهاندیشه س،ر آنِدری گونتِ عقیده
« و » شده غیرتاریخی« منفعل و منبسط: انسان، اخالق و جامعه مفاھیمی 

ھای متضادش به شدنبودند. تفکرِ فلسفی جدید در دگرسان» شده بازطبیعی
دِل بورژوازی تبدیل شد.  در کارانهای از واکنشِ محافظهئولوژیِک چندگانهن ایدهبیا

ھایش که انگارهرغِم وجود بخشی از حقیقت در برخی از بنبهاین فلسفه، 
ساخت، نمودیابی تغییرِ رادیکاِل آلیسم آلمانی را آشکار میھای ایدهمحدودیت

 رپردازی بود.ی بورژوایی در قلمرِو نظگیرِی طبقهجھت

ی انقالب را به ی پرولتاریا نوع جدیدی از ستیزمندی به ھمراه آورد و صحنهتوسعه
جنبش کارگری به علوم اجتماعی و طبیعی،  جا کرد.ھا جابهھا و کارخانهکارگاه

و ادبیات توجه کرد اما نیاز به  آموزشبه تکامل انواع، به سالمت و جنسیت، به 
پرولتاریای  ی واقعِی فرارونِد انقالبی را ندید.مثابه سازهی خاص بهیک اندیشه

گرایانه از طبیعت بود. باوری که عموماً طبیعت ودریافتیدرکخودآگاه ھنوز زندانِی 
ربطی به فلسفه  شده بود این بود که نه مارکسیسم و نه آنارشیسمپذیرفته

پرداخت. ھرچند نمی» کارگری « ی کس به ضرورت یک فلسفهد و ھیچندار
دریافت از یک زندگی  ترین نوعِ ترین و عملیعقالنی« آنارشیسم خود را 

برکمان )، و بنابراین خود را  آلکساندر دانست (می »اجتماعِی آزاد و ھماھنگ 
یک تئورِی علمِی عنوان شمرد، و مارکسیسم ھم خود را بیشتر بهمی َردخفرزنِد 

اما در  کرد،شناسِی عمومِی انتقادی مطرح میتکامل اجتماعی و یک جامعه
اِن این دو اردوگاه از حد یک ترین اندیشمندارتباط با اصول فلسفی، برجسته

ر اثر ب وانگھی که رفتندفراتر نمی گرایانهگرایانه و علمماتریالیسم عوامانه، طبیعت
 در مورد بینانه بود.خوش و ایمان به پیشرفت بسیار تکاملتئوری بر  اتکایش
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الملل [انترناسیونال ] بر روند آنارشیسم، شکست کمون پاریس و انحالل بین
نخست میان  :منجر شد اختالفات عمیقی به و اش تأثیرِ سنگینی داشتتحول

گرایش کارگرِی باکونینیستی و جمعگرا [کلکتیویست] و سپس کمونیستی 
، و گرایشِ فردگرا، استیرنری، که خصلتِ کارگری سیسندیکالیتو 

کرد و مدافع مالکیت خصوصی بود. بعدھا تاریخِ را رد می انترناسیونالیستی
 ئولوژیکیِ ی ایدهشناختِی الیزه روکلو و جبرگرایِی مکانیکِی کروپوتکین پیکرهانسان

و د رفتهرفته در جناح سوسیالیسم دموکراتیک نیز آنارشیستی را تکمیل کرد.
گرفت: یکی رفورمیستی و دیگری انقالبی. ھر دو شکل می گیری عمدهجھت

دانستند اما برای یکی مارکسیسم یک تئوری شناختِ خود را مارکسیست می
ی نیروھای ی قوانین حاکم بر جامعه بود، که برای توسعهطرفانه در بارهبی

ای دیگری مارکسیسم که برآن؛ حالی عقالنی ضرورت داشتتولیدی به شیوه
ود ب» ی پرولتری بیان تئوریِک جنبشِ انقالبِی طبقه« ویژه پیش از ھرچیز و به

ھای متفاوت را باز ھم ھا میان جناح(کارل کورش). جنگ جھانی اول این اختالف
 ی ھمسازتر کرد و با وقوع انقالب روس، یعنی نخستین انقالبی که داعیهعمیق

 ی میان مارکسیسم و فلسفهکسیستی را داشت، رابطهھای ماربودن با آموزه
 بحثِ روز شد.

شناسِی ھای انقالبی را، که از یک روشمارکسیست ۱۹۲۴ی فلسفی منازعه
ای ھکردند، در تقابل با مارکسیستدیالکتیکِی ھگلی ـ مارکسیستی دفاع می

این جناحِ آخری، با  قرار داد.» ھا یستـ لنین مارکسیست« دموکرات و یالسوس
وکرتیسیسماتکا بر کتاب  و امپیری ی لنین، مدعِی برقراری یک فلسفه ماتریالیسم 
ھای فلسفِی با بنیان بود یافته در و توسط حزب)ِی حزبی ( مادیتمارکسیست

. دموکراتھای سوسیالئولوگیدهی انھادهھای پیشبورژوایی و  مشابِه بنیان
ی سریعِ یک ، و ھمچنین توسعه۱۹۲۳در اکتبر و نوامبر  شکستِ پرولتاریای آلمان

 توسط بوروکراسِی غاصبی با مشتِ آھنین داری دولتی  در روسیه، کهسرمایه
، منازعه را به سود لنینیسم گفتکه به نام انقالب سخن می پیش برده شد

که دیکتاتوری بولشویکی به یک جھنم سان، حتا پیش از آنفیصله داد. بدین
م مارکسیس« تبدیل شود،  ای استثمارگرالیتر و بوروکراسی شوروی به طبقهتوت
شد، ماتریالیسمی از طریق لنینیسم به نوعی ماتریالیسم بورژوایی تبدیل» 

وجق در خدمت اجق ییئولوژیدوگانی و مکانیستی، جبرگرا و پوزیتیویست، ایده
کوک، اش توتالیتر بود. پانهیدولتی که ھمسان با ھمتایاِن بعدِی ایتالیایی و آلمان

) علیه  ۱۹۲۰(حزب کمونیست کارگری آلمان در  KAPDچپِ شوراگرای ھلندی و 
ئولوژیکی سخت مبارزه کردند، اما لوکاچ، با انضباط و اطاعت از واگردانِی ایده این
طبقاتیتاانکار کتابش  و» انتقاد از خود « به » حزب «  و  روی آورد. ریخ و آگاھی 

ھای روسیه و آلمان برده در انقالبھا، که ھمانند چپِ نامدر مورد آنارشیست
شان در آن شان در آن زمان شناساندِن نقشترین دغدغهمغلوب شده بود، اصلی

ھای کمونیستی تحریف شده بود. ی گرایشھا بود، نقشی که توسط ھمهانقالب
ھا را از زمان که بتواند میراثِ آن ایھا امرِ ساختِن فلسفهرو، آنارشیستاز این

بینِی منسجم از سربگیرد کنار انترناسیونال به بعد در یک جھان پرودون و
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ھای چه حالت اضطراری یافته بود بیشتر در نیاز به شرحگذاشتند. آن
. از فتیای آنارشیسم نمود می»ایده « ی ی آسان و منظم در بارهراھنماگونه

کمونیسم لیبرتری نوشت با عنوان » الفبای « کمان یک رو آلکساندر برھمین
ی میان آنارشیسم و فلسفه را این گونه رابطه ماالتستا آنارشیسم چیست؟

گونه ریزی نشده و ھیچگونه علمی پایهتعریف کرد که آنارشیسم بر ھیچ
نفسه نیست ی فلسفِی فیسازد، اما این نافی اندیشهسیستمی نمی

ھا یاد دھد به انسان« ای در این راه به کار رود که ین اندیشهکه چنمشروط به آن
 .»واقعیات را از موھومات تمییز دھند  با دقت بیشتری  تا بھتر استدالل کنند و

 یشیوه« باورانه و التقاطی موجب شد که او گیرِی غیرتاریخی، فایدهاین موضع
عشق به « و » اراده « را بر اصولی انتزاعی ھمچون » اش از جھان برداشت

اش کنار بگذارد. آنارکوسندیکالیسم بنا نھد و مسأله را بدون حل کردن» ھا انسان
یابِی جنبش کارگری در دنبال بازسازمانبه ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۰ھای میان سال

و انقالب اجتما( ی اسپانیا جزیرهشبه یر بِسنار ) و ، از پیعیسندیکاھای کارگری 
و پراتیک آنارکوسندیکالیسمبرای مثال در  ( در طول انقالب اسپانیا  زا ، تئوری 

. پس از آن دیگر ھیچ. ھای خود دست یافتبندیبه بھترین فورمول روُدلف روکِر )
ه مه ای از جنبشِ انقالبِی مدرن، پس از ما، ھمچون سازهجنبشِ آنارشیستی

شار آثاری چون انتش رد. امامُ در اسپانیا  ۱۹۳۷ ز آموزه تا کن ، آنارشیسم. ا
رد، دانیل گَِرن ینوشته ، یا  ی لویی مرسیه ـ وِگا، نوشتهآنارشیسم مرگ ندا

ی جدید ی مورای بوکچین، در آغاز یک چرخه، نوشتهآنارشیسِم پساکمیابی
ی نوعی بازگشتِ اندیشهاز انقالبِی مندرج در شکستِ الگوی فوردیستی تولید، 

که توجه و عالقه به نقشِ مھم  اش این بودو ُحسن داد.خبر میآنارشیسم 
ای ھای برجستهچھره از ھای پیشین را برانگیخت، وھا در انقالبآنارشیست

، یا ریکاردو »دوستاِن دوروتی « ، woobiesھا ُووبیری، چون الندئاور، ماخنو، برنه
ھمتایی مانند سندیکاھای یگانه، شوراھای کارگری، رب بیفلورس ماگون، و تجا

بوکچین  لیبرتر، غبار فراموشی را زدود. رزمندگان ھای اسپانیا و سازمانکلکتیویته
ھای انتقادی نھاد و جبھه پیش» وفور « ی پاسخی آنارشیستی به جامعه

 شناسِی اجتماعی، شھرسازی و تکنولوژی گشود.ی بومجدیدی در زمینه
مرسیه خواھاِن یک نوسازی تئوریک از خالل رویارویِی تحلیِل کالسیِک 

گری و استثمار شد. داری از لحاظ سلطهآنارشیستی با شرایِط جدید سرمایه
ی انقالبی اندیشه بستِ فلسفیِ ن و دیگران، راِه فرارفتن از بنرَ برای دانیل گِ 

میان بینشِ  وحدتتوانست از کونین بود، که میدادِن مارکس و باآشتی
در واقع، این راه از جمله از طریق  ماتریالیستی تاریخ و نقِد دولت آغاز شود.

 و عنوان فیلسوف ماتریالیستعمیقِ آثار او به با باکونین و بازخوانیِ  آشنایی
ھای پس از امحای انترناسیونال، بنیان شد.تئوریسیِن انقالب میسر می

اریخی و نقِد روسو، ھگل، ُکنت و مارکس ــ نقدی ی باکونین، دیالکتیِک تاندیشه
آلیستی، نقش دانش و دانشمندان، و که شامل قرارداد اجتماعی،  عرفاِن ایده

اعتنایی قرار گرفت و نادیده انگاشته شد. این مورد بی گرایی بود ــدولت
، بسته به جھِت باد، خواه به سوی را ی آنارشیستیتوجھی اندیشهبی
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طبقاتی ( فراسوی طبقاتِ اجتماعی گرا یا فردگرایِی مکتبِی میانژِی علمئولوایده
 .کشاند به سوی ماجراجویی یا پیروی از اوضاع و احوال خواه، )

پس از جنگ جھانی اول، بحران اجتماعی تواِن اندیشیدن را ھم در بورژوازِی 
پدیدار شد:  غربی و ھم در بوروکراسِی استالینی برانگیخت؛ این امر به دو صورت

ه ک آلیسم، یکی سوبژکتیو [ ذھنی ] و دیگری ابژکتیو [ عینی ]. بورژوازی،دو ایده
اش وسوسه بیش از پیش ھا و ماجراھای نازیسم، دیکتاتوریمنجیان مقدرشده

او  اش را از دست داده بود.بینی لیبرال و دموکراتیِک آغازینکرد، تمام خوشمی
دید اِن خویش  بلکه ھمچون چیزی بیرون و خنثا میدیگر جھان را نه ھمچون جھ

عالقه به سیاست، اخالق یا کنش  بدون ،»وجود « مثابه در برابرش به فرد که
فرارفتن از  ی حیاتِی این وجود، امکانگرفت. ناپایدارِی تجربهاجتماعی شکل می

ھای بین دو جنگ ی رویزیونیستِی سالفلسفه کرد.سد می تاریخی را زمانِ 
ی کنش ــ پراکسیس ــ را برای ھمیشه کنار گذاشت، و در نتیجه یا در مقوله

قید و شرط از داری بیگرا محبوس ماند و یا به طرفموضعی بدبینانه و شکست
بود.  نمودارِ چنین دورانی ترین فیلسوفِ ھایدگر شاخص قدرتِ مستقر پرداخت.

ای در حال بینِی طبقهجنبید. بوروکراسی شوروی ھم خوشریا چندان نمیپرولتا
ی رقیب و متحدش ــ بورژوازی در ارتقا را حفظ کرده بود ھرچند او نیز به اندازه

به خود  اش عاجز بود. اوحال انحطاط ــ از درک واقعیتِ فراتر از منافع طبقاتی
و درنتیجه رھبِر انقالب و   کش،منافعِ طبقات ستم مترجِم انحصاریِ  ھمچون
ی استالینی نه فقط به الپوشانی حقیقت نگریست. فلسفهمی دارِ تاریخ،سکان

کرد بلکه جزمیات دروغین ھا ــ  قناعت نمیــ بیان ذات چیزھا به صورت ایده
 [ژارگون] یک زبان زرگری را با اتکا بر ھای خودشخودش را، قھرمانان و اسطوره

ی استالینی فرقی با کرد. در چنین بافتاری، فلسفهمی تولید علمی و جبرگرا
بورو [دفتر سیاسی ]، دولت، پیشوای معظم، علم، حزب، پولیت  دین نداشت.

اشکالی بادکرده و توخالی ــ یا به قول گی دوبور انقالب، سوسیالیسم ... 
ی در راه شمولعناصری از نمایشِ متمرکز ــ بودند که با ادعاھای عینیت و جھان

 او ب در دو جبھه و تعقل رفتند. حمله به خردتحکیِم قدرت این فلسفه به کار می
از طریق  ناعقالنیتِ ذھنی و یدنابخر با گرفت:ی متمایز انجام میدو شیوه

ئولوژی، تاریخ، کردِن مفاھیِم ازخودبیگانگی، سوژه، طبقه، حقیقت، ایدهحل
حافظه، انسانیت و غیره در مفاھیمی چون وجود، اراده، شورِ حیات، ھستی، 

خردی و ناعقالنیتِ عینی، از طریق یک طبیعت، نژاد، میھن و غیره؛ با ناب
 ی آزادیسان ایدهبدین .]ژارگون[ ریزبان زرگ بر یکمانََوی و مبتنیاَبَرمارکسیسم 

بدون سد و  ایشیوهیابِی ھمدارگان بهگون شد و دیگر با خودتعیّناز ریشه دگر
ی خویش از سوی ھمدارگان ) ھیچ وجه مانع (تعیین حقِ سرنوشت آزادانه

اـ جاین« ، یا »دازاین « اشتراکی نداشت بلکه به موضوعی تبدیل شد مرتبط با 
اختیارش را با  اجتماعیاخالقی و برونای برونآشوبه در درونِ  هک فرد»  بودِ 
سپارد که خود را نمایندگاِن تفاوتی و حتا با اطاعت کورکورانه به کسانی میبی

 خوانند.عامالِن ضرورتِ تاریخی می سرنوشت و
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با تمام این احوال، اندیشهی خردورز در برابر یورشھای ھستیگرا یا 
اگزیستانسیل، پراگماتیستی، نازیستی یا مارکسیسِت استالینستِی خردستیز، و 

نیز در برابر تضادمندیھای خوِد خردورزی عقبنشینی نکرد. علمپرستی و 
پیشرفتپرستی بهمثابه ایدهئولوژِی بورژوایی به پرسش گرفته شد، خصلِت 
ابزاریشان افشا و محکوم گردید در حالی که ھنر و ادبیاتِ پیشاھنگ خود را 
تسلیم تاریکی، کودکانهگرایی، بدویگرایی، غروبگرایی میکرد تا با ابتذال، 

پیشپاافتادگی و استیالی نگرشی که ھمهچیز را قابل اندازهگیری میداند مقابله 
کند. 

سرانجام، در برابر حملهھایی که نیچه بر ارزشھای بورژوایی وارد آورده بود، نقد 
عقل بر اساس و به ناِم عقل به نوع جدیدی از متافیزیِک ھستی ِ عریان و قرارگرفته 

نیانجامید، ھمانط ور که به سوی استتیسم  در « فراسوی خیر و شر » 
(  زیبایی شناسِی مکتبی) نیز منحرف نشد. با این حال، پیروزی قدرتھای 

کاپیتالیستی و توتالیتاریسم اردوگاه شوروی، امکان گسترشیابی و اشاعهیابی 
را از این نقد سلب کرد و آن را در محدودھی محافل روشنفکری، بنگاھھای 

انتشاراتی حاشیهای، دانشکدھھای شھرستانی و پروژھھایی محصور ساخت که 
ؤسسهی پژوھشھای  کموبیش  موفقیتھایی به دست آوردند، ماننِد « 

کولژ  اجتماعی » ( نویسندگان مکتب فرانکفورات و متحدانشان )، 
جامعهشناسی ( ژرژ باتای )، مجلهھایPolitics  ( دوایت  مکدونالد )، و « قرارداد 
اجتماعی » ( سوارین، پاپائیوانو ) ، انجمن محلی برنامهریزی آمریکا ( مامفورد  )،

و غیره. نقِد تئوریِک اجتماعی، که در حفاظ بازتابِ ضعیف اولیهی کارھایش، جدا از 
محیطھای اجتماعی و دور از ستیزھای سیاسِی روزمره، بدون ارتباط دیالکتیکی با 
کلیِت فرارونِد اجتماعی و بنابراین بدون کاربرد باقی مانده بود، با َفَوران یک دورھی 

انقالبی جدید در کشورھای کاپیتالیستِی فراتوسعهیافته در طول سالھای ۱۹۶۰ 
اھمیت خود را از نو نمودار ساخت. این نقد ھمچون پلی میان دو دوران بود؛ 

کنشگران اصلی ِ شورشھا و معترضاِن جدید میبایست این نقد را در خود جذب 
میکردند و آن را به عمل درمیآوردند. راه پر از مانع و دستانداز بود، نه فقط به 
دلیل نیروھای سرکوبگرانهی پلیسی بلکه ھمچنین به علِت فعالیِت پاسداراِن 
استالینیست که، با ظاھرھای گوناگون، عمدتاً طرفداری از جھان سوم، بخش 

مھمی از جواناِن عاصِی آن دوره را مجذوب خود کرده بودند. اما نقِد اجتماعی پیش 
میرفت و با جنبش واقعی ھمراھی میکرد. شورش ماه مه ۶۸ در فرانسه 
نقطهی اوج » دومین یورش پرولتری علیه جامعهی طبقاتی «، بنا به تعریِف 

انترناسیونال سیتواسیونیست از آن، بود. و این گروْه یگانه جمعی بود که پنانسیِل 
انقالبی آن دوره را درک کرد و نشان داد که اھرم این شورش در چه نقاطی باید به 

کار بسته شود. نقِد سیتواسیونیستی سنتزی خارقالعاده از ِخرد و تخیل بود. این 
نقد ھر چند تمامیتِ اندیشهی انقالبی ِ پیشتر فورمولبندیشده را در خود نگوارده 

بود و گاه به ورطهی ترقیگرایی و پیشاھنگگرایی میافتاد، اما منسجمترین و 
نوآورانهترین نقِد آن دوره بود و مطالبات رادیکالی را که با توجه به عمقِ بحران 

میتوانست در سطح کالن مطرح شود تدوین کرد. اما پرولتاریای 
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ی کارگرِ وجوِی آگاھِی تئوریک از سوی طبقهجست اجمال نیافت زیراخود را جز به
جا شوراھای کارگری ایجاد زمانی بیش نپایید و در ھیچاندک ۱۹۶۰ھای سال

تیر خالص را به استالینیسم زد و  یک نقِد   انترناسیونال سیتواسیونیستنشد. 
ناختِ ریزی کرد که در آن میل انسانی و شبرانداز را پایهرادیکاِل براستی بنیان

انترناسیونال ھای اما پیروزی روند.دستِ ھم پیش میدرعقالنی دست
 و مطیعی تمام شد که وارفتهھای جدیِد نسل فقط به سود سیتواسیونیست

ھای انقالبی داری را به خاطر پشتیبانی از پروژهخواستند پناھگاِه سرمایهنمی
 ھا وگفته ند که توانستبود پیروزمندیی ھای طبقهزیرا اینان پایه ترک کنند

 پیچ کند و در خود بگنجاند.طناب سیتواسیونیستی را ھایکرده

ای که گونهخواھد ھمچون چیزی طبیعی فھمیده و پذیرفته شود، بهقدرت می
ی روست که از تاریخ، تاریخِ مبارزهانگار ھمواره وجود داشته است. از ھمین

اش خاستگاِه اخیرش را، وضعیتِ غاصبانهدیدگان، متفر است، زیرا این تاریخ ستم
با کسِب پیروزی بر  کند.اش را به او یادآوری میو مدتِ گذرای موجودیت

ی ساختِن نْفسِ ایدهکنپرولتاریای خودمختار، ھدِف استراتژیِک قدرت ریشه
سالح تئوریکی پرداخت که تاریخ را به خودمختاری بود و به این منظور به خلع

عینِی  زدایی از شناختِ با ارزشھدف آن بود که رانَد. شروع میجایگاھی نام
ی آگاھی برکشانده بود از تخیِل ی انقالبی به عرصهچه که اندیشهھر آن تاریخی

گری اجتماعی زدوده شود و، پس از آخرین تحریف و رازآمیزسازی، به سود سلطه
مارکسیسِم  رود. برای انجام کاری چنین گسترده، در محاق فراموشی فرو

اش گرایی نیز از عھدهپوزیتویستی قدیمی کارایی الزم را نداشت، ساخت
 آلبه ابزاری ایده تبدیل اصطالح رادیکالی آکادمیِک بهآمد. بنابراین اندیشهبرنمی

ی قطعاتی انتقادی به یارِی مصادرهو تا تاریخ به زندگی مخفیانه رانده شود  شد
یمن وضعِ خرابِ به جعل و قلبِ مفاھیمو نیز ده بودند، شطور مطلوب نافعالکه به

ھا ایده یعرصه در ھای دانشگاھی، بار دیگر نظمروشنفکرِی حاکم بر محیط
 از دارِ جامعه برای محافظتِ ی زمامبه این ترتیب، اندیشمنداِن طبقه برقرار گردد.

را  ھابرانداز رویدادھا را به بیروِن تاریخ کشاندند و آنھای بنیاندر برابر ایده خویش
ھای کالن، یعنی ھمچون مقوالتِ ادبِی نازمانمند، در مثابه روایتبه

ی انسانی تجربه با بارِ امر تاریخی  پسھای خویش گنجاندند. از آنینیبجھان
در ھنجار ،  نارواطع و گسلی ق ، ھمچونھمچون استثنایی فاقد معنای مشخص 

ھراسِ  نگریسته شد. در ساختارھای الیتغییر،تعمیر خوردگِی قابلیک ترک
ی ھا اندیشمنداِن خود را به جایی کشاند که ھمهگری از انقالبفھِم سلطهقابل
 شان در تاریخی افراد به سوی تحقِق جمعِی آزادیدھندهرا که سوق ھاییایده

دادن ای جز تنافراد چاره برای که نحویبهی فریبنده بنامند، یھااسطوره ھستند
 باقی نماند. شانبه ستم و فرار به دنیای کوچِک خصوصی

که تا چند سال پیش از  بلندآوازه شدندچنان  گریمصادره ۱گیرِ ھای چشمچھره
ھای معنادارِ تخریبِ تاریْخ سھولتِ زیرا یکی از جنبه تصور نبود،آن قابل
 کند.ھنگامی که تحریِف موذیانه با فراغِ بال عمل میسازی است بهشھرت
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ھای تئوریِک مبارزاتِ گری برای مدتی کافی در ویرانهبنابراین کارمنداِن اندیشه
جا خوش کردند  ایگونهبهخطر شده بودند ــ  گذشته ــ  که بر اثرِ اُفتِ جنبش بی
ا ب دیگر ضروری نباشند. ی انقالبیو پندارھا که سرسپاری و انقیاد پیشرفت کند

ھا دیگر خطرناک نبودند: ھر استاد پرولتاریایی فروغلتیده در فالکتِ مدرن، ایده
توانست تفکر مکتبی و اورتودوکسی گذشته را زیر ای میمایهدانشگاھِی کم

نھد. ترفند به کار شده پیشبندیساختگی و سرھمسئوال ببرد و بدیلی 
ی جزئیات ( مو را از ماست شده عبارت بود از انتقادی بودِن مفرط دربارهگرفته

شد بود که نمی چیز چنان پیچیدهگیری. ھمهکشیدن ) و خودداری کردن از نتیجه
کاوی وانای مثل الغای دولت و طبقات را از آن نتیجه گرفت. رھای سادهحلراه

سان، از نظر بدین شد. به کار گرفته ی کاغذیدستاویزی برای رادیکالیتهچون 
گواتاری مبارزات طبقاتی را نباید در جاھای معموِل نبرِد اجتماعی، در تخاصماتِ 

، در خانواده، در »در پوستِ استثمارشدگان « برخاسته از استثمار بلکه بیشتر 
، و غیره باید »من « ھا، در در روابط زوجھای کوچک، در گروهمطبِ پزشک، 

ی جاھایی که سرمایه و دولت چندان مورد مواخذه وجو کرد، یعنی در ھمهجست
ھا طنینی بسیار رادیکال و حتا آنارشیستی ی این تئوریھمه گیرند.قرار نمی

با احساس گناه به سکس و دروِن خود  توانست یک عمرداشتند، اما آدم می
که مطمئن باشد آن را پیدا خواھد آنی طبقاتی بگردد بیدنبال مبارزه نگاه کند و

براندازنه داشت بسیار به درِد ای مطیع و منقاد که ظاھری بنیاناندیشه  کرد.
شدن و ی اتکایش طبقاتِ متوسِط مزدبگیرِ در حال مدرنخورد که نقطهقدرتی می

ھمه ھنوز متالطم  کرد.نی مینشیطرزی نامنظم عقبنیز پرولتاریایی بود که به
شان نبود، یا خواستھایی بودند که در واقع ھای گذشته در رؤیای انقالباز تکان

ھایی بخشیدن به چنین انقالبخواستند تواِن تحققبه ھرحال اگر ھم می
ئولوژی ھم اعتبار و منزلتِ شورش را کنندگان ایدهنداشتند. این مصرف

انداِز یک جنگ حال، ھمین که چشمبا این ظم را.خواستند و ھم آرامشِ نمی
ھم  ئولوژی حاکمایده» انقالبی « طبقاتی در غرب دود شد و به ھوا رفت، فاز 

ور شدن در زندگِی خصوصی، چیرگِی منافع متوقف شد. در اندک زمانی، غوطه
آنچنان ناآگاھِی عمومی و آنچنان ی شخصی  و ارضای فوری نیازھای کاذب ویژه

 ی شل یکسره گشوده شد.ای از نادانی را ایجاد کردند که راه برای اندیشهدرجه
] اجازه داد تا وفورِ کاالیی publiqueگسست میان زندگی اجتماعی و ھمگانی [

 به جایگزین ی قناعتروحیهھا را برآورده سازد و ی تودهشدهدستامیاِل آلت
]ersatzسالی که ۱۹۷۹ھا مستولی شود. در بر آنتر ازپیش ساده]ھای بیش ،

مفھوم   تخریببه معنای کنونِی آن بود،» مدرن پست« شاھد پیدایشِ صفتِ 
توانست ن شد: پرولتاریا در خواب بود، پس تاریخ میآسانی ممکانقالب به
یعنی ھمچون الالیی یا ژانرِ  بازتعریف شود» روایت «  یا» گویی قصه« ھمچون 

ای درخوِر یک افسانه تقلیل ساده» رخداد « صغیری که در آن انقالب به  ادبیِ 
که  ــ»  فیلسوفان جدید« ی میل نبود. بانِد یابد. انقالب واقعاً یک ابژهمی

عنوان شمولی را بهانقالب و جھان ھای سابق بودند ــشان مائوئیستاغلب
کردند. ھر کس که از الگویی به عنوان بدیِل محکوم می سرسرای توتالیتاریسم
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شد داد متھم میسرمیای انقالبی پروژه ندایکرد یا ی کنونی دفاع میجامعه
به مفھومی کلی و » [ قدرت«برای شکِل جدیدی از قدرت یا صرفاً برای  که دارد

 .کندکار می انتزاعی ]

، به ھمان »فرد وجود ندارد « یا » تاریخ وجود ندارد « کردند که ھا اعالم میآن
سوزِی ھای آدمکورهھای گاز و ی بدیھِی اتاقراحتی که انکارکنندگاْن واقعه

به ی روشنفکران وابسته سرانجام قادر شده بود کردند. طبقهھا را نفی مینازی
جامعه به نظم روآورده  شده بپردازد.براندازِی تقریباً خاموشمصاِف خیالی با بنیان

ھای بیسواد افتتاح شده بود و ھای بیھوده برای تودهبود، بازاری از ایده
جار  ھاده بودند و دیگر بدون الپوشانی علناً در رسانهاندیشمنداِن نو ُمد ش

کردن است. پایاِن اتوپیا: بسیار بودند کسانی که از شان حراجزدند که ھدفمی
مثابه مدرنیزاسیون تحسین کردند. مثابه انقالب منزجر بودند اما آن را بهبه ۶۸مه 
گری، نشان لطهھای سخود را چنان که ھستند، یعنی ایده ھای ُمدشدهایده

پاشِی جنبش کارگری و ی حاکم که پس از تجزیه و ازھمدادند. طبقه
یافته سر برآورده بود سرانجام شکلی استحالهداری بهتجدیدساختارِ سرمایه

ای که بازتابِ کامِل خصلت و با خود را پیدا کرد، یعنی فلسفه ای ھمخواناندیشه
ھولناِک پسامدرن، بود. در  نیستیِ اش، وضعِ ضِد اوماگریوضعِ جدید سلطه

آلود و ای از مقوالتِ مبھم و مهخانهاد، مجھز به زرھای ُپردرآمِد آموزشیدپارتمان
گراِن پساساختارگرا و ، مصادره شده به یک زبان زرگرِی مغلوط و خودارجاعبیان

  بودند. مشغول شان»سازی موضوع«  بهشناسان سایر نشانه

سویه، عمدتاً از مدرن برمبنای تفسیرھایی یکی ارتجاعی پستشک اندیشهبی
وی اشتراوس و نیچه، شکل گرفت، ھرچند از ھایدگر، کانت، ھوسرل، الکان، له

خوردند، استفاده کرد. و تاریخ می عقلفروید ھم، به میزانی که به درِد تخریِب 
که یک  بر مبنای این اصل شمول آفریده بودھای جھانی خردگرا ارزشفلسفه
ی نھایی بشریت را قادر خواھد ساخت که آزادنه یابی تدریجی در مرحلهآگاھی

بر تولد، ھای مبتنیشمولی بر تفاوتی جھانداری کند. مقولهخود ـ زمام
داد. تحققِ آن فراروندی سرنوشت، جنسیت، ثروت، طبقه، ملت، و ... پایان می

خواھانه اھمیت مثابه تاریخ مبارزات آزادیرو تاریخ بهاز ھمین ستیزمندانه بود:
 ھای اضطراریِ رفتھاشان، برونبندیترین فورمولھا، در رادیکالیافت. انقالبمی

بخش را به داند. نیچه واقعیتِ این فرارونِد رھاییخشن و قھرآمیزی را تشکیل می
ی ُبعِد د و مسئلهمندِی تاریخ را نفی کریا غایت telosپرسش کشید، مفھوم 

خواست ناخودآگاه و تاریک ــ دیونیزوسی ــ جوامعِ انسانی را مطرح کرد. او می
ھایی نیست و تاریخ طبق نقشه عقالنیھای عقل نشان دھد که بنیان

عام  کلی و بر استنتاجِ اھدافد عقل مبنییابد. بنابراین ترفنشده تحول نمیمعیّن
افزون براین، چون عقل  خاص، یک توّھم ھگلی بوده است. جزئی و از شورھای

کند، باید، به سود و صالحِ زندگی، از چنگ آن را ویران می» زندگی « با تملِک 
 اش،، در خطوط عمدهاز قرار معلوم چنین است کاری که  عقل رھا شد.

فوکو و دلوز با  ،مدرنیتهی ُشِل پستصنعتکاراِن فلسفه بخش نخستینالھام
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بوده  شان،گرانه، یعنی نسبیت»زوماتیک ری« ھای تبارشناسی و الگوھای روش
 بارِ یابِی قساوتتوانیم منکرِ معمای تئوریکی شویم که از مادیتاست. ما نمی

ی توتالیتر و پیروزی کاپیتالیسم برخاسته است و ، تجربه»پیشرفت « ی ایده
اند آن را حل ی خود، کوشیدهیوهآدورنو، بنیامین، بَتای و دیگران، ھر یک به ش

خردستیزی روی آورند. اما نقدھای دادن به که به انصراف از خرد یا تنآنکنند بی
اندیش ھایی روشنشان محکوم بودند در محفلاز خرد و معنای تاریخی بخردانه

گرفت و به کار ھا را برعھده نمیتحلیل روند اگر که سوژه ـ عاملی نتایجِ آن
ی کارگرِ انقالبی، دیگر این سوژه، طبقه ۱۹۸۰ھای بدبختانه، در سال ت.بسنمی

داری ھم مشخصاً ھمین بود: انحالِل وجود نداشت. موفقیتِ بزرگِ سرمایه
شان شان، با ھمسایگان و با طبقهپیوندھایی که موجب اتحاد افراد با ھمنوعان

پاشاندِن بافِت زھمسازِی مطلِق زندگی، یعنی به لطِف ابود از طریق خصوصی
از دیدگاِه  سازِی تکنیکی ـ اقتصادِی زندگِی روزمره.مستعمره اجتماعی از طریق

ی بسیار مدرن، تاریخ دیگر تئاتری نبود که در آن بشریِت خودآگاه کارانهمحافظه
آفریند. در عمل، برای یک مدافع وضعِ موجود، برای خودآزادسازی خود را بازمی

کس نه بودن و نه گشت که در آن ھیچبه پای اکنونی جاودانه قربانی می تاریخ
کرد. اتوپیاھای انقالبی شدن داشت و تنھا به وجودداشتن [ ھستن ] قناعت می

ی آگاھی پذیر نیستند. در نتیجه، تخریبِ تئوریِک سوژهبدون سوژه دیگر امکان
ر د یستیلاید پیروزِی کاپیتای مطیع و منقاد بود. بیکی از اولین اھداِف اندیشه

سازِی متداول ــ شد، آن ھم نه با ابزارِ جعل و قلبھا تکمیل میمیدان ایده
با  ، بلکه از راِه اختراع در ھنر ــ باز ھم دانشگاھی ــ مارکسیسِم دانشگاھی ــ

داری شرایط ذھنی و روحِی سرمایه انحالِل حقیقت در دروغ و واقعیت در نمایش.
زدایی از تجربه، نابسامانی ـ قطع ارتباط با گذشته، فقداِن حافظه، ارزشمتأخر ـ

مساعد عملیاتی بود که به آن ظواھری از اجتماعی، شبه ھویت ــ 
 بخشید.خواھی ھم میگسست

 کسادوحقیقت را ویران و به  ی تمامیت [ توتالیته ]، تفسیرِ مّداحانهْ با حذِف مقوله
doxa حامفسر مدّ قیده، تفسیر و تعبیر، حلقه. برای یک کند: نظر و عتبدیل می ،
ھای اندیشه دیگر نه ھمچون نشانهچیزی جز این نیستند. راه ھای فلسفینظام

ی حقیقت، و بنابراین بشریت، بلکه ھمچون تلی از ھا و مقاطعی از توسعهلحظه
 مدرن،شد. برای یک پستبرداری نگریسته میوبیش قابل بھرهھای کمویرانه

ک ی ی او بیشتر به کارِ گرانهحقیقت و انسانیت [ بشریت ] وجود ندارد. کارِ مصادره
شناسِ اش نزدیک است تا به کار یک تاریخ» ۲ابزارجعبه« شناس با باستان

 طور عینی به بررسی و مطالعهھا بهآوری اطالعات و دادهفلسفه که با جمع
» شکنی شالوده« تواند مورد پرسش قرار گیرد و ای میپردازد. ھر گزارهمی

اش اثبات گردد. برای دریدا، بودنشود تا، از روی نقشه، بیھودگی و تھی
ی اجتماعی، رابطه ،نوعِ بشر، طبقه، کمونیته یا ھمدارگان، آزادی ھایمقوله

و بنابراین قراردادھای  ھایی زبانیپردازیفاً اوھامستیزمندی، انقالب، و غیره، صر
 ) مانندincommunicationارتباط ( اند. مشتاقاِن عدم» گفتارمحوری « محض و 

ھا واقعی این مقوله ».زبان فاشیستی است « که  ھم گفتند  روالن بارت
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ماند، باقی می» شکنی شالوده« نیستند؛ واقعیت آن چیزی است که در پایاِن 
، رودعینیِت از دست می ھایی از زباِن گفتار اند.بیانھا صرفاً یعنی عمالً ھیچ. این
گردد: نه راست [حقیقی و اصیل ] از شود، محتوا تھی میذات و جوھر حل می
شود و نه انضمامی از انتزاعی. از لحاظ ] متمایز می دروغ [ جعلی و بدل

ھذیاِن تفسیرگری به انقیاد و  ای ازگرایی با چنین درجهسیاسی، این نسبیت
انجامد و کنترِل شرایِط ھستِی اکثریت مردم را به سرسپاری به نظم موجود می

از چیز راست نباشد، ھر شکلی از گرویدن مجسپارد: وقتی ھیچکارشناسان می
اش ھای پرغوغای انکارگرانهکه جنبه است. چنین است آن نیھلیسِم ھردمبیلی

ھا ، از مارکسیسم تا آنارشیسم، از ناسیونالیسم تا ئولوژیی ایدهبه ھمه
ھایی دورگه خلق کند. در ھا پدیدهبا آن به میزانی کند تارخنه می فاشیسم،

مراتب سلسله نه در منتھای» قدرت « منشانه، ترین آثارِ این آگاھِی بندهشاخص
اجتماعی ھمچون محصولی از روابِط نامتعادِل برخاسته از سرمایه و دولت، بلکه 

ی ترین الیهشود که زندگی را از باالترین تا پایینای ظاھر میھمچون ماده
جا ھمه» لیبیدو « و » خدا « ، مانند »قدرت « اجتماعی به خود آغشته است. 

 ھای کارگران، در زندگی روزمره، در بستر، در روحویژه در مجمعھست، اما به
ھای ھمان حقیقتِ معروفی که کافی است کمی آفتابی شود فردی و در ریشه

 انگیز نیست که آدمان شگفت. چندبر آن بنھند تا اوصافی چون قراردادی و توتالیتر
ترتیب در ایراِن خمینی و در خود را به bio-idéalآل زیست ـ ایده ،مثل فوکو ناقالیی

، شورش مه »گواتاری ـ ماشین « دیگرانی مثل  آمریکای رونالد ریگان پیدا کرد.
کردند، انگار نه انگار که در طول روزھای سنگربندی با آرامش در را مطالبه می ۶۹
شان در کشوھای میزشان نگھداری ھاشان مانده بودند و از امیال مکانیکینهخا

کنند که ساختارھا بسیار فکر می عنوان شاگرداِن خوبِ الکانھا بهاین کردند.می
کنند. پیمایی نمیتر از افراد اند، و خب ساختارھا که در خیابان راهواقعی
، لحاظ سیاسْی درستادمیک و به، در برابر مخاطبان آکشان، مثل دریدااغلب

حال بسیار بیشتر دانستند و درعینمی» چپ « خود را بفھمی نفھمی از طیف 
 شان.ستیزِی استادانگرفتند تا از استالینیسم و سامیفاصله می ۶۸از مه 

جا پیش رفتند که اعالم کردند مثل بودریار نیز تا آن ی دومردهھای مدرنپست
« واقعیت وجود ندارد و فقط وانمودسازی است. چندین نفرشان واقعیت را 

ای خواندند. شیوه  » chaosآشوبه « نامیدند، تعدادی دیگر آن را » گفتمان 
ِم ، مفھوم نمایش، برگرفته از مفھوکهحال آندوبور. »  تفسیر کردنِ « عجیب در 

تابو شده است، به  ھامدرنکه برای پست ایھمان ایده ازخودبیگانگی،
ی تصاویر، واسطهی میان اشخاص بهھای بسیار ملموسی مانند رابطهواقعیت

چه لیپوتوفسکی ــ برخالف آن داد.وارگِی کاال، ارجاع مییعنی شکِل غایِی بت
ی داشتنخودبیگانگی دوستگفت، ازمرتِد گروه " سوسیالیسم یا بربریت " ــ می

افراد  شده نبودند.ھایی آزادانه انتخاب، سبکسری، گزینهزودگذرینبود. خالء، 
ای که دیگران، یعنی عامالن بازنموِد شل و وارفته مثابه تماشاگران منفعلِ به

رو، تمامی گری، ساخته بودند ازخودبیگانه شده بودند. از ھمینسلطه
ه فکری و چه تفریحی و تفننی، به خودشان تعلق شان، چه تولیدی، چفعالیت
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به سوِد  منحصراً  که ندکردنداشت زیرا این فعالیت را قواعدی طراحی و تعیین می
حال، ازخودبیگانگی نه یک با این ی حاکم مستقر شده بودند.اقتصادِی طبقه

 توانستای تاریخی بود که ھمچنان که آغازی داشت میتقدیر محتوم بلکه پدیده
 پایانی ھم داشته باشد. ھر کسی مختار است مثل یک کودن از آن لذت ببرد یا

ھا ــ این مدرنناگھان به آن پایان دھد. عجیب نیست که برای پست
ھای خشنود ــ ، مفھوم ازخودبیگانگی پس از مفاھیم انقالب و تاریخ ازخودبیگانه

اگر واقعیت چیزی بیش از  شد.یی بود که باید از میان برداشته میمفھوِم اصلی
جعل و کذب را  . حقیقتْ اصل مشروع نیست یاندازه نمایش باشد پس کپی به

قطب مخالف  کند.تعریف می در 

رد، کھمتای تکنولوژی جھان را پرولتریزه میداری به کمِک بیبه تدریج که سرمایه
 شد.یتر ممدرن گستردهیافت و ذھنیتِ پستتعمیم می شرایِط ھستِی صنعتی

در ھای میانِی جامعه، مدرنیستی برای رفاه فکری ساکناِن الیهتفکراتِ پست
جا به طبقاتِ ترین نوع تفکر بود. ارجاع ما در این، مطلوبرشِد اقتصادی یمرحله

 دارای میزان شدیدی از ارتباط و اتصال است.کرده و میانِی مزدبگیر، تحصیل
-turboداری [ توربو ـ سرمایه ت نظامِ ھای زندگِی روزمره تحترین خصلتعام

capitalisteشد: خودشیفتگی، احساس طور کامل در این طبقه دیده می] به
گرایی، کمبوِد تعھد و عالئق محکم، ترس، خالء وجودی، سبکسری، مصرف

 »گرایی واقع« روی، کیشِ موفقیت، تنھایی، مشکالتِ عاطفی و ارتباطی، دنباله
مدرنیته را آِل پستجماعتِ ایده  ی خصائلی که از اوھمه، سیاسی، و غیره

ــ نامی که کاستوریادیس بر آن گذاشته » ئولوژی فرانسوی ایده« ساخت. می
با سرشِت مبتذِل  اش، یا درست به ھمین دلیل،رغم تاریک و تھی بودنبه بود ــ

گری است، هی اجتماعی سلطی که پایهھای جمعیتی این شاخهپاافتادهو پیش
مدرن به ھمین ختم بافِی پستیهکارکرِد نظر طرزی عالی انطباق داشت. امابه

داری آن را ھمراه با ھای واقعِی ضدسرمایهی جنبشھمه شود:نمی
 برآمدنِ  این امر ، واندیافتهشان بر سر راه احتماالً  ھیخواشھروندگرایی و ترقی

 ار ی انتقادی براستی ضدصنعتیدیشهی روشن و یک انیک پراتیِک  ستیزمندانه
ھا نیز مدرن را در صفوِف آنارشیستبافی پستنظریه .کرده استدشوارتر 

راه را برایش باز کردند. برای گرا گرا و قیامھای بدویئولوژیجا که ایدهیابیم، آنمی
ِن یابی، به یاد آوردی سازمانی مسئلهکردن در بارهیک آنارشیستِ موجِ نو، بحث

ی انقالب، به معنای واردشدن به تجارب گذشته، یا حتا صرفاً حرف زدن در باره
مدرن نظم نیست بلکه آشوبه است، و آشوبه پویشِ قدرت است. آنارشِی پست

که فوکوگراھای پیشاھنگ  بازاریآشوبهی ھم که وجود دارد، ھرچند نه به اندازه
خودی خود زیرا جمع بهشورشِ جمعی ممکن نیست  علیه قدرتْ  می طلبند.

ی قراردادھای تواند از ھمهستمگر است. فقط فردگرایِی استیرنری است که می
ممکن، برای مثال راجع به سکس، سالمتی، زناشویی، تغذیه، حیوانات خانگی، 

شود که فرد در نھایت، معلوم می ی اجتماعی و غیره، رھا شود.زندگی روزمره
ی اجتماعی که در به این ترتیب، مسئله .۳»یکتا «  صورتوجود دارد منتھا فقط به

ھای شخصی آنارشیسِم کالسیک جایگاھی مرکزی داشت با کثرتی از گزینه
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ومرج و شود که ھمگی زودگذر، متناقض و براستی دستخوِش ھرججایگزین می
از آزادی است  ینوع یی ھستند که روایت پیشاھنگانهمدرننمودار آزادِی پست

مدرنیته چیزی نیست جز پست سیّالاست. آنارشیسِم  داریسرمایهی داعیه که
دارِی مانی و بقا در سرمایهی شرایط زندهئولوژیِک فوتوریستی دربارهیک تفکرِ ایده

ھمین را ». جاست ھیروشیما در ھمه« شھرِی متأخر. گونتر آنِدرس گفته بود 
ای امروزه موضوعی ھستهتھدیِد  ی دریدا یا فوکو ھم گفت.توان در بارهمی

بخشی از سیستم ی شل، رسماً پاافتاده است زیرا، درست مثل اندیشهپیش
ی ای جایگاه جامعهی تکنولوژیِک تودهکه جامعه است. بنابراین در این مقطع

 ھمان جایگاھی را دارد که مدرنیتهپست طبقاتی گذشته را دارد، به نقدکشیدن
 ـ لنینیستی در گذشته داشت.رکسیست مذھبِ ما به نقدکشیدنِ 

رار ققدر کم مورد انتقاد گاه اینو ھیچ تحقیر نبودهقابل قدر زیاداینگاه جھان ھیچ« 
که ھیچ چیز  برداشتهانتقادی را چنان ازمیان  یفاصلهنمایش  است. نگرفته
اولین  .٤»نباشد  ممکندر این جھان  اشکردنتحمل ناپذیری نیست کهتحمل

ی که قادر باشد فاصله دشوارِی بزرگِ نقِد رادیکال یافتن سوژه و فاعلی است
ھا [ یادشده را ازنو برقرارسازد، یعنی بتواند بیاندیشد، زیرا ھمدارگان

ی کافی گاه به اندازهھا تقریباً ھیچھا]ی مبارزاتِی برآمده از ستیزمندیکمونیته
 گیریی نتیجهھمراه با اراده بحثِ مایلی به نیرومند و باثبات نیستند، چندان ت

«یا »  ایجشنوارهھای ھمدارگان« ھا را به ندارند. حضور طبقات متوسط آن
، تبدیل کرده است زیگموند باومن ) بنا به اصطالح» ( داری ھای جامهھمدارگان

آیند، با ھم منافعی مشترک ھایی گرِد ھم میھایی که در نمایشیعنی به توده
ای، به صورت کنند، ھویتِی لحظهمدتی را با ھم قسمت میندارند اما توھِم کوتاه

ھای تکراری را گیروزمرهشده در طول سیاسی یا اجتماعی، که تنشِ انباشته
ھای ھا، به محضِ پایاِن اعتراضدر این گونه شبه ـ ھمدارگان کند.کانالیزه می

ھای اعتراضی تأثیرِ شوِم نمایش ند.ماچیز سر جایش باقی میای، ھمهجشنواره
ھای واقعی اجتماعی ستیزه ساختِن انرژیِ ھای اخیر این است که با پراکندهدوره

ی واقعی است. ھای رزمندهشدِن ھمدارگانھای ھیجانی، موجب سقطدر تخلیه
[کمونیکاسیون]  شده ھر گونه اقدام به ارتباطھجوم حاالت عاطفِی ارضان

کننده ھای تعییناز بحث ھارو در نشستسازد، و از ھمینلغا میم را خردورزانه
اشخاصِ  خیلِ  از سوی غلیاِن عاطفی افسارگسیخته و به شودپرھیز می

قدر عمیق ھا آنزند. بدیھی است که اگر بحراندامن می نژند و کژمنشروان
ناپذیر بقای یکی از طرفین دعوا را در ھایی آشتینباشند که با ایجاد ستیزمندی

ھای واقعی را خنثا خواھد کرد ھمواره ستیزه مخاطره قرار دھند، طاعون عاطفی
. اھند کردخورایت س ینیّتی باُحسنمدرن به ھر گونه اندیشهو قطعاتِ پست

ھای روانی ـ سیاسِی بالفصِل نقد این خواھد بود که مکانیسمی وظیفهپس 
ھایی است ای را که لنگرگاِه چنین مکانیسممنازعه و ذھنیِت بورژوایِی سازگارانه

میل به خَرد از افشا سازد. اما راِه اندیشه از شورمندی و شیفتگی جدا نیست: 
ھا ِدرس، مارکوزه، رایش، ساد و سوررئالیستشود. کافکا، آنخرِد میل آغاز می

ا دارتر می دامنهحال، وظیفهی بزرگی برای ما داشته باشند. بااینتوانند فایدهمی
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ی تاریخ و حتا خوِد خَرد است ــ یعنی ی پیشرفت، ایدهمواجھه با بحراِن ایده
ی خردستیزی، هه افتادن به ورطداری ــ با اجتناب از دوباری سرمایهبحراِن جامعه

گرایانه و طبیعتنه، به یک ضداومانیسِم  یاگراشناسانه یا روستافراِر زیبابه 
ھای نشانهدست. ضروری است که مرضھایی از اینھراسانه، و ورطهجامعه

د را تسلیم کنیم، خردی که آنکه خرَ بحراِن اجتماعی تاریخی را توضیح دھیم بی
ی فلسفی است، و فقط این بنیادیِن اندیشهی مقوله« ی ھورکھایمر گفتهبه

ای باید در چنین مرحله ». تواند آن را با سرنوشِت بشریت وحدت دھداندیشه می
سازِی ای که باید در جھِت دگرگوناندیشهکار بود زیرا محافظت از محافظه

 اکه، باید اتوپیای [رادیکال] جھان به کار رود یک ضرورت است. جان کالم اینریشه
، خردی  sui generis ھمتابیرا تداوم بخشید زیرا اتوپیا چیزی نیست جز خردی 

 آفرین.تخیل

ھاست، و نیز پایاِن اتوپیا، از یک مدرنای خرد و حافظه که کارِ پستحذِف ریشه
سان که جایگزینِی میل و اراده کند، به ھمانفرمان قاطعِ دولتِ معاصر پیروی می

د سرشت و تاریخِ خواھگری مییز چنین است. سلطهبا بلھوسی و سبکسری ن
است،  که انگار دولت ھمواره معقول و مطبوع بوده، چنانداردخود را پنھان نگاه

حال، دولتی با گری ماھوِی آن بوده باشد. اما با اینحتا اگر ناعقالنیت و سرکوب
ی که در نحوه«  چنین سرشتی و با چنین ضدیتی علیه خرد، حافظه و زندگی، 

برقرار گردد، دیگر  طور ماندگاراش کمبود عظیمی از معلومات تاریخی بهاداره
گی دوبور ). و بنابراین محکوم به » ( ود طور استراتژیک ھدایت شتواند بهنمی

 گمراھی و فروپاشی است.

 میگل اَموروس

Miquel AMORÓS 
Extrait de Filosofía en el tocador (Philosophie dans le boudoir), Argelaga, 2016 
Traduit de l’espagnol par Michel Gomez et Marie-Christine Leborgne 

– À contretemps / Odradek /avril 2018 –
[http://acontretemps.org/spip.php?article657] 

  ی فارسی: بھروز صفدریترجمه

http://www.behrouzsafdari.com/?p=2734 

شناس و تئوریسیِن ، تاریخ۱۹۴۹، متولد اَموروس Miquel  یا میکل Miguelمیگل 
موضعی نزدیک به نقِد سیتواسیونیستی و آنارشیست اسپانیایی است که 

 ھای ضدصنعتی دارد.جریان

کند. در در ایجاد چندین گروه آنارشیستی مشارکت می ۱۹۷۰ھای طی سال
 کند و بهاجبار ترک دیار میافتد. سپس بهمدتی به زندان می دیکتاتوری فرانکو

 آید.فرانسه می

http://acontretemps.org/spip.php?article657
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منبع الھاِم آنارشیسِم میگل اموروس، خودگردانی، بینانبراندازی در زندگی 
روزمره، تاریخ شوراھای کارگری است. نزدیکیاش به دیدگاھھای انتقادی 

سیتواسیونیستھا به دیدار او با گی دوبور در اوایل سالھای  ۱۹۸۰انجامید. از  
۱۹۸۴تا  ۱۹۹۲جزو ھیئت تحریریهی نشریهی Encyclopédie des Nuisances بود. از او 

مقالهھای بسیار و چندین کتاب به زبانھای اسپانیایی و فرانسوی منتشر شده 
است. از جمله: دوروتی و البیرنت ، درود به انقالب اسپانیا: دوستان دوروتی 

ی ستوِن دوروتی در انقالب اسپانیا و ماجرای ( در باره در جنگ داخلی اسپانیا
واسیونیستشدِن او )؛ کشته و آنارشیسیت  .ھا 

این متن :  Généalogie de la pensée molleمتن و عنواِن آن. ی این در باره
فلسفه در برگرفته از کتابی است به اسپانیایی از میگل اَموروس با عنوان 

که در   ( که دقیقاً عنوان کتاب معروف مارکی دو ساد ھم ھست ) سراخلوت
پیش از این  گاه" را منسرا" یا " خلوتی " خلوتکلمه .منتشر شد ۲۰۱۶سال 

ی عنوان کتاب مارکی دو ساد به کار در ترجمه boudoirمعادلی برای  نیز ھمچون
 برده بودم.

 les grandesدر عنوان این متن، تلمیحی است از عبارتِ  molleی "ُشل" کلمه
têtes molles ار برده بود. بعدھا کاربرد ھایش به کدر یکی از نامه آمونلوتره که

آمیزی خاصی به این اصطالح معنای طعنهھای نقد رادیکال این عبارت در متن
ش تئوریفرنچ تر در زیرنویسی در کتابپیش بخشید. واتارھای  چنین آن را و آ

ھای وارفته" ، با باِر تحقیرآمیز گندهم: عبارت توصیفی " کلهیتوضیح داده بود
جا نیز رود. در اینعنصر به کار میبه روشنفکران پرمدعا و سست نسبت

و وِل بودن، وارفتگی و  ی ھمان ُشلکنندهی شل"، تداعی"تبارشناسی اندیشه
 مدرن است.انسجامی در تفکر جریاِن پستبی

ئولوژِی واحد اما اندازِ کارھای من در نقِد ایدهخوانندگان آشنا با زمینه و چشم
" چپ سنتی " و " چِپ نو " در ایران، خود به خوبی درخواھند یافت  ایِ دوچھره

 ی متن حاضر نیز در راستا و تداوم ھمان نقد است.که چرا ترجمه

 ۱- vedetteی این واژه توضیح تقریباً ی نمایش در بارهی کتاب جامعهھا پیش در ترجمه: سال
« ی انگلیسی واژه ھای اخیرطی سالاما ).  ۴۲مفصلی به صورت زیرنویس اضافه کردم ( بند 

» ُودت « ی فرانسوی چنان در فارسی جا خوش کرده که مجبورم بگویم کلمه» سلبریتی 
  است!» تی سلبری« تقریباً مترادف 

 ھمان مفھومی که فوکو باب کرد. - ۲
 اشاره به معنای این کلمه در کتاب معروف استیرنر. - ۳
 اینشریه» ھا رسانیی زیاننامهدانش« ، » nº 7Encyclopédie des nuisances ,« نقل از  - ٤

به  اش سپس فقطدر پانزده شماره منتشر شد، و فعالیت ۱۹۹۲تا ۱۹۸۴ھای که میان سال
ھا صورت بنگاِه نشری به ھمین نام ادامه یافت، درواقع تداوِم انتقادِی جنبشِ سیتواسیونیست

 .بود




